
Door: Henk van Dijk

Het avondprogramma, dat om half ze-
ven begon, werd met muziek opgeluis-
terd door het Harmonieorkest van het 
Helmonds Muziekcorps, dat hiermee 
voor de muzikale omlijsting zorgde. Zo-
als het ook al vele jaren een traditie is, 
staat de erewacht van veteranen in vol 
ornaat aangetreden, onder leiding van 
de nieuwe voorganger Wim Boonstra.

Het officiële deel van deze bevrijdings-
viering werd gedaan door burgemees-
ter Elly Blanksma. Zij hield een mooie 
toespraak en ontstak hierna het bevrij-
dingsvuur, dat een week geleden vanuit 
Meijel door lopers van HAC naar Hel-
mond was gebracht. Ook werd er door 
Ruben Raakt nog een prachtig mooi ge-

dicht voorgedragen. Burgemeester Elly 
Blanksma en wethouder Erik de Vries 
legden de bloemen bij het monument 
van Joris en de Draak.
Er werd ook nog een bloemlegging ge-
daan op de altijd weer lege stoel op de 
avond en bij het nieuwe veteranen-an-
jerperkje. Deze avond van de feestelijke 
bevrijdingsviering werd verder nog opge-
luisterd door de Keiengalmers, die voor 
een sfeerverhoging zorgden. Zij hadden 
een aantal liedjes die bij de aanwezigen 
aanspraken en er werd dan ook hier en 
daar op de achtergrond meegezongen.

Het was intussen al aardig donker ge-
worden in het Hortensiapark, waar door 
de nieuwe coronamaatregels controles 
werden uitgevoerd. Hiervoor was veel 
hekwerk geplaatst door de organisatie, 

dat weer moest worden opgeruimd. 
Hiervoor had de organisatie de hulp ge-
vraagd aan scouting, maar helaas, nie-
mand had gereageerd. Misschien een 
tip voor volgend jaar en die wil reageren 
kan dit doen bij de secretaris Gerard van 
de Weijer  
gerardvandeweijer@gmail.com.
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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Helmond Akkerweg 70

Bosviolen
Volle doos à 12 stuks. 
In diverse kleuren. 
6.99
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A.s. zondag

opening sfeershow

3.99

ACCU HAAGSCHAAR

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

€ 269,=

Actieprijs

Trimmen & Knippen in een handomdraai

Inclusief lader & accu115 iHD45 299,= 

Nu

HERFSTACTIE

Lijsttrekker?

Zie pagina 21.

WANDEL JIJ MEE?
ADVENTURE STOREWandeltochtWandeltocht

ZONDAG 3 OKTOBER

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. Het is een 
openbare wandeltocht, dus iedereen mag inschrijven.

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

Interesse? Meer informatie vind je op pag. 7

De start van deze 
wandeltocht is vanuit 
de winkel van 
Adventure Store
Kastanjehoutstraat 3, 
5706 XX  Helmond

HELMOND Zoals elk jaar is, dit keer voor de 77e keer, herdacht dat Helmond werd bevrijd. Deze 
feestelijke viering en herdenking vindt al jaren plaats in het Hortensiapark, bij het monument van 

Joris en de Draak. Iedereen was er van harte uitgenodigd en velen hebben van de uitnodiging 
ook gebruik gemaakt.  

F | Henk van Dijk.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend 
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Dierendag!

Zak a 2 kg.
Diverse varianten

Smolke
Kattenbrokjes

Zak a 3 kg.
Diverse varianten

Smolke
hondenbrokken

15,49/19,49
Per stuk

1 +1 GRATIS

18 liter.
Classic of fresh

Biokat’s
Kattenbakvulling

13,99/18,99
Per stuk

1 +1 GRATIS

12 + 3 kg.
Adult medium of maxi

Smolke
bonusbag

33,99
Per stuk

8,95
Per stuk

59,95
2 voor 

16,95
2 voor 

Startset 30 liter (36x22x37 cm)
Startset 50 liter (48x28x42 cm)

Aqua Start
Aquarium

Zak a 12 kg.
Alle soorten

Attraction
Hoogwaardige
hondenvoeding

59,95/79,9539,95/64,95

Zak a 20 liter.
Hygiene plus

Pot a 1 liter.
Gedroogd

Catsan
Kattenbakvulling

Meel-
wormen

8,95 3,95
Per stuk Per stuk

25% KORTING

54 liter. Inclusief verlichting, 
pomp en verwarming

Aquarium

20% KORTING

Doos a 150 gr.

Beaphar
Knabbelsticks

Diverse varianten 
en kleuren

Lou Lou
Hondenmand

23,99/55,99
Per stuk

15% KORTING

3,30
van

2,64
Voor

85x55x135

Comfy
Krabpaal

129,95
van

49,95
Voor 59,50

Pak a 28 stuks.
mini 5,95
medium 6,95
Max 8,95

Pedigree Dentastix

5,95
Nu vanaf

Interactief speelgoed 
met rubberen deksel en 
push to open deksel.

Braintrain 
Hondenspeeltje

12,95
2 kleppen

9,95
1 klep

Romeo
Kattentoilet

9,95
Per stuk

13 cm. 
Diverse kleuren

Kattenspeeltje
stof met valeriaan

3,49
Per stuk 1 +1 GRATIS

GRATIS verrassing 
voor iederen klant 
op dierendag:
maandag 
4 oktober 2021!
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Bibliotheek Helmond-Peel scoorde 
op veel onderwerpen positief. Een be-
langrijk onderdeel van de toetsing is 
het maatschappelijke effect en de toe-
komstbestendigheid. Met het certificaat 
hebben zij de bevestiging gekregen dat 
de organisatie, functies en diensten, op 
een juiste manier uitgevoerd worden en 
dat aan alle kwaliteitsnormen wordt vol-
daan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is erg blij met de uit-
slag. Robin Verleisdonk, directeur-be-
stuurder: “We zijn als Bibliotheek Hel-
mond-Peel erg blij dat de kwaliteit van 
ons werk goed is en dat we als Biblio-
theek goed op onze toekomst zijn voor-
bereid, ook financieel staan we er ook 
stukken beter voor.” Volgens de auditor 
van CBCT zijn er de afgelopen jaren 
goede stappen gezet: “De laatste twee 

jaren is er gestructureerd gewerkt aan 
het uitwerken van de belangrijkste be-
leidsterreinen die de toekomstbesten-
digheid van de Bibliotheek raken. Met 
een project als ‘Scoor een Boek’ wordt 
het lezen extra gestimuleerd. Uit de eva-
luatie blijkt dat leerkrachten positief zijn 
over het project en positieve effecten 
zien, zoals meer leesmotivatie en plezier 
in lezen.” 

De Certificeringsorganisatie Biblio-
theekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) 
toetst als onafhankelijke organisatie de 
kwaliteit van bibliotheek- en cultuuror-
ganisaties en van programma’s en dien-
sten voor geletterdheid.

De Bibliotheek Helmond-Peel heeft een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen. 
F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Bibliotheek Helmond-Peel 
heeft kwaliteit op orde!

HELMOND/REGIO Bibliotheek Helmond-Peel, met vestigingen 
in Asten, Deurne, Helmond en Someren, heeft op 

16 september jl. (opnieuw) een officieel kwaliteitscertificaat 
ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, 
Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan 
belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en 

cultuurorganisaties. 

Lucas Gasseljaar 2020
Het groots opgezette Lucas Gasseljaar 
in 2020, ter ere van de 450ste sterfdag 
van Lucas, leverde een schat aan ge-
gevens op over de Helmondse schilder. 
Het Genootschap wil deze bewaren en 
verder uitbreiden. De herinneringen 
aan de expositie in Museum Helmond, 
diverse publicaties, de audiotour door 
het centrum, de stadswandelingen met 
aandacht voor Lucas Gassel en het 
speelse onderwijsprogramma voor de 
jeugd lieten zien dat Gassel een veel-
zijdige, interessante kunstenaar is. Een 
kunstenaar waar Helmond trots op kan 
zijn.

Herinnering levend houden
Met het organiseren van speciale activi-
teiten wil het Genootschap Lucas Gas-
sel actueel houden in Helmond, maar 
ook erbuiten. Ger Jacobs: “Naarmate 
we meer weten over Lucas en er ook 
meer kunstwerken van hem gevonden 
worden, wordt duidelijk hoe interessant 
en bijzonder hij is. Pas nog ontdekte een 
Utrechtse rechtshistoricus een mooi 
werk van Gassel in St.Petersburg.”  

Archief
Behalve het organiseren van activiteiten 
wil het Genootschap ook een LG-ar-
chief opbouwen. Daarin wordt onder 
andere het volgende opgenomen: het 
onderzoek van Ger Jacobs en Hans 
van de Laarschot voor hun boek over 
het leven en het werk van Lucas Gassel 
en het onderzoek van kunsthistorica en 
gastconservator Anna Koopstra voor de 
expositie in Museum Helmond, zoals 
vastgelegd in de tentoonstellingscatalo-
gus.  

Vrienden 
Het Genootschap biedt belangstellen-
den graag de gelegenheid om ‘vriend’ 
te worden. Hoe meer vrienden, hoe 
meer mogelijkheden om Lucas Gassel 
onder de aandacht te houden en ervan 
te genieten. Op de website www.lucas-
gassel.nl is hierover meer informatie te 
vinden.

Reserveer de data
De eerste activiteit van het Genoot-
schap is op zaterdagmiddag 16 okto-
ber aanstaande. In het Burgemeester 

Geukerspark wordt dan op feestelijke 
wijze een bronzen borstbeeld van de 
Helmondse schilder onthuld. En op 
een woensdagavond dit jaar wil het Ge-
nootschap in samenwerking met Wim 
Maasakkers een speciale Gasselavond 
in Kunstlokaal 42 organiseren. Centraal 
daarin staat het ontstaansproces van 
de bronzen buste, gemaakt door kun-
stenares Trudie Broos. Haar dochter 
(filmdocent aan de Hoge School voor de 
Kunsten in Utrecht) en de echtgenoot 
van Trudie hebben dit proces ook in 
een filmdocumentaire vastgelegd. Deze 
zal getoond worden, voorzien van com-
mentaar.    

Website www.lucasgassel.nl 
Het Genootschap deelt graag alle infor-
matie. De website www.lucasgassel.nl 
is hiervoor hét middel. Belangstellenden 
kunnen zich daar aanmelden als ‘vriend’ 
en zich ook inschrijven voor de digitale 
nieuwsbrieven. Tijdens de genoemde 
Gasselavond is dit ook mogelijk. 

Stichting Genootschap Lucas Gassel houdt Helmondse 
kunstenaar onder de aandacht

HELMOND Begin 2021 is Stichting Genootschap Lucas Gassel opgericht. Zij neemt het stokje 
over van Stichting Lucas Gassel, organisator van het Lucas Gasseljaar in 2020. Deze is eind 

2021 ontbonden; en blij dat haar werk voor de lange termijn wordt voortgezet. De initiatiefne-
mers van het Genootschap vormen tevens het bestuur van de stichting: Ger Jacobs, Wim Raaij-
makers, Bert Loerakker, Maartje Vos-Swinkels en Leo de Bruyn. Het Genootschap stelt zich ten 
doel de naam en het werk van Lucas Gassel van Helmont op diverse manieren levend te houden.

De jeugdige Lucas Gassel F Stichting Genootschap Lucas Gassel.

MIERLO-HOUT CV De Kluppels pre-
senteert de 6e tip op weg naar prins-
bekendmaking van 6 november.

We hebben iemand gestrikt die normaal 
gesproken ook graag op een snowboard 
staat in de carnavalsperiode. Na deze 
tip nog slechts 5 tips te gaan richting de 
Prinsbekendmaking en het wordt het 
alsmaar spannender: wie kroont CV De 
Kluppels tot 60e Prins? 
Wekelijks druppelen enkele tips binnen 
van mensen in Mierlo-Hout die raden 
wie de nieuwe hoogheid wordt. 

Weet jij het al? Ga dan naar 
www.kluppels.nl en raad mee wie de 
60e Prins der Houtse Kluppels wordt. 
Op zaterdag 6 november om precies 
23.11 uur onthult De Kluppels wie de 
nieuwe prins der Houtse Kluppels is. De 
achtkoppige liveband Bag on Wheels, 
DJ Dominic Graat en De Durbloazers 
verzorgen de muziek tijdens deze avond. 
Kijk alle tips terug op www.kluppels.nl.

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

Prinseroaje van de Houtse Kluppels: tip nummer 6!

De tip van deze week. F | CV De Kluppels.
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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

Haal in oktober gratis compost op bij de  
milieustraat
Net de tuin aan het verbouwen? Heeft u een eigen moestuin? Of bent u 
gek op tuinieren? Kom dan binnenkort langs op de milieustraat. In oktober 
is het namelijk compostmaand. Dit betekent dat u de hele maand gratis 
compost kunt ophalen bij de milieustraat in Helmond. Maak een afspraak en 
neem een schop, zak of eventueel aanhangwagen mee zodat u het zelf kunt 
inladen. U mag tot één volle aanhangwagen per keer meenemen.

Groente, Fruit, Tuinafval en Etensresten
Ons (GFT+E) is niet zomaar vies stinkend afval waar we vanaf willen. Onze 
etensresten en tuinafval wordt binnen 12 dagen omgezet naar compost. Dat 
compost belandt dan weer op de landbouwgronden of misschien wel in uw tuin. 
Deze natuurlijke bodemverbeteraar zorgt ervoor dat al uw planten en bloemen 
gezond kunnen groeien. Compost zit namelijk boordevol voedingstoffen en houdt 
vocht vast, waardoor u in droge periodes de tuin minder vaak hoeft te besproeien.  

Komt u gratis compost ophalen bij de milieustraat? 
Maak vooraf een afspraak via www.helmond.nl/afspraak of bel naar 14 0492. De 
milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. De openingstijden zijn: 

maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur en zaterdag 8.30 – 16.00 uur.

Podiumbijeenkomst over het tegengaan van 
tweedeling in Helmond 
Op dinsdag 5 oktober organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 
Deskundige sprekers informeren hen over het tegengaan van sociale 
tweedeling in Helmond. Dit webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 
21.20 uur af. U kunt het webinar live volgen via internet. 

Wat houdt sociale tweedeling in?
In sommige Helmondse wijken leven mensen zeven jaar korter dan in andere 
wijken. Dat heeft niet alleen te maken met het hebben van een gezonde 
leefstijl, maar óók met zaken als welzijn, wonen, stress, inkomen, werk en 
vrijetijdsbesteding. En al die factoren hebben weer invloed op elkaar. Zo lopen 
schulden en stress vaak hand in hand. Dat heeft allerlei gevolgen op het werk, 
zoals een hoger ziekteverzuim. Maar ook de thuissituatie heeft eronder te lijden; 
denk bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op huiselijk geweld. De uiteindelijke 
maatschappelijke kostprijs van die sociale tweedeling is gigantisch. De oplossing 
ervan is echter niet zo simpel te vinden.  

Welke rol spelen professionals hierin? Hoe helpen we mensen nu echt 
om zelfstandig verder te komen? Hoe werken overheid, bedrijfsleven en 
maatschappelijke instanties hierin samen? Waar moeten we op inzetten en wat 
moeten we vooral laten? En welke rol kan de gemeenteraad hierin spelen? 

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een toelichting op de stappen die de komende tijd 
genomen worden door Katelijn Lukassen, Strateeg Sociaal Domein gemeente 
Helmond. Vervolgens geeft de algemeen directeur van Senzer, Marion van Limpt, 
inzicht in de lokale problematiek en samenwerking in de stad. Pieter Hilhorst 
(politicoloog, publicist en actieonderzoeker) zal inzicht geven in de problematiek 
en de effectiviteit van bestaande maatregelen m.b.t. het gedrag van mensen. 
Waarom leiden de tot op heden genomen maatregelen niet tot ander gedrag? 
Tot slot zal Thijs van den Enden, Actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke 
Waarden, inzicht geven in welke rol de professionals spelen binnen het sociaal 
domein én de oplossing hierin.  

Webinar volgen en vragen stellen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom om 
deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via YouTube:  
https://youtu.be/IKKVl9wZips. Gedurende de presentaties kunt u via 
WhatsApp vragen stellen. Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending 
bekendgemaakt. Na afloop van hun presentaties beantwoorden de sprekers 
binnengekomen vragen.  

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan op  
helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 5 oktober. 

Energiekaravaan in oktober 
Helmond, samen werken aan een duurzame toekomst 

Samen met onze inwoners bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve 
en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken 
en verblijven is. Om dit te bereiken, zetten we niet alleen in op het 
besparen van energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, 
vormen van energie. De overgang van gas naar andere duurzame bronnen 
is daarin een belangrijk onderdeel. U kunt daar zelf ook aan bijdragen. 
Tijdens de energiekaravaan gaan we daarover graag met u in gesprek. De 
energiekaravaan is een samenwerking tussen de gemeente Helmond en 
Energiehuis Slim Wonen. 

Bezoek onze energiekaravaan
Bij de energiekaravaan kunt u in gesprek gaan met energiecoaches. Kom 
vrijblijvend langs om informatie op te halen, een gesprek te voeren, ideeën op te 
doen of uw ideeën met ons te delen. U bent van harte welkom. Op 18 september 
ging de karavaan van start. Wethouder Harijgens was aanwezig en ging in 
gesprek met belangstellenden. In de afgelopen weken stond de energiekaravaan 
al in de wijken Suytkade, Annabuurt, Overspoor en Rijpelberg.

In oktober staat de karavaan van 12.00 – 15.00 uur in deze buurten:
 
Datum   Buurt/Wijk   Locatie/standplaats
2-3 okt  Eeuwsels en Binderen  Winkelcentrum De Bus 
9 okt  Centrum, Stationsgebied Weekmarkt Helmond centrum
21-22 okt Brouwhuis en Brouwhuis-Oost Winkelcentrum Brouwhorst
23-24 okt Leonardusbuurt  ‘t Huukske

Tien buurten in Helmond
Het voorbereiden van woningen om in de toekomst aardgasvrij te kunnen 
wonen gebeurt stapsgewijs. In de komende tien jaar gaan we aan de slag in tien 
buurten. Deze buurten zijn gekozen, omdat er al initiatieven of projecten lopen. 
Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners, corporaties of de eigenaar van het 
bestaande warmtenet. De andere buurten zijn later aan de beurt. Maar iedereen 
kan natuurlijk al wel zelf aan de slag met energie besparen. Alle nieuwbouw 
wordt sowieso aardgasvrij. 
 
Meer info: www.allelichtenopgroen.nl en www.energiehuisslimwonen.nl.

Bekendmakingen

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

De Kromme Geer 38 20-09-2021 uitbreiden woning 6225945

 Rhulenhofweide 12 22-09-2021 plaatsen veranda, tuinhuisje  6343577 

  en zonnepanelen (achterzijde)  

 Varenschut 18 24-09-2021 vergroten bedrijfshal 6163339

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

Kaldersedijk 2 03-08-2021 wijzigen uitweg  6291521

 

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

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

Kasteelplein 1 -                          22-09-2021    Blaasfestijn Centrum Helmond  2021-00513 

Kasteeltuin   (26 september 2021) 

Kastanjehoutstraat 3              23-09-2021   Wandeltocht Adventure Store  2021-00635 

- Omgeving Helmond   (3 oktober 2021) 

van der Brugghenstraat 41   24-09-2021    Xmas Sing Along (17 december 2021) 2021-00330

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
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Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

                                                legging vanaf:   

Kasteel- Traverse  01-10-2021 brandveilig gebruik 6248451

(Studio 5701) 
 
Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning 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).

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

Lobbenhoeve 15 17-09-2021 oprichten woning kavel s71  6379853

Dr. Knippenberghof 62 20-09-2021 oprichten dakkapel (achterzijde) 6383947

Adonislaan 2-6-10-16-46-49 20-09-2021 renovatie 123 woningen in de  6383831 

-53-55-56-58-65-71-74-78-90-91-92/  planetenbuurt   

 Astronautenlaan 98-120-154-156-158-160-162-164-200 / Callistopad 1-3-7-11-13-20 / 

Jupiterlaan 1-3-5-9-10 / Mercuriuslaan 38-40-44-50-52-54  

Hoofdstraat 115B 21-09-2021 kamerverhuur bestaand pand 6382041

Pastoor van Elswijkstraat 32 22-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan 6390585

   (kamerbewoning)  

Elsdonk 3 22-09-2021 uitbreiden bestaande garage/berging 6386307

Boerhaavelaan 5 22-09-2021 plaatsen overkapping  6388399

Kanaaldijk NO t.h.v. Oranjekade 27-09-2021 kappen 2 bomen  6397901

Mierloseweg 313 24-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6395845

   (kamerbewoning)  

Liverdonk kavel L89 24-09-2021 oprichten woning met uitweg 6270081 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting  Locatie Omschrijving melding
Verhoeven Tuinhout en Steengoed           Kanaaldijk Z.W. 3        het bouwen van een opslagloods
 

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 

Veldkamp, S.M. 23-10-1995

Dellios, I.                       26-09-1966

Mierlo van, M.                       21-08-2000

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

Kennisgeving wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om 

een eerder genomen besluit maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer in te trekken.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater voor Domino’s Pizza 

Helmond Brouwhorst, Brouwhorst 7 in Helmond.

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Domino’s Pizza Helmond Overloop, Overloop 46B in Helmond. Het betreft 

maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

 

 

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 

Nguyen, D.A. 19-04-1997

Mierlo van, M.C.W. 09-11-2001

Chiujdea, V. 06-05-1990

Zienswijzen indienen 

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 4 Wvg) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken op grond van artikel 7, lid 1, 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in 

artikel 4 Wvg op 28 september 2021 heeft besloten, 10 percelen, kadastraal bekend gemeente 

Helmond sectie S nummers 22, 71, 72, 170, 171, 172, 175, 177, 178 en 179, aan te wijzen als 

gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.  

 

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar, wanneer deze de grond wenst te 

vervreemden, deze eerst aan de gemeente Helmond te koop dient aan te bieden. De eigenaar 

ontvangt een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 

besluit en gevolgen hiervan.   

Inzage 

Het besluit van de raad, samen met de bijbehorende bijlagen (waaronder: het kadastrale 

overzicht tekeningnummer 21.0175 en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de 

namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden en overige relevante gegevens), kunt u vanaf 

30 september 2021 bekijken op www.helmond.nl/voorkeursrecht. Er ligt vanaf 30 september 

2021 ook een papieren exemplaar ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond. Om de stukken in te zien, kunt u een afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak 

of via het Klant Contact Centrum tel. 14-0492. 

Bezwaar maken en voorlopige voorziening 

Tegen het besluit staat bezwaar open bij de raad van de gemeente Helmond. Ingevolge de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes 

weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen 

bij de gemeenteraad van de gemeente Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal 

via www.helmond.nl/bezwaar). Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, 

kan/kunnen ook op grond van artikel 8:81 Awb, de president van de Arrondissementsrechtbank 

te ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen. Mits onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Meer informatie 

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met mevrouw N. 

Oranje (afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, gemeente Helmond). Neem dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

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? Neem 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? Neem 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 30 september 2021

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Audi Q3 1.4 TFSI CoD Automaat 2015
64Dkm, Panoramadak, Camera,
Navigatie, Parkeersensor, € 329 p/m 23.850

Fiat 500 0.9 TwinAir Lounge 2012
23Dkm, Groot electrisch schuifdak, Airco, 
BlueTooth, LM velgen, € 119 p/m 7.950

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

Citroën C3 Picasso 1.6 VTi Tendance 2012
71Dkm, Airco, Cruise control, Trekhaak, 
Parkeersensor, LM velgen, € 129 p/m 8.950

Fiat 500 X 1.4 Turbo MultiAir Automaat 2017
PopStar, 37Dkm, Pdc, ECC, Keyless, 
Stoelverwarming, Half leder, € 279 p/m 18.945

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

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Select CVT 2020
Automaat, 7Dkm, Fabrieksgarantie, 1ste 
Eigenaar, Trekhaak, Navigatie, € 299 p/m 20.950

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Automaat 2017
High Executive, 25Dkm, 1ste Eigenaar, 
140 PK, Full Option, Garantie, € 299 p/m 21.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2019
Select, 61Dkm, Fabrieksgarantie, Naviga-
tie, Camera, Cruise, Full LED, € 299 p/m 21.950

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

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

Het is een openbare wandeltocht, 
dus iedereen mag inschrijven.
Je kunt op 2 manieren inschrijven:
• Voor-inschrijven via de website van 
OLAT of de website van Adventure Store. 
 
• Op de dag zelf op ons startbureau in de 
winkel. OLAT-leden krijgen €2,50 en leden 
van een wandelbond €1,00 korting. Je 
moet daarvoor het OLAT-lidnummer of het 
bondsnummer paraat hebben. Je vindt dit 
op de OLAT-ledenpas of op de ledenpas 
van de wandelbond.

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

INFO
Voorbeschouwing
De wandeltocht gaat dit jaar in zuidelijke richting. 
De kortere afstanden maken daarbij een doorsteek 
op de hoofdroute en zullen daarom niet alle pun-
ten uit deze voorbeschouwing aandoen. Hoe langer 
de afstand, hoe meer je hiervan te zien krijgt. De 
hoofdroute loopt via sportpark De Beemd richting 
Groot Goor en vanuit daar richting appelboer Jur-
rius en ’t Melkhuisje. Het beekdal van de Goorloop 
is een van oorsprong moerassig gebied, wat te 
zien is aan de bomen die er groeien, zoals de wilg,  
de els en de es. 

Ter hoogte van de Goorsebaan treffen we de wa-
genrust van OLAT. Na de gratis koffie/thee met 
koek, belanden we via de Goorsebaan bij het Eind-
hovensch Kanaal. We steken het kanaal over ter 
hoogte van de Zuid-Willemsvaart en we vervolgen 
onze weg over veldwegen richting Goorloop. Deze 
volgen we een poosje en verderop wandelen we 
langs de Oude Goorloop. Langs landerijen en door 
gemengd bos bereiken we het Voortje, een oud 
buurtschap. Hier steken we de A67 over. Via het 
Labroek bereiken we onze caférust bij Pastoorke 
van Moorsel, een gezellig boscafé gelegen in het 
buurtschap Moorsel bij Lierop. Na de verdiende 
rust wandelen we door een gemengd bosgebied 
van de Lieropse Heide en verderop langs de randen 
van het Starven en het Beuven. We zijn dan op de 
Strabrechtse Heide aanbeland, door dit gebied zul-

len we de nodige kilometers wandelen. We passe-
ren het Waschven en arriveren bij Natuurpoort De 
Plaetse. Bij de Plaetse bevindt zich de schaapskooi, 
waar een kudde van 350 Kempense heideschapen 
is gehuisvest. Vanaf hier wandelen we op de rand 
van bos en heide richting Manage Meulendijks.  Ook 
hier kunnen we de tijd nemen voor een consump-
tie. Verderop wandelen we langs het Grootven rich-
ting Geldrop. Dan volgt de Molenheide, een gebied 
dat vroeger bestond uit heide, maar door ontginning 
nu uit gemengd bos bestaat, soms afgewisseld met 
nog wat heide. Ook treffen we hier het Lisven en 
Molenven aan. Via een stukje bebouwing van Mierlo 
bereiken we onze laatste caférust bij d’n Heuvel.  

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

Misschien heb je tijdens corona ontdekt dat wandelen ook voor jou een mooie 
sportieve tijdsbesteding is. Met deze wandeltocht zul je ontdekken dat een 

georganiseerde wandeltocht het wandelen nog leuker kan maken. 

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

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

Schöffel  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. 

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.

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

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

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

WANDEL
SPECIALIST

ON RUNNING

ADVENTURE STORE
WandeltochtWandeltocht

ZONDAG 3 OKTOBER

Zondag 3 oktober weer veel 
activiteiten bij Adventure Store 
tijdens 15e wandelevent!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Kopje koffie of speciaalbiertje
Ook de cateraars Pennings en van
 Poppel (slijterij ‘t Pijpke uit Mierlo-Hout) 
zorgen voor een lekker kopje koffie en 
voor een welver-
diend speciaal-
biertje na afloop 
van deze mooie 
wandeltocht.
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WWW.HELLEMOND
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IS NU ONLINE!

MEEDOEN MET HET 
LEUKSTE KADOBOEK 

VAN HELMOND?
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SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!SCHRIJF U NU IN!
DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL | KOOPLOKAAL  | KOOPLOKAAL | DENK LOKAAL

VALT MEDIO NOVEMBER 2021 ALS GLOSSY IN UW BRIEVENBUS!

HELMOND/REGIO Gratis bewoners-
diensten en voorlichting: 

Telefonisch energie-spreekuur 085 
– 041 00 41, dinsdag en donderdag 
13.00-17.00 uur
E-mail serviceloket voor korte vraag via 
info@energiehuisslimwonen.nl 
Websitedienst ‘Slim starten’, 8 zelftests 
waaronder de woningquickscan, be-
spaartest of dak-check
Websitedienst ‘Slim verder’, bepaal 
‘jouw routeplanner’ of bekijk alle be-
spaarmaatregelen
Afspraak met energiecoach op locatie of 
via zoom via de website ‘Afspraak’
Gratis thema-bijeenkomsten, webinars 
en specials via website ‘Agenda’ 
Special 11 oktober 2021 Lezing Moham-

med Chahim ‘De zin en onzin over rol 
waterstof in de energietransitie’
Voor meer info en gratis aanmelden via 
website www.energiehuisslimwonen.
nl/waterstof/ 
3 Thema-bijeenkomsten in EnergieHuis 
Slim Wonen Helmond:
4 oktober 19.30 uur: Warmtepomp
18 oktober 19.30 uur: Slimme isolatie
25 oktober 19.30 uur: Zonnepanelen-

3 Webinars en workshops via zoom 
via je laptop/Pc
4 oktober 19.30 uur: Warmtepomp
18 oktober 19.30 uur: Workshop wo-
ning Quickscan online
25 oktober 19.30 uur: Zonnepanelen

Top 5 meest gekozen op 
www.energiehuisslimwonen.nl:
1. ‘Slim starten’, de gratis eigen woning-
quickscan 
2. ‘Jouw gemeente’, lokale acties & ‘be-
drijven’ in de regio
3. ‘Agenda’, aanmelden gratis webinars, 
workshops
4. ‘Slim starten’, bespaarzelftest, je 
energiegebruik testen
5. Alle subsidies en leningen in een han-
dig overzicht

Elke zaterdagochtend van 9.30-12.00 
uur inloopspreekuur in De Ossen-
meemd in Deurne.
Bewoners en huiseigenaren in Deurne 
kunnen al hun vragen stellen over ener-
gie besparen en het verduurzamen van 
hun woning. Een team van deskundige 
energiecoaches is aanwezig om al je 
vragen te beantwoorden en om over-
zicht en inzicht te krijgen in mogelijke 
bespaarmaatregelen voor de woning.

EnergieHuis Slim Wonen aan de Torenstraat 3-5. F | Wendy Lodewijk.

Oktober-kalender 2021 EnergieHuis Slim Wonen 

Een koffertje met materialen helpt 
om de praatjes op gang te brengen. 
Klikt het goed en is er voldoende 
gespreksstof, dan kunnen ze samen 
meer ‘praatjes’ maken. Praatjesma-
kers gaat in de Week tegen Eenzaam-
heid op 4, 5 en 7 oktober van start op 
drie locaties in Helmond.

De praatjes vinden plaats bij de oude-
ren thuis of op een afgesproken plek 
ergens in de stad of in de wijk. De 
onderwerpen zijn: muziek, geschie-
denis van Helmond, spelletjes, knut-
selen en wandelen (om-met-jes). In 
de toekomst kunnen afhankelijk van 
de vraag van ouderen, meer onder-
werpen worden toegevoegd. 

Kennismakingsbijeenkomsten
Om Praatjesmakers te lanceren, 
worden drie bijeenkomsten in drie 
verschillende wijken in Helmond 
georganiseerd. Samen met jongeren 
van We Care gaan de eerste ‘Praat-
jesmakers’ van start. Zin in een pra-
tje, benieuwd naar de materialen, 
of belangstelling om mee te doen? 

Kom langs, u kunt meteen ‘praatjes’ 
maken!

Waar en wanneer?
• Maandag 4 oktober van 15.30 tot 
17.00 uur in De Fonkel
• Dinsdag 5 oktober van 15.30 tot 
17.00 uur in De Westwijzer
• Donderdag 7 oktober van 15.30 tot 
17.00 uur in De Brem 
Om een idee te hebben van het aan-
tal mensen, graag even aanmelden: 
aandachtvoorouderen.helmond@
gmail.com. 

Aandacht voor ouderen
Praatjesmakers is een initiatief van de 
werkgroep Aandacht van Ouderen. 
Deze werkgroep bestaat uit Cultuur-
Contact/Lang Leve Cultuur, Jibb+, 
LEVgroep, ouderenbonden en zor-
ginstellingen. Samen organiseren wij 
activiteiten voor ouderen om elkaar 
te ontmoeten, nieuwe ervaringen op 
te doen, leuke of leerzame dingen te 
ondernemen en informatie uit te wis-
selen. Zo voorkomen en beperken we 
samen eenzaamheid onder ouderen.

Start ‘Praatjesmakers’ voor 
persoonlijk contact met ouderen

HELMOND Praatjesmakers is een initiatief om één-op-één 
met ouderen (65+) in gesprek te gaan. Aan de hand van 

een aantal onderwerpen worden ouderen aan mensen met 
dezelfde belangstelling gekoppeld. 
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Global Goals 
De Global Goals (een afkorting van 
de Sustainable Development Goals) 
zijn in 2015 door alle 193 lidstaten van 
de Verenigde Naties aangenomen als 
gezamenlijke doelen voor duurzame 
ontwikkeling. Het is de bedoeling dat 
deze doelen in 2030 behaald zijn. Geen 
armoede, goede gezondheid en wel-
zijn, duurzame energie voor iedereen 
en een maatschappij waarin iedereen 
meedoet, zijn voorbeelden van Global 
Goals. “De gemeente Helmond is een 
Global Goals gemeente. Daarmee zet-
ten wij ons op allerlei manieren extra in 
voor het behalen van deze doelen. Van-
uit de gemeente, maar ook met allerlei 
partners uit de stad. Het onderwijs, be-
drijfsleven, maatschappelijke organisa-
ties en inwoners zijn hierbij onmisbaar”, 
zegt wethouder Global Goals Cathalijne 
Dortmans.
 
De publiekscampagne: 
Helden van Helmond 
Nog maar weinig inwoners zijn bekend 
met de Global Goals. Terwijl ontzettend 
veel Helmonders op een bepaalde ma-
nier een bijdrage leveren. Wethouder 
Dortmans: “De grote uitdagingen kun je 
niet in je eentje oplossen. Maar je kunt 
bijvoorbeeld wel FairTrade en twee-

dehands producten kopen, af en toe 
koken voor een eenzame buur, tijdens 
een wandeling zwerfafval oprapen of je 
oude kleren doneren. Als iedereen dit 
doet, maken we impact. Middels deze 
publiekscampagne willen we inwoners 
kennis laten maken met de Global Goals. 
En laten zien dat je op állerlei manieren 
kan bijdragen aan het bereiken hiervan.” 
Om inwoners te inspireren, worden ver-
schillende Helmondse Helden geëerd 
voor hun bijdrage.

Nomineer een held
Natuurlijk zijn er in Helmond veel meer 
helden die zich, op wat voor manier dan 
ook, inzetten voor een mooiere, duurza-
mere en socialere wereld. Zet deze hel-
den vooral op een voetstuk. Via www.
heldenvanhelmond.nl kan iedereen 
helden nomineren. Deze ontvangen een 
gratis heldenspeldje. 
Goed idee? Vraag subsidie aan!
Helmonders die een steentje willen 
bijdragen aan het behalen van de Glo-
bal Goals kunnen aanspraak maken 

op een subsidie. Iedereen die met een 
idee, actie of initiatief bijdraagt aan be-
wustwording rondom de Global Goals in 
Helmond, kan deze subsidie aanvragen 
voor de uitvoering ervan. Er is jaarlijks in 
totaal € 40.000 subsidie beschikbaar. 
De deadline om subsidie aan te vragen 
is 1 november 2022. 

Helmond hijst de vlag
Het is geen toeval dat juist 24 septem-
ber het startschot werd gegeven voor de 
Helden van Helmond campagne. Het 
weekend van 25 september was het 
namelijk vlaggendag: de dag waarop de 
duurzame ontwikkelingsdoelen in 2015 
zijn aangenomen door de Verenigde 
Naties. Daarom was 24 september een 
mooi dag om deze campagne te lance-
ren, stelt wethouder Dortmans: “Om 
aandacht te generen voor de Global 
Goals hijst Helmond, samen met vele 
andere gemeenten, vandaag de Global 
Goals-vlag op het stadhuis. Helmond is 
er trots op bij te dragen aan het behalen 
van de duurzame ontwikkelingsdoelen.”

Helmond zet helden op voetstuk: 
gemeente start zoektocht naar Helmonders 
die bijdragen aan duurzame ontwikkeling 

F | Willeke Machiels.

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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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 29 september t/m dinsdag 
12 oktober 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

250 spaarpunten

Chinese
tomatensoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 4,09 

5,99

2 emmers
voor

6,49

Bitterballen of 
kipnuggets 
50 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 8,49

2+1
GRATIS

Bami goreng, nasi 
goreng of macaroni
400 gram - Mabos

Normaal 3,19 

Voorgebraden
kipspies  

4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,79

3,89

Classic, Franse of Belgische

Frites
1 kilogram - PrimPom

Normaal 2,09 - 2,19

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

voor
Frituur

2,99

2 zakken
voor

Goudfrik
40 stuks - van Lieshout

Normaal 22,89 

15,99

Diverse varianten
Kip ovenschotels
per schaal - Streekpoelier

Normaal 4,99

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

V ISSPEC IAL I TE I TEN

PERSONEEL 
GEZOCHT

20-32 uur
 

Ben jij enthousiast en vind jij 
het contact met mensen en het 

bereiden van visproducten leuk?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Vis ervaring is niet nodig.

Stuur jouw CV naar 
fishenfoodhelmond@gmail.com

www.cmcleaning.nl

accuraat, vakkundig en snel

wij reinigen meubels op locatie

heeft u interesse 
in onze diensten? 
Voor een juiste prijsopgave en advies stuurt 

u een e-mail met foto en beschrijving naar 

schoon@cmcleaning.nl 

Wij reinigen zowel stoffen als lederen zitmeubels, 

en door gebruik van 100% milieuvriendelijke 

middelen krijgen wij elk meubel weer 

schoon, fris en hygiënisch.

Wij reinigen materialen zoals wol, 
leer, katoen, velours. Voor een schone 
bank, loveseat, fauteuil, eetstoel, 
matras, tapijt, trap, project meubilair, 
auto interieur en vloerkleed bent u bij 
CM Cleaning BV aan het juiste adres. 

geinteresseerd in 
meubelreiniging?

06-33442570

Lokaler wordt het niet!Lokaler wordt het niet!

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

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

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

Neem contact Neem contact 
op met:op met:

Weekkrant Weekkrant 
De Loop HelmondDe Loop Helmond

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

73% 
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.
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Ook ik ben kritisch op de rol van de 
overheid als het gaat om (het uitkleden 
van) de zorg. Maar we moeten ons als 
samenleving zelf toch ook kritisch aan-
kijken. In 2017 gaf Jeugdbescherming 
Brabant al aan te worden overspoeld 
door crisissituaties rond kinderen die 
slachtoffer zijn van de vechtscheiding 
van hun ouders. Ruim één op de drie 
huwelijken eindigt inmiddels in een 
scheiding en ongeveer een kwart hier-
van loopt uit op een vechtscheiding.

Vechtscheidingen hebben een enorme 
impact op kinderen. Als ouders er bij 
een scheiding niet uitkomen hoe ze de 
zorg voor hun kind(eren) moeten rege-
len en verdelen, plaatst een rechter deze 
gezinnen onder toezicht van een gezins-
voogd. Voor deze begeleiding krijgt de 
jeugdbescherming per kind per jaar 
9.500 tot 11.000 euro. 

De cijfers zijn schrikbarend: tussen 
60% en 80% van alle kinderen die aan-

gedragen worden voor jeugdbescher-
ming zijn het slachtoffer van een lelijke 
scheiding tussen hun ouders. En de tra-
jecten duren vaak jaren, omdat ouders 
maar blijven vechten. De vraag die je 
daarbij ook moet stellen is of dergelijke 
trajecten überhaupt wel de-escalerend 
werken?

Dit is een groot maatschappelijk pro-
bleem en we zijn het als samenleving 
verplicht om dit percentage ver naar 
beneden te krijgen. Als er kinderen in 
het spel zijn, mogen we eisen stellen 
aan de manier waarop stellen uit elkaar 
gaan. Dat we daarvoor als overheid hulp 
en ondersteuning organiseren, is erg 
belangrijk. In Helmond hebben onder de 
kapstok van Duurzaam Ouderschap al-
lerlei partners de samenwerking gezocht 
om (scheidings)kinderen en hun ouders 
steun te bieden. Er zijn trainingen ont-
wikkeld, lesprogramma’s, enzovoort. 
Maar ouders die met elkaar blijven 
vechten om de kinderen en er niet uit 

willen komen in het belang van de kin-
deren, mogen wat mij betreft zelf mee 
gaan betalen aan de kosten die dat met 
zich meebrengt. 

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Peijs: vechtscheidingen. Wie betaalt? 
Begin september vernamen we dat Jeugdbescherming Brabant de 
door haar ingestelde cliëntenstop verlengt tot waarschijnlijk eind 
2021. Wat een vreselijk bericht voor al die kinderen en jongeren 

die wachten op de zo broodnodige bescherming. Namens de PvdA 
Helmond stelde ik al vragen aan het college om meer inzicht te krijgen 
in wat er nu eigenlijk aan de hand is en ik wacht bij het schrijven van 

deze column nog op de antwoorden. 

Een oktober vindt de politieke samenwerking met Hel-
der Helmond en Helmond Aktief definitief plaats. Tijd 
om me te bedanken als Bach Plus voor het vertrouwen 
dat we hebben mogen ervaren in de afgelopen jaren.

Jullie kunnen mij terugvinden binnen Helder Hel-
mond, waar alle collega’s met enthousiasme iedereen 
zal verwelkomen.

Door deze de samenwerking kan ik me beter richten op 
mijn doelgroep de “senioren” in bredere zin, zeker hun 
gezondheid en welzijn. Maar ook die senioren die nu 
een groot gedeelte van onze maatschappij ondersteu-
nen door middel van vrijwilligerswerk, oppas voor de 
kleinkinderen zelfs voor bonuskleinkinderen. Het ver-
enigingsleven niet te vergeten, deze groep senioren zijn 
het cement voor de samenleving. Graag horen we waar 
Helder Helmond jullie nog meer bij kan ondersteunen. 

Nogmaals dank jullie wel voor alle interesse nu en  
hopelijk in de komende tijd. 

Raadslid 
Gemeente Helmond,
Jacqueline Bach, 
Bach Plus/Helder Helmond

Bach Plus vindt haar plaats!

HELMOND Op 22 september heb-
ben de leden van de SP Erik de Vries 
(42) opnieuw verkozen als lijsttrekker 
voor de SP. Hij mag de partij verte-
genwoordigen in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2022.

De Vries, woonachtig in de wijk Brouw-
huis, is geen onbekende in de Helmond-
se politiek. Op dit moment is hij bezig 
met zijn tweede periode als wethouder 
met sociale zaken, armoedebestrijding, 
stedelijk beheer, groen, natuur en cen-
trum in zijn portefeuille. Daarvoor was 
hij fractievoorzitter namens de SP in de 
gemeenteraad.

De Vries: “De afgelopen jaren zijn geen 
gemakkelijke jaren geweest. Iedereen 
heeft de gevolgen van corona ondervon-
den. Toch ben ik optimistisch: langzaam 
lijken we de acute gezondheidscrisis 
achter ons te kunnen laten. 
Als we dan vooruit kijken, zie ik grote 
opgaven voor onze stad. Op sociaal vlak, 
waar we een tweedeling in de samen-
leving zien op het gebied van inkomen, 
gezondheid en kansen. Op het gebied 
van wonen met een stevig tekort aan 

betaalbare woningen. En ook het ver-
anderend klimaat vraagt serieuze aan-
dacht en actie.

Kortom, genoeg om ons de komende 
jaren in vast te bijten. Om de sociale 
koers, zoals we die de afgelopen jaren 
hebben opgebouwd, door te zetten is 
een stevige SP nodig. Ik ben enorm trots 
dat ik opnieuw het vertrouwen van de 
leden heb gekregen om hier samen met 
hen mee aan de slag te gaan!”

Erik de Vries opnieuw verkozen als 
lijsttrekker SP

Erik de Vries is opnieuw lijsttrekker van 
de SP. F | SP Helmond.

Als militair in Afghanistan is haar 
interesse in de politiek aangewak-
kerd. Ze is 8 jaar lang provinciaal 
statenlid geweest voor de PVV in de 
provincie Noord-Brabant met woord-
voerderschap economie & interna-
tionalisering, ruimtelijke ordening en 
landbouw. 

Ze heeft daarnaast een lange carri-
ère opgebouwd rondom veiligheid; 
10 jaar als officier bij defensie en de 
laatste 7 jaar bij de Politie Nederland 
en daarnaast is ze voorzitter van de 
onafhankelijke adviescommissie bij 
een tweetal Brabantse vliegvelden 
om het gesprek te faciliteren tussen 
omwonenden en gemeenten. 

Naar eigen zeggen gaat Joyce de 
rechterflank in de gemeente Helmond 
versterken. Dit met de intrinsieke mo-
tivatie om zichzelf in te zetten voor 
Helmond onder het mom ‘als je vindt 
dat het beter kan, dan moet je er zelf 
wat aan doen’. 
Binnen de gemeente Helmond wil ze 
zorgdragen voor het verbeteren van 
draagvlak, de communicatie richting 

burgers verbeteren en zich inzetten 
op veiligheid en dierenwelzijn. 

De fractie van de VVD Helmond is dan 
ook blij met haar komst en heeft veel 
vertrouwen in de capaciteiten van 
Joyce. “Haar expertise op het gebied 
van innovatie, veiligheid en dierenwel-
zijn vormt voor ons een welkome aan-
vulling op de al aanwezige kennis. We 
hopen met haar dan ook nog sterker 
verder te gaan richting de gemeente-
raadsverkiezingen van 2022”, aldus 
lijsttrekker Theo Manders. 

Joyce Willems-Kardol. | F Joyce.

Joyce Willems-Kardol beëdigd als 
burgercommissielid namens VVD

HELMOND In de commissievergadering van september 
is Joyce Willems-Kardol uit Brandevoort beëdigd als 

burgercommissielid bij de VVD Helmond. 

bezorging@deloop.eu | 06-18938912 BEZORGERS GEZOCHT 
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Werkdagen maandag t/m vrijdag; 15 tot 20 uur per week met uitzondering 
van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. Liever geen vastigheid? 
Solliciteer dan als afroepchauffeur.

CHAUFFEUR LEERLINGENVERVOER

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

• Heb je affiniteit met de doelgroep en een 
 flexibele instelling.
• Ben je bereid een korte interne cursus te volgen. 
• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.

.nl

Wij zijn op zoek 
naar chauffeurs 
voor leerlingenvervoer. 

Heb je interesse? 

Een aanvullende cursus wordt intern 

verzorgd.  Voor informatie en sollicitatie

neem contact met ons op: 

personeelszaken@bergerhof.nl 

of tel.: 0492 – 66 22 60.

Vacature 
BBL-opleiding 

Verzorgende IG

06-20336878  
dewerkboog@zorgboog.nl 
www.werkenbijdezorgboog.nl

0492-572111 
recruitment@savant-zorg.nl 
www.werkenbijsavant.nl 

Vanuit het samenwerkingsverband 
Zorgcampus de Peel gaan Savant Zorg en 

de Zorgboog samen met het ROC ter AA 
per februari 2022 starten met de 2.5 jaar 
durende BBL-opleiding Verzorgende IG/ 

Begeleider Specifieke Doelgroepen.  

Wij zoeken jou
Wil je de overstap naar de zorg maken? 

Dan past deze opleiding bij jou! 
De kosten van lesgeld en boeken 

worden voor je vergoed, je ontvangt 
een leer-arbeidsovereenkomst 

voor 24 uur per week, salaris 
én er is sprake van baangarantie.

Solliciteren
Wil je meer weten en ben je klaar om de 

uitdaging samen met ons aan te gaan? 
Solliciteren kan tot en met 10 oktober

via de website van Savant Zorg 
of de Zorgboog. 

SAFE B.V. verzorgt al ruim 35 jaar de meest complexe en innovatieve 
ondersteuningsoplossingen voor de betonbouw in de utiliteits-, civiele en woningbouw in 
de gehele Benelux.
Vanuit ons hoofdkantoor in Beek en Donk geven we vorm aan de meest prachtige 
projecten, wat we graag laten zien op onze website www.safebv.eu.

Wij blijven groeien en zoeken daarom enthousiaste collega’s die verder willen bouwen 
met SAFE.
Zoek jij een nieuwe uitdaging? Wil je meegroeien binnen onze financiële ondersteuning?

Dan ben jij voor ons hoofdkantoor in Beek en Donk de nieuwe

Financieel Administratief Medewerker
De functie:
• Je ondersteunt het Hoofd Administratie met periode- en jaarafsluiting en 

verzekeringspakket.
• Je bewaakt de project administratie en bent verantwoordelijk voor de juiste 

verwerking van inkomende en uitgaande facturen.
• Je verwerkt uren voor de nacalculatie en facturering en ondersteunt de 

salarisverwerking.

Je ideale profiel:
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau
• Je bent nauwkeurig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hebt kennis van Exact Globe en MS Office, m.n. Excel
• Je bent beschikbaar voor 20-25 uur per week

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

Inlichtingen en reactie:
Hebben we je interesse gewekt: kijk gerust op onze website of bel met
Mw. Dyonne van Dijk, HRM (088-730 7234) en stuur je sollicitatie naar
vacature@safebv.eu. 

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

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

Administratief / Secretarieel 
Medewerker 

Je ondersteunt de bedrijfsleiding Montage en bent verantwoordelijk voor de juiste ver-
werking van de urenverantwoordingen voor facturering en salarisadministratie. 
Je registreert en verwerkt personeelsmutaties, doet meldingen van ziekteverzuim en 
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Dit is je kans! Kom werken 
bij een bedrijf dat voorop 
loopt op het gebied van 

innovatie en digitalisering in 
de tandtechniek. Een gezond 

bedrijf dat sterk groeit en waar 
de lijnen kort zijn.

Een organisatie die groot 
genoeg is om je prachtige

ontwikkelingsmogelijkheden te 
bieden en door de labstructuur 

de werksfeer en persoonlijke 
aandacht geeft van een 

kleiner bedrijf.

Wil jij het beste uit jezelf halen en 
samen met je collega’s zorgen 

dat je er als een team staat voor 
detandartsen en de patiënten? 

Dan zijn wij bij Excent Tandtechniek 
Helmond op zoek naar jou!

Kom jij je bij ons verder ontwikkelen?
Mail dan jouw gegevens en CV met motivatie aan

Monique Claassen Office manager, m.claassen@excent.eu 
(acquisitie wordt niet op prijs gesteld).
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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 Wig-
gen 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. 

De twee zorgprofessionals merken dat 
mensen steeds sneller en gemakkelijker 
de telefoon pakken om de huisarts te 
bellen. Vooral in de weekend- en avond-
uren 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!’

Spoed of niet?
Twijfel je of je diréct zorg nodig 
hebt? Hieronder een overzicht:
• Levensbedreigende 
situatie? Bel meteen 112.
• Spoedeisende situatie? Bijv. 
hartklachten, een wond die 
gehecht moet worden of ander 
ernstig letsel? Bel ‘s avonds, ‘s 
nacht of in het weekend naar 
de huisartsenpost. Op andere 
tijdstippen bel je je eigen huisarts.
• Twijfel je of je direct zorg 
nodig hebt? Doe dan de check 
op Moetiknaardedokter.nl. 
Download de app op je telefoon, 
zodat je het antwoord altijd 
direct bij de hand hebt.

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

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

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.

F | moetiknaardedokter.nl 

Het ensemble La Fidelle is vernoemd 
naar een sarabande van de componist 
Jacques Martin Hotteterre, een van de 
eerste componisten van muziek voor 
de barokfluit en het programma con-
centreert zich ook rondom dit prachtige 
instrument, de voorloper van onze mo-
derne dwarsfluit.

De leden van het ensemble werken in 
gerenommeerde orkesten als het Or-
chestra of the 18th Century, het Orches-
tra of the Age of Enlightenment en Les 
Musiciens du Prince Monaco. Zij zijn al-
len solisten met internationale carrières 
in uitvoering en onderzoek op het gebied 
van Oude Muziek.

In dit programma voor barokfluit (tra-
verso) en ensemble, brengen zij u onder 
andere werken van Georg Philipp Te-
lemann. De naam van het programma 
‘Der Getreue Musikmeister’, is ontleend 
aan een muziekbundel van Telemann 
waaruit enkele werken gespeeld wor-
den. Deze bundel werd destijds uitgege-
ven als tijdschrift: per editie werd er een 
nieuw werk uitgebracht. Naast werken 

van Telemann kunt u luisteren naar 
werken van Johann Sebastian Bach en 
zijn zoon Carl Philipp Emanuel. 

Dit concert komt in de plaats van het 

concert door Ensemble Fronimo, die 
helaas vanwege de coronabeperkingen 
niet in konden reizen vanuit Israël. Ver-
zeker u van een goede plaats en reser-
veer via: lambertusconcerten.nl.

Lambertus Concerten presenteert:
Ensemble La Fidelle met ‘Der getreue Musikmeister’

Ensemble La Fidelle. F | Lambertus Concerten.

CENTRUM Op zaterdagavond 2 oktober om 20.00 uur brengt Ensemble La Fidelle het programma 
‘Der getreue Musikmeister’ met werken van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp 
Emanuel naast werken van Georg Philipp Telemann. Plaats: Kasteel Helmond, Kasteelplein 1, 

Helmond. Entree: € 10 tot € 15. Reserveren voor dit mooie concert kan via lambertusconcerten.nl.

De aanleiding van dit besluit ligt in een 
zaak van een vrouw met bijstand die een 
lange tijd van haar moeder de dagelijkse 
boodschappen kreeg. Haar gemeente 
zag deze boodschappen als een gift en 
vond dat zij dit had moeten melden, 
vanwege de inlichtingenplicht als je ex-
tra inkomsten hebt. Er is toen landelijk 
veel discussie geweest in de media en 
de politiek of dit nu wel de goede manier 
is. Mede naar aanleiding van diverse 
lokale raadsmoties hebben de zeven 
colleges van de regio Helmond-De Peel 
hierop besloten om zogeheten giften tot 
1200 euro niet meer te rekenen tot ver-
mogen dat gemeld moet worden én van 
de bijstand wordt afgetrokken. 

Giften van voedselbanken, speelgoed-
banken en kledingbanken tellen niet 
mee voor deze 1200 euro per jaar en 
worden sowieso niet afgetrokken van de 
bijstandsuitkering. Inkomsten uit werk 
moeten wel altijd gemeld worden.

Voorbeelden
Een bijstandsgerechtigde uit 
Geldrop-Mierlo krijgt van een familielid 
eenmalig € 350 om de huur te betalen. 
Daarnaast krijgt hij iedere maand van 
zijn moeder een bedrag van € 50 om 
de sportverenigingscontributie van de 
kinderen te betalen. Dit betekent dat in 
een jaar € 950 aan giften zijn ontvan-
gen. Vanaf 1 oktober hoeft dat niet meer 
aan Senzer gemeld te worden en wordt 
het dus ook niet in mindering gebracht 
op de uitkering.

Een familielid steekt een bijstandsge-
rechtigde uit Helmond de helpende 
hand toe met een gift van € 200 per 
maand. Na zeven maanden moet dit 
gemeld worden bij Senzer. Dan is er na-
melijk meer dan € 1200 ontvangen. De 
contactpersoon bij Senzer beoordeelt 
dan aan de hand van de persoonlijke 
situatie of de gift nodig is. Er wordt ge-
keken naar schuldpositie, medische si-

tuatie en gezinssituatie. Als de giften 
niet noodzakelijk zijn, wordt er vanaf dat 
moment € 200 in mindering gebracht 
op de uitkering.

Vragen of meer informatie
De hierboven beschreven voorbeelden 
en beleidsregels zijn algemeen van aard. 
Bij twijfel of onduidelijkheid over inkom-
sten en giften én de inlichtingenplicht 
kunnen bijstandsgerechtigden het best 
contact opnemen met hun specialist 
Uitkeringen van Senzer. Senzer voert 
in deze regio namens deze gemeenten 
de Participatiewet uit en biedt inko-
mensondersteuning via onder andere 
de bijstand en ondersteuning naar en 
bij werk. Meer informatie over de ver-
nieuwde Beleidsregel Middelentoets is 
te vinden op 
www.senzer.nl/GiftenBijstand. 

Bijstandsgerechtigden Helmond-De Peel hoeven giften 
tot 1200 euro niet meer te melden

HELMOND/REGIO Geld of spullen ter waarde van 1200 euro per jaar, die een bijstandsgerech-
tigde in de regio Helmond-De Peel krijgt, worden niet meer in mindering gebracht op de uitke-
ring. Dit hebben de colleges van de betreffende gemeenten – Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 

Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – besloten. Met dit besluit bieden ze, vanuit het 
principe dat de mens centraal staat, ruimte en maatwerk om inwoners verder te helpen in het 
leven. Deze maatregel is onderdeel van de vernieuwde ‘Beleidsregels Middelentoets’ waarin de 

regels staan voor mensen met een bijstandsuitkering over geld verdienen en vermogen.  

www.senzer.nl/GiftenBijstand
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Op de hoogte blijven van bijboekingen, wijzigingen of kaarten die extra beschikbaar komen door versoepeling 
van de maatregelen? Volg ons dan op social media of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Yes! We spelen weer. 
En het plezier spat van 
ons programma. 

Ook al zaten we het afgelopen 
jaar niet stil bij Het Speelhuis – 
we hadden livestreams, een online 
open podium en waar mogelijk 
kleine voorstellingen – er gaat 
niets boven de magie tussen speler 
en fysiek publiek. En die magie is 
er dit najaar weer volop! Zo eren 
we in september de Helmondse 
theatergrootheid Bert Kuijpers 
en verrast de Helmondse Musical 
Academy onze stad rond kerst met 
acht voorstellingen. We ontmoeten 
nieuwe artiesten als Jeroens Clan 
en Lisa Ostermann. En we kijken 
uit naar een liefdevol weerzien met 
vertrouwde gezichten als Kommil Foo, Koefnoen, Iris Hond met Kamerata Zuid, 
Toneelgroep Maastricht, The Ruggeds, Loes Luca, Huub, Fedja en niet 
te vergeten Guido, Marc-Marie en Youp. En... met jou! Kom je ook?

Komend seizoen wordt mooier dan ooit!

Jochem Otten
Directeur Het Speelhuis & De Cacaofabriek

HET SPEELHUIS THEATERSEIZOEN 2021/2022 | KOOP NU ONLINE JE KAARTEN OP THEATERSPEELHUIS.NL HET SPEELHUIS THEATERSEIZOEN 2021/2022 | KOOP NU ONLINE JE KAARTEN OP THEATERSPEELHUIS.NL

VELDHUIS & KEMPER
Vijf-sterren-voorstelling

DO 07 OKT  CABARET

JAKOP AHLBOM 
Magische belevenis

ZA 09 OKT  BEELDEND THEATER

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk

WO 13 OKT  DANS

GEORGE & ERAN 
Klimaat komedie over voedsel

DI 19 OKT TONEEL

BASTIAAN RAGAS 
Zingt zonder poespas

VR 22 OKT  MUZIEK

HET ASTRONAUTJE
Ruimtereis voor de kleinsten

WO 27 OKT  JEUGD (4+)

TONEELGROEP MAASTRICHT
Vrijdag (van Hugo Claus)

VR 12 NOV  TONEEL

MUG MET DE GOUDEN TAND DANS: O.A. 155, FRACTAL COLLECTIVE, CONNY JANSSEN, 

ROUÉ VERVEER, ROSA DA SILVA, TIM FRANSEN EN MEER...

THEATER ARTEMIS, OORLOGSWINTER CABARET: O.A. SOUNDOS, MARC-MARIE, 

BURNING BRIDGES, LEINEROEBANA JEUGD: O.A. HET ASTRONAUTJE, DE EFTELING MUSICAL, 

TONEEL: O.A. TONEELGROEP MAASTRICHT, STEPHANIE LOUWRIER, 

MUZIEK: O.A. HENK POORT, KARIN BLOEMEN, JOHAN DERKSEN, ANNEKE VAN GIERSBERGEN

KLASSIEK: O.A. NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE, BAROKOPERA, JAN-WILLEM ROZENBOOM

Deze uiting is met zorg samengesteld (augustus 2021). Wijzigingen voorbehouden. Bekijk onze website voor de meest actuele informatie.

FIJN & VEILIG BEZOEK: Lees op onze website wat wij doen en vragen 
om een theaterbezoek voor iedereen ¢ jn en veilig te laten verlopen.

HET SPEELHUIS

   0492-587000 (di t/m vr 11.00u - 14.00u)

@  bespreekbureau@theaterspeelhuis.nl

#THUISGEVOEL
#THUISGEVOEL

#BRABANTSEGASTVRIJHEID

#SAMENUIT#SAMENUIT
#SFEERVOL

#INSPIREREND#INSPIREREND

#GEZELLIG

Bij uitverkochte voorstellingen of voorstellingen die 
gemarkeerd zijn als ‘voorlopig vol’ kun je je online 
inschrijven voor de wachtlijst. Wij geven je een seintje 
zodra de zaal verder kan worden opengesteld. 

Om mee te kunnen bewegen met de mogelijkheden – 
en  een veilig bezoek te blijven garanderen – hanteren 
we ook dit seizoen een volloopzaal. Kaarten worden 
dus niet op stoelnummer verkocht, maar je krijgt in 
de zaal door onze ouvreuses een plek toegewezen. 

Er zit nog groei in het programma van dit seizoen! 
Nieuwe bevestigingen blijven binnenkomen, als ook 
beelden en informatie vanuit de makers. Dagelijks 
werken we dan ook de website bij.

HANDIG OM TE WETEN

S
E

IZOEN2021/
20

22
• THEATER

KOM JE OOK?

VELDHUIS & KEMPER JAKOP AHLBOM 

KIES JE FAVORIET

   0492-587000 (di t/m vr 11.00u - 14.00u)

THEATERSPEELHUIS.NLTHEATERSPEELHUIS.NL

KOOP JE KAARTEN ONLINE
EENVOUDIG
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Wat is dat eigenlijk, kanopolo? Sven ver-
telt: “Het is een vrij onbekende sport. 
Eigenlijk is het een soort kruising tus-
sen rugby en handbal, maar dan op het 
water.” Kanopolo speel je 5 tegen 5, met 
in ieder team maximaal 3 wisselspelers 
die klaar liggen achter het speelveld en 
elk moment ingezet mogen worden. 

Scoren doe je door de bal in het doel te 
gooien dat aan weerszijden in het veld 
drijft. “De tactiek is vaak om een speler 
vrije doorgang te geven tot het doel. Dat 
doe je door de tegenstanders met je 
boot te proberen voor het doel weg te 
duwen, weg te beuken eigenlijk”, aldus 
Femke met een grijns op haar gezicht. 
Je moet bij kanopolo dus tegen een 
stootje kunnen, de spelers zijn dan ook 
goed beschermd door onder andere het 
dragen van een helm met gezichtsnet en 
een stevig zwemvest. Verder zitten er op 
de kano’s rubberen stootbumpers.

De drie talenten spelen al enkele jaren 
kanopolo bij hun club in Helmond, HWC 
de Helmvaarders. Hoe kwamen ze erbij 
om voor deze sport te kiezen? “Na een 
kano-excursie tijdens een zomervakan-
tie 6 jaar geleden, besloot onze vader 
om mee te doen met een wildwatercur-
sus bij HWC”, vertellen Femke en Wen-
dy. “Wij hebben toen diezelfde cursus 
gedaan en kwamen erachter dat er ka-
nopolo werd gespeeld bij de vereniging. 
Dat leek ons ook heel leuk om te doen.” 
Sindsdien trainen de meiden elke week 

tweemaal fanatiek bij hun club. Ook 
Sven is meteen polo gaan spelen toen 
hij bij de club kwam. “Daarvoor had ik er 
eigenlijk nog nooit van gehoord.”

Er is de laatste maanden wel wat ver-
anderd aan hoe ze hun sport beleven. 
“We zijn altijd wel fanatiek geweest, 
maar nooit echt bezig met topsport”, 
zegt Femke. “Tot we gescout werden 
voor een open training bij de U21-se-
lectie. Als je eruit gepikt wordt, dan ga 
je ineens inzien dat je een misschien 
een kans maakt.” Tijdens het hele selec-
tietraject zijn er stap voor stap spelers 
afgevallen en zijn ze nog vaker gaan trai-
nen in de hoop om bij de eindselectie te 
komen. Regelmatig trainen ze met een 
paar andere fanatiekelingen een extra 
avond bij HWC en daarnaast gaan de 
talenten naar de sportschool waar een 
programma op maat is samengesteld. 
“Verder zijn er door het hele land trai-
ningsweekenden van de U21-selecties 
en in aanloop naar Sicilië trainen we nu 
elke donderdag in Amersfoort.”

Op de vraag of ze het spannend vinden 
om hun land te mogen vertegenwoordi-
gen in Sicilië antwoordt Sven: “Er is een 
gezonde spanning. Maar ik ben nog niet 
heel zenuwachtig.” “Maar dat verandert 
vast als we in het vliegtuig stappen en 
daar klaarliggen voor onze eerste wed-
strijd!”, vult Wendy aan. Wendy mag 
voor haar team bij elke speelhelft de 
sprint doen. Bij het fluitsignaal wordt er 

een bal midden in het veld gegooid en 
sprint er van elk team een speler vanaf 
de achterlijn naar de bal. “Als ik die bal 
als eerste heb voor mijn team, dan is de 
ergste spanning wel voorbij”, lacht ze.

Wat deze selectie extra leuk maakt voor 
de drie poloërs, is dat de 2 meiden zus-
jes zijn en Sven al 4 jaar de vriend is van 
Femke. De drie kennen elkaar dus goed. 
Tevens zijn ze de jongste spelers in hun 
team, zowel bij de heren als de dames. 
“Het is echt heel vet dat wij alle drie zijn 
uitgekozen, het is heel gezellig en we 
gunnen het elkaar. We worden goed in 
het team opgenomen en dankzij onze 
leeftijd maken we nog jaren kans om in 
de selectie te blijven”, zegt Wendy.

Hoe willen de kinderen verder met 
deze sport, wat zijn hun dromen voor 
de toekomst? “Wij willen graag zo lang 
mogelijk voor Nederland blijven spelen”, 
aldus Femke. “En minstens een keer 
WK spelen, en als het kan ooit naar de 
olympische spelen!”, vult Sven aan.

Dat laatste is nog niet mogelijk, want 
kanopolo is nog geen olympische sport. 
Achter de schermen wordt daar wel 
voor gelobbyd.

Het EK kanopolo is te volgen op 
canoepolocatania2021.it. 
Meer info over kanopolo staat op 
www.helmvaarders.nl/disciplines/
kanopolo. 

Helmondse Sven, Femke en Wendy naar 
Europees kampioenschap kanopolo

F | Martijn Huizinga.

HELMOND 3 Helmondse talenten mogen van 4 tot en met 10 oktober uitkomen voor de 
Nederlandse selectie voor het Europees kampioenschap kanopolo. Na een selectieperiode die 
vanwege corona langer duurde dan gepland, zijn Sven Manders (17), Femke Huizinga (17) en 
Wendy Huizinga (15) deze zomer geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen in de U21 

(under 21)-divisie.

Goed voor je naaste zorgen: dat doe je 
gewoon. Tuurlijk! En als mantelzorger 
houd je zo, als ‘n echte superheld, vaak 
veel ballen in de lucht. Maar óók goed 
voor jezelf zorgen is net zo´n belangrijke 
verantwoordelijkheid… Toch is dat niet 
altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend. 
Daarom helpt project GoedVoorMekaar-
Box mantelzorgers die dat zelf willen en 
daarbij zélf de regie willen houden: wél 
zo logisch, en slim.
 
Ben jij een mantelzorger die wat meer 
grip of balans wil? En ben je bereid te 

kijken naar wat je zelf kunt verbeteren? 
Vraag dan een GoedVoorMekaarGe-
sprek via www.goedvoormekaar.org, 
aanvraag@goedvoormekaar.org of 
0492 – 59 89 89. 

Je kiest eenvoudig voor een gesprek 
thuis of op locatie en je kiest een mo-
ment dat jou goed uitkomt. Mooie bij-
komstigheid is dat je tegelijk ook ándere 
mantelzorgers helpt, omdat project 
GoedVoorMekaarBox onderzoekt hoe 
mantelzorgondersteuning in Helmond 
nog beter kan… 

Burgemeester Blanksma en Bas van 
Poppel. F | Bas van Poppel.

GoedVoorMekaarGesprek: 
voor Helmondse mantelzorgers 

HELMOND Als Helmondse mantelzorger – een inwoner 
die voor een naaste zorgt – kun je vanaf nu een zogenaamd 

GoedVoorMekaarGesprek aanvragen. In dit gratis 
coachgesprek kijk je zelf naar wat je zou willen verbeteren 

aan jouw situatie en krijg je handvatten om daarin stappen te 
zetten. En je krijgt bij dit gesprek ook de GoedVoorMekaarBox: 
een fraai pakket met veel mantelzorginformatie en leuke, lokale 

(Helmondse) cadeaus! 

Hallo allemaal,
Ik doe met mijn klas van Basisschool de Vlier mee aan een programma, 

namelijk de e-waste-race. Het draait er hierbij om dat wij zoveel mogelijk 
oude elektronica ophalen, zodat het gerecycled kan worden. 

Hoe kan jij ons helpen?
Je kunt helpen door oude kapotte elektronica weg te doen. Ga hiervoor 

naar de website www.ewasterace.nl. Hier vul je jouw postcode in 
en van welke elektronica jij af wilt. Bij teamvoorkeur kies je voor De 
Vlier. Dan kies je een datum en tijd waarop de elektronica afgehaald 

kan worden en vervolgens toets je jouw contactgegevens in.

Wij hopen dat jullie ons gaan helpen.
Samen voor de toekomst.

Vincent Lammerts 
Groep 8 Basisschool de Vlier 

INGEZONDEN BERICHT

e-waste race

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

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

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

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

Hoe ben je als vrijwilliger in 
de vereniging gerold?
“In de tweede van de middelbare school 
moesten we een maatschappelijke 
stage doen. Hiervoor was een speci-
ale markt georganiseerd, waar allerlei 
verenigingen zich met kraampjes pre-
senteerden. Ik ben vroeger altijd een 
waterrat geweest, maar ben op den 
duur gestopt met zwemmen. Daar heb 
ik later spijt van gekregen. Dus toen ik 
deze zwemvereniging op de stagemarkt 
tegenkwam, wist ik dat ik daar moest 
zijn. De kans kwam voorbij en ik greep 
‘m met beide handen vast. En nu laat ik 
niet meer los.”

Wat zijn jouw taken binnen 
de reddingsbrigade?
“Ik help mee met lesgeven bij de kleine 
badjes. Daarnaast help ik met spullen 
klaarzetten en ondersteunen bij activi-
teiten. Ik doe nog niet mee met bewakin-

gen, omdat ik vind dat ik eerst zelf moet 
leren hoe ik moet handelen. Daarom 
train ik ook zelf op zaterdagmiddag mee 
met de lessen zwemmend redden. Op 
den duur zou ik graag de instructeurs-
opleiding willen doen en mee bewaken.”

Wat brengt het doen van 
vrijwilligerswerk jou?
“Een hele fijne groep vrienden, de moge-
lijkheid om anderen te laten sporten en 
mijn steentje bijdragen in het onderwijs. 
Er zijn namelijk steeds meer leraren te 
kort in alle soorten onderwijs. Na de 
havo wil ik de Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding gaan doen. Ondanks dat 
ik ADHD heb, heb ik altijd de kans ge-

kregen om te kunnen sporten. Maar dat 
is niet voor iedereen weggelegd. Omdat 
kinderen bijvoorbeeld autisme of een 
bepaalde handicap hebben, of omdat er 
geen geld voor is. Mijn doel is om deze 
kans ook aan anderen door te geven, 
zodat iedereen kan sporten.”

Wat vind je van De Reddingsklos en 
haar vrijwilligers?
“Ik vind het een hele gezellige groep. 
Mijn beste vriendin heb ik hier ontmoet. 
Bovendien kun je gemakkelijk met ieder-
een optrekken. Het is net alsof je er een 
extra familie bij hebt gekregen. Je krijgt 
meer contacten, leert nieuwe vrienden 
kennen en soms zie je zelfs je eigen leer-

lingen op straat. Dan roepen ze je me-
teen toe: ‘Hoi juffrouw Femke!’ Dat zijn 
echt leuke momenten.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om 
een handje te helpen?
“Gewoon gaan doen! Je komt in een 
tweede familie terecht en krijgt nieu-
we vrienden. Natuurlijk zijn er ups en 
downs, zoals overal. Maar je doet jezelf 
een enorm plezier – en een hoop ande-
ren. Het geeft een goed gevoel om iets te 
doen waar je andere mensen mee kunt 
helpen. Daarnaast mag je zelf ook mee 
zwemmen. Zwemmen wordt als sport 
steeds vaker vergeten, omdat kinderen 

al snel stoppen na hun ABC-diploma’s. 
Nu laat ik zien dat zwemmen – ook op 
mijn leeftijd – heel leuk kan zijn.”

Welke boodschap wil jij jouw 
leeftijdsgenoten nog meegeven?
“Ik vind het belangrijk om te laten zien 
dat ook jongeren hun steentje bij kun-
nen dragen. Veel van mijn leeftijdsge-
noten zijn bezig met drinken, feesten, 
enzovoorts. Als leerlingen hun maat-
schappelijke stage hebben gedaan, dan 
gaan ze er meestal meteen weer weg. 
Het is vaak een moetje. Terwijl je er ook 
heel veel plezier uit kunt halen en nieu-
we vrienden kunt ontmoeten, net als ik. 
Tegen hen zou ik willen zeggen: kies een 
stage waar je plezier uit haalt. En als je 
niet blijft hangen, ga daarna nog eens 
terug. Al is het maar om weer eens hoi 
te zeggen.”

Over het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet 2021
In heel Nederland zetten mensen zich 
met veel ambitie en gedrevenheid in 
voor een ander en zorgen voor verbin-
ding in onze samenleving. Om deze 
dromen en ambities vorm te geven, or-
ganiseert het vrijwilligersveld, dat zich 
verenigt in Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), 
in 2021 een campagnejaar waarin we 
meer mensen enthousiast maken voor 
het vrijwilligerswerk en een diversere 
groep mensen aanspreken om zich in 
te zetten voor een ander en de samen-
leving. Want Mensen maken Nederland. 
Meer informatie vind je op 
www.mensenmakennederland.nu.         

Vrijwilliger van de maand Femke: 
“Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten”

HELMOND Met het Nationaal 
Jaar Vrijwillige Inzet 2021 

wil het vrijwilligersveld meer 
mensen oproepen om zich in 
te zetten voor een ander. In 
het kader van de landelijke 
campagne Mensen maken 

Nederland deelt Helmondse 
Reddingsbrigade De Red-

dingsklos de vele verschillen-
de gezichten achter de vereni-
ging. In september is Femke 
Kuypers (17) vrijwilliger van 
de maand: “Ik wil laten zien 

dat jongeren ook hun steentje 
bijdragen”.

www.mensenmakennederland.nu

Femke Kuypers is vrijwillger van de maand F Reddingsbrigade De Reddingsklos
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Magische Goochelvoorstelling: 
‘Worden wat je wil’
De kleine Jori is 11 jaar oud. Hij wil 
showman worden! Hij gaat zijn droom 
achterna en treedt op in 12 landen, ver-
spreid over 3 continenten. In deze voor-
stelling neemt allround entertainer Jori 
Veldhuizen de kinderen mee in zijn reis 
vol dromen, ambities en idealen.  Ge-
schikt voor het hele gezin. In ver

band met de coronamaatregelen dien 
je vooraf tickets (€ 2,50) te bestellen, 
zowel voor kinderen als begeleiders. Het 
aantal plaatsen is beperkt. 

Zaterdag 9 oktober van 10.30 tot 11.30 
uur in Bibliotheek Someren
Zaterdag 9 oktober van 15.30 tot 16.30 
uur in Bibliotheek Helmond

Voorlezen op woensdagmiddag
Op woensdagmiddag 6 en 13 oktober 
gaan we in alle 4 de bibliotheekvestigin-
gen in Asten, Deurne, Helmond en So-
meren voorlezen uit een boek met het 
thema van de Kinderboekenweek. We 
starten om 14.30 uur. Voor kinderen van 
3 tot en met 7 jaar.

Games in het Techlab
Tijdens de Kinderboekenweek kan je 
op bijna elk moment van de dag gra-
tis 3 gave games komen spelen in het 
TechLab in Bibliotheek Helmond. Er is 
een green screenspel, een mysteriespel 
en een beroepenspel. Je speelt ze op 
een telefoon of tablet. De spellen duren 
5 tot 45 minuten. Genoeg speelplezier 
voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar. 

TechLab Digiwijs: Maak je eigen boe-
ken-top5-video
Inspireer anderen met jouw boekentips. 
Met foto’s of korte filmpjes stel jij je eigen 
boeken-top 5 samen. Neem een usb-
stick mee. Gratis workshop voor kinde-
ren van 8 tot en met 12 jaar. Woensdag 
13 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in 
Bibliotheek Helmond.

Chinese Storytelling
We gaan samen Chinees voorlezen met 
aansluitend een kleine knutselactiviteit. 
Kom je ook gezellig samen een boek le-
zen en ontdekken in de taal Mandarijn? 
Voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
Vooraf aanmelden heeft de voorkeur. 
Vrijdag 8 oktober van 15.00 – 16.00 uur 
in Bibliotheek Helmond.

Workshop sparebots maken met 
E-waste
Maak met elektronisch afval je eigen 
bewegende figuurtje! In samenwerking 
met Energiehuis Helmond besteden 
we tijdens de Kinderboekenweek ook 
aandacht aan de Week van de Duur-
zaamheid. Jorg Duitsman laat jou met 
printplaatjes, solderen en elektronisch 
afval een sparebot maken. Vergeet niet 
een dekseltje van een potje mee te ne-
men! De workshop is geschikt voor het 
hele gezin, vanaf 8 jaar. Vooraf aanmel-
den. Tickets kosten € 2,50 voor zowel 
kinderen als volwassenen.

Zaterdag 16 oktober van 10.30 – 12.30 
uur in Bibliotheek Asten
Zaterdag 16 oktober van 14.00 - 16.00 
uur in Bibliotheek Helmond

Kindervoorstelling: Later als ik groot 
ben word ik… Verzorgd door Theater-
producties Letter Belangrijk

Later als ik groot ben word ik…. Kok, 
politieagent, dierenarts… Er zijn zoveel 
beroepen! Weet jij al wat je later worden 
wil? Ga mee met Coco en leer verschil-

lende beroepen kennen. Geniet van de 
vele vrolijke liedjes. Voor iedereen vanaf 
4 jaar. Vooraf aanmelden. Tickets kosten 
€ 2,50 voor zowel kind als begeleider.

Zaterdag 23 oktober van 11.00 – 11.45 
uur in Bibliotheek Helmond
Woensdag 27 oktober van 15.00 – 15.45 
uur in Bibliotheek Someren
Zaterdag 30 oktober van 11.00 – 11.45 
uur in Bibliotheek Asten

Met korting naar voorstelling ‘De waan-
zinnige boomhut met 52 verdiepingen’
Bibliotheek Helmond-Peel en Thea-

ter De Ruchte hebben een prachtige 
actie. Koop met korting tickets voor 
de familievoorstelling ‘De waanzinnige 
boomhut van 52 verdiepingen’ op 13 
oktober in de Ruchte. Bij aankoop van 
vier tickets krijgen leden van de Biblio-
theek Helmond-Peel 25% korting op de 
toegangsprijs, oftewel: het vierde kaartje 
is helemaal gratis! Kijk voor de kortings-
code op de Kinderboekenweek-pagina 
van de Bibliotheek.

Kinderboekenkrant, voorleesgids en ex-
positie
Wil je boekentips om te lezen? Neem 
dan de gratis Kinderboekenkrant mee 
in de Bibliotheek. Voor (groot)ouders 
hebben we ook de handige nieuwe 
Voorleesgids 2021-2022 om mee te 
nemen. Daarnaast is er een expositie 
van de boektitels die bekroond zijn met 
Griffels en Penselen en kun je nog veel 
meer inspiratie opdoen voor de mooiste 
boeken om te lenen. 

Info en tickets: www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/activiteiten. 

Kinderboekenweek en herfstvakantie bij de Bibliotheek ‘Worden wat je wil’!
HELMOND/REGIO Het maakt niet uit wie je bent of waar je 
vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier 
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het 
van droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 

over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kin-
derboekenweek van 6 tot en met 17 oktober 2021 kun je alles 
worden wat je wil en alvast dromen over later, want het thema 

is dit jaar: ‘Worden wat je wil’. Kom naar de Bibliotheek Hel-
mond-Peel en vier het jaarlijkse feestje met ons mee!

F | Bibliotheek Helmond-Peel.
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Elva Fresca Kimo Lily en Rover

Django Tony

POES - 6 MAANDEN POES - 2 JAAR KATER - 2 JAAR TEEF - 3-5 JAAR

KATER - 7 MAANDEN KATER - 6 MAANDEN

Tel.: 06-52716622

Nitzo Paloma Rowena Spencer
KATER - 3 JAREN POES - 1 JAAR POES - 1 JAAR KATER - 11 JAAR

Werelddierendag

Geen open dag, wel digitale collecte

AD-EST Support
administratieve begeleiding

Anne-Fleur Bucki Cali en Mero
POES - 1 JAAR KATER - 6 MAANDEN KATER - 3 MAANDEN

www.dierenambulancehelmond.nl

Tel.: 0492-513971

Gerstdijk 7 - Helmond
0492-57 96 00 | dc-benelux@druckchemie.com

De Hoefkens 1b, Helmond
www.diepvriesspecialist.nl

Ook  het adres voor 
de beste dierenvoeding

Zuiddijk 27 - Helmondwww.rijschooltonvandenheuvel.nl

TON van den HEUVEL Beethovenlaan 
13a 5751 EX Deurne tel. 0493 317059

www.rijschooltonvandenheuvel.nl

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 

TON van den HEUVEL Beethovenlaan 
13a 5751 EX Deurne tel. 0493 317059

www.rijschooltonvandenheuvel.nl

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 

Dierenpension Kim
Zeelandsedijk 66,

Elsendorp
0492 - 351 668

Breedijk 21, Helmond
06-30309661
info@obresa.nl
www.obresa.nl

Hubo Helmond
Mierloseweg 52 | www.hubo.nl/helmond

Beekerheide 16a, Beek en Donk
06-54988620 | 0492-547067

Van der Weidenstraat 16, Helmond
0492-564709 | info@adest.nl

Collseweg 10, Nuenen
info@tripodmobility.com

Breestraat 10, Someren
0493-472954 | info@frankenkuypers.nl

4 oktober
Het is gebruikelijk dat de Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o. rond-
om dierendag hun open dag houden. Na goed intern overleg is echter besloten 
dit jaar geen open dag te houden. We willen nog even afwachten wat de gevol-
gen zijn van het loslaten van de vele beperkingen na een lange Coronaperiode. 
Wij gaan ervan uit dat we volgend jaar weer iedereen kunnen verwelkomen!

Corona heeft ook invloed gehad op de manier van collecteren. Door stichting Dieren-
lot is een programma ontwikkeld dat het ons mogelijk maakt een digitale collectebus 

aan te maken. Deze collectebussen kunnen het hele jaar door ingezet worden. Als 
beneficiant van stichting Dierenlot maken wij daar dankbaar gebruik van!
Wij komen dus niet met de bekende groene collectebus aan de deur, maar wij én 
onze vrijwilligers zullen via allerlei sociale media hun digitale collectebus aanbieden. 
Wij rekenen op uw steun, laat onze (zwerf)dieren niet in de steek. Zij hebben er im-
mers niet zelf voor gekozen een zwerfdier te worden. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan het verzorgen van de dieren in ons asiel, 
zoals voer en medische behandelingen. 

Tripp
KATER - 6 MAANDEN

Whisky
POES - 6 MAANDEN
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Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een toelich-
ting op de stappen die de komende tijd 
genomen worden door Katelijn Lukas-
sen, strateeg sociaal domein gemeente 
Helmond.

Vervolgens geeft algemeen directeur 
Senzer, Marion van Limpt inzicht in de 
lokale problematiek en samenwerking in 
de stad.

Pieter Hilhorst, politicoloog, publicist en 
actieonderzoeker zal inzicht geven in de 
problematiek en de effectiviteit van be-
staande maatregelen met betrekking tot 
het gedrag van mensen. Waarom leiden 
de tot op heden genomen maatregelen 
niet tot ander gedrag? 

Thijs van den Enden, actieonderzoeker 
bij het Instituut voor Publieke Waarden 
zal inzicht geven in welke rol de pro-
fessionals spelen binnen het sociaal 

domein én de oplossing hierin. Hoe hel-
pen we mensen nu echt om zelfstandig 
verder te komen?

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten 
raads- en commissieleden zich infor-
meren en inspireren door interessante 
sprekers. Maar ook u bent van harte 
welkom om deel te nemen! U kunt dit 
webinar volgen via het YouTube–kanaal 
van de gemeente, via de Facebookpagi-
na’s van de gemeente en de gemeente-
raad of via DitisHelmond-tv.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via 
WhatsApp vragen stellen. Het telefoon-
nummer wordt tijdens de uitzending 

bekendgemaakt. Na afloop van hun 
presentaties beantwoorden de sprekers 
binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en 
het programma? Kijk dan op helmond.
raadsinformatie.nl en klik in de kalen-
der op 5 oktober. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelma-
tig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie 
op. Zo kunnen raads- en commissiele-
den zich een goed beeld vormen van be-
paalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten 
die zij nemen.

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 
 

 

In partycentrum De Molen was een 
groot gedeelte van de inmiddels al 
tientallen leden tellende jongste Hel-
lemondse politieke partij/beweging 
aanwezig om Michael Rieter op het 
‘schild’ te hijsen!

Mì Hellemonders gaat nu de komen-
de vijf maanden flink aan de weg 
timmeren om te zorgen dat alle Hel-
mondse inwoners weten dat er weer 

iets meer en anders te kiezen valt om 
te zorgen dat zij goed vertegenwoor-
digd zullen zijn in de Helmondse ge-
meenteraad. Want het zijn wel uiter-
aard de inwoners van Helmond die 
op 16 maart 2022 gaan bepalen wie 
voor de komende vier jaar hun belan-
gen gaat vertegenwoordigen. “En op 
mij kunnen de inwoners rekenen!”, 
stelt de enthousiaste lijsttrekker, “en 
wel Mì Hellemonders!”

Podiumbijeenkomst over tegengaan tweedeling op 5 oktober 
HELMOND Op dinsdag 5 oktober organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 

Deskundige sprekers informeren ons over het tegengaan van tweedeling binnen Helmond. 
Dit webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.20 uur af. 

Michael Rieter lijsttrekker 
Mì Hellemonders 

Van links naar rechts: burgerraadslid Martien van den Hoven, burgerraadslid 
René van de Westerlo en lijsttrekker-raadslid Michael Rieter F Gerard van Hal

HELMOND De nieuwe Helmondse politieke partij/
beweging ‘Mì Hellemonders’ heeft op de eerste algemene 

ledenvergadering (ALV) van woensdag 8 september 
unaniem Michael Rieter gekozen tot lijsttrekker voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

De initiatiefnemers van Waskracht 
zijn Wim Peters en Anneke Schröder. 
Zij waren in 2018 al de creatieve en 
drijvende kracht achter schooltheater-
project Xperiment. Daarin brachten ze 
scholieren van verschillende middel-
bare scholen bij elkaar om samen een 
theatervoorstelling te maken. Het werd 
een educatieve voorstelling, door en 
voor scholieren, over groepsdruk, identi-
teit, vooroordelen en de gevolgen ervan. 
Jonge mensen van alle schoolniveaus 
die elkaar normaal gesproken niet zo 
snel of nooit zouden ontmoeten, speel-
den nu samen de sterren van de hemel.

Voor Anneke Schröder en Wim Peters 
is cultuur, zoals theater, bij uitstek een 
manier om verbinding te leggen met de 
ander. Als we elkaar beter kennen en 
begrijpen, kunnen we beter samenle-
ven, is hun visie. Een visie die wethou-
der Dortmans van harte deelt. “Nadat 
ik een voorstelling had gezien en erover 
napraatte met Anneke en Wim, zei ik vrij 
terloops dat het me als nieuwe wethou-
der al was opgevallen dat Helmond uit 
elf wijken bestaat, maar niet één Hel-
mond is. Die opmerking heeft hen aan 
het denken gezet, hoorde ik later. Daar 
kwam het beeld uit voort van de was-
vrouw die vroeger door de Helmondse 
wijken trok om de was op te halen. En 
daarmee was Waskracht geboren.”

“Net als Xperiment is Waskracht ook ge-
maakt met allerlei verschillende mensen 
uit de wijken van Helmond, geen van al-
len professionals. Ongelooflijk wat ze er 
samen met veel oefenen en spelen van 
gemaakt hebben. Wat me opviel was 
heel veel energie, prachtige kostuums, 
een leuke rode draad in het verhaal en 
grappige improvisaties op reacties uit 
het publiek. Ik heb een paar keer heerlijk 
gelachen.”

“De reden waarom de gemeente Was-
kracht graag steunt, is dat we op allerlei 

manieren werken aan de sociale sa-
menhang en binding tussen de mensen 
in Helmond. Daar draagt een project als 
Waskracht ook aan bij. Wat me als wet-
houder ook opvalt, is dat Helmonders 
niet heel trots zijn op hun stad en dat 
mogen we zeker wel zijn. 
Er gebeuren in Helmond ontzettend 
mooie dingen, gedragen door heel veel 
betrokken mensen, zoals hier bij Was-
kracht. Deze voorstelling draagt hope-
lijk verder bij aan een trots gevoel over 
Helmond. Zo’n initiatief steunen we als 
gemeente graag.”

