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WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

BezoEk onZe 
kerStshOw!

Kom jij een kijkje nemen?
Grote sfeerkamers vol met wonderen!

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

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

.nl

poelier mastbroek

DONDERDAG 09.00 - 12.00 UUR
T/M VRIJDAG 13.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG 09.00 - 16.00 UUR

OOK IN DE REGIO 
BIJ U OP DE MARKT!
WWW.POELIERMASTBROEK.NL

5 STUKS

€11,-
TAM KONIJN
ACHTERBOUTEN
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 1 GRATIS ERBIJ!

ZE ZIJN ER WEER

GELDIG VAN 21 T/M 23 OKTOBER 2021!

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Helmond-West
Eikendreef, Trambrugweg, 

Haaglaan, De Vloet.

Rijpelberg
Betuwehof, Nemerlaerhof,

Eymerickhof.

Dierdonk
Zwanebloemsingel, 

Duindoornbeek,
Mosbloemsingel,
Valeriaanbeek.

De Helmondse Musical start het nieuwe jaar met muziektheater 

Er liep een leeuw door de stad…

HELMOND Ze maakten al 
Berry, de Musical (2014), 
Verhaal van de Knaal (2016) 
en De Uitvinders van het Trai-
ningspak (2018), maar dit keer 
pakt De Helmondse Musical 
verrassend en anders uit: met 
een muziektheatervoorstelling 
over deze roerige tijden: Er 
liep een leeuw door de stad… 
De voorstelling speelt van 2 
tot en met 9 januari in theater 
Het Speelhuis.

Niet stilgezeten
In coronatijd zat De Helmondse Musical 
niet stil. De voorstelling Hotspot, Hel-
mond in 2050 moest twee jaar op rij 
worden uitgesteld, maar toen het weer 
even mocht waren er voor vele geïnteres-
seerden de workshops van De Helmond-
se Musical Academy met onder andere 
Ferdi Stofmeel (bekend van onder andere 
Komt een man…) en Babette Labije (be-
kend van The Voice). Het uitstel van Hot-

spot maakte dat de stichting in overleg 
met Het Speelhuis besloot om te kijken 
wat er wel kon. “Dan krijg je te maken met 
allerlei voorschriften en beperkingen”, al-
dus vicevoorzitter Audrey van den Broek. 
“Voor ons is dat een enorme uitdaging, 

maar we willen weer heel graag aan de 
slag. Vooral ook om de stad weer iets te 
geven om naar uit te kijken. Het is te lang 
stil gebleven in de stad.”  Ook voor het 
artistiek team is het een bijzondere uit-
daging. “Het maken van ‘Hotspot’ na zo’n 

heftige tijd voelde niet helemaal goed. 
Alsof er niets was gebeurd. 

(Lees verder op pag. 3)

F | Tahné Klein
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SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NLSHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

GRATIS PARKEREN

KOOPZONDAG 17 OKTOBER  ∙ 12.00 - 17.00 UUR
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

CASUAL TRENDSTYLE

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

POMPOENDAGEN
Museum Klok & Peel

• Pompelientje Peelpompoen - Droomvlucht van de 
kalebassen - Halloween-tunnel. 

• Nieuw: pompoenwaag - Hoeveel pompoenen weeg jij?
• Pompoensoep proeven - Koop het receptenboekje en 

alle benodigde ingrediënten voor pompoengerechten.
• Optredens van dagelijks andere muzikanten - Gezellige   

braderie met diverse demonstraties.
• Pompoensnijden, kaarsjes of zeepjes maken (dagelijks,   

tegen vergoeding) - Laat je schminken (op 24 en op 31 okt.)   
- Volg een gratis djembee workshop (27 okt.).

• Samen met Asten centrum: treintje van centrum naar 
museum en v.v. (maandag t/m zondag) - Speurtocht 
- Selfiewedstrijd - op 31 okt. Halloween-optocht.

• Neem ook een kijkje in het museum.
• Bestel je e-ticket via tickets.museumklokenpeel.nl.

Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten | www.museumklokenpeel.nl

 30e editie

•

•

•

•

Dagelijkse 

activiteiten voor 

jong en oud van 

23 t/m 31 oktober 

 van 12 tot 17 

uur



3vrijdag 15 oktober 2021de loop weekkrant HELMOND

(Vervolg pag. 1)

We wilden graag een theatraal antwoord 
geven op deze heftige periode”, vertelt 
schrijver en regisseur John van der 
Sanden. “En gelukkig dacht het hele ar-
tistieke team er zo over.” “Deze voorstel-
ling wordt ook bewust voor een kleiner 
publiek gemaakt”, vult Bregje van Ekert 
aan. “En ook een aantal dingen zullen 
anders zijn: de voorstelling is korter, 
zonder pauze, met een kleiner orkest en 
een kleinere cast.” “Maar het wordt wel 
weer een mooi Helmonds verhaal… over 
deze coronatijd zonder dat het over co-
rona gaat, vervolgt John van der Sanden 
enigszins raadselachtig. “Met de kwali-
teit die je inmiddels van ons kunt ver-
wachten. Je kunt genieten en geraakt 
worden door het verhaal.”

Er liep een leeuw door de stad … 
“Dat verhaal is losjes gebaseerd op een 
gebeurtenis uit het leven van Carlo Ste-

vens, die in de jaren dertig van de vorige 
eeuw in de tuin van zijn vaders slagerij 
wilde dieren hield en temde. Tijdens een 
circustour ontsnapte één van zijn leeu-
wen in Sittard. Wij hebben die ontsnap-
ping naar Helmond gehaald en dat als 
basis gebruikt voor onze voorstelling”, 
verklapt John van der Sanden. 
“We gaan voor onze stad weer iets heel 
moois maken en we zijn blij dat we dat 
als Helmondse Musical weer mogen 
doen”, aldus Audrey van den Broek. “En 
met kerst 2022 zijn we er ook nog eens 
met ‘Hotspot’.”

Meer weten? Kijk op de 
(vernieuwde) website: 
www.dehelmondsemusical.nl
Data voorstellingen: 
2 januari 2022 (première) 
tot en met 9 januari 2022. 
Kaartverkoop is gestart: 
www.theaterspeelhuis.nl.

F | Tahné Klein

F | Tahné Klein

Wijkmanagement Helmond, opvolgster Hennie de Gooijer 

Nieuwe wijkmanager Ingrid Heusschen 

Na een gedegen sollicitatieronde, werd 
Ingrid Heusschen door de sollicitatie-
commissie uitgenodigd en aangezocht 
om de functie te aanvaarden. Iets wat 
ze met vol enthousiasme deed. Naast 
haar kwaliteiten, was ook haar grote 
Helmondse netwerk een sterk voordeel. 

Voorzitter Ad Klaasen, ‘door het corona-
verhaal, is Wijkmanagement Helmond 
(onderdeel van Ondernemersfonds Hel-
mond) ook teruggeworpen in haar func-
tioneren, maar met Ingrid kunnen we er 
vol tegenaan, er is veel werk te verzetten. 
Haar jarenlange Rabobank ervaring en 

Helmondse netwerk brengt ze mee.’ Te-
samen met penningmeester Paul Lam-
brechts, werