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Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
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WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 26 SEPTEMBER

ENSEMBLE
SALVE EVA

 15.00 UUR, KASTEEL HELMOND
ENTREE € 15,00 / € 10,00

TICKETS

Gilde St. Antonius Abt in het nieuw

MIERLO-HOUT Na 31 jaar heeft het gilde haar traditionele 
uniformen ingeruild voor nieuwe uniformen die natuurlijk nog 
steeds de gildetradities uitdragen, maar dan wel in een nieuw 
moderner jasje. Tradities zijn onomstotelijk met het gilde ver-

bonden en dat moet en zal ook altijd zo blijven. Om het gilde in 
stand te houden, moeten we met de tijd mee en heeft het gilde 

gekozen voor uniformen die niet aan leeftijd gebonden zijn.
(Lees verder op pag. 3)

Gilde St. Antonius Abt in het nieuw | F Mario Coolen

Franse markt 
zondag 26 september 
Lees verder op pag. 9

Blaasfestijn 
zondag 26 september 
Lees verder op pag. 15
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SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NLSHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

GRATIS PARKEREN

KOOPZONDAG 26 SEPTEMBER ∙ 12.00 - 17.00 UUR
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

CASUAL TRENDSTYLE

Gecombineerd verbruik: 1,38 – 19,0 (l/100 km) / 5,3 – 72,5 (km/l); CO2-emissie: 0 - 152 (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 actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. 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-voordeel. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 10-09-2021 t/m 30-09-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. 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 een IONIQ 5. In september staan al onze modellen in de startblokken om door jou getest te 
worden. Ervaar het zelf en kom testrijden in de compacte maar verrassend ruime Hyundai BAYON, de stoere TUCSON Mild Hybrid 
of de innovatieve IONIQ 5. Of in één van de andere modellen. 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.

Bestel nu en 
rijd dit jaar nog.
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Blijf veilig in het verkeer, 
ook als je wat ouder bent
HELMOND Senioren zijn extra kwetsbaar 
in het verkeer, omdat zij vaak lang geleden 
het rijbewijs hebben behaald. Intussen 
zijn de regels en de situaties sterk veran-
derd. Het is vooral ook veel drukker gewor-
den op de weg. Waarnemen, interpreteren 
en snel reageren zijn noodzakelijk om vei-
lig aan het verkeer te kunnen deelnemen. 

Op een leuke manier kennis opfrissen
Daarom organiseert de LEV-groep in samen-
werking met VVN-Helmond een opfriscursus 
voor 50-plussers. De cursus vindt plaats op de 
woensdagen 13 en 20 oktober. We beginnen op 
woensdag 13 oktober tussen 13.30 en 16.30 
uur met een gezellige verkeerstheoriemiddag in 
de Westwijzer, Cortenbachstraat 70. Al langer 
bestaande regels worden opgefrist en nieuwe 
verkeersregels krijgen extra aandacht. 

Maar ook de praktijk komt aan bod
Op woensdag 20 oktober is er de praktijkoch-
tend in en om de accommodatie van Hockey-
club Helmond. Deze ochtend bestaat onder 
andere uit een verkeerstheoriequiz, een be-
weegonderdeel en een praktijkrit in de eigen 
auto onder leiding van een erkende rijinstruc-

teur. Al met al een fijne ervaring, die u weer 
helemaal klaarstoomt voor het drukke verkeer. 
En u hoeft niet bang te zijn dat deelname aan 
deze cursus en de uitslag van de verschillende 
onderdelen gevolg hebben voor uw rijbewijs en 
uw rijbevoegdheid. U kunt er alleen maar beter 
van worden.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Dankzij 
de gemeentelijke subsidie is de bijdrage slechts 
€ 15. Er is plaats voor maximaal 42 personen. 
Aanmelden kan telefonisch: 06 - 12 11 95 14 of 
per e-mail: jos.vermeulen@levgroep.nl. In-
schrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 oktober 2021.

Volg de automobilistenopfriscursus! 
Advertorial

Burendag = pizzadag!
BROUWHUIS Op zaterdag 25 en zondag 26 
september is het zover: Burendag 2021. Bij 
de Stichting Vrienden Stadstuin bereiden 
we ons voor op twee dagen vol knapperige 
korstjes en verse groenten, want samen met 
pizzeria La Piazza zorgen we voor twee dagen 
genieten.

Door: Teun Senders

Tijdens de Burendagen kunnen er van 10:00 uur 
tot 16:00 uur workshops gevolgd worden voor het 
beleggen van pizza’s. Een echte Stadstuin-pizza is 
er eentje met groente: niet te veel, maar ook zeker 
niet te weinig. Op zaterdagmiddag zal Luigi van La 
Piazza laten zien hoe hij zijn échte Italiaanse piz-
za’s maakt. Zoals je ze kent van La Piazza, maar 
dan klaargemaakt waar je bij staat. 

Voor wie altijd al benieuwd is geweest: wat maakt 
een pizza nou een échte pizza? Iedereen is van 
harte welkom in de nieuwe Stadstuin Helmond 
aan de Meanderlaan 6 in Brouwhuis (tegenover 
het crematorium). De entree is gratis. 

Met de vriendelijke groenten,
Stichting Vrienden Stadstuin Helmond

(P.S.: Voor de oplettende lezer: inderdaad, 
Burendag duurt bij ons twee dagen. Geheimpje!)

Burendag 2021 is pizzadag! | F Nicole van de Rijt

www.helmondnu.nl | www.grootpeelland.nl

(Vervolg pag. 1)

Een gepast financieel beleid, succes-
volle kringgildedagen in 2018, onderne-
mers die het gilde een warm hart toe-
dragen en Wijkmanagement Helmond 
hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat 
het gilde op zondag 12 september in de 
kerk en op het dorpsplein zo trots als 
een pauw haar nieuwe uniformen aan 
de gemeenschap kon tonen.
Het gilde leeft in Mierlo-Hout en dat al 
570 jaar. Het is bijna niet voor te stellen 
dat een aantal boeren in die tijd een 
gilde oprichtten met als taak hun lande-
rijen te beschermen. Zo evolueerde het 
gilde van plaatselijke beschermers naar 
hedendaags cultureel erfgoed.

Wij beseffen ons ook dat de maatschap-
pij en onze eigen Houtse gemeenschap 
sterk aan het veranderen is. Onze kin-
deren hebben heel andere behoeftes en 
staan anders in het leven door de komst 
van internet en welvaart. Waar we vroe-
ger als dorp op onszelf waren aangewe-
zen, ligt nu de wereld aan hun voeten. 
Dat vraagt een andere kijk op vrijwilli-
gerswerk, het aantrekkelijk houden van 
onze Houtse verenigingen, met name 
die van ons gilde. De kracht van het gilde 
is echter dat we nooit vergeten waar we 

vandaan komen, namelijk de gildebroe-
ders/grondleggers van ons Mierlo-Hout 
en door hun gestichte waarden van 
broederschap, veiligheid en tradities.

Het gilde moet altijd blijven bestaan
De Brabantse gilden staan op de lijst 
‘Nationale Inventaris Immaterieel Erf-
goed Nederland’. Dat is een betekenis-
volle erkenning van hun waarde. Alle 
reden om dit culturele erfgoed functi-
oneel toekomstbestendig te maken in 
de komende jaren. Op lokaal niveau is 
in toenemende mate de behoefte zicht-
baar aan meer gemeenschapszin, soli-
dariteit, saamhorigheid, vriendschap, 
het verbinden van generaties en gezien 
en gehoord worden. Voor ons gilde een 
unieke kans om de eeuwenoude doel-
stellingen van ‘broederschap en dienst-
baarheid’ op geheel eigentijdse wijze - in 
samenwerking met de lokale gemeen-
schap – nieuw leven in te blazen.

Het immateriële erfgoed van het gilde 
verdient aandacht en continuïteit. Op 
zoek naar een moderne vormgeving van 
gilde-activiteiten in combinatie met het 
behoud van een folkloristisch tintje is 
het een ‘must’ om te overleven als gil-
de. Het goede moment voor herstel van 
‘broederschap en dienstbaarheid’ in de 

samenleving is aangebroken. Samen 
iets ondernemen zorgt automatisch 
voor sociale cohesie. Daar waar men-
sen samenwerken, ontstaan onderlinge 
verbanden en relaties. Niet alles hoeft 
een traditie of gebruik te zijn. Dus bij een 
eenmalige activiteit de gildebroeders en 
-zusters, eventueel aangevuld met men-
sen uit de gemeenschap, ruimte geven 
om een dergelijke activiteit samen gezel-
lig af te sluiten.

De jeugd binnen het gilde is zeer wel-
kom. In het verleden was het vanzelf-
sprekend dat ouders hun kinderen in-
troduceerden in het gilde. Deze traditie 
is nagenoeg verdwenen, dus zullen er 
andere wegen gevonden moeten wor-
den. De principes van broederschap en 
dienstverlening aan anderen zijn anno 
2021 voor de jongeren aantrekkelijke 
uitdagingen als deze in een eigentijd-
se vorm worden gestoken. We moeten 
respecteren dat de jeugd naast het gilde 
meerdere keuzen kan maken. Met een 
positieve instelling zijn veel en velerlei 
mogelijkheden in de toekomst mogelijk. 
De praktijk leert dat de uniformen van 
het gilde voor de jeugd vaak een belang-
rijke hindernis zijn om lid te worden. 
Vandaar ook dat ons gilde heeft geko-
zen voor uniformen met een moderne 

uitstraling. Samen met de jeugd van het 
gilde en de gemeenschap leuke dingen 
doen en zorgen voor gezelligheid.

Wat verwacht de huidige 
maatschappij van het Gilde?
Het culturele erfgoed van het gilde kan 
vanuit haar oorspronkelijke doelstel-
lingen betekenisvol zijn voor de lokale 
gemeenschap. Dit is echter niet van-
zelfsprekend. Het imago van het gilde 
is overwegend cultuur en historisch 
bepaald met sterke familiebanden: een 
mannencultuur die vooral zichtbaar is 
tijdens bijzondere evenementen in de 
lokale gemeenschap. De betekenis van 
‘Voor God, Koning en Vaderland ‘is ver-
vaagd en behalve de gildeleden weten 
nog weinigen iets van de oorspronkelijke 
doelstelling en maatschappelijke bete-
kenis van het gilde in de voorafgaande 
eeuwen.

Een cultuuromslag in het gilde biedt 
nieuwe perspectieven aan het rea-
liseren van de oorspronkelijke doel-
stellingen en maakt het gilde opnieuw 
aantrekkelijk voor jong en oud, man en 
vrouw. Wat van het gilde in de huidige 
maatschappij kan en mag worden ver-
wacht, is vooral afhankelijk van de in-
houdelijke dialoog van het gilde met alle 

betrokkenen: burgers, kerk en andere 
organisaties in de lokale gemeenschap. 
Het gilde kan er vanuit haar doelstellin-
gen ‘broederschap en dienstbaarheid’ 
niet (meer) zijn omwille van zichzelf. 
Een cultuuromslag tekent zich af indien 
het gilde zelf het initiatief neemt tot her-
profilering en herpositionering van haar 
maatschappelijke betekenis en zicht-
baarheid. Eigentijdse doelstellingen en 
activiteiten moeten het lidmaatschap 
van het gilde aantrekkelijk maken voor 
alle geledingen die een bijdrage willen 
leveren aan de solidariteit en gemeen-
schapszin in de lokale gemeenschap.

Het Gilde Sint Antonius Abt is er klaar 
voor, gekleed in het nieuw gaan wij deze 
uitdagingen aan want:

‘Het gilde leeft op ’t Hout’
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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

Bevrijdingsviering zaterdag 25 september 
Jaarlijks vieren we op 25 september dat Helmond op deze datum in 1944 
werd bevrijd. Deze feestelijke viering vindt plaats op zaterdag 25 september 
om 18.30 uur in het Hortensiapark aan de Wethouder van Wellaan te 
Helmond. U bent van harte welkom. 

Programma 
Het programma start met een toespraak door burgemeester Blanksma en het 
ontsteken van het bevrijdingsvuur. Daarnaast vindt er een optreden plaats 
van de Keiegalmers en wordt er een gedicht voorgedragen door Ruben Raakt. 
Ook de jeugdburgemeester van Helmond, Noël Silalahi, zal – samen met de 
burgemeester – bloemen leggen bij het monument van Joris en de Draak. Het 
Harmonieorkest van het Helmonds Muziek Corps verzorgt de muziek. 

Coronamaatregelen  
Vanwege de geldende coronamaatregelen is het noodzakelijk dat bezoekers 
bij aankomst een coronatoegangsbewijs laten zien. Dit kan met een QR-code op 
uw telefoon of een geprint vaccinatie-, herstel- of testbewijs. 

Werkzaamheden bij rotonde Rijpelbaan - 
Rembrandtlaan 
Vanaf woensdag 22 september starten we met verschillende 
wegwerkzaamheden bij de rotonde Rijpelbaan en Rembrandtlaan. De 
werkzaamheden zijn naar verwachting medio december afgerond. Het 
autoverkeer wordt met de bekende gele borden omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren?
Vanaf woensdag 22 september starten we met de werkzaamheden 
aan de rotonde Rijpelbaan - Rembrandtlaan. Enerzijds gaat dit om 
onderhoudswerkzaamheden, zoals: het vervangen van de rotonde en de deklaag 
van de weg. Anderzijds verbreden we de oversteek bij deze rotonde en passen 
we het fietspad op de Rembrandtlaan aan. We nemen deze maatregelen om 
ervoor te zorgen dat scholieren van het Dr. Knippenbergcollege (op sport- en 
beleefcampus De Braak) vanaf de oostkant van Helmond (Dierdonk en Bakel) een 
nog veiligere fietsroute hebben van en naar school.  

Bereikbaarheid 
Het autoverkeer wordt tijdens deze periode ter plekke omgeleid. Autoverkeer kan 
gebruikmaken van de omleidingsroute via de Nachtegaallaan en Venuslaan en 
de omleidingsroute via de wethouder Van Wellaan en de Deurneseweg. Fietsers 
worden omgeleid via het viaduct van de Bakelsedijk en de Bloemvelderbrug.  

Meer informatie over wegafsluitingen in Helmond
U vindt alle informatie omtrent geplande wegafsluitingen in Helmond op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Onderzoek naar de verkeersveiligheid in 
Helmond, denkt u mee? 
De gemeente Helmond is bezig met het opstellen van een 
verkeersveiligheidsplan. In dit plan staat wat de gemeente de komende jaren 
gaat doen om het verkeer in Helmond veiliger te maken. We willen ook graag 
van u horen wat u belangrijk vindt en wat u opvalt aan de verkeersveiligheid 
in Helmond. Laat uw mening horen door de vragenlijst verkeersveiligheid in 
te vullen.  

Hoe kunt u meedoen?
Ga naar https://bit.ly/vragenlijsthelmond om de vragenlijst verkeersveiligheid 
in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw 
antwoorden worden volledig anoniem opgeslagen en verwerkt. U kunt de 
vragenlijst tot en met 8 oktober invullen.  

Waarom onderzoekt de gemeente dit? 
Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk om het aantal slachtoffers en 
verkeersongevallen te verminderen. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van 
de stad. Het heeft invloed op de gezondheid en het wooncomfort. Daarom kijkt 
Helmond hoe we bestaande verkeerssituaties nog veiliger kunnen maken. 

Heeft u thuis nog klein chemisch afval? 
De gemeente komt naar uw wijk om het op te halen! Vanaf 20 tot en met 
27 september rijdt de kca-bus weer door Helmond. Bij de kca-bus kunt u 
o.a. batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis
inleveren. Benieuwd op welke dag de kca-bus bij u in de buurt is? Bekijk dan
het ophaalschema op www.helmond.nl/kca. U kunt uw klein chemisch afval
gedurende het hele jaar ook gratis inleveren bij de milieustraat, Gerstdijk 1.

Werken aan een gezond bos in de Stiphoutse 
bossen 
In het oosten van de Stiphoutse bossen, tussen de eerste en vierde bosweg, 
vindt komende periode een dunning plaats. Dat betekent dat we bomen 
kappen, om de meer vitale en waardevolle bomen ruimte te geven om 
te groeien. De selectie is eerder gemaakt door te ‘blessen’. Hierbij zijn 
de bomen die gekapt worden aangeduid met een oranje markering. De 
werkzaamheden passen in het beheerplan voor de bosgebieden van de 
gemeente. Het doel is om meer variatie en afwisseling in de Helmondse 
bossen te brengen. Hiermee zorgen we voor een gezonde combinatie 
van natuur, recreatie en houtproductie. De werkzaamheden starten eind 
september.

Door bomen weg te halen krijgen andere bomen ruimte om beter te groeien. 
Daar waar veel dezelfde boomsoorten staan, creëren we open plekken. Op deze 
plaatsen groeien kruiden en struiken. Zo ontstaat er meer variatie. Ook hebben 
bomen hier de kans zich te verjongen. Deze jonge boompjes groeien uit tot 
volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeit. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd volgens de gedragscode bosbeheer.

Overlast voor bezoekers tot een minimum beperkt
Als bezoeker van de Stiphoutse bossen kunt u mogelijk overlast ondervinden. 
Paden worden tijdelijk afgesloten of zijn moeilijker begaanbaar. De gemeente 
probeert de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden 
hangt er ter plekke informatie om bezoekers te informeren.  

Pijlen op het fietspad tegen spookfietsen 
Op vier drukke fietsplekken in Helmond staan sinds kort op de fietspaden 
pijlen en duimpjes geschilderd. Deze zijn geplaatst om spookfietsen tegen te 
gaan. Wie op de goede weghelft fietst ziet namelijk een duimpje omhoog. 
En wie op de verkeerde weghelft fietst is aan het spookrijden en ziet daarom 
het duimpje omlaag.   

Spookfietsen is hinderlijk, maar ook gevaarlijk 
Fietsers kunnen met elkaar in botsing komen, en afslaande auto’s zijn niet 
bedacht op fietsers vanaf de ‘verkeerde’ kant. De gemeente doet onderzoek 
naar spookfietsen. We kijken daarbij kritisch naar de fietspaden. Bijvoorbeeld 
of we het fietspad of de verkeerslichten op een logischere manier kunnen 
inrichten. Ook inwoners kunnen locaties melden waar het goed zou zijn om de 
fietsinfrastructuur aan te passen. Dit kan via www.helmond.nl/melding.  

De pijlen staan op 4 plekken 
De pijlen en duimpjes vindt u aan de noordzijde van de Julianalaan, op twee 
plaatsen bij de Julianabrug en bij de Aarle-Rixtelseweg. Daarnaast staan ze op 
twee plekken op het fietspad aan de westzijde van de Kanaaldijk Noordwest 
tussen Nedschroef en de kruising met de Julianalaan.
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Inleveractie messen in Helmond
 
In de week van 11 tot en met 17 oktober doet gemeente Helmond mee aan 
‘Drop je knife’, de landelijke inleveractie van steekwapens. Iedereen kan dan 
anoniem en straffeloos zijn mes of steekwapen inleveren. Daarmee dragen 
we allemaal bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen 
daar niet in thuis. 

Drop je knife: anoniem inleveren bij de politie
Iedereen kan anoniem een mes, steek-, of nepwapen inleveren in de week van 11 
tot en met 17 oktober. Dit kan bij het politiebureau in Helmond (Kasteeltraverse 
101) op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 
en zondag tussen 09.00 en 18.00 uur. Het inleveren gebeurt anoniem. Wie iets 
inlevert loopt dus geen risico om bestraft te worden voor wapenbezit. 

Beloning
Bij de inleverton ligt een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen 
ingeleverd heeft. Maar de grootste beloning is natuurlijk dat we ons steentje 
bijdragen aan een samenleving zonder wapens en geweld. Meer weten? Kijk op 
www.helmond.nl/dropjeknife.

Bespreek de risico’s van wapenbezit
Bespreek de risico’s van wapenbezit met jongeren in uw omgeving. Ouders 
kunnen hierover bijvoorbeeld een gesprek aangaan met hun kind. Op  
www.helmond.nl/dropjeknife vindt u informatie over het aangaan van zo’n 
gesprek. 

    Vergaderingen 
    welstandscommissie 
 
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 5 oktober, 19 oktober 
en 2 november. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox. 

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

Bekendmakingen 

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

Bruhezerweg 27 11-09-2021 verzoek ontheffing  6364581 

  bestemmingplan (kamerbewoning) 

Molenstraat 74B 13-09-2021 verlenging tijdelijke woonunit  6365673

Marktstraat 20 13-09-2021 plaatsen container 6367371

Wethouder van  14-09-2021 realisatie 2x tijdelijke  6369029 

Deutekomplein, flatgebouw 18011  scootmobielruimtes   

Astronautenlaan 180 14-09-2021 verzoek ontheffing  6368173 

  bestemmingplan (kamerbewoning)  

Markt 49A 14-09-2021 oprichten studio’s  6111561

Edisonplantsoen 6 15-09-2021 vervangen kozijn in voorgevel 6372727

1e Bosweg 6 15-09-2021 oprichten carport 6374941

Johannes Vermeerlaan 74 16-09-2021 ontheffing bestemmingsplan  6376287 

  (kamerbewoning) 

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

Bleyenbeekdreef 16 17-09-2021 tuinkamer, dakkapel en erfafscheiding  6229105

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

Kluisstraat 1, 3,  21-07-2021 transformatie van winkelruimte   6261057

3A t/m 3E, 5 en 5A  naar 1 winkel en 8 appartementen 

Betuwehof 95 21-07-2021 plaatsen erfafscheiding en poort  6261643

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

32D, 32E en Oranjelaan 1  splitsen woningen   

Ganzewinkel 2 29-07-2021 oprichten woning, maken uitweg  6280003

Willem Beringsplein 88,  28-07-2021 werkzaamheden gemeentelijk monument  6201727 

88A, 88B en 90 

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

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

Zeenaaldplantsoen 18                   17-09-2021    aanleggen inrit/uitweg 6325547

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving:                        Nr. Omgevingsloket: 

                                         legging vanaf: 

Lucas  23-09-2021 afwijking bestemmingsplan 6181011 

Gasselstraat 25           t.b.v. oprichten 2 woningen 

 

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

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

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492). 

Kennisgeving Wet milieubeheer (1)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 6 augustus 2021 een 

verzoek hebben ontvangen van Domino’s pizza Helmond Overloop, Overloop 46B in Helmond 

om maatwerkvoorschriften te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het gaat om maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Milieu (1)
Naam inrichting          Locatie    Omschrijving melding

Kuehne + Nagel B.V.,         Sojadijk 4   het veranderen van een opslag- en transportbedrijf. 

Ahold Europe Real             De Plaetse 87       het herinrichten van een AH supermarkt. 

Estate & Construction

Saatech                                 Achterdijk 11 E       het oprichten van een bedrijf voor    

   metaalbewerking.

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Uitgebreide procedure ontwerpbeschikking Wabo/Wm
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag voor een vergunning 

ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van de inrichting 

gelegen aan Weijerweg 29 te Helmond. De aanvraag betreft een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning eerste fase en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

•  het verrichten van een andere activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving 

(OBM milieu).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen. 

Inzage 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 september 

2021 tot en met 5 november 2021 ter inzage bij de gemeente Helmond. Om de stukken in te 

zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 

14-0492. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met A. Linnemans van de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369. 

Zienswijzen indienen 

Een ieder kan tot en met 5 november 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk 

of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 

5601 KA Eindhoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze 

periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen 

drie weken na de begindatum terinzagelegging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te 

worden ingediend. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later 

beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Aan deze procedure is het kenmerk HZ-

WABO-2019-11189 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

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 

Koroma, B. 26-12-1970

Broek van den, R.M. 08-12-1996

Erachhab, M. 31-05-1999

Belkadi, D. 29-05-1966

Zmudowska, A.M. 23-05-2000

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

maken. Neem dan 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.  

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 

Chraitou Alband, A.  10-01-1979

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

Tsvetkova, M.R.  06-06-2011 

Ouaalass, M.  27-10-1972

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

• 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 23 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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie:  Datum ter inzage legging:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kaldersedijk 3C 24-09-2021 oprichten woning en OLO 5480881 

  aanleggen uitweg 

Kaldersedijk 5A 24-09-2021 oprichten woning, zwembad en  OLO 5395711  

  maken uitweg 

Beroepschrift indienen 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening aanvragen 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

MELD JE AAN!
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VVD Kamerleden bezoeken
Automotive Campus in Helmond

De campus gelegen in de Brainport-
regio, is de nationale en internationale 
hotspot, ontmoetingsplek en een po-
tentiële businesslocatie voor automo-
tive-bedrijven. De Automotive Campus 
biedt een aantrekkelijke omgeving voor 
leren en werken. De Tweede Kamer-
leden waren onder de indruk van de 
intensieve samenwerking tussen het 

onderwijs, de overheid en de onder-
nemers. Serge van de Brug gaf aan dat 
die samenwerking onze regio helpt bij 
het sneller ontwikkelen van innovaties. 
Theo Manders, de VVD-lijstrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2022, benadrukte dat de contac-
ten met landelijke politici belangrijk zijn 
voor onze stad. “De lijnen met de Haag-

se politiek worden kort gehouden en het 
krachtige netwerk dat hierdoor ontstaat, 
is voordelig voor de regio. Onze lokaal 
gewortelde VVD profileert zich niet voor 
niets met de leuze: ‘Lokaal, provinciaal 
en nationaal sterk’.” Na het bezoek wer-
den afspraken gemaakt over de landelij-
ke ondersteuning bij de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2022.

MIERLO-HOUT VVD-Kamerleden Pim van Strien en Daan de Kort brachten afgelopen vrijdag 
17 september een werkbezoek aan Lightyear en het Summa College, beide gelegen op de Auto-
motive Campus in Helmond. Na het bezoek gingen ze in gesprek met wethouder Serge van de 

Brug en VVD-raadslid Theo Manders.

V.l.n.r.: Pim van Strien, Theo Manders, Daan de Kort en Serge van de Brug | F VVD

Louis van de Werff lijsttrekker
van Helder Helmond

F | Helder Helmond

Op voordracht van de kandidatencommissie werd Louis na een schriftelijke 
stemming gekozen. Louis zal de partij Helder Helmond, sinds februari van dit 
jaar een samenvoeging van 3 partijen (Helmond Aktief, Bach Plus & Helder 
Helmond), voorgaan naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.\

Louis is een geboren en getogen Helmonder en opgegroeid op de Mierloseweg, 
momenteel het CombiCentrum. Hij is oud-leraar van het Dr. Knippenberg Col-
lege, waar hij diverse leergangen heeft gegeven. Ook is hij een fervent ‘volgeling’ 
van het Helmonds dialect ‘Haw ut Hellemonds’ en is ‘afgestudeerd’ in de Keio-
logie (Keiologische Hogeschool). 

Na zijn verkiezing gaf hij aan dat hij zich voor de volle 100% zou gaan inzetten 
voor Helder Helmond; een lokale partij die zich niet links of rechts of midden 
manifesteert, maar zich op no-nonsens wijze wil inzetten voor alle Helmonders.

HELMOND Huidig burgercommissielid Louis van de Werff 
werd tijdens een goed bezochte ledenvergadering van 
Helder Helmond afgelopen zaterdagavond gekozen tot 

lijsttrekker voor Helder Helmond. 

Zorg en ondersteuning dichter bij inwoners:
Helmond vernieuwt sociale teams 

Een samenwerking van Stichting Ster-
ker sociaal werk, Stichting Bijzonder 
Jeugdwerk en Stichting Vincent van 
Gogh. Wethouder Harrie van Dijk (wet-
houder zorg en welzijn): “Het college van 
B & W heeft na een zorgvuldige proce-
dure de opdracht definitief gegund aan 
de drie partijen die samen Stichting 
Sociale Teams gaan vormen. Onder 
die vlag gaan zij in opdracht van de ge-
meente zorg en ondersteuning bieden, 
om deze nog dichter bij de inwoners 
van Helmond te brengen: sneller en 
eenvoudiger. De gemeente blijft er zo 
voor zorgen dat kwetsbare inwoners 
de juiste hulp en ondersteuning krijgen 

en iedereen in Helmond kan meedoen, 
rondkomen en vooruitkomen.” 

Meer direct hulp verlenen,
minder bureaucratie
De huidige teams hebben zich de afge-
lopen jaren ingezet om de best mogelijke 
hulp te bieden en de basis gelegd voor 
een verandering van de werkwijze. Met 
de nieuwe aanbesteding bouwt de ge-
meente verder aan een nieuwe manier 
van zorg en ondersteuning, die ervoor 
zorgt dat inwoners snel de juiste hulp 
krijgen, zonder veel administratieve 
rompslomp. 

Het doel is dat de nieuwe sociale teams 
inwoners meteen van hulp voorzien 
en daarbij goed gebruik maken van de 
oplossingen in de wijken. “We hebben 
er vertrouwen in dat deze partij ervoor 
zorgt dat inwoners meteen de hulp 
krijgen die nodig is, zonder eerst een 
doorverwijzing te hoeven regelen. Is er 
meer of andere hulp nodig, bijvoorbeeld 
als meer problemen tegelijk spelen, dan 

wordt voor en in overleg met de inwoner 
een verwijzing voor specialistische hulp 
geregeld. Minder regels en bureaucratie 
en meer laagdrempelige en directe hulp 
thuis en op school. Dat is waar wij als 
gemeente naar streven”, zegt wethouder 
Van Dijk. 

Alle inwoners van jong tot oud kun-
nen vanaf januari 2022 terecht bij 
Stichting Sociale Teams Helmond 
voor brede basisondersteuning
Breed verwijst naar een breed pallet 
van vragen van hulp bij opvoeden en 
opgroeien, begeleiding bij zelfstandig 
wonen tot hulp bij het oplossen van 
beginnende schuldenproblematiek en 
psychosociale problemen. 

Hiermee focussen de sociale teams zich 
dus op het begeleiden van inwoners in 
hun directe leefomgeving, thuis of bij-
voorbeeld op school. 

Tot het eind van dit jaar 
verandert er nog niets voor cliënten 

Nu de nieuwe opdrachtnemer bekend 
is, komt de aandacht te liggen op een 
soepele overgang. Inwoners met nieuwe 
hulpvragen kunnen tot het einde van dit 
jaar gewoon nog terecht bij de huidige 
sociale teams door te bellen naar 14 
0492, optie 2. Huidige cliënten merken 
tot eind van het jaar niets. Zij blijven 
hulp en ondersteuning ontvangen van 
de huidige sociale teams. 
De gemeente bereidt samen met Stich-
ting Sociale Teams Helmond de over-
dracht van cliënten voor. Medewerkers 
die mee overgaan naar de nieuwe or-
ganisatie behouden dezelfde cliënten. 
Voor de overige cliënten vindt een war-
me overdracht plaats. 

Daarbij zal er bijvoorbeeld een drie-ge-
sprek plaatsvinden tussen cliënt, de 
huidige en de nieuwe contactpersoon 
van het sociaal team. Alle cliënten ont-
vangen binnenkort een brief met nade-
re informatie. De komende periode zal 
Stichting Sociale teams Helmond zich 
aan de stad presenteren.

HELMOND De afgelopen jaren hebben sociale teams onder aansturing van de gemeente Helmond de zorg en ondersteuning 
voor kwetsbare inwoners uitgevoerd. Vanaf 2022 start een nieuwe organisatie in Helmond die deze taak op zich gaat nemen: 

Stichting Sociale Teams Helmond. 

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

 

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

 

HELMOND De nieuwe Helmondse 
politieke partij/beweging ‘Mì Hel-
lemonders’ gaat haar verkiezings-
program in ‘ut Hellemonds’ schrij-
ven. De programcommissie wordt 
geleid door secretaris Martien van 
den Hoven, maar voorzitter René 
van de Westerlo gaat samen met 
Sjef Warmerdam (van herremonie 
Phileutonia) zorgen voor de Helle-
mondse ziel van dat program.

Sjef is gevraagd omdat hij 15 jaar ge-
leden in 2006 secondant was bij de 
totstandkoming van Het Helmonds 
Woordenboek van Wim Daniëls. In 
het verkiezingsprogramma zullen 
onderwerpen als meer betaalbare 
huizen, de Hellemondse cultuur, de 
leefbare en veilige woonomgeving 
en de inclusieve maatschappij zeker 
een plek krijgen! Binnenkort wordt 
bekend gemaakt wat dé speerpun-
ten van Mì Hellemonders zullen zijn 
richting de gemeenteraadsverkiezin-
gen van woensdag 16 maart 2022.

Mì Hellemonders 
maakt verkiezings-

program in ‘ut 
Hellemonds’ 
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zondag 
26 september 

11.00-17.00 uur

Kunstzinnige markt 
80 deelnemers 

Franse Markt
De Cacaofabriek Helmond

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

De kunstenaars zetten grote druk op 
de organisatie om in deze coronatijd 
toch maar een kunstzinnige markt te 
organiseren in Helmond, op deze leuke 
locatie bij de Cacaofabriek. Dus besloot 
de stichting ‘Soet op Suyt’ alsnog op een 
andere datum dan de traditionele He-
melvaartsdag, namelijk 26 september, 
hun markt te organiseren. En met suc-
ces, al meer dan 80 deelnemers hebben 
toegezegd aanwezig te zijn op zondag 
26 september.

Op het mooie terrein rond de Cacao-
fabriek word een schitterende, mooie 
markt geplaatst met voor ieder wat wils. 
Op het grote terras van de Cacaofabriek 
is het goed toeven met een drankje en 
uitzicht op het grote podium dat hier 
staat opgesteld met prachtige live mu-
ziek.

Dus zondag 26 september, ‘de Franse 
markt’, van 11 tot 17 uur. Het leukste uitje 
met het hele gezin!

F | Wij kvereniging ‘Soet op Suyt’

Franse markt op zondag 26 september 
Wijkvereniging Soet op Suyt presenteert:

HELMOND Al vele jaren organiseert wijkvereniging ‘Soet op Suyt’ haar jaarlijkse kunstzinnige 
markt: de Franse markt. Dit is voortgekomen uit een vraag van de gemeente aan de eerste 

bewoners van de nieuwe wijk om in deze nieuwe hoek in de gemeente Helmond voor de nodige 
reuring te zorgen en de sociale contacten te verzorgen.

Freedom Internet 
beschikbaar op 

Glasvezel Helmond

Dat de kwaliteit goed is, heeft de Consu-
mentenbond ook gevonden en daarom is 
Freedom Internet in april 2021 uitgeroe-
pen tot beste internetprovider van 2021. 
Voor Glasvezel Helmond betekent het een 
nieuwe stap in het verwezenlijken van een 
open glasvezelnetwerk in Helmond met 
digitale diensten die belangrijk zijn voor 
alle Helmonders.

Henri de Bekker, directeur van Glasvezel 
Helmond: “In 2018 zijn we gestart met de 
aanleg van ons glasvezelnetwerk in Hel-
mond. Inmiddels hebben we een groot 
deel van Helmond voorzien van glasvezel. 
Hiermee is Helmond straks klaar voor de 
toekomst, want het is de modernste, snel-
ste en meest energiezuinige digitale ver-
binding. We gaan voor een ruime keuze uit 
providers en diensten. Met de toevoeging 
van Freedom hebben we er een provider 
bij die onderscheidend is in kwaliteit en 
privacy. Dat is goed nieuws voor de inwo-
ners van Helmond. Freedom bedient een 
doelgroep die we tot dusver wat minder 
wisten te bereiken. Kortgezegd de zoge-
naamde techneuten en mensen die hech-
ten aan hoge kwaliteit en bescherming 
van hun gegevens.”

Over Freedom Internet
Freedom is een jonge provider voor in-
ternet, televisie en telefonie. Opgericht in 
2019 timmert Freedom behoorlijk aan de 
weg en dat wordt gewaardeerd. Zo kwam 

Freedom in april van dit jaar als ‘Beste uit 
de Test’ bij de Consumentenbond en won 
het bedrijf ook de Computable tech-star-
tup van het jaar. Anco Scholte Ter Horst, 
CEO Freedom: “Wil je veilig, vrij en goed in-
ternet voor en door bewuste mensen, dan 
ben je bij ons aan het juiste adres. Bij ons 
ben je geen nummer, maar een mens. We 
leveren kwalitatief goede internetdiensten 
en strijden voor betere privacy en securi-
ty. We bedienen zowel de particulier als 
zakelijke klant en leveren zoveel mogelijk 
‘meekijkvrije’ internettoegang. Daarmee 
bedoelen we dat we niet in het e-mail of 
internetverkeer (laten) kijken om het ge-
drag van gebruikers in kaart te brengen 
voor profiling, marketing of advertising.”

Over Glasvezel Helmond
Glasvezel Helmond BV is het samenwer-
kingsverband tussen gemeente Helmond 
en de lokale glasvezelspecialist e-Quest. 
Glasvezel Helmond BV zorgt tot en met 
2022 voor een glasvezelnetwerk in alle 
straten van Helmond waar dit nog niet 
ligt. Het glasvezelnetwerk biedt overi-
gens meer dan alleen supersnel internet. 
Het biedt ook kansen voor Helmond als 
smart city, bijvoorbeeld op het gebied van 
(mantel)zorg, beveiliging van woningen, 
verkeerslichten, openbare verlichting en 
veiligheid in de openbare ruimte. Belang-
rijk voor nu, maar zeker ook voor de toe-
komst waarvan we weten dat steeds meer 
digitaal gaat. 

HELMOND Glasvezel Helmond verwelkomt Freedom Internet 
als vijfde provider op haar netwerk. Freedom is opgericht door 

de mensen die eerder aan de wieg stonden van XS4ALL. De 
provider blinkt uit in hoogwaardige internetdiensten én gaat 

voor meer privacy en minder datadeling.

Rechts Anco Scholte ter Horst, CEO Freedom Internet en links Henri de Bekker, directeur Glasvezel Helmond | F Glasvezel Helmond

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)

Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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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,

Tanken op z’n Hollands

Argos Bakel 
Benthem 3

*Actievoorwaarden van toepassing: argos.nl

5x tanken 
is duurste auto- 
wasprogramma 
voor maar €5,-!*

Van 01-10-2021 t/m 31-12-2022

ARGR_Pomptopper_Wasactie_Bakel_DEF.indd   1ARGR_Pomptopper_Wasactie_Bakel_DEF.indd   1 14-09-2021   15:0414-09-2021   15:04

Ook het adres voor een mooi boeket 

bloemen of een leuk kado!

Passie voor Helmond

www.lokaalsterkhelmond.nl

We nodigen daarom
iedereen uit voor onze

van 19:30 - 21:00 uur

Wijkhuis De Westwijzer,
Cortenbachstraat 70

5707 TJ Helmond 

 

Om te komen tot een echt lokaal
verkiezingsprogramma gaat Lokaal sterk
wederom in gesprek met eenieder die hier een
bijdrage aan wil leveren.
Ditmaal over de onderwerpen; Onderwijs,
Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Verkeer.

Hee� u ideeën, aandachtspunten of sugges�es, over
bovenstaande onderwerpen dan horen we die graag van u!

Lokaal sterk hee� in eerdere mee�ngs gesproken over;
Sport, Recrea�e en Cultuur Veiligheid en
handhaving, Ruimtelijke ordening en
Volkshuisves�ng en Milieu.

Lokaal sterk, dé lokale par�j in Helmond!

voor meer informa�e
info@lokaalsterkhelmond.nl

 derde mee�ng op
 woensdag 29 september

Doel van deze Zoom mee�ng is om te kijken:
·  'wat willen jullie?' 
·  'wat hebben jullie nodig van ons?'
Niet alleen voor nu,
maar zeker ook voor de toekomst!   

Om te komen tot een echt lokaal 
verkiezingsprogramma gaat Lokaal sterk 
wederom graag in gesprek met eenieder die hier een 
bijdrage aan wil leveren. Ditmaal over de onderwerpen; 
Zorg en Welzijn, Onderwijs, Werk en Inkomen en Verkeer.

Hee� u ideeën, aandachtspunten of sugges�es, dan horen we die graag van u!

Dit doen we op woensdag 29 september om 19.30u in 
Wijkhuis Brede School de Westwijzer.

Gebruikte meubels voor ieder budget!

400
M2

www.deijkersmeubelen.nl  |  Nijverheidsweg 2a, Helmond  |  06-52072755 

luxe 
design
meubelen
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Het risico hiervan is dat partijen vaak 
enorm veel goede ideeën hebben, maar 
niet kijken naar de uitvoerbaarheid er-
van. Is het haalbaar en betaalbaar? Wat 
voor effect heeft een dergelijk plan op de 
ambtelijke capaciteit? Je kunt immers 
als partij gouden bergen beloven in je 
verkiezingsprogramma, maar het moet 
ook gerealiseerd kunnen worden.

Dit heeft voor een groot deel te maken 
met de beperkte ambtelijke capaciteit 
die we hebben als gemeente Helmond. 
Uit de Monitor Thuiswerken, een onder-
zoek dat de gemeente samen met de 
Arbodienst heeft uitgevoerd binnen de 
ambtelijke organisatie, kwam naar vo-
ren dat de gemeentelijke medewerkers 
de werkdruk als hoog ervaren. Als we 
kijken naar landelijke vergelijkingscijfers 
(www.aeno.nl/personeelsmonitor) dan 
zien we dat de Helmondse formatie 
ten opzichte van de inwonersaantallen 
van onze stad, in vergelijking tot andere 
gemeenten, ruim onder het gemiddelde 
ligt. Daarnaast geeft de accountant van 
de gemeente Helmond in de manage-
mentletter van 2020 aan dat Helmond 
de problematieken van een 100.000-
plus gemeente heeft, maar de capaci-
teit en middelen van een 100.000-min 
gemeente.

Daar bovenop brengt corona ook nog 
extra werkdruk met zich mee. Deels 
vanwege het feit dat mensen andere 
werkzaamheden (erbij) doen of gedaan 
hebben, waardoor het reguliere werk 
achterstand oploopt. Maar deels ook 
vanwege extra investeringen door coro-
na die extra werk met zich meebrengen. 
Dit leidt ertoe dat de ambtelijke capaci-
teit onder druk staat. De te kleine orga-
nisatie in relatie tot de opgave is overi-
gens al langer een structureel probleem. 
Dit zal door de grote investeringsopgave 
ook niet gauw veranderen de komende 
jaren. Daarom is er de afgelopen tijd in-
gezet op het aantrekken van extra capa-
citeit, zowel vast als tijdelijk. Er is echter 
sprake van krapte op de arbeidsmarkt, 
waardoor het heel lastig is om geschikt 
personeel te werven. Alle gemeenten 
hebben met deze problematiek te ma-
ken en vissen hierdoor in dezelfde, te 
kleine vijver.

Als gemeenteraad hebben we hiermee 
rekening te houden. Nu wordt er nog 
te vaak een groot beroep gedaan op de 
ambtelijke capaciteit, bijvoorbeeld door 
het indienen van tijdrovende moties. Ik 
denk dat het goed is om wat vaker stil 
te staan bij de beperkte ambtelijke ca-

paciteit en te kijken naar de belasting 
hierop bij het indienen van plannen. 
Ook het maken van keuzes tussen reeds 
bestaande plannen, nieuwe plannen en 
ambities is daarbij van belang. Immers, 
niet alles kan tegelijkertijd worden opge-
pakt. Hierin hebben we als fracties een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Jochem van den Bogaard,
Raadslid D66 Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Van den Bogaard: overvragen
Op dit moment zijn veel politieke partijen bezig met het schrijven van 

hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022. Ook wij als D66 Helmond zijn al een heel eind 

op streek met het schrijven van het conceptverkiezingsprogramma. 
Hierin verwerken de verschillende partijen hun wensen, ideeën en 

toekomstplannen voor de komende coalitieperiode. 

Daar bovenop brengt corona ook nog 
extra werkdruk met zich mee. Deels 
vanwege het feit dat mensen andere 
werkzaamheden (erbij) doen of gedaan 
hebben, waardoor het reguliere werk 
achterstand oploopt. Maar deels ook 

Van den Bogaard: overvragen

Koninklij ke Erepenning voor 
jubilerende Sociëteit Gezelligheid 

De oprichters waren hoofdzakelijk protestante Helmondse fabrikanten en 
ondernemersfamilies als Carel van Wesselman, van Vlissingen, Matthijsen, 
Carp, Everts, Kaulen, Deutsch, Kranz, van Lookeren Campagne Lulofs, van 
Berkel, Ramaer, Steijns en Spaan. Het doel van Sociëteit Gezelligheid te Hel-
mond is een rustgevende ontmoetingsplaats te zijn, waar leden het nieuws en 
de politiek bespreken en aan diverse activiteiten deelnemen, zoals lezingen, 
excursies maar ook biljart en kaartspellen.

De Sociëteit is sinds 1939 in het bezit van een bijzonder architectonisch ge-
bouw aan de Wesselmanlaan. In juni 1943 werd de Sociëteit door de Duit-
sers in beslag genomen en eind 1944, na de bevrijding, door de geallieerde 
troepen. Op 1 januari 1946 kwam het gebouw weer vrij. De Sociëteit is in al 
die naoorlogse jaren doorontwikkeld naar een breder maatschappelijk model, 
waarin geloof en status niet meer doorslaggevend zijn.

WARANDE Bij de viering van hun 150 jaar bestaan 
ontving Sociëteit Gezelligheid te Helmond de Koninklijke 

Erepenning uit handen van burgemeester Blanksma. 
Sociëteit Gezelligheid is 13 september 1871 opgericht in 

de lokalen van Stadscafé de Korenbeurs te Helmond. 

Voorzitter van Sociëteit Gezelligheid Jan Martens ontvangt de Koninklij ke 
Erepenning uit handen van burgemeester Elly Blanksma | F Knoops Fotografi e

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 
 

 

Open dag op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
VENRAY Voor het eerst in twee jaar 
is er weer een open dag op Land-
goed en Natuurbegraafplaats We-
verslo. Op zondag 26 september van 
11.00 – 16.00 uur kunnen bezoekers 
kennis maken met alle facetten van 
natuurbegraven. Zo wordt duidelijk 
wat Weverslo zo bijzonder maakt.

Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe een 
afscheidsceremonie verloopt, welke 

audiovisuele ondersteuning daarbij mo-
gelijk is en hoe een livestream werkt. Er 
zijn demonstraties grafdelven, maken 
van natuurlijke bloemstukken en maken 
van houten grafmarkeringen;  vrijwil-
ligers vertellen hoe zij als gastvrouw/
heer bezoekers informeren, een ‘bakkie 
troost’ bieden, meehelpen bij het ver-
zorgen van ceremonies en activiteiten, 
en hoe zij meewerken aan het bos- en 
natuurbeheer. 

F | Weverslo

Rondleidingen en demonstraties
De hele dag zijn medewerkers aanwezig 
om voorlichting te geven over het zelf kie-
zen van een grafplek, die mogelijkheid in 
een reservering vast te leggen en om zelf 
invulling te geven aan een afscheidsce-
remonie en herdenkingsbijeenkomst. Er 
zijn lezingen over het thema ‘duurzame’ 

uitvaart en elk half uur zijn er begeleide 
rondleidingen voor kleine groepen over 
de Natuurbegraafplaats.

Tentoverkapping tegen de regen
Het terrein rondom het informatiecen-
trum het Boshuis is zo ingericht dat er 
op elk informatiepunt steeds groepen 

van circa 15 personen ontvangen kun-
nen worden met gepaste onderlinge 
afstand. Elk informatiepunt heeft een 
tentoverkapping die aan alle zijden open 
is, zodat ook bij een regenbuitje ieder-
een droog blijft.
Kijk voor actuele informatie op www.
weverslo.nl, Facebook en Instagram.
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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

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

binnenkort:

za 02 okt 20.30 u

admiral freebee   
ADMIRAL FREEBEE IS BACK 
zo 10 okt 16.00 u

bertolf    
HAPPY IN HINDSIGHT TOUR
do 14 okt 21.00 u

jett rebel 
TRY-OUT THEATERTOUR
vr 15 okt 21:00 u

focus
50TH ANNIVERSARY TOUR
za 23 okt 21.00 u

sear bliss   
25TH ANNIVERSARY OF PHANTOMS
za 30 okt 21.00 u

lazuli    
THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21.00 u

toontje lager 
EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u

fm 
EXCLUSIEVE NL SHOW

podium

NO TIME TO DIE
Daniel Craig in de 25e James Bond-film

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG  
Verfilming van de gelijknamige roman 

HERE WE ARE    
Tragikomedie over vader-zoon relatie 

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Het is weer tijd voor Fresh 
Cacao, de jaarlijks terugke-
rende tentoonstelling met 
werk van afgelopen zomer 
afgestudeerde jonge kun-
stenaars!

Carat en De Cacaofabriek 
hebben zich met hun sa-
menwerking ten doel gesteld 
om talentvolle kunstenaars te 
ondersteunen. Er zijn 11 kun-
stenaars geselecteerd van
vijf academies. Aan het einde 
van de expositie zal één van 
de exposerende kunstenaars 
de Carat Lucas Gassel Prijs in 
ontvangst nemen.

Fresh Cacao loopt van 5 sep t/m 3 okt.
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Ook zijn er heel veel activiteiten voor alle wande-
laars in de winkel van Adventure Store op zondag 
3 oktober! De winkel is open van 08.00 tot 17.00 
uur en er zijn tal van specialisten en mogelijkhe-
den om je te laten testen, voeten te meten, gratis 
schoenen of wandelbroeken te testen of gewoon 
lekker rondkijken en een drankje en hapje op het 
terras te nemen. Op deze dag:

Podotherapeut met gratis deskundig advies
U kunt tijdens dit spreekuur terecht voor gratis ad-
vies bij voet-been en loopproblemen en voor een 
advies op maat voor de juiste keuze van de wan-
delschoenen, sportschoenen en hardloopschoe-
nen. Ook met sportblessures bent u bij terecht. 
Aan de hand van een voet screening wordt geke-
ken naar de voetstand en eventuele afwijkingen 
in het looppatroon. Ook wordt gekeken naar de 
drukverdeling. Maak gebruik van deze extra exper-
tise en kom naar de winkel. Last van je voeten of 
benen, met rennen, lopen of staan? Podotherapie 
ITZ doet er iets aan!

Test gratis on schoenen
Het Zwitserse merk On walking- en running komt 
deze dag met testschoenen zodat u deze innova-
tieve high performance schoenen vrijblijvend kunt 
uitproberen.

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

Bauerfeind vaten meetdag
Wilt u uw prestaties verbeteren? Laat dan gratis 
de doorbloeding van uw vaten meten en krijg goed 
advies! Schrijf u in voor de Bauerfeind BODYTRO-
NIC  meting. Met behulp van een infraroodsys-
teem meten wij de gezondheid en kwaliteit van de 
vaten in uw benen. In een snelle en eenvoudige 
test meten wij het pompvermogen en de vultijd 
van uw aders. Op basis van de meting geven wij 
u een advies hoe u uw sportieve prestaties kunt 
verbeteren. Schrijf je nu in op
www.adventurestore.nl

Jan Linders sponsort
Jan Linders is een zelfstandige supermarktketen 
met 62 supermarkten in het zuidoosten van Ne-
derland. Jan Linders heeft ruim 5.000 medewer-
kers, is regionaal gericht en staat voor het beste 
vers, klantvriendelijkheid en voordelige producten 
die zoveel mogelijk uit de streek komen. Bij Jan 
Linders vind je alleen de beste versproducten, zo-
veel mogelijk uit de streek.

Bereid of verbouwd door lokale telers, boeren en 
leveranciers die we door en door kennen, met oog 
voor hun product en omgeving. Jan Linders is niet 
voor niets door het GfK 7 keer verkozen tot Beste 
Vers Supermarkt van Nederland en al 15 jaar op rij 
de beste supermarkt in brood.  
Ook is Jan Linders al 9 jaar op rij de beste super-
markt in bier-en speciaalbier van Nederland.

15eADVENTURE STORE
ZONDAG 3 OKTOBER

WandeltochtWandeltocht

HELMOND
weekkrant de loop

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

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

Je kunt op 2 manieren inschrijven:
• Voor-inschrijven via de website van OLAT 
 of de website www.adventurestore.nl 

• Op de dag zelf op ons startbureau in de
 winkel. OLAT-leden krijgen €2,50 en leden
 van een wandelbond €1,00 korting. 

Adventure Store
Kastanjehoutstraat 3
5706 XX  Helmond
www.adventurestore.nl

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

is de organisatie van onze wandeltocht voor het eerst in handen van Wandelsportvereniging OLAT. OLAT is de grootse 
wandelsportvereniging van Brabant en heeft veel ervaring met het organiseren van wandeltochten. 

Cateraars Pennings en van Poppel
Ook de cateraars Pennings en van Poppel (slijterij 
‘t Pijpke uit Mierlo-Hout) zorgen voor een lekker 
kopje koffie en voor een welverdiend speciaalbier-
tje na afloop van deze mooie wandeltocht.
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Open huis NCAD met lezingen over de pionierstijd van de auto in Nederland

Bovendien worden er op deze dag een 
vijftal lezingen gehouden, die gratis 
toegankelijk zijn. Deskundige sprekers 
zullen diverse facetten bespreken van 
de vroegste periode van de auto in Ne-
derland. Over de vraag wanneer het au-
tomobilisme in ons land begon kan lang 
getwist worden, maar feit is dat in 1896 
de Haagse fotograaf Zimmermans een 
auto bestelde bij de firma Benz in Duits-
land en dat deze auto in mei van dat jaar 
per schip in Arnhem werd afgeleverd. 
In 1996 werd dan ook ‘100 jaar auto in 
Nederland’ herdacht; dit jaar kunnen we 

daar ‘125 jaar’ van maken. De lezingen 
worden gegeven door Nederlandse au-
tohistorici. Ariejan Bos vertelt over een 
evenement in 1898 waardoor velen 
in ons land voor het eerst auto’s zagen 
rijden: de wedstrijd Parijs-Amster-
dam-Parijs. 

Giel van Hooff schetst de opmerkelijke 
autobouwplannen die Koos Aarts uit 
Dongen had. Anton Janssen spreekt 
over autopionier Aertnijs uit Nijmegen, 
één van de eerste automobilisten en au-
tohandelaren. De lezing van Jac Maurer 

gaat over de rol van Maastricht in de be-
gintijd van de auto. En Paul Vlemmings 
– die vorig jaar sprak over de eerste 
motorfiets in ons land van Jos van der 
Meulen (1895) – schetst hoe deze Hel-
mondse pionier zich ook met auto’s ging 

bezighouden. Vincent van der Vinne 
zal aanwezig zijn om zijn nieuwe boek 
‘125 jaar auto in Nederland’ te promo-
ten. Voor bezoekers zal het NCAD ook 
een kleine tentoonstelling inrichten van 
documenten die met de begintijd van 

de auto in ons land te maken hebben. 
Bovendien zal een keur aan boeken uit 
de ‘dubbelencollectie’ van het Centrum 
te koop worden aangeboden.
Meer informatie: info@ncad.nl of
06 – 53 54 02 83 (Fons Alkemade).

MIERLO-HOUT Zoals elk jaar houdt ook dit jaar het Neder-
lands Centrum voor Autohistorische Documentatie een open 
dag. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 september, tussen 
10 en 16 uur, op de Automotive Campus in Helmond. Belang-

stellenden kunnen een rondleiding krijgen door een deel van de 
collectie en een impressie krijgen van de boeken, tijdschriften, 
foto’s, folders etc. die het NCAD sinds 1998 heeft ontvangen.

F | Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie

Streekvijver: 
Killed by Martians en 

Spectrüm 
EINDHOVEN Donderdag 30 september is er weer een nieuwe editie 
van Streekvijver. Tijdens dit programma krijg je dé kans om nieuwe 
bands uit de regio te ontdekken. Deze editie: Killed by Martians (gara-
gerock) en Spectrüm (heavy metal). Zaal open: 19.30 uur. Entree: gra-
tis (alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs).

Killed by Martians
Killed by Martians is een frisse garagerock-band. Snelle gitaarriffs, strakke bas-
partijen en een stompende drum zijn de kern van het geluid waaruit dit trio een 
eigen geluid voortmaakt. Een Nederlands staccato rocktrio met muziek als van 
bands zoals Queens Of The Stone Age, Triggerfinger en Foo Fighters.

Spectrüm
Spectrüm is opgericht in Helmond door 4 muzikanten. Elke muzikant heeft zijn 
eigen interpretatie van muziek, waardoor er een mooie mix ontstaat van verschil-
lende stijlen, maar het meest herkenbaar is toch de heavy metal. De invloeden 
komen van Afrikaanse drums tot klassieke muziek tot jazz en heel veel metal!

Killed by Martians | F Popei/Killed by Martians

Spectrüm | F Popei/Spectrüm

Meer informatie: www.popei.nl

26 september 2021: Koningsschieten St. Catharinagilde
HELMOND-OOST Op zondag 26 
september 2021 zal het St. Cathari-
nagilde Helmond weer het jaarlijks 
koningsschieten organiseren. In het 
jaar 2020 is vanwege de covidmaat-
regelen niet geschoten. Via de aan-
looproute Bakelsedijk zal het gilde 
zal om 9.30 uur eerst de H. mis bij-
wonen in de St. Jozefkerk. Voorgan-
ger is Pastoor E. Seidel. Omstreeks 
12.00 uur zullen de gildeleden en 
de daartoe genodigden de lunch 
gebruiken in de gildekamer gelegen 
aan Binderen 6 te Helmond. 

Om 13.45 uur zal het gilde met slaande 
trom  3 maal om de schutsboom trekken 
en de gebruikelijke ceremonie voltrek-
ken voor het schieten. De oud-koning 
(Eef Luijben) zal het zilver inleveren en 
de koningsvogel onder de schutsboom 
hangen. 
Om 14.00 uur zal het koningsschieten 
beginnen. Als eerste zal een vertegen-
woordiger van het gemeentebestuur 
een schot lossen, gevolgd door de pas-
toor en de afgaande-koning en aanwezi-
ge eredekenen. Daarna volgen de gilde-
leden op volgorde van loting. Omstreeks 

17.30 uur zal de nieuwe koning bekend 
zijn en worden geïnstalleerd volgens de 
eeuwenoude gebruiken van de hand-
wassing, gaan over het vaandel en het 
roken van een goudse pijp. Vervolgens 
zal de erewijn worden gedronken op 
het heil en gezondheid van de nieuwe 
koning.

Belangstellenden zijn van harte welkom 
op het schietterrein van het gilde. Adres: 
Binderen 6 (Bij Scouting Leonardus)
Nadere informatie:
www.catharinagildehelmond.nl.

Dansen: eindelijk, het mag weer! 
REGIO Na ruim 1,5 jaar mag er weer 
gedanst worden! Bij dansschool 
Hellendoorn hebben ze niet stilge-
zeten, maar de zaak van binnen en 
buiten in een nieuwe jasje gestoken.

Dansschool Hellendoorn, al 75 jaar de 
gezelligste dansschool van Brabant, 
heeft een uitgebreid dansaanbod voor 
jong en oud. De dansleraren staan ga-
rant voor de nieuwste trends, maar na-

tuurlijk ook voor de traditionele dansen, 
waarbij een gezellig avondje uit centraal 
staat! Wij verzorgen onder andere les-
sen in stijldansen (nieuwe stijl), salsa/
bachata/kizomba, hiphop/streetdance 
en zumba. De lessen worden verzorgd 
in Someren, Valkenswaard, Bergeijk, 
Hapert, Bladel, Reusel en Vessem, 
met wekelijks dansavonden (ook voor 
niet-leden). Kunt u al dansen, instro-
men is bij ons geen probleem, wij zoe-

ken een geschikte club. Van beginners 
tot topklasse, ook gezelligheidsclubs! 
Wij verzorgen danslessen op alle dagen 
van de week, u zit niet vast aan een be-
paalde dag.
Workshops behoren tevens tot de op-
ties, evenals privéles of een trouwcur-
sus. Voor aanmeldingen en informatie 
kunt u bellen naar W. Hellendoorn, 
06 – 55 14 05 01, of kijk op:
www.dansschoolhellendoorn.nl.

F | Dansschool Hellendoorn
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Nieuw seizoen bij Togarashi

Begin oktober zal een kleine groep jiu-
jitsu-ka afreizen naar Duitsland om deel 
te nemen aan een internationale stage. 
“Deze evenementen zijn heel belangrijk 
om jezelf te meten met andere dojo’s 
en liefhebbers van budo, maar ook om 
de sociale contacten te onderhouden”, 
aldus Hans Spaan, sensei van Toga-
rashi-Ronin. In november zal in Hel-
mond een stage worden georganiseerd 
met deelname van de bevriende dojo 
van Willem Vooijs uit Katwijk. De ver-
eniging roept geïnteresseerde jeugd en 
volwassenen op om aan deze stage deel 
te nemen, zaterdag 20 november vanaf 
10.30 uur in de Spiegelzaal. 
Daarnaast organiseert de vereniging op 
25 september een middag in het teken 
van de leden. Na een bewogen ander-
half jaar bedankt de vereniging haar 
leden voor de onvoorwaardelijke steun 
tijdens corona. “De leden hebben de 
vereniging overheid gehouden en een 
uiting van dank is meer dan op zijn 
plaats”, zo stelt Jeroen Geven, voorzitter 
van de vereniging. 

Tenslotte kijkt Togarashi-Ronin ook 
naar de agenda van de IMAF, de bond 
waarvan Togarashi-Ronin lid is. Stages, 
(dan)trainingen en (dan)examens zul-
len weer georganiseerd worden en zo 
werkt de vereniging aan het uitbreiden 
van haar netwerk en ook de continue 
ontwikkeling van het budo, zonder de 
eigen identiteit te verliezen. Hans heeft 
veel zin in het komende seizoen en kijkt 

uit naar de evenementen en de lessen: 
“We gaan er een mooi jaar van maken, 
waarin plezier, respect en ontwikkeling 
centraal staan.”

Voor meer informatie over Togarashi-Ro-
nin, zie de Facebookpagina van Toga-
rashi Helmond of neem contact op met 
Hans Spaan, telefoonnummer 06 – 21 
67 52 83 of email ronin@togarashi.nl.

HELMOND-NOORD Afgelopen maandag 13 september is het nieuwe budo-seizoen gestart bij 
Togarashi-Ronin. Na de zomerstop is de vereniging voor Oosterse krijgskunsten haar activiteiten 
(Jiu-jitsu, tai-chi, iaido en jodo) weer opgestart in de Spiegelzaal in het Fletcher Wellness Hotel 

in Helmond. Het nieuwe seizoen zal naast de reguliere lessen en groepen gericht zijn op het aan-
halen van (inter)nationale banden met verschillende, bevriende en overige dojo’s.

F | Togarashi

Het mag weer!
Blaasfestijn in het centrum van Helmond

op 26 september
HELMOND Op zondag 26 september vindt na alle covidperikelen van de afgelopen periode het 
Blaasfestijn Centrum Helmond plaats. Het bestuur is zeer verheugd dat in overleg met de ge-

meente, horeca en sponsoren, dit festijn in een afgeslankte vorm kan plaatsvinden.

Tussen 12:30 en 18:00 uur zullen zo’n 
twintigtal blaaskapellen/dweilorkes-
ten die uit alle uithoeken van Neder-
land komen, optreden op vijf (flexibele) 
speelplekken verdeeld in het centrum 
van onze stad. Deze kapellen laten, 
conform de regels, aan de rand van de 
diverse horecaterrassen hun vrolijke 
noten klinken. We hebben er allemaal 
ontzettend veel zin in om een muzikaal 
en toegankelijk festijn te bieden, aan alle 

Helmonders die zich deze zondag naar 
de stad zullen begeven. De kapellen 
strijden om de ‘Gouwen Hellemonder’ 
die gewonnen wordt door de kapel die 
het publiek het best weet te vermaken. 
Dit gaat beoordeeld worden door een 
vakkundige jury. Omstreeks 12.30 uur 
wordt er geopend op het Piet Blomplein 
naast de bieb. Rond de klok van 17.30 
uur vindt de prijsuitreiking plaats op 
het Havenplein. Het speelschema en 

de plattegrond van de speelplekken zijn 
vanaf zondagochtend te vinden op de 
Facebookpagina van Blaasfestijn Cen-
trum Helmond. Als aanvulling op deze 
muzikale en gezellige middag loopt er 
een ballonnenclown rond ter vermaak 
voor de kinderen. Op deze zondag zijn 
alle winkels en horeca in het gezellige 
centrum geopend. Meer informatie is te 
vinden op www.blaasfestijn.nl.
Tot aanstaande zondag!

Opnieuw en nu voor de vijfde keer dit seizoen in zeven wedstrijden 
kreeg Helmond Sport klop van een tegenstander die niet beter was, 
maar wel effectiever én efficiënter speelde. En ook nu weer liet trai-
ner-coach Wil Boessen weten zich geen zorgen te maken. Want het 
vertoonde positiespel was goed, maar het levert tot nu toe weinig 
punten op. Hoezo zich geen zorgen maken als de club alweer onder-
aan bungelt? Telkens hetzelfde voor mij nietszeggende antwoord 
van de coach: "Als we zó blijven voetballen, dan komen de punten 
wel." Ondertussen is dan waarschijnlijk de helft van het seizoen 
achter de rug en behoort Helmond Sport nog steeds tot de staart-
groep. Aan werklust ontbreekt het de ploeg zeker niet, daar gaat 
mijn kritiek niet om.

Naar mijn mening wordt er simpelweg verkeerd gevoetbald. Het spel 
gaat over veel te veel schijven, er wordt traag vanuit de verdediging 
gespeeld, de tegenstander kan zich met alle elf man terugtrekken 
om de aanval van Helmond Sport tegen te houden. De HS-doelman 
gooit de bal naar een back, die breed legt op een centrumverdediger 
en vaak gaat de bal weer linea recta terug naar de back. Intussen 
heeft de tegenpartij alle elf man voor de bal en die kom je dus als 
aanvallende partij ook tegen vóór je aan het doel bent.

Hoe zou er dan gespeeld moeten worden? Stelregel zou moeten zijn 
dat de bal altijd vooruit gespeeld wordt als dit kan, zo min mogelijk 
breed of terug. Je moet als aanvallende partij steeds zo snel mogelijk 
naar het doel van de tegenstander over zo weinig mogelijke schijven. 
Want elke speler die de bal moet hebben, vertraagt de opbouw van 
de aanval.

Illustratief was wat dat betreft het eerste doelpunt van afgelopen 
vrijdag tijdens Helmond Sport – Jong Utrecht. De Utrechtse doel-
man gooide de bal naar de linksback, deze verzond meteen een di-
agonale dieptepass naar de op volle snelheid liggende rechtsbuiten, 
die niet aarzelde maar subiet raak knalde. Een doeltreffende aan-
val uit het boek waaraan slechts drie spelers deelnamen! Kijk, zó 
dient er gevoetbald te worden. Ophouden met zaniken over verzorgd 
voetbal, want daar vraagt geen enkele supporter om. De suppor-
ters willen een winnend team zien of er nou goed verzorgd gespeeld 
wordt of niet. Het sleutelwoord is dus: direct spel naar voren, geen 
gebrei en gedraai op het middenveld en vooral geen spel in de breedte 
of terug in de verdediging. Voor het goede verstaan: ik pleit niet voor 
het blind naar voren knallen van de bal, geen ‘kick and rush’zoals 
vroeger in Engeland.

Johan Cruijff zei het zo: “Voetbal moet je simpel houden, kies niet de 
moeilijke, maar de makkelijke weg.” Bij Helmond Sport zie je vaak 
het eerste. Gevolg is dat er te weinig uitgespeelde doelkansen ont-
staan en er dus weinig goals gemaakt worden. Ik mag hopen dat Wil 
Boessen zijn spelers de komende tijd op een wat andere manier laat 
spelen, misschien opportunistischer, maar effectiever en efficiënter.
Dan zouden de punten wellicht wél in Helmond blijven, tot genoegen 
van de supporters.

Leo de Bruyn

Helmond Sport 
voetbalt verkeerd

Ingezonden bericht

hartstichting.nl
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Op deze pagina’s vertelt een aantal Was-
krachtversterkers waarom zij Waskracht 
van harte ondersteunen. Zij zien stuk 
voor stuk de noodzaak en het plezier van 
de verbinding tussen mensen. Dat is 
precies het doel van Waskracht: mensen 
samenbrengen en nieuwe gezamenlijke 
herinneringen maken.

Lavans
“We hebben elkaar hard nodig om Hel-
mond als stad en de wereld leefbaar te 
houden”, zegt Michel Heerkens, samen 
met neef Piet Heerkens eigenaar en 
directeur van Lavans. “Elkaar vinden 
en samenwerken begint met elkaar 
ontmoeten. Waskracht zorgt voor die 
ontmoeting en verbinding. Zo’n initiatief 
steunen we graag. Verder is Lavans na-
tuurlijk een echt Helmonds familiebe-
drijf, veel van onze medewerkers wonen 
hier, ik ook. En onze core business is 
wassen! Dit zijn nog een paar redenen 
waarom we Waskracht vanaf het aller-
eerste begin onze steun hebben toe-
gezegd, zowel financieel als praktisch. 
Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan 
de repetities.

Ik ben bij de generale repetitie geweest. 
Daar ging alles nog een beetje houterig 
en voorzichtig. Maar in de voorstelling 
die ik bij het Jan van Brabantcollege 
heb gezien lieten de spelers veel meer 
zelfvertrouwen zien. Ook het mooie 
weer, de muziek en de interactie met 
het publiek droegen bij aan een zonnige 
en vrolijke sfeer. Het publiek heeft zich 
duidelijk goed vermaakt.

In samenwerking met voormalig stads-
kunstenaar Tahné Kleijn gaan we ook 
nog een fototentoonstelling maken 
over Lavansianen (medewerkers van 
Lavans) die thuis de was doen. Onze 
medewerkers komen uit alle lagen en 
culturen van de (Helmondse) bevolking. 
De tentoonstelling is nog een manier 
om verschillende mensen kennis met 
elkaar te laten maken. Het is belangrijk 
dat we elkaar kennen en waarderen, 

precies zoals we zijn. Waskracht brengt 
ons op een vrolijke manier bij elkaar. 
Ook binnen ons bedrijf faciliteren we 
dat mensen prettig met elkaar kunnen 
werken en elkaar kunnen ontmoeten. 
Een bedrijf is net zo goed een gemeen-
schap. Zeker een familiebedrijf waar ‘de 
baas’ een herkenbaar gezicht heeft. Die 

onderlinge verbinding vind ik heel waar-
devol en belangrijk.”

Widemex International 
“In Helmond ontwerpen en produceren 
we strijkplankovertrekken voor grote 
topmerken en private labels. De kans 
is dus dat de strijkplankovertrek van de 
spelers en bezoekers van Waskracht ge-
woon uit Helmond komt! Dan is de link 
met dit project natuurlijk snel gelegd”, 
zegt Michel Knoben, sales support, van 
Widemex International. 
“Veel mensen die hier werken, wonen 
in Helmond, dus ondersteunen we als 
bedrijf graag een lokaal initiatief dat de 
verbinding zoekt en waar onze mede-
werkers plezier aan kunnen beleven. 
Niet veel mensen weten het, maar we 
doen hier iets vrij unieks in de textiel-
branche, namelijk katoen bedrukken. 
In dit deel van de wereld nog een van 
de weinigen. Widemex bestaat al sinds 
1954. In 2000 namen Martijn en Katia 
van der Maas het bedrijf over en ver-
huisden er in 2005 mee van Geldrop 
naar Helmond. We vinden het leuk om 

via Waskracht ons bedrijf aan Helmond 
voor te stellen.”

Jan van Brabant College
Waskracht wordt breed gedragen door 
de Helmondse middelbare scholen. 
Meerdere leerlingen spelen mee. “Een 
groot deel van onze leerlingen woont in 
Helmond”, zegt Geert-Jan Nillesen, al-
gemeen directeur Jan van Brabant Col-
lege “Hoe leefbaarder hun wijken zijn, 
hoe beter het voor hen is. Waskracht 
brengt mensen samen en stimuleert 
positiviteit in de stad. Daar staan we 
vierkant achter. We kennen de initia-
tiefnemers Anneke Schröder en Wim 
Peters al van Xperiment. Een eerder 
theaterproject, waarin leerlingen van 
verschillende scholen samen een voor-
stelling maakten. Waskracht is qua pro-
ductie veel groter en breder. Dat biedt 
onze leerlingen nog meer uitdaging. Een 
prachtige kans natuurlijk.”

OMO scholen
Ook Rob Aarts, directeur van het Vak-
college in Helmond, heeft goede erva-
ringen met Wim en Anneke. “Xperiment 
inderdaad en de Knippenberg-musical 
die Anneke regisseerde. Dat proces heb 
ik twaalf jaar op de voet gevolgd toen ik 
daar werkte. Ik heb gezien hoe theater 
leerlingen verbindt en verbroedert en 
hoe zelfvertrouwen ervan groeit. Heel 
mooi! Als OMO-scholen willen we on-

derdeel zijn van het Helmondse leven. 
Daar staat Waskracht ook middenin, 
dus steunen we het project graag, onder 
andere door onze scholen als speello-
catie in te zetten. Behalve leerlingen 
spelen er ook collega’s mee. Verbinding 
maken maakt je krachtig, als mens en 
als school. Waskracht draagt daaraan 
bij met een originele voorstelling uit het 
leven gegrepen.”

Wijkmanagement
Ook voor het Helmondse Ondernemers-
fonds bleek al snel dat Waskracht goed 
aansloot op de eigen doelstellingen. 

Voorzitter Ad Klaasen: “Als Onderne-
mersfonds stimuleren we dynamische 
verbindingen in de stad. Iedere zakelijk 
OZB-betaler levert een financiële bij-
drage aan dit fonds. Daar betalen we 
projecten uit, gericht op het centrum, de 
wijken en de bedrijventerreinen. Was-
kracht is geadopteerd door het wijkma-
nagement. Er moet actie zijn in Helmond 
én samenwerking. SAMENWERKING 
mag je van mij echt met hoofdletters 

schrijven. We willen dat Helmond een 
levendige stad is waar mensen graag 
wonen en op bezoek komen. Een dyna-
misch project als Waskracht draagt daar 
heel goed aan bij.”

Weekkrant De Loop
Wil je in Helmond je verhaal delen met 
de inwoners van de stad, dan is er nog 
maar één huis aan huisblad waarin dat 
kan, en dat is deze krant, Weekkrant De 
Loop. Eigenaar Ad Klaasen: “Weekkrant 
De Loop is afhankelijk van de Helmon-
ders. Als zij geen nieuws met ons delen, 
dan hebben we als krant geen bestaans-
recht. Dus we vinden het prachtig wan-
neer een project als Waskracht voor ons 
kiest om Helmonders te bereiken met 
hun verhaal. Daar werken we graag aan 
mee. Nieuws van non-profitorganisaties 
en goede doelen plaatsen we altijd gra-
tis. Heb je een commerciële boodschap, 
dan hoort daar een advertentie bij.”

Dit is Helmond
Nieuws verspreidt zich tegenwoordig 
veelal digitaal, dus is Waskracht heel blij 
met mediapartner DitisHelmond. Via hun 
multimedia/crossmediaal platform met 
tv, radio, website en een breed socialm-
edianetwerk, bereikt Waskracht een groot 
deel van de Helmondse bevolking. Herbert 
von Reth, algemeen coördinator van Dit is 
Helmond: “Als lokaal crossmediaal plat-
form maken we zichtbaar wat er in Hel-
mond leeft. Zo speelt het team van Ditis-
Helmond een belangrijke verbindende rol 
tussen de verschillende wijken. Ook Was-
kracht verbindt alle wijken met elkaar. Het 
is een project waar we graag bij betrokken 
zijn. Waskracht is volop zichtbaar op onze 
lokale tv DitisHelmond maar ook op radio, 
internet en ons socialmedianetwerk.”

Helmond heeft het: Waskracht!
Een groot project als Waskracht kan alleen slagen als er genoeg mensen zijn die 

het willen omarmen. De gemeente, verschillende (landelijke) fondsen, Helmonds scholen, 
ondernemers en particulieren hebben Waskracht met open armen ontvangen. Een passende 

tegenprestatie voor de gulle gevers was snel gevonden: naamsvermelding op een stuk 
wapperend wasgoed tijdens de voorstellingen.

F | Tahné Kleijn

F | Tahné Kleijn

F | Tahné Kleijn

F | Tahné Kleijn

F | Tahné Kleijn
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MKB Marketing Team
MKB Marketing Team verzorgt websites 
en marketing voor lokale ondernemers. 
Bart Cox: “Daarom voelen wij ons be-
trokken bij een project zoals Waskracht. 
Waskracht maakt met haar project de 
verbinding tussen de wijken en de inwo-
ners van Helmond en dat is precies wat 
onze klanten ook doen. De lokale vak-
mensen die voor de inwoners van Hel-
mond haren knippen, nagels verzorgen, 
foto’s maken, bouwen en verbouwen 
enzovoort. Zij zijn altijd gedreven en vak-
kundig op hun eigen vakgebied, maar 
als het gaat om websites en (online) 
marketing kunnen ze vaak een steuntje 
in de rug gebruiken. En daar komen wij 
met het MKB Marketing Team om de 
hoek kijken. We zijn trots dat we Stich-
ting Cultuur Verbindt Helmond en hun 
projecten Waskracht en ‘n Ouwe Sok 
kunnen helpen met een goed functio-
nerende website, grafische vormgeving, 
drukwerk en promotiemateriaal.”

Nh1816
“Bij Nh1816 Verzekeringen werken wij 
intensief samen met de zes lokale fi-
nancieel advieskantoren die betrokken 
zijn bij Waskracht: De Beer Risicoad-
vies & Verzekeringen, Schipperheijn & 
Partners, Van Moll Financiële Diensten, 
Marc de Wit Assurantiën, ABL Groep 
en Oosthoek Financieel Advies”, ver-

telt Mark de Niet namens Coöperatie 
Nh1816. “Samen zijn we een van de 
hoofdsponsors van Waskracht. Want als 
betrokken verzekeraar en dito adviseurs 
zetten wij ons graag in voor lokale maat-
schappelijke initiatieven, zoals dit mooie 
culturele evenement dat Helmonders 
verbindt én steun biedt aan het goede 
doel. De opbrengsten zijn bestemd voor 
2.500 kinderen die in Helmond onder 
de armoedegrens leven. Naast spon-
soring dragen wij vanuit onze coöpera-
tie ons steentje bij in de vorm van een 
mooie donatie. Het geeft ons enorm veel 
energie om samen betrokken te zijn!”

VSB Fonds
Met een bijdrage van € 42.000,00 is 
VSBfonds de belangrijkste donateur 
van Waskracht. Het fonds is één van de 
grootste particuliere vermogensfond-
sen van Nederland, bestaat sinds 1990 
en heeft elk jaar € 26 miljoen donatie-
budget beschikbaar om te investeren 
in de kwaliteit van de Nederlandse 

samenleving. Het fonds wil bijdragen 
aan de zelfredzaamheid en samenred-
zaamheid in ons land. Door sociale en 
culturele projecten te steunen en door 
studiebeurzen te verstrekken. Zodat ie-
dereen zijn of haar plek krijgt in onze di-
verse samenleving en kan groeien, leren 
en leven met én dankzij elkaar. Vandaar 
het motto van het fonds: ‘Iedereen doet 
mee’. Een motto dat perfect aansluit bij 
Waskracht!

Prins Bernhard Cultuurfonds
“Als je mensen, dromen en werelden 
samenbrengt, komt cultuur tot leven. 
Dat is het motto van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Het begin van iets moois” 
Zoals Waskracht.

Rabobank Coöperatiefonds
“Mensen samenbrengen. Talenten be-
nutten. Een sociaal netwerk opbouwen. 
Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele 
maatschappij baat bij. Dat moeten we niet 
alleen koesteren maar ook steunen. Daar-
om geven we als coöperatieve bank ieder 
jaar een deel van onze winst terug aan 
de samenleving.” Zo ook aan Waskracht 
Helmond.

Gemeente Helmond

F | Tahné Kleij n

F | Tahné Kleij n

F | Tahné Kleij n

F | Tahné Kleij n

F | Tahné Kleij n

F | Tahné Kleij n

Dit weekend treedt Waskracht alweer voor de laatste keren op in de buitenlucht, in 
de wijken Dierdonk, Mierlo-Hout en Brandevoort. Regisseur, spelers, muzikanten en 
technici hebben dan, in samenspel met het publiek, maar liefst 23 keer kunnen oefe-
nen voor de ultieme voorstelling van ‘Wan Circus’. Die ultieme voorstelling presenteert 
Waskracht op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november aanstaande. Dan zijn we 
binnen te gast bij het Vakcollege aan de Keizerin Marialaan 4 in Helmond. Directeur 
Rob Aarts: “We ontvangen heel Helmond graag in november. Dan kunnen we laten 
zien dat er echt geleefd wordt in dit gebouw.” Leerlingen van het vakcollege gaan ons 
helpen om het publiek te verwennen, onder andere met een high tea en een diner. 
Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws of volg Waskracht Helmond 
op Facebook en/of Instagram.

Waskracht speelt door

Waskracht speelt door | F Wim van den Broek

F | Tahné Kleij n

F | Tahné Kleij n
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IVN Helmond organiseert:
Publiekswandeling 'Herfst en 
paddenstoelen in de Warande' 

op 3 oktober

Kijk om je heen tijdens deze wandeling welke kleur je het liefst ziet! Misschien 
nog wel meer dan in de zomer, valt het prachtig kleurenpallet van de natuur nu 
op. Herfst: het seizoen van vallende bladeren, paddenstoelen en wegtrekken-
de vogels. Is het slecht dat de bladeren langzaam aan verkleuren en tenslotte 
vallen? Waarom zijn er juist in de herfst veel paddenstoelen en waarom trekken 
veel vogels dan weg? Loop mee en kom erachter waarom de natuur seizoenen 
kent. De IVN-gids zal hierover graag het een en ander vertellen.

WARANDE Op zondag 3 oktober om 14:00 uur houdt het 
IVN een wandeling in de Warande. Het verzamelpunt is bij 
de parkeerplaats van paviljoen de Warande (ingang vanaf 
Aarle-Rixtelseweg: De Kluis 2, 5707 GP Helmond). Deel-

name is gratis. Opgave vooraf is niet nodig.

F | IVN Helmond

Het Speelhuisplein permanent
versierd met negen S-en

CENTRUM Sinds enkele weken sieren er negen grote S-en op het plein voor het theater in Hel-
mond. Zetels in allerlei soorten, maten, kleuren en stijlen die het grote Speelhuisplein aantrek-

kelijker maken voor buitenactiviteiten. Het kleurenpallet sluit aan bij de huisstijl van het theater, 
bestaande uit negen gestapelde S-en, die staan voor diversiteit.

De onthulling van de S-en | F Maarten Coolen

Multifunctioneel
De S-en zijn verplaatsbaar en kennen 
meerdere functies. Zo kunnen ze ge-
bruikt worden als zitobjecten, waarmee 
op het plein verschillende opstellingen 
gemaakt kunnen worden. Maar de nieu-
we meubelen zijn er niet alleen voor be-
zoekers van het theater. 

Strijk tijdens een stadswandeling neer 
met een kop koffie of rust er op uit na 
een middagje shoppen in het centrum. 
“Door de opvallende zitters wordt de 
levendigheid en speelsheid die ín het 
theater al zo goed voelbaar is, ook door-
getrokken naar buiten”, aldus directeur 
Jochem Otten. 

Levendige sfeer in de stad
Op 9 september maakten de nieuwe 
zetels hun publieke opwachting. De 
bezoekers van die avond kregen de eer 
om de opvallende banken uit te testen 
onder het genot van een feestelijk glaas-
je bubbels. Otten is enthousiast over de 
eerste ervaringen: “Vanaf het moment 
dat we de S-en naar buiten rolden, trok 
het bekijks en werd er enthousiast ge-

bruik van gemaakt.  Ouders wachten er 
op hun kinderen bij Het Kunstkwartier, 
ouderen rusten er even uit, kinderen 
zien het als een speeltoestel en jon-
geren chillen er. Het plein is veel meer 
gaan leven. Precies zoals we hoopten.” 
Helmond heeft bovendien nu haar sel-
fieplek, zegt Otten trots. “We zijn heel 
blij dat de gemeente Helmond investeert 
om de kwaliteit van een verblijfsplek als 
deze zo te verbeteren.”

F | Maarten Coolen

Django is ongeveer 7 maanden oud. Hij is rank gebouwd, heeft opvallend lange dunne poten en een zeer lange dunne 

staart. Hij belooft een schitterende kater te worden en snel ook: je zíet hem bijna groeien. Het is geen goed idee om 

deze knaap binnen te gaan houden, want hij heeft veel energie. Hij speelt de sterren van de hemel. Een hengeltje en 

een laserlichtje mogen rekenen op zijn warme belangstelling. Als hij moegespeeld is, komt hij bij je uitrusten en knuffels 

halen. Dat kan ook op schoot zijn. De knaap weet waar het � jn is! Hij is nog wel wat onrustig, beweeglijk en gauw 

afgeleid, staat vaak weer op als er iets zijn aandacht trekt, maar als hij z'n rust gevonden heeft is het een schootkat. Hij 

kan je daarbij ook heel intens in de ogen kijken en even een kopje tegen je kin geven. Attentie: We zijn tevens dringend 

op zoek naar opvanggezinnen voor de grote aantallen binnenkomende kittens. 

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

DJANGO
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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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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!
www.koensterkennatuursteen.nl       ksterkennatuursteen@gmail.com

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

Vanaf nu ook onlineVanaf nu ook online
te bestellen opte bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

www.hardstenendorpels.nl

Gratis HellemondGift Kadobon 
Cadeautje voor mantelzorgers 

Aanvragen? 
Aanvragen kan vanaf 1 september tot uiterlijk 
31 oktober 2021. Het online aanvraagformulier 
vindt u op de website www.levhelmond.nl/man-
telzorgwaardering. Op papier aanvragen kan ook. 
Gebruik hiervoor bijgeplaatst aanvraagformu-
lier of haal een exemplaar af bij de receptie van 
LEVgroep (Penningstraat 55) en bij de wijkteams 
van de LEVgroep:

Binnenstad: Penningstraat 55
Oost: De Brem, Rijpelplein 1

Noord: neem contact op via 
telefoonnummer 0492 - 598 988
West: Westwijzer, Cortenbachstraat 70

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

HELMOND Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig 
ziek is of een beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering 

aanvragen (ook als u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzor-
ger kan kiezen uit een HellemondGift cadeaubon ter waarde van € 70,- of een 

geldbedrag. Een mantelzorger, die jonger is dan 18 jaar, krijgt een Gift Card 
Pathé of VVV Bon van € 40,-.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)

Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Presidentswissel bij Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia 

Bert Jansen is al ruim 40 jaar betrokken 
bij Phileutonia en sinds 25 jaar lid van 
de Raad van Commissarissen. In 1983 
was hij nauw betrokken bij de aankoop 
van het verenigingsgebouw aan de Ka-
naaldijk N.W. 27B. Met de aankoop van 
dat gebouw werd destijds eindelijk een 
perfecte ruimte gevonden waar perma-
nent gerepeteerd kan worden, waar in-
strumentarium en archief veilig kunnen 
worden opgeborgen, waar meerdere 
leerlingen tegelijk individueel muziekles 
kunnen krijgen en waar vooral alle gele-
dingen van de vereniging na vele jaren 
van omzwervingen op allerlei adressen 
in Helmond, één onderdak hebben ge-
vonden. Destijds was dat een enorme 
stap in de geschiedenis van Phileutonia.

Jansen vindt het belangrijk om maat-
schappelijk actief te zijn en hij ziet het 
medebesturen van Phileutonia als een 

hobby om de hobby van andere mensen 
mogelijk te maken.  Voldoening vindt hij 
in de gesprekken met ouders die aange-
ven hoe geweldig hun kind is veranderd 
sinds het in groepsverband een instru-
ment bespeelt. Het betreft dan betere 
concentratie, sociale vaardigheden en 
schoolprestaties. 
Ook het overheidsbeleid is er om die 
reden op gericht het maken van instru-
mentale muziek bij de jeugd te stimu-
leren. De nieuwe president beschouwt 
het als een uitdaging om als vereniging 
aan de jeugd brede kansen te bieden 
om samen muziek te maken. Daarnaast 
ziet hij de verdere aanpassing en uit-
breiding van het verenigingsgebouw en 
het energiezuinig maken daarvan, als 
één van zijn belangrijkste taken.  Naast 
de presidentswissel zullen er op deze 
dag ook zeven commissarissen worden 
geïnstalleerd, te weten de heren Pieter 

Michielsen (directeur Rabobank Hel-
mond-Noord), Huub Jansen (register 
accountant en partner bij Crowe Foe-
derer), William Verkoelen (mede-eige-
naar ict-bedrijf Digisolve), Ayolt Jilderda 
(partner octrooibureau LIOC Patents & 
Trademarks), Bernd Niessen (directielid 
Hafuba Meubelen), Jeroen Dings (kaak-
chirurg Elkerliek Ziekenhuis) en Arjen 
Vos (directeur/eigenaar Verbi en VINI.

nl). Het commissariaat van de Konink-
lijke Stadsharmonie heeft tot taak om 
gevraagd en ongevraagd advies te geven 
aan het bestuur over alles wat er in de 
vereniging omgaat én de vereniging zo-
wel moreel als materieel te ondersteu-
nen. Alle nieuwe commissarissen zijn 
woonachtig in Helmond en omgeving 
en hebben zonder uitzondering met veel 
enthousiasme gereageerd op de uitno-

diging van de beschermheer van de ver-
eniging, de heer Jan -Renier Swinkels. 

De formele overdracht van het pre-
sidentschap en de installatie van de 
zeven nieuwe commissarissen vinden 
plaats tijdens een besloten ceremoniële 
bijeenkomst in het verenigingsgebouw. 
Aansluitend is er een receptie voor ge-
nodigden.

HELMOND Op zondag 3 oktober aanstaande vindt bij de 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia een presidentswissel 
plaats. De huidige president, officële titel van de voorzitter 

van deze muziekvereniging, de heer Wim Hillenbrink, draagt 
op deze dag zijn functie over aan de heer Bert Jansen. Deze is 

daarmee de 22e president van de vereniging.

F | Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia

Prinseroaje van de Houtse Kluppels: 
tip nummer 5!

MIERLO-HOUT De nieuwe Prins begint zenuw-
achtig te worden: over ruim 6 weken wordt hij be-
kendgemaakt. Noteer zaterdagavond 6 november 
alvast in je agenda, want dan onthullen we wie de 
dorstlustige hoogheid écht is. Verschillende namen 
circuleren. Deze week volgt wellicht de tip die jou 
meer duidelijkheid 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 winnaar 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 onze Facebookpagina!

Tip nummer 5 | F Houtse Kluppels
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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

Wat kun jij zelf doen om je wachttijden 
bij de huisartsenzorg te verkorten?

De twee zorgprofessionals merken dat 
mensen steeds sneller en gemakkelijker 
de telefoon pakken om de huisarts te 
bellen. Vooral in de weekend- en avon-
duren levert dit grote wachttijden op. 
“We krijgen vaak te horen dat mensen 

al twee dagen ergens last van hebben, 
maar geen tijd hebben gehad om naar 
de huisarts te gaan”, vertelt Tanja van 
Wiggen. “Mensen weten vaak niet dat de 
huisartsenpost er alleen is voor spoed-
zorg. In andere gevallen is het juíst de 
bedoeling dat je - tijdens praktijkuren 
- met klachten naar je eigen huisarts 
gaat.” Rob Linssen: “Mensen die echt 
direct geholpen moeten worden, staan 
anders vijftig minuten in de wacht.”

Download de Moetiknaardedokter-app 
Ervaar je klachten? Dan zijn er verschil-
lende websites én apps die je kunnen 
helpen. Tanja van Wiggen adviseert om 
www.moetiknaardedokter.nl te raadple-
gen of de app Moetiknaardedokter te 
downloaden, zodat je altijd snel de juis-
te informatie bij de hand hebt. “In deze 

app word je (in twee minuten) door een 
vragenlijst geleid. Vervolgens krijg je - op 
basis van je antwoorden - advies.”

Minder lange wachttijden
door vragenlijst
Sinds kort is deze vragenlijst van de 
Moetiknaardedokter-app verbonden 
met de website van Huisartsenposten 
Oost-Brabant (www.huisartsenposte-
noostbrabant.nl). “Als de uitkomst van 
de vragenlijst is dat je toch even contact 
met de huisartsenpost moet hebben, 
dan kun je je telefoonnummer achterla-
ten. De triagisten (de eerste aanspreek-
punten op de huisartsenpost) krijgen de 
informatie die je hebt ingevuld meteen 
te zien. Zij bellen je dan binnen één uur 
op. Op deze manier kunnen ze je sneller 
helpen.”

Is dit spoed of niet?
“Als huisarts wil je niets liever dan men-
sen helpen”, zegt Rob Linssen. “Maar in 
dit geval gaat het juist om de niet-spoed-
eisende klachten, waardoor de druk op 
de zorg gigantisch is. Vraag jezelf in de 
toekomst af: is dit spoed? Of kan deze 
zorg tot morgen of na het weekend 
wachten? Maak die overweging. Daar 
help je de zorg enorm mee!”

In gesprek met huisarts Rob Linssen en manager triage Huisartsenposten Oost-Brabant Tanja van Wiggen

HELMOND | REGIO  De werkdruk in de zorg is hoog en de vraag van patiënten blijft onverminderd groot. 
In het weekend de huisartsenpost bellen? Dan is de kans groot dat je vijftig minuten in de wacht staat. Naar de Spoedeisende 

Hulp gaan? Reken er op dat je even geduld moet hebben, voordat je aan de beurt bent. Volgens manager triage Tanja van Wiggen 
en huisarts Rob Linssen ligt dit probleem niet alleen bij de zorgsector zelf. Ook patiënten kunnen hun steentje bijdragen 

waardoor de wachttijd en de druk op de zorg vermindert. 

Huisarts Rob Linssen F Partners spoedzorgnetwerk

Manager triage Huisartsenposten 
Oost-Brabant Tanja van Wiggen 

| F Partners spoedzorgnetwerk

Spoed of niet?
Twijfel je of je diréct 
zorg nodig hebt? Hier-
onder een overzicht:
• Levensbedreigende 
situatie? Bel meteen 112.
• Spoedeisende situatie? Bij-
voorbeeld hartklachten, een 
wond die gehecht moet wor-
den of ander ernstig letsel? 
Bel ‘s avonds, ‘s nachts of in 
het weekend naar de huisart-
senpost. Op andere tijdstip-
pen bel je je eigen huisarts.
• Twijfel je of je direct zorg 
nodig hebt? Doe dan de 
check op Moetiknaarde-
dokter.nl. Download de 
app op je telefoon, zodat 
je het antwoord altijd 
direct bij de hand hebt.

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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Oostendorp Helmond: “Wij zijn gek op auto’s, 
maar houden nog meer van tevreden klanten.”

De Oostendorp PLUS-selectie
Vanzelfsprekend kan men bij Oosten-
dorp terecht voor de aanschaf van een 
nieuwe auto en voor onderhoud, apk en 
reparatie. Maar ook voor private lease, 
autoverhuur, schadeherstel en een 

goede autoverzekering is dit het juiste 
adres. Richard: “Naast alle nieuwe mo-
dellen bieden wij de grootste voorraad 
betrouwbare occasions van de regio en 
een groot deel van deze occasionvoor-
raad behoort tot onze unieke Oosten-

dorp PLUS-selectie. Een occasion uit 
deze selectie biedt diverse voordelen, 
zoals standaard 24 maanden garantie 
en altijd een all-in prijs zonder verbor-
gen kosten.”

Waar mobiliteit verder gaat
De Oostendorp Autogroep heeft uit-
eenlopende specialismen en is met 
vestigingen in Den Bosch, Eindhoven, 
Helmond, Nijmegen, Middelrode, Oss, 
Uden, Venray en Westerhoven officiële 
merkdealer van Toyota, Mazda, Hy-
undai, Suzuki, Mitsubishi en Nissan. 
Tevens beschikt de autogroep over een 
merkonafhankelijke leasemaatschappij, 
een autoverhuurbedrijf en vijf autoscha-
deherstelbedrijven. 
“Het is onze missie om alle klanten zor-
geloos rijplezier te bezorgen. Ons team 
en de koffie staan voor je klaar!” 
Kijk voor meer informatie over Oosten-
dorp Autogroep op oostendorp-auto-
groep.nl. Oostendorp Toyota, Mazda & 
Hyundai  | Varenschut 5 in Helmond | 
T: 0492 56 12 21 

HELMOND Oostendorp Helmond is al jaren het vertrouwde adres voor je auto in de regio. Het dea-
lerbedrijf aan de Varenschut 5 is officieel dealer van de merken Toyota, Mazda en Hyundai, maar je 
kunt er ook terecht voor een uitgebreid occasionaanbod. Vestigingsmanager Richard Harks vertelt 

enthousiast: “Iedereen is van harte welkom in onze showroom en werkplaats. Wij bewegen mee met 
de wensen van de klant en doen graag dat stapje extra. Onze verkoopadviseurs helpen klanten graag 

bij het vinden van hun ideale auto op elk gewenste manier: in onze showroom, online of aan huis.” 

Team Oostendorp Helmond staat voor je klaar! | F Oostendorp Autogroep

Viering Bevrijding Helmond
HELMOND Jaarlijks wordt op 25 
september gevierd dat Helmond 
op deze datum in 1944 door de 
Engelsen werd bevrijd.

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den 
Heuvel, burgemeester van Helmond, 
zal een toespraak houden en het be-
vrijdingsvuur ontsteken. Daarnaast 
vindt er een optreden plaats van de 
Keiegalmers en wordt er een gedicht 
voorgedragen door Ruben Raakt (Ru-
ben Kemperman). 

Ook de jeugdburgemeester van Hel-
mond, Noël Silalahi, zal – samen met 
de burgemeester – bloemen leggen 
bij het monument van Joris en de 

Draak. Uiteraard zullen ook de vete-
ranen bij de viering aanwezig zijn. Het 
Harmonieorkest van het Helmonds 
Muziek Corps zorgt voor de muzika-
le omlijsting. Deze feestelijke viering 
vindt plaats op zaterdag 25 septem-
ber om 18.30 uur in het Hortensia-
park aan de Wethouder van Wellaan 
te Helmond. We hebben dit jaar he-
laas nog steeds te maken met coro-
na en de daarmee samenhangende 
maatregelen. Bezoekers dienen bij 
aankomst een coronatoegangsbewijs 
laten zien. Dit kan met een QR-code 
op de telefoon of een geprint vaccina-
tie-, herstel- of testbewijs. De viering 
wordt georganiseerd door de Stich-
ting Helmond 25 september 1944.

Burendag Apostelwijk 
De Burendag van 2018 was zeer geslaagd | F Buurtvereniging Apostelwijk

Direct na de officiële opening van het 
Tiny Forest om 13.00 uur, op het groene 
terrein tegenover de Monseigneur No-
lensstraat, staat op het parkeerterrein 
aan de Noord Parallelweg ter hoogte 
van nummer 59 de koffie/thee klaar! De 
kinderen kunnen zich vermaken op een 
springkussen, genieten van een lekkere 
suikerspin en natuurlijk ontbreekt een 
bekertje ranja niet!

Alles gratis! Het Oranjefonds en Douwe 
Egberts zijn de hoofdsponsors, maar 
ook werd een bijdrage van WoCom ont-
vangen. Kortom, kom naar de opening 
van het Tiny Forest en daarna gezellig 
naar de pleisterplek voor de Burendag. 
We beginnen om 13.00 uur en het loopt 
door tot 16.00 uur. Tot ziens bij de leuk-
ste buurtvereniging van Helmond.

Het bestuur heeft verder een aantal ac-
tiviteiten opgezet, een en ander onder 
voorbehoud van corona:

- 29 oktober bezoek finale 
 kletstoernooi de Goeie To(o)n 
 (16 kaarten gereserveerd)
- 21 november Sint op bezoek in 
 de Apostelwijk
- 18 december (groots) wijkfeest 
 (aanvang 16.00 uur)
- januari 2022 algemene 
 ledenvergadering

MIERLO-HOUT Zaterdag 25 september wordt de landelijke 
Burendag gehouden, een activiteit die ook door Buurtvereni-
ging Apostelwijk wordt opgepakt. Een moment waar wijkge-

noten/buren elkaar ontmoeten onder het genot van een lekker 
bakkie koffie of thee met een versnapering en waarbij ook de 

kinderen worden vermaakt!

F | Buurtvereniging Apostelwijk

Volg een gratis proefles varend 
of zwemmend redden

Zoals elk jaar staat het Sjors Spor-
tief-boekje boordevol gratis proeflessen 
en workshops bij diverse sportclubs in 
Helmond. Helmondse Reddingsbrigade 
De Reddingsklos doet ook mee en opent 
de deuren voor leerlingen uit het basis-
onderwijs. De inschrijving is sinds afge-
lopen maandag officieel geopend en dat 
betekent dat je je kunt aanmelden voor 
een van de proeflessen. De Reddings-
klos biedt twee soorten proeflessen aan.

Varend redden
Tijdens deze proefles leer je diverse 
reddingsmiddelen gebruiken, doen we 
een communicatieoefening en mag je 
natuurlijk een rondje meevaren op de 
boot! Er vindt één gratis proefles varend 
redden plaats, op zaterdag 2 oktober. 
Hiervoor zijn twaalf plekjes, dus schrijf 
je gauw in!

Zwemmend redden
Tijdens deze les maak je kennis met het 
zwemmen bij de reddingsbrigade. Je 
ziet wat je bij ons allemaal kunt doen, 

hoe je reddingen leert uitvoeren en wel-
ke reddingsmiddelen er zijn. Lijkt het je 
leuk om dit vrijblijvend te proberen? Per 
proefles zwemmend redden zijn acht 
plekken beschikbaar. Deze proeflessen 
vinden plaats op de volgende zaterdag-
middagen: 16 en 30 oktober, 13 en 27 
november, 15 januari en 12 februari.

Inschrijven
Wil je meedoen? Ga dan naar www.
sportencultuurhelmond.nl, klik op 

het blokje ‘Sjors Sportief & Creatief 
2021/2022’ en zoek op ‘Reddingsklos’. 
Dan verschijnen beide activiteiten in 
je lijstje. Let op: bij de activiteit zwem-
mend redden moet je eerst op ‘bekijk 
datums’ klikken, waarna je op de datum 
van jouw keuze kunt inschrijven. 

Meer informatie over De Reddingsklos 
vind je op www.dereddingsklos.nl. 
Je kunt ons ook volgen op Facebook en 
Instagram. Hopelijk tot gauw!

HELMOND Lijkt het je tof om bij de reddingsbrigade te zitten? Zou je wel eens willen meevaren 
op de boot of oefenen met het uitvoeren van een redding? Doe dan mee met een gratis proefles 

varend of zwemmend redden bij De Reddingsklos!

F | De Reddingsklos
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NU OOK IN HELMOND!

W W W . F R E E D O M . N L / H E L M O N D

VEILIG, BETROKKEN & PERSOONLIJK

ga voor 
veilig en 

vrij 
internet !

N U  E E R S T E  3  M A A N D E N  €  1 5  K O R T I N G
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LEV Helmond: “We blij ven in
2022 in Helmond volop actief!”
Aanbesteding in het nieuws
Zoals al in het nieuws was, hebben we de aanbesteding voor Maatschappe-
lijk Werk en Jeugdhulpverlening in Helmond per 1 januari 2022 niet gegund 
gekregen. We vinden het jammer dat we deze werksoorten in Helmond ver-
liezen, maar leggen ons neer bij de keuze die gemeente gemaakt heeft. We 
feliciteren Stichting Sterker als nieuwe partij in Helmond en zetten in op een 
goede samenwerking. Want, we blijven in 2022 op het brede welzijnswerk in 
Helmond volop actief!

Wat blijven we doen?
• Alle inwoners, clubs, verenigingen en organisaties kunnen ook in 
 de toekomst nog steeds bij ons terecht met hun vragen. 
• Onze 4 wijkteams in Helmond blijven in de wijken inwoners 
 ondersteunen met (hulp)vragen. De teams bestaan onder andere 
 uit buurtcoaches, jongerenwerkers en sociaal raadslieden. 
• Andere diensten die we in Helmond blijven uitvoeren zijn onder meer 
 Vluchtelingenwerk, Stadsleerbedrijf, Zorg en Gemak, Ondersteuning 
 Vrijwilligerswerk, Steunpunt Mantelzorg en het beheer van 
 wijkaccommodaties.

Samenwerken
We zijn en blijven enorm trots op onze organisatie, op alle betrokken mede-
werkers, vrijwilligers en stagiairs. Met onze inzet helpen we veel inwoners een 
stap verder, bouwen we lokale netwerken en zorgen we dat samen leven in 
buurten en wijken verder verbeterd wordt. Dat deden en doen we in samen-
werking met allerlei partners en in de nabije toekomst dus ook met Stichting 
Sterker!

Centraal kantoor van LEVgroep Helmond | F LEVgroep Helmond

Laatste dag Fresh Cacao-expo met
uitreiking Carat Lucas Gasselprij s

HELMOND Op zondag 3 oktober, de 
laatste dag van de Fresh Cacao-ten-
toonstelling, wordt in de exporuim-
te van De Cacaofabriek bekend 
gemaakt wie van de deelnemende 
kunstenaars de Carat Lucas Gassel-
prijs 2021 heeft gewonnen. Uit een 
selectie van 11 kunstenaars is door 
een vakjury de winnaar gekozen.

De vakjury bestaat uit Hans Novem-
ber, hoofd collectie en educatie van het 
Noord-Brabants Museum, Ajla R. Stein-

vag, beeldend kunstenaar en Fabienne 
Swinkels, lid van stichting Carat.

De winnende kunstenaar krijgt een 
geldbedrag om te investeren in zijn of 
haar kunstpraktijk. De prijs zal worden 
overhandigd door de voorzitter van Ca-
rat, Gerard Groot en Bert Loerakker, lid 
van de artistieke commissie van De Ca-
caofabriek.
De deelnemende kunstenaars van deze 
editie zijn: Cas van der Steen en Jerrold 
Saija van de academie Sint Joost Den 

Bosch, Niels Roest van de academie 
Sint Joost in Breda, Christy Westho-
vens en Lukas Malzan van de academie 
Maastricht, Marloes Roeper, Julia Hooy 
en Jochem Mestriner van de HKU en 
Thijs Segers, Nicky Goldsteen en Mat-
thijs Jeuring van de AKI in Enschede.

De prijsuitreiking is om 15.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Wilt u 
hier bij zijn? Aanmelden voor de 
prijsuitreiking kan via: julienne-
tullemans@cacaofabriek.nl

F | Cacaofabriek

Offi  ciële opening eerste Tiny Forest
in Helmond op 25 september

Wat is een Tiny Forest? 
Een Tiny Forest is een minibos ter 
grootte van een tennisveld. Op initiatief 
van IVN-Nederland, een grote natuur-
organisatie, is enkele jaren geleden een 
project gestart om in minstens 200 
stedelijke gebieden kleine bosjes aan te 
leggen, liefst door en voor kinderen. Ze 
zijn vooral bedoeld als leer- en speelplek 
in hun eigen wijk. Kinderen ontdekken 
hier de natuur en niet alleen de bomen; 
ook zullen vogels, insecten en mis-
schien kleine zoogdieren er hun broed- 
of schuilplek kiezen. Bij ieder minibos 
komt daarom ook een ‘lesplaats’ waar 
een groep kinderen door een leerkracht, 
natuurgids of natuurouder uit de wijk 
zich kan verwonderen over wat er alle-
maal gebeurt in de natuur dichtbij huis. 
Buurtvereniging Apostelwijk, Speeltuin 
Helmond-West en IVN-Helmond heb-
ben enkele jaren geleden samen het 

initiatief genomen om een eerste Tiny 
Forest in Helmond te realiseren.

Tiny Forests in Helmond 
In Helmond komen twee Tiny Forests: 

in Mierlo-Hout en in Brouwhuis. De 
aanleg heeft wat meer voeten in de aar-
de gehad dan vooraf gehoopt. Corona 
en een blank staand aanplantterrein in 
het Goorlooppark zorgden enkele keren 

voor ernstige vertraging, maar afgelopen 
voorjaar was het dan toch zover. 

24 maart werd het Tiny Forest van 
Brouwhuis bij OBS De Stroom aan-
geplant, op 25 maart werd het terrein 
in Mierlo-Hout, nabij de Goorloop aan 
het spoor, met ruim 600 boompjes van 
verschillende soorten vol geplant. Alles 
staat inmiddels volop te groeien! 

De koele en natte zomer van 2021 was in 
dit geval heel erg welkom. Het Tiny Forest 
van Mierlo-Hout wordt nu als eerste offici-
eel geopend, de opening van die in Brouw-
huis volgt waarschijnlijk volgend jaar.

Opening Tiny Forest Mierlo-Hout 
Het Tiny Forest in Mierlo-Hout krijgt een 
eigen naam, bedacht door een leerling 
van Basisschool Westwijzer. De wet-
houder en de leerling onthullen samen 
de naam. IVN-Helmond zorgt voor een 
speciale educatieve activiteit in het Tiny 
Forest en wellicht wint daarmee nog 
iemand een leuk prijsje.  Op 25 sep-
tember is het ook Nationale Burendag. 
Buurtvereniging Apostelwijk viert dat 
ook, dus het wordt een gezellige boel. 
Ouders en kinderen uit Helmond-West, 
de speeltuin en de Apostelwijk zijn van-
af 13 uur van harte welkom bij het eerste 
Tiny Forest in Helmond.

MIERLO-HOUT Op zaterdag 25 september om 13 uur opent wethouder Erik de Vries (
stedelijk beheer en natuur) het allereerste Tiny Forest in Helmond. Het Tiny Forest ligt bij de 

speeltuin Helmond-West in de wijk Mierlo-Hout.  

F | Tiny Forest Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl
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Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 2019
Automaat, 14Dkm, Navigatie, 360 Camera, 
DAB, ECC, Cruise c., BT, LMV, € 319 p/m 20.950

Fiat Sedici 1.6-16V Emotion 2009
86Dkm, Airco, 4x Electrische ramen, 
LM velgen, € 99 p/m 5.945 

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

Peugeot 107 1.0 Active Automaat 2013
34Dkm, Airco, 5-Deurs, LED, 
Aux, € 109 p/m 7.450

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 TS+ 2WD 2015
82Dkm, Bose Audio, Keyless, ECC, Pdc, 
LM velgen, € 299 p/m 19.950

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 2018
Automaat, 28Dkm, Navigatie, Camera, 
Cruise & climate C., Full LED € 299 p/m 20.950

Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid 2020
Boosterjet Select, 11Dkm, Nieuw model, 
Navi, Cam., Cruise & climate C., € 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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Gezelligheid in
Helmond

Het begint weer op gang te komen, 
de leuke activiteiten in Helmond. 
Een zondag is er weer unne nieuwe 
editie van het Blaasfestijn in ons 
gezellige centrum. Het is dan ook 
koopzondag en in alle winkels is de 
nieuwe collectie compleet, dus het 
moment om een nieuw outfitje aan 
te schaffen en onze leuke winkels te 
bezuuken.
Deze week is ook echt de herfst 
begonnen. De dagen gaan weer 
verkorten, het is vruuger donker. 
De open haarden kunnen weer op-
gestookt worden of de verwarmin-
gen kunnen weer aan, de kerskes 
kunnen weer gebrand worden, dat 
vind ik gezellig. 

Hoe laat begint al die gezelligheid 
in het centrum een zondag? Tussen 
12.00 uur en 18.00 uur zullen er 
een 20 kapellen onze Helmondse 

binnenstad vullen met gezellige 
muziek op verschillende podia. Ie-
dere kapel zal meerdere keren zich 
laten heuren, volop muziek dus. 
Tijdens het festijn wordt er gestre-
den om twee Gouwen Hellemon-
ders. Inne trofee gaat mee met de 
kapel die de meest muzikale herin-
nering achterlaat bij het Helmond-
se publiek en inne trofee gaat naar 
de beste leutkapel. Echt een reden 
om een zondag ons centrum een be-
zuukje te brengen. Rond 17:30 uur 
zal de prijsuitreiking plaatsvinden 
op het Havenplein.

Ook het Kasteel van Sinterklaas 
gaat door, las ik afgelopen week 
op social media (gelukkig) en ze 
zijn volop op zuuk naar vrijwilli-
gers. Ik ben zo blij dat er weer wa 
leven in de brouwerij komt, want 
dat hebben we allemaal nodig, een 
bietje gezelligheid. Dat hebben we 
veul te veul moeten missen de leste 
tijd. Vergeet ook de mert nie een za-
terdag, ik ben er zeker want ik heb 
hum 2 weken moeten missen van-
wege menne vakantie. Ik ben blij 
da ik weer lekker thuis ben, want er 
gaat toch niks boven oe eigen bedje. 

Fijn weekend iedereen 
tot volgende week.

Houdoe!

Lambertus Concerten presenteert:

Ensemble Salve Eva met ‘Vrouwen in de muziek’ 

De vrouw staat volop in de belangstel-
ling: in alle geledingen van de maat-
schappij is er extra aandacht voor haar 
positie; dus ook in de muziek. In de 
populaire muziek is een vrouwelijke sin-
ger-songwriter al lang de normale gang 
van zaken, maar in de klassieke muziek 
staat de vrouwelijke componist pas de 
laatste jaren echt in de publiciteit. Denk 
aan dirigenten en componisten als Bar-
bara Hannigan en Calliope Tsoupaki. 
Niet voor niets legt ook het Concertge-
bouw er dit seizoen het accent op.

Daar sluit het Ensemble Salve Eva pri-
ma op aan met haar programma ‘Donne 
Fedeli e Crudeli’ met minder bekende 
vrouwelijke componisten uit de zeven-
tiende eeuw in Italië. Kende u bijvoor-
beeld Isabella Leonarda uit Bologna? Of 
Rosa Giancinta Badalla uit Venetië? Ze 
schreven voor de instrumenten van het 
ensemble (viool, theorbe, luit, gitaar en 

zang) prachtige muziekstukken, waar-
in de paradoxen van de liefde: zoet en 
wreed, menselijk en goddelijk, vrolijk en 
tragisch, voortreffelijk tot hun recht ko-
men. En de specialisten van Salve Eva 
beheersen deze karaktervolle muziek tot 
in de finesses. Laat u aangenaam ver-

rassen door de sfeer en de schoonheid 
van deze muziek op een van de mooiste 
locaties van Helmond. Absoluut waard 
om te komen bezoeken, want dit optre-
den is oor- en oogstrelend. Meer info en 
kaarten op:
www.lambertusconcerten.nl

CENTRUM Op zondagmiddag 26 september geeft het Ensemble Salve Eva een concert 
met de vrouw in het muzikale middelpunt: ‘Donne Fedeli e Crudeli’. Vrouwelijke muziek, gecom-
poneerd door vrouwelijke componisten en gespeeld door vier vrouwen uit Basel en Den Haag, 
bestemd voor vrouwen én mannen! Plaats: Raadszaal van Kasteel Helmond, Kasteelplein 1 te 

Helmond. Tijd: 15.00 uur. Entree: €10-15.