Het ontstaan van Waskracht? Dat zit zo!

Clown Dolmar maakt wethouder Cathalijne Dortmans onhandig het hof. F | Tahné Klein.

HELMOND Met de voorstelling ‘Wan Circus’ toerde Waskracht vier weekenden lang langs 
23 buitenlocaties in de wijken van Helmond. Het publiek heeft genoten en de spelers ook. 

Zondag 26 september speelde Waskracht haar allerlaatste buitenvoorstelling op het terrein van 
het Carolus Borromeus College. Wethouder Cathalijne Dortmans was een van de toeschouwers 

en werd meteen door clown Dolmar uit het publiek gevist. Of ze verliefd op hem zou kunnen 
worden? Wie erbij was, weet het antwoord. Ook dat ‘Het Geweten’ wethouder Dortmans 

aanwees als de moeder van Waskracht. Dat zit zo!

MIERLO-HOUT Een gezonde leefstijl 
in een gezonde leefomgeving is be-
langrijk. Je voelt je fitter, bent minder 
(langdurig) ziek en je hebt misschien 
op termijn wel minder medicijnen 
nodig. Goede voeding, dagelijks be-
wegen, vermindering van stress, goe-
de sociale contacten en voldoende 
slapen zijn hiervoor van belang. Dat 
weten we allemaal, maar het is erg 
moeilijk, wanneer we hier iets in wil-
len of moeten veranderen. 

Vanaf oktober 2021 komt op bijna iedere 
maandagavond om 19.00 uur in wijkge-
bouw de Geseldonk een gezondheids-
thema aan bod. Je bent van harte uit-
genodigd om één of meerdere avonden 
kosteloos bij te wonen. Meld je hiervoor 
tijdig aan via info@kansrijkmierlo-
hout.nl. U kunt ook een briefje met 

uw gegevens en de gewenste datum of 
data in de brievenbus van de Geseldonk 
stoppen, want vol is vol.

Voor degene die wil, is er aansluitend 
een wandelactiviteit, dus neem je wan-
delschoenen mee. 

Programma oktober 2021:
Maandag 18 oktober 19.00 uur – 20.00 
uur: ‘Waarom het een uitdaging is om 
ons gedrag te veranderen’. Wilma Hart-
man, leefstijlcoach HartmanCoaching.
com.

Maandag 25 oktober 19 – 20.30 uur: 
‘De invloed van leefstijl op je gezond-
heid’. Alfons Notermans, huisarts & 
Hermie de Groot, praktijkondersteuner 
Medisch Centrum Mierlo-Hout.

Gezond Mierlo-Hout 
programma oktober 
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21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

Vraag naar de actievoorwaarden

OKTOBER WOONMAAND

Houtse Parallelweg 83 - Helmond - Tel. 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - Tel. 0495-533552

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN ‘THUIS’

SERVICE VAN “A” TOT “DEELEN”

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

Werken bij  

 

De leukste baan van Nederland 

Wil jij koken, doorgroeien, managen?  
Maar ook behoefte aan regelmaat? 

Kom werken bij Montimar! 

Een culinaire keuze met toekomst 

Kijk voor de mogelijkheden op www.montimar.nl 

de Werkboog
06 2033 6878 | dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

Open dag
Ontdek werken 
in de Geriatrische 
Revalidatie

Onze zorgmedewerkers, behandelaars en vrijwilligers 
staan deze dag klaar om alles te vertellen over 
werken in de geriatrische revalidatie en de mogelijk-
heden binnen de Zorgboog. Ook revalidanten vertellen 
deze dag graag over hun eigen ervaring en wat het 
team voor ze heeft betekend.

Werken in de geriatrische revalidatie, 
voor wie?
• Zorgmedewerkers
• Paramedische behandelaars
• Zorgstudenten
• Vrijwilligers 
 

Zaterdag 9 oktober
10.30 - 14.30 uur

Locatie: 

Keyserinnedael, Kanaaldijk 
Noordoost 70, Helmond
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Ik heb even gedacht, ga ik hier een 
column over doen, maar ik heb 
niks aanders meegemaakt deze 
week. En ja, het hoort bij het leven 
en kan iedereen overkomen. We 
worden allemaal wel is ziek. En als 
ge dan in het ziekenhuis belandt, 
worde er mee oe neus op gedrukt 
hoe belangrijk de zorg is.

Zaterdag was ik op de mert van 
het een op andere moment ziek ge-
worden. Mee het zweet op menne 
vurkop ben ik thuisgekomen, waar 
ik alles in de gang gooide en moest 
rennen naar de wc. Daarna voelde 
ik me wat beter, maar ben toch op 
de bank gaan liggen waar ik weer 
zieker en zieker werd. Ik ging naar 
bed waar ik André riep en zei dat 
ik zo zo ziek was. Na weer een be-
zoek aan de wc was het duidelijk 
da het menens was. Bloed, bloed 
en nog meer bloed, de huisartsen-
post maar gebeld. Of ik daarheen 
kon komen, vroegen ze. Ik stond te 
trillen op mijn benen en was licht 
in mijn hoofd. Ik kon zelf niet ko-
men, ik was zo ziek inmiddels. Dan 

maar 112 gebeld, die er in 3 minu-
ten waren en gelijk de ernst van de 
zaak inzagen en me meenamen.
 
Op de eerste hulp was iedereen be-
zorgd en lief vur me. Vural dat lief 
heb ik de afgelopen dagen zo erva-
ren in onze Elkerliek. Er werden 
onderzoeken gedaan en eigenlijk 
wilde ze een gastroscopie doen, 
maar ik was niet nuchter. Ik werd 
opgenomen, zodat ‘s avonds of de 
volgende dag dat onderzoek ge-
daan kon worden. Er werd gedacht 
aan een maagbloeding. De volgen-
de morgen op zondag kreeg ik al 
om 10 uur dat onderzoek, wat de 
vermoedens bevestigde: een maag-
bloeding. Er werden klipjes op gezet 
die het bloeden stopten.

Het onderzoek vond ik horror, 
maar een dream team heeft me 
hier doorheen geloosd. Ook de ver-
pleging aan men bed op de darm-, 
maag-, en leverafdeling, bedankt 
voor al jullie goede zorgen. Wat zijn 
jullie allemaal lief en zorgzaam, 
ook de voedingsassistentes. Niets 
is jullie te veel en alles wordt met 
een glimlach gedaan. Wat vuulde 
ik me fijn en veilig in jullie handen.

Als ik dit typ is het nog nacht. Ik 
ben niet zonne slaper en als ge dan 
om 11 uur muug van het liggen 
gaat slapen, ben ik om 5 uur klaar-
wakker. De nachtzuster komt even 
langs en vraagt of het goed met me 
gaat en geeft me een waterijsje om-
dat mijn keel zo zeer doet van het 
onderzoek.

Als jullie dit lezen ben ik weer heer-
lijk thuis van men avontuur en 

slaap weer in mijn eigen bedje. Het 
zal wel even duren eer dat ik weer 
de oude Marij zal zijn. 

Waar ik mijn column van deze 
week vur wil gebruiken, is om alle 
verplegers en verpleegsters en ieder-
een die werkt op de maag-, darm-, 
en leverafdeling te bedanken voor 
al hun goede zorgen, maar vural 
vur hun liefde voor hun patiënten. 
Wat zouden we toch moeten zonder 
al deze toppers.

Elkerliek, jullie kunnen trots zijn 
op deze afdeling en waarschijnlijk 
op al die aandere afdelingen ook, 
maar deze heb ik zelf ondervon-
den. Ook de twee verplegers van de 
ambulance bedankt, ook jullie wa-
ren lief en zorgzaam.

Wat veul skonne Helmonders heb 
ik de afgelopen dagen aan men bed 
gehad. Jullie hulp wordt zeer ge-
waardeerd en niet alleen dur men 
maar deur heel veul patienten en 
hun familie.

Bedankt, bedankt, bedankt. 
De foto was nog wel ff een issue om 
in men pyjama zonder make up 
en men haar overhoop op de foto 
te gaan, maar eej, wa kan men het 
verschillen. ik ben weer beter en 
weer thuis, das toch veul belang-
rijker.

Tot volgende week.

Bedankt 
Elkerliek

Houdoe!

Eén ding is zeker, raambekleding zijn 
de sfeermakers in huis! Deelen Stof-
fen & Gordijnen heeft het grootste 
aanbod, duizenden meters gordijn-
stoffen op voorraad, in ‘tig’ kleuren, 
heel veel dessins, transparante en 
dichte kwaliteiten. Wil je nieuwe gor-
dijnen voor de kinderkamer of lekker 
uitslapen met verduisterende gordij-
nen? Overdag de zon kunnen weren 
met een van onze trendy systemen 
zoals een houten jaloezie, duo-rol-
gordijn, plissé, lamellen of paneel-
gordijn? Voor ieder interieur en elk 
budget is er een uitgebreide keuze 
en razendsnel op maat gemaakt en 
geleverd.

Ruim assortiment vloerbekleding in 
de showroom te Helmond! U kunt 
bij ons terecht voor PVC vloeren, 

vloerbedekking, trapbekleding en 
CLICK-PVC, vakkundig door ons 
geplaatst. Profiteer van onze okto-
ber-woonmaand-actie: 21% korting 
op de maakkosten van gordijnen, vi-
trages en transparanten! Kijk voor de 
actievoorwaarden op de website of 
informeer hiernaar in de filialen.

Ook voor advies aan huis kunt u ons 
inschakelen. Wij kunnen alles voor 
u verzorgen: advies, meten, maken, 
hangen of leggen. U hoeft alleen 
maar van het resultaat te genieten. 
Een offerte en inmeten is altijd gratis 
en verplicht u tot niets. In Helmond 
vindt u ons aan de Houtse Parallel-
weg 83, in Weert aan de Maaspoort 
58.

www.deelenstoffen.nl

Woonmaand-actie bij 
Deelen Stoffen & Gordijnen

MIERLO-HOUT Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil 
ik creëren? Wat hang ik voor de ramen, stof of systeem, 

kleurrijk of rustig, trendy of basic? 

De winkel in Helmond. F | Deelen Stoffen & Gordijnen.

Helmond-Oost: Op zondag 26 sep-
tember 2021 heeft Ted Hegeman zich 
tot koning geschoten van het St. Ca-
tharinagilde Helmond. 

Bij het 88e schot wist Ted de ko-
ningsvogel naar beneden te halen en 
is daarmee voor het komende gilde-
jaar de koning van het gilde. Het is de 
3e keer dat Ted koning van het gilde is. 
Hij is meer dan 40 jaar gildebroeder 
en vendelier van het gilde.

Het Catharinagilde heeft in 2020 van-
wege corona niet kunnen schieten en 
de leden waren dan ook heel blij dat er 
weer activiteiten georganiseerd konden 
worden. Vanuit het gemeentebestuur 
was de nieuwe wethouder Cultuur, 
Andrew Harijgens, te gast om het ope-
ningsschot te lossen. 

Nadat de nieuwe koning bekend was, 
werden de omstanders in de gelegen-
heid gesteld om te schieten voor de ti-
tel ‘ereschutter 2021’. Bij het 90e schot 

wist Frank Smits van het Falkenroth uit 
Blomberg het ereteken te verwerven. 
De nieuwe koning werd met oude ritu-
elen geïnstalleerd met de handwassing, 
het gaan over het hoofdvaandel, het 
roken van de goudse pijp en het in ont-
vangst nemen van de vendelgroet door 
de vendeliers. Het Catharinagilde mag 
zich verheugen in een toenemend aan-
tal gildeleden. 
Onlangs werden 4 nieuwe leden toege-
laten tot het gilde dat in 2026 haar 625 
jarig bestaan hoopt te vieren. 

Ted Hegeman samen met zijn vrouw Marleen F St. Catharinagilde

Ted Hegeman nieuwe koning 2021 
van het St. Catharinagilde

www.helmondnu.nl
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Laten we eerlijk zijn, voor de meesten 
van ons is God onbekend of ver weg of 
sommigen zeggen dat hij niet bestaat. 
God is schepper van hemel, aarde en 
heel het heelal en hij nodigt ons uit om 
hem te leren kennen! 

Ik heb zelf een sterke ervaring van zijn 
bestaan en zijn betrokkenheid met de 
mens door hetgeen wat Jezus Christus 
heeft getoond, door zijn woord de Bijbel 
en door zijn Heilige Geest. 

Als we naar hem op zoek gaan, laat hij 
zich vinden. Sterker nog, hij is naar u, 
naar jou, op zoek. Hij wil je heel graag 
vinden. Natuurlijk weet hij waar je bent 
en wat er in jouw leven omgaat en wat 
je nodig hebt voor je leven. Maar als jij 
maar een sprankje interesse in hem 
toont komt hij dichterbij, hij neigt (buigt 
zich voorover) naar je, waar je je ook 
bevindt. Voor sommigen gaat het leven 
zonder problemen, anderen zitten tot 
hun nek in de problemen (het slijk van 
de modderpoel). 

Hij kent ons allemaal, zelfs ons vorme-
loos begin, en hij heeft een geweldig 
plan voor jou. Als u, als jij, naar hem op 
zoek gaat, zul je ontdekken dat hij ook 
jou een nieuw lied in je mond zal leggen, 

je leven krijgt een nieuwe wending die 
voor geen geld te koop is.

De Eredienst
We hebben elke zondagmorgen Ere-
dienst om 10 uur. U bent van harte wel-
kom om deze eens bij te wonen.

De Huiskring
In een kleine kring komen we op dins-
dagavond bij mensen thuis bij elkaar 
rondom een open Bijbel. Ook hier bent 
u van harte welkom, graag van tevoren 
aanmelden op: info@evangelischege-
meentehelmond.nl.

Presentatieavond over zending in 
Gambia
Arnest en Andrea Jassey-de Kievit wo-
nen en werken in Gambia en komen 
op zaterdagavond 2 oktober uitleg ge-
ven over het leven als christen in een 
moslimland. Wilt u er bij zijn, dan graag 
van tevoren even aanmelden op info@
evangelischegemeentehelmond.nl. 
Graag tot ziens.

Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 
51 Helmond. Voor verdere informatie zie 
onze website: www.evangelischege-
meentehelmond.nl

Evangelische Gemeente Helmond
“Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde hij zich tot mij en 

hoorde mijn hulpgeroep, hij trok mij op uit de kuil van het ver-
derf, uit het slijk van de modderpoel; hij stelde mijn voeten op 
een rots, mijn schreden maakte hij vast, hij gaf mij een nieuw 

lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen vele het zien 
en vrezen en op de Here vertrouwen.” Psalm 40: 1 - 4.

Stichting Carat en de Cacaofabriek 
hebben zich met hun jarenlange sa-
menwerking ten doel gesteld talent-
volle kunstenaars op artistiek vlak en 
op het gebied van financiën en onder-
nemerschap te ondersteunen. De af-
gelopen maanden heeft een artistieke 
commissie verschillende eindexame-
nexposities bezocht. 