Salve Eva | F Lambertus Concerten

Gehoorverlies is meest voorkomende
zelf-beïnvloedbare risicofactor voor dementie
HELMOND De invloed van leefstijl 
op de kans om dementie te krijgen 
is groot. In The Lancet van 30 juli 
2020 constateren onderzoekers dat 
er 12 zelf-beïnvloedbare factoren 
zijn voor dementie. Samen kunnen 
deze in theorie 40% van de demen-
tiegevallen voorkomen of uitstellen. 
Daarvan is gehoorverlies, met 8%, 
de meest voorkomende. 

Als we een geneesmiddel zouden vin-
den dat de kans op dementie met 40% 
zou verminderen, dan zou dat alle voor-
pagina’s halen. In theorie is dat ook te 
bereiken door de leefstijl van geboorte 
tot hoge leeftijd voor 100% te optimali-
seren. Maar dat valt minder op en krijgt 
daardoor niet die publiciteit. Naast de 
40% zelf-beïnvloedbare factoren zijn 
onder andere erfelijke factoren verant-
woordelijk voor dementie.

Gehoorverlies leidt tot isolement en 
minder prikkeling van de hersenen 
Mensen die slechter horen mijden 
feestjes, rumoerige ruimtes en sociale 
contacten. Dat leidt tot meer isolement 
en minder prikkeling van de hersenen. 
Waarschijnlijk is dat de belangrijkste re-
den waarom zij sneller dement worden. 
Je hersenen actief houden, bijvoor-
beeld door sociale contacten te behou-
den door een hoortoestel te nemen als 

je slechter hoort, helpt mogelijk om niet 
of later dementie te krijgen. 

Aantal dementiegevallen zal 
naar verwachting verdubbelen
Op dit moment zijn er circa 280.000 
mensen met dementie in Nederland. 
Naar verwachting verdubbelt dit aantal 
naar meer dan een half miljoen. Sinds 17 
juni 2021 is Van Boxtel hoorwinkels de 
trotse partner van Stichting Alzheimer 
Nederland. Deze samenwerking sluit 
aan bij wie Van Boxtel hoorwinkels zijn: 
de hoorzorgexperts die het leven van 
mensen willen verbeteren door ze beter 
te laten horen. Doel van de samenwer-

king met Alzheimer Nederland is onder 
meer om samen mensen bewust te ma-
ken van het belang van een goed gehoor 
voor de preventie van dementie. In Hel-
mond is de Van Boxtel hoorwinkel ge-
vestigd aan de Zuid Koninginnewal 30a.
helmond@vanboxtelhoorwinkels.nl

F | Linsen Communicatie

F | Linsen Communicatie
www.helmondnu.nl

MIERLO-HOUT Direct na de ge-
slaagde gildedag van zondag 12 
september, die op het terrein 
van Gilde St. Antonius Abt aan 
de Heeklaan Mierlo-Hout was 
gehouden, kwamen gildebroe-
ders tot de walgelijke ontdek-
king dat de roestvrijstalen uri-
nebak en de waterkraan waren 
ontvreemd!

Nou is roestvrij staal op dit moment 
best wat geld waard, maar het is 
toch godgeklaagd dat deze stevig 
bevestigde bak aan de zijkant van 
het verenigingsgebouw zomaar 

wordt gesloopt en waarschijnlijk 
als schroot bij de schroothandel zal 
worden aangeboden.
Het gilde is zeer ontdaan met dit 
walgelijke voorval en dient weer op 
zoek te gaan naar alternatieven. De 
(gesponsorde) roestvrijstalen bak en 
waterkraan zijn een kleinood die fei-
telijk voor gildebroeders niet gemist 
kunnen worden! Er is aangifte ge-
daan bij de politie en de oproep aan 
omwonenden is of zij contact willen 
opnemen mochten zij iets hebben 
gezien. Telefoon: 06 – 10 71 94 02. 
Nogmaals, een walgelijke daad voor 
een paar kilootjes roestvrij staal!

Urinoir en waterkraan Gilde 
St. Antonius Abt ontvreemd

F | Gilde St. Antonius Abt
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Evangelische 
Gemeente 
Helmond

“Keer terug tot mij, dan zal ik tot 
u terugkeren, zegt de Here der 
heerscharen” De Bijbel; Malea-
chi 3:7

‘Waar is God’ horen we vaak zeggen, 
in het bovenstaande gedeelte wordt 
duidelijk dat we als we afgedwaald 
zijn van God en zijn gebod, dat hij 
altijd zal reageren als wij een stap 
in zijn richting doen. Hij staat klaar 
om een ieder die bij hem komt te 
zegenen, ik mag het zelf ervaren. Ik 
wil u alleen maar aanmoedigen om 
God aan te roepen nu het nog kan. 
Aan deze wereld zal eens een ein-
de komen, we horen dagelijks van 
de toenemende wereldproblemen. 
Eens komt er een einde aan deze 
wereld en zal God een compleet 
nieuwe hemel en aarde scheppen. 
Voor hen die een keuze maken om 
bij God te willen horen, zullen aan 
deze nieuwe hemel en aarde deel 
hebben. Bent u daar bij?

De Eredienst
We hebben elke zondagmorgen 
Eredienst om 10 uur. U bent van 
harte welkom om deze eens bij te 
wonen, ook tijdens deze coronape-
riode, wel in aangepaste vorm en 
volgens RIVM-regels. Wel graag van 
tevoren aanmelden om een plaats 
te reserveren via: info@evange
lischegemeentehelmond.nl.

De Huiskring
In een kleine kring komen we op 
dinsdagavond bij mensen thuis bij 
elkaar rondom een open Bijbel. 
Ook hier bent u van harte welkom 
en ook hier geldt: van te voren 
graag aanmelden via info@evange
lischegemeentehelmond.nl.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijders-
straat 51 Helmond. Voor verdere 
informatie zie onze website: 
www.evangelische
gemeentehelmond.nl

Zaterdagavond 2 oktober presen-
tatieavond over Zending in Gambia 
West-Afrika. Arnest en Andrea Jas-
sey-de Kievit wonen in Gambia en 
komen uitleg geven van het leven 
als christen in een moslimland. Wilt 
u er bij zijn, dan graag van tevoren 
even aanmelden via info@evan
gelischegemeentehelmond.nl. 
Graag tot ziens.

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 gevulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten en/of mooie extra 
prijzen.
Ook vindt er regelmatig een gratis grote 
loterij plaats. Aanvang 20.00 uur. Zaal 
open vanaf 18.30 uur. U komt toch ook?

CENTRUM De Lambertuskerk aan de 
Kerkstraat te Helmond is weer open 
voor bezoek. De kerk bezoeken kan tot 
1 oktober op de woensdagen tussen 14 
en 16 uur, op de zaterdagen tussen 12 
en 16 uur en op de laatste zondag van 
de maand tussen 14 en 16 uur. I

n de zijbeuken zijn ook de muurschilde-
ringen te bewonderen die vorig jaar zijn 
gerestaureerd door leerlingen van de 
schildersschool uit Boxtel.

RIJPELBERG Zaterdag 25 september 
is Repaircafe Rijpelberg van 11.00 uur 
tot 14.00 uur geopend. 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 welkom! Voor verdere 
info zie onze Facebook-pagina www.fa-
cebook.com/repaircaferijpelberg.

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

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

BINNENSTAD Martien van den Berk-
mortel en Henk van Lieshout exposeren 
vanaf 7 september 15.00 uur tot en met 
20 oktober in wijkhuis De Fonkel. Het 
werk bestaat uit schilderijen gemaakt in 
acryl, ieder zijn eigen inspiratie en tech-
niek. Beiden zijn al jaren verantwoorde-
lijk voor het organiseren van de exposi-
ties in De Fonkel, na een lange periode 
starten ze nu op met eigen werk. Mar-
tien van den Berkmortel heeft al een 
lange schildershistorie en al diverse ex-
posities achter de rug. Zijn werk is heel 
divers en kleurrijk, onderwerpen van re-
alistisch tot abstract. Henk van Lieshout 
is ook al jaren actief, eerst tekenen en 
later schilderen. Ook Henk heeft al vaker 
geëxposeerd. In zijn schilderijen spelen 
kleuren en natuur een belangrijke rol. 
Beide schilders zijn in een groep actief 
met schilderen in het hobbycentrum 
Het Baken in Helmond. De expositie in 

De Fonkel is te bezoeken tijdens de ope-
ningstijden van het wijkhuis, te vinden 
aan de Prins Karelstraat 123.

HELMOND 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 verbon-
den ongeacht waar u woont of status. U 
bent van harte welkom. Alle data onder 
voorbehoud!! Wij bieden onze diensten 
aan in de Geseldonk op de onderstaan-
de data en tijden. Openingstijden najaar 
2021 in de Geseldonk: 
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 

MIERLO-HOUT Repareren? Héééél 
slim. Het repaircafé KBO-St. Lucia is 
de organisatie die het mogelijk maak uw 
defecte spulletjes te laten repareren. 
Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar 
zijn per fiets of simpel transportmiddel 
zijn acceptabel en zullen in behandeling 
worden genomen. Wij repareren naar 
ons vermogen en kennis elektrische– 
en elektronische apparaten, speelgoed, 
naaimachines, gereedschap, kleding(re-
paraties), kinderspeelgoed, slijpen klein 
gereedschap en scharen/messen, fiet-

sen en ander klein materieel. Om uw ar-
tikel 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 buurt-
huiskamer en tweedehandskleding-
winkel open. Het belooft een feestelijke 
dag te worden voor jong en oud. Voor 
de kinderen zijn er sport- en spelactivi-
teiten en kunnen er cupcakes worden 
versierd. Leger des Heils Perron 3 is te 
vinden aan de Overloop 48a, telefoon 
0492 – 441 093.

BROUWHUIS In het kader van bu-
rendag houdt buurtcommissie Rivier-
kwartier op zondag 26 september van 
11.00 tot 16.00 uur een burendag-voor-
tuin-verkoop-dag. De bewoners van 
Dinkel- en Berkelstraat verkopen spulle-
tjes die ze zelf niet meer nodig hebben, 
maar ze nog wel een tweede leven gun-
nen. De verkoop vindt uitsluitend plaats 
in de voortuinen. Hierbij blijven de open-
bare weg, trottoirs, hondenuitlaatstrook 
en het speeltuintje in de Berkelstraat 
voor iedereen normaal toegankelijk. 
Aan de bezoekers vragen wij zich aan 
de geldende RIVM-regels te houden. De 
1,5-meter is na 25 september niet meer 
van toepassing.

MEE LiNCK nieuwe naam voor informele ondersteuning 

LiNCK: Leren in contact komen
MEE LiNCK is actief in bijna alle ge-
meenten in Zuidoost Brabant. Cliënton-
dersteuners van LiNCK helpen mensen 
met een niet-zichtbare beperking bij het 
in contact komen met anderen. Er is 
veel behoefte aan deze vorm van onder-
steuning. Het leggen en onderhouden 
van contact gaat bij mensen met een 
beperking niet altijd vanzelf en is vaak 
lastig.

Zo werkt LiNCK
Bij LiNCK zijn we ervan overtuigd dat ie-
dereen mee kan en mee mag doen. Wij 
geloven in een inclusieve maatschappij 
en helpen mensen met een beperking 
met het leggen en onderhouden van 

sociaal contact en vriendschappen. Wij 
komen de eerste keer bij onze hulp-
vragers thuis. Samen onderzoeken we 
wens en mogelijkheden. Want sociaal 
contact maken, kan op veel verschillen-
de manieren. 

We bekijken samen welke vorm het bes-
te bij hen past en proberen dat samen 
te realiseren. Zo wordt het sociaal net-
werk van de hulpvrager groter en kan hij 
of zij genieten van nieuwe contacten en 
vriendschappen. 

Meer weten over MEE LiNCK? Op zoek 
naar meer contact? Jezelf aanmelden 
als vrijwilliger? Ga naar www.meede-
meentgroep.nl/linck.

HELMOND |  REGIO MEE LiNCK is de nieuwe naam voor 
informele ondersteuning door MEE De Meent Groep. Deze 

activiteit van MEE richt zich op het leggen van contact tussen 
mensen met een beperking onderling, met sociale groepen zo-

als een vriendengroep, met een sportclub of vrijetijdsvereniging 
of met een vrijwillig maatje. 

Het team van MEE LiNCK viert de nieuwe naam | F MEE LiNCK
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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

Eucharistievieringen en misintenties 16 - 26 september 2021 / week 38 en 39

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: Marian van den Bosch-Raijmakers; Rinus Raij-
makers; 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 ver-
jaardag; Sjef en Sisca Dekkers-Bekkers
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

Donderdag 30 september H. Hieronimus 19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Oktober - Rozenkransmaand

Zaterdag 2 oktober
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
Intenties: Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers 
Intenties: Piet en Janske Scheepers-Sanders vw trouwdag; Har-
rie van Asten; overleden ouders Weijts-Janssen

Zondag 3 oktober 27e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers 
Intenties: Toos Huijbers-Adelaars; Geert Menting vw trouw-
dag; Nelly van Bussel - van Os; Overleden ouders Jan Lenders en 
Mien Lenders- Bosch; Noud en Nelly Meulendijks-Smits
11.00 uur Trudokerk - pastoor Schepers Gezinsviering Franciscus/dierendag
Intenties: overleden ouders De Kok-van de Berk en Ciska de dochter Bernard Berg-
kamp; Riet van Dijk-Hendriks; Marinus Raijmakers; Ciska Kerkhof-Sijmens
Jeroen Kager; Frans Schepers; Joep Corstens; Piet van de Kemenade; Arthur     van den 
Boom; Jo Verhoeven; Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs       

www.damiaanhelmond.nl

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

OPEN DAG
op Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo

26 september tussen 11:00 en 16:00 uur

Meer informatie over de open dag vindt u op www.weverslo.nl of social media

●   Beleef de mogelijkheden voor een afscheidsceremonie

●   Ontdek de prachtige natuur tijdens een rondleiding

●   Kom alles te weten over natuurbegraven
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Een goed gehoor draagt bij aan gezonde hersenen

Wat al langer werd vermoed, is nu bewezen*: het dragen van hoortoestellen 
draagt bij aan uw hersengezondheid. Gehoorverlies kan namelijk leiden tot 
meer isolement en minder prikkeling van de hersenen.

Het is belangrijk dat u de kwaliteit van uw gehoor tijdig checkt. Kom in actie 
en maak nu een afspraak voor een gratis hoortest.

*Lancet-onderzoek 2020, voor meer informatie; kijk op onze website

Bel 088 – 52 52 000 of kijk op www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Gehoorverlies:
de grootste
beïnvloedbare
risicofactor
voor dementie.

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 29 september

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

ARMEE • BAARLIJK • BEJAG • BESCHAMEND • CAMERA • CODEREN
DELICAAT • DEPRI • EXACT • HEBBERIG • INSLAG • KANON • LEGIO

MARIONET • MERUM • MESJE • OPLICHTER • OVERHOREN • PEUZELEN
PISANG • RECENSEREN • REKRUUT • STOERE • STUNTELEN
VEEARTS • VIERVOETER • VITRINE • WELLEN • ZWERVEN

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!
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Winnaar week 36: Laura van der Vorst   |  Oplossing: PAKHUIS

Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

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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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
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DIVERSEN TE KOOP

TE HUUR

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

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

Tel: 0492-525451

Hoekwoning Walvisstraat.
Per 1-11-2021.

06-555 77 355

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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen MierloBowen Mierlo
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ORANJEKADEHELMOND.NL

VERKOOP LAATSTE FASE GESTART!
62 APPARTEMENTEN, RIJWONINGEN  & STADSWONINGEN

DE BOUW START IN OKTOBER 2021

VERKOOPINFORMATIE:
Van Santvoort Makelaars, Eindhoven

T: 040 – 269 25 30
E: nieuwbouw@eindhoven.vansantvoort.nl

VERKOOPINFORMATIE:
vb&t nieuwbouw makelaars, Helmond

T: 088 – 545 46 45
E: nieuwbouw@vbtmakelaars.nl