Uiteindelijk zijn er 11 afstudeerders 
geselecteerd voor Fresh Cacao 2021. 
Deze elf kunstenaars komen van 5 
verschillende academies: Breda en 

Den Bosch (AKV Sint Joost), AKI En-
schede, Utrecht (HKU) en academie 
Maastricht. Sinds 5 september is de 
expositie geopend.
 
Een bijzonder element van de ten-
toonstelling is dat één van de ex-
poserende kunstenaars de Carat 
Lucas Gassel Prijs zal krijgen. Deze 
Helmondse kunstprijs is in het leven 
geroepen door Stichting Carat met 
als doel één van de startende kunste-
naars een financiële impuls te geven. 
De deelnemende kunstenaars zijn: 

Marloes Roeper, Jerrold Saija, Julia 
Hooy, Niels Roest, Cas van der Steen, 
Lukas Malzan, Thijs Segers, Christy 
Westhovens, Matthijs Jeuring, Jo-
chem Mestriner en Nicky Goldsteen.

De prijsuitreiking van de Carat Lucas 
Gassel Prijs vindt plaats op zondag 3 
oktober om 15.00 uur. De juryleden 
voor de Carat Lucas Gassel Prijs zijn: 
Curator Het Noordbrabants Museum 
Hans November, Fabienne Swinkels 
van Stichting Carat en beeldend kun-
stenaar Ajla R. Steinvag.

Dit jaar wordt er weer een 
Carat Lucas Gasselprijs uitgereikt!

HELMOND Tot en met 3 oktober is de nieuwe editie van Fresh Cacao te bezoeken in de 
Cacaofabriek. Fresh Cacao is een jaarlijks terugkerende tentoonstelling met werk van afge-
lopen zomer afgestudeerde jonge kunstenaars. Naar aanleiding van deze tentoonstelling zal 

op 3 oktober de uitreiking van de Carat Lucas Gasselprijs plaatsvinden.  

Dit jaar hebben we weer verschillende 
disciplines zoals keramiek, metaalbe-
werking, beelden, goudsmid, glaskunst, 
schilderijen en roestvrijstalen urnen. 

Naar aanleiding van de afgelopen pe-
riode dat veel mensen het erg moeilijk 
hadden, willen wij door middel van een 
loting het goede doel in de dorpen steu-

nen. In Bakel is dat voor een tweede 
duo-fiets, in Milheeze voor de beweeg-
tuin en in De Rips voor extra bankjes in 
het dorp. 

De meeste kunstenaars stellen een 
kunstwerk(je) hiervoor beschikbaar! 
Door middel van lootjes kunt u hier 
kans op maken. De trekking zal zondag 

plaatsvinden om 18.00 uur, op het nieu-
we dorpsplein van Bakel, door de carna-
valsprins en jeugdprins(es).

Voor meer info over de kunstenaars, 
zie de flyers die op veel plaatsen liggen, 
maar ook op de Facebookpagina: Open 
Atelierdagen BMR. Of mail naar 
info@mariadevries.nl.

U bent van harte welkom op 2 of 
3 oktober van 11.00 - 17.00 uur. 

De kunstenaars

Bestuur van links naar rechts: Nancy Jones, Maria de Vries en An Brzoskowski. F | Organisatie Open Atelierdagen BMR.

Open atelierdagen Bakel-Milheeze-De Rips
BAKEL/MILHEEZE/DE RIPS Op 2 en 3 oktober openen voor 

de 2e keer 10 kunstenaars uit deze gemeenten hun deuren voor 
de open atelierdagen. De eerste keer was een geweldig succes 

en volgens de reacties zeker voor herhaling vatbaar! 

Meer dan 35.000 boeken van een grote 
verscheidenheid: een compleet nieuwe 
voorraad. De prijs van de boeken be-
draagt - een uitzondering daargelaten 
- € 2,00 per kilo. 

De boeken worden goed gesorteerd op 
tafels aangeboden. U vindt er onder 
andere (streek- en dokters)romans, 
oorlogsliteratuur, hobby- en vrijetijds-
lectuur, detectives, boeken over gezond-
heid, spiritualiteit, wetenschap, natuur, 
kunst en cultuur. Maar óók kinderboe-
ken, stripboeken en oude en bijzondere 
boeken. Het geheel is ruim opgezet.

Platencollectie: vinyl staat steeds meer 
in de belangstelling, niet alleen uit nos-

talgische overwegingen, maar vooral 
vanwege de warme klankkleur. Daarom 
heeft Kunst en Vermaak de platencol-
lectie goed gesorteerd en overzichtelijk 
gepresenteerd. Vinyl lp’s en singles, 
originele klassieke en populaire uit de 
jaren 60, 70 en 80, 78-toeren-platen tot 
medio jaren 50. Ook de cd-presentatie 
is duidelijk en overzichtelijk gesorteerd. 
Tevens zijn er dvd’s te koop. Al met al 
voor de muzikale liefhebber de moeite 
waard om deze boeken-, platen- en cd-
beurs te bezoeken.

Entreeprijs: 1 euro
Kinderen gratis.

U bent van harte welkom!

Boeken- en platenbeurs vanwege 
corona in tuincentrum

HELMOND De traditionele boeken- en platenbeurs van koor 
Kunst en Vermaak uit Bakel vindt dit jaar niet plaats in het 

Parochiehuis, maar in tuincentrum Van der Velden, (iGarden, 
Bloemen en Planten Outlet), Weg naar Bakel 4, Helmond. Deze 

beurs wordt gehouden op zaterdag 2 oktober van 10.30  tot 
16.00 uur en zondag 3 oktober van 10.30 tot 16.00 uur.

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

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

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

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 trouwdag; Nelly van 
Bussel - van Os; Overleden ouders Jan Lenders en Mien Lenders- Bosch; 
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Marion Swinkels; Annie Nooijen- Raaij-
makers vanwege verjaardag, Truus van den Akker-de Bouvere
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 Kemena-
de; Arthur van den Boom; Jo Verhoeven; Jac en Trees Jansen-Wijn-
heimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Tiny Schriks-Peters     

Donderdag 7 oktober
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers 
19.30 uur Helmond-West - Informatieavond vormsel 2022

Vrijdag 8 oktober
14.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers - Huwe-
lijk Maurice en Jaimie Klaasens - Hagelaar 
 
Zaterdag 9 oktober 
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers 
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Allegonda van Hout-van de Cruijssen; Piet-
je van Kessel; Toos van den Heuvel- van de Sande

Zondag 10 oktober 28e zondag door het jaar B 
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers 
Intenties: Gerrit Meulendijks; zr. Livina van Hest
11.00 uur Trudokerk - pastor Schallenberg
Intenties: Riet Boetzkes-Heijwegen; Hans van der Meulen; Gerard de Wit;
Christien Coolen-van der Linden; Yvonne Mutsaers-Slegers; Cis-
ka de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden   
12.15 uur Trudo - doopzondag diaken Martina

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

Een graf in de natuur van 
Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd
Vanaf 1 mei loopt het introductietarief af.  
Velen hebben afgelopen jaar kennisgemaakt 
met de natuurbegraafplaats, voor een 
wandeling door de natuur of naar aanleiding 
van een afscheid van een dierbare. 
Maak nu een afspraak voor een oriënterend 
gesprek met rondleiding en de mogelijkheid 
nog tegen het introductietarief te reserveren.  
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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 levensmiddelenman-
den 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 Op 29, 30 en 31 oktober 
is het weer tijd voor de Bluesroute! 15 
dagen, 50 bands, 3 dagen genieten, 
gratis toegang. Kijk voor meer informa-
tie en de line-up op www.bluesroute-
helmond.nl.

BINNENSTAD Martien van den Berk-
mortel en Henk van Lieshout expose-
ren vanaf 7 september 15.00 uur tot 

en met 20 oktober in wijkhuis De Fon-
kel. Het werk bestaat uit schilderijen 
gemaakt in acryl, ieder zijn eigen inspi-
ratie en techniek. Beiden zijn al jaren 
verantwoordelijk voor het organiseren 
van de exposities in De Fonkel, na een 
lange periode starten ze nu op met ei-
gen werk. Martien van den Berkmortel 
heeft al een lange schildershistorie en 
al diverse exposities achter de rug. Zijn 
werk is heel divers en kleurrijk, onder-
werpen van realistisch tot abstract. 
Henk van Lieshout is ook al jaren ac-
tief, eerst tekenen en later schilderen. 
Ook Henk heeft al vaker geëxposeerd. 
In zijn schilderijen spelen kleuren en 
natuur een belangrijke rol. Beide schil-
ders zijn in een groep actief met schil-
deren in het hobbycentrum Het Baken 
in Helmond. De expositie in De Fonkel 
is te bezoeken tijdens de openingstij-
den van het wijkhuis, te vinden aan de 
Prins Karelstraat 123.

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

Do. 30 september 13.00 tot 16.00 uur 
Do. 14 oktober 13.00 tot 15.00 uur 
Do. 28 oktober 13.00 tot 16.00 uur 
Do. 11 november 13.00 tot 16.00 uur 
Za. 27 november 11.00 tot 15.00 uur 
Za. 11 december 11.00 tot 15.00 uur 
Do. 23 december 13.00 tot 15.00 uur 
Do. 6 januari (2022) 13.00 tot 16.00 uur 

Repareren? Héééél slim. Het repair-
café KBO-St. Lucia is de organisatie 
die het mogelijk maak uw defecte 
spulletjes te laten repareren. Alle ge-
bruiksartikelen die verplaatsbaar zijn 
per fiets of simpel transportmiddel 
zijn acceptabel en zullen in behande-
ling worden genomen. Wij repareren 
naar ons vermogen en kennis elek-
trische– en elektronische apparaten, 
speelgoed, naaimachines, gereed-

schap, kleding(reparaties), kinder-
speelgoed, slijpen klein gereedschap 
en scharen/messen, fietsen en ander 
klein materieel. Om uw artikel ter re-
paratie aan te bieden, kunt u terecht 
op eerder genoemde data in het ge-
meenschapshuis, Cederhoutstraat 
44 te Helmond. U kunt ook contact 
opnemen op het hieronder genoemde 
adres: 

Coördinator Repaircafé KBO – St. Lu-
cia 
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 okto-
ber van 11:00 - 15:00 uur viert Leger 
des Heils Perron 3 haar vijfjarig jubi-
leum. Tijdens deze inloopdag is onze 
buurthuiskamer en tweedehands-
kledingwinkel open. Het belooft een 
feestelijke dag te worden voor jong en 
oud. Voor de kinderen zijn er sport- en 
spelactiviteiten en kunnen er cupca-
kes worden versierd. Leger des Heils 
Perron 3 is te vinden aan de Overloop 
48a, telefoon 0492 – 441 093.

Helmond-Noord: Op zondag 3 oktober 
vindt in de Vogelbuurt te Helmond een 
garagesale plaats. Bewoners in de wijk 
tussen de Vinkelaan en Nachtegaal-
laan, vanaf de Reigerlaan tot aan de 
Kemenadelaan, hebben de afgelopen 
weken hun garages en zolders uitgep-
lozen en bieden de aangetroffen spul-
len op deze dag te koop aan. Iedereen 
die dat ene kopje, boek of vaasje nog 
zoekt, is van harte welkom om langs 
te komen, evenals alle andere geïnte-
resseerden. De garagesale begint om 
10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Een 
plattegrond met de tientallen locaties 
zijn op deze dag te verkrijgen op Nach-
tegaallaan 165 en op het grasveld aan 
de Roodborststraat. Tevens is er een 
route met pijlen in de wijk uitgezet.

BINNENSTAD Speeltuin Leonardus 
organiseert 2 oktober aanstaande een 
Speeltuin By Night. De laatste jaren 
was deze activiteit een groot succes. 
De speeltuin is sfeervol verlicht en er 
is volop live muziek. Dit wordt verzorgd 
door John van der Heijden. En het 
leukste van alles is dat iedereen, jong 
en oud, gratis binnen mag. Het be-
langrijkste: de kinderen kunnen spelen 
naar hartenlust. De avond begint om 
19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Tot 
16 jaar alleen onder begeleiding van 
een volwassene.

HELMOND Op 12 september jl. 
vierden Riet en Leo van der Linden 
hun 55-jarig huwelijksfeest. Beiden 
fietsen al jaren als gast mee met de 
Stichting Duofietsen Helmond. 

Om hun waardering voor deze stichting 
en hun goede werk te laten blijken, heb-
ben Riet en Leo beslist dat het geld, dat 
ze tijdens de receptie van hun gasten 

ontvingen, te schenken aan de Stichting 
Duofietsen.  

Vanzelfsprekend is deze stichting heel 
blij verrast met dit initiatief en hebben ze 
met hun riksja en enkele duofietsen de 
rit van Riet en Leo van hun woonadres 
naar de feestlocatie extra opgeluisterd. 
Al met al een voor alle partijen een bij-
zonder geslaagde dag.

Oud Helmond Sport-speler Leo van der 
Linden en zijn vrouw Riet 55 jaar getrouwd

Leo en Riet van der Linden zijn 55 jaar getrouwd F Stichting Duofietsen Helmond

HELMOND Tijdens deze week staat ontmoeting en ver-
binding centraal. Het gemis van contact met een ander 
komt steeds vaker voor. Nog veel sterker dan de rest van 
de samenleving zijn mensen met eenzame gevoelens en 
ouderen door corona in isolement geraakt. Gelukkig is er 
steeds meer mogelijk, maar voor deze groep is het een gro-
te stap om weer de draad op te pakken. 

Wij van We Care Helmond hebben onze krachten gebundeld 
met studenten van het ROC ter AA. Samen bieden wij in de 
Week tegen Eenzaamheid deze mensen de gelegenheid om 
samen met een jongere iets te ondernemen. 

Wandelontmoeting in de Helmondse wijken
Aan de hand van interesses wordt u gekoppeld aan een vrij-
williger. Deze vrijwilliger haalt u op. Samen maakt u een wan-
deling en drinkt u gezellig iets bij een horecagelegenheid in uw 
eigen omgeving. Het doel is ontmoeting en ophalen van mooie 
verhalen.

Wanneer? U kunt kiezen uit de volgende tijden:
Woensdag 6 oktober      10.00 uur tot 11.30 uur 
Woensdag 6 oktober      13.00 uur tot 14.30 uur 
Woensdag 6 oktober      15.00 uur tot 16.30 uur 

Heeft u zin in een gezellige wandeling in combinatie met een 
lekker hapje of drankje? Of kent u iemand die zo’n wandeling 
wel kan gebruiken? Meld hem/haar dan aan. 

Aanmelden kan door naam, e-mail en voorkeurstijd door te 
sturen naar Wecarehelmond@outlook.com of bij LEVgroep, 
Penningstraat 55 te Helmond, 0492 - 59 89 89.

Wandelontmoeting in de Helmondse wijken 
Week tegen Eenzaamheid: 30 september - 7 oktober

www.helmondnu.nl
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

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

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN TE KOOP

PERSONEEL

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

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

10, Helmond, T: (0492) 535901

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

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

KACHELHOUT, BRIKETTEN, 
PELLETKORRELS,  AANMAAKHOUT, 

GRILHOUTSKOOL,  
AANMAAKBLOKJES, ENZ. 

TEL.:06-14992150

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

Jongeman geeft massage voor vrouwen.
06-16852343.

Gezocht enthousiaste interieurverzorgster 
voor huis in Lierop uren 8/10/12 uur 
per week, dagen en uren in overleg. 

Interesse 06-13700624
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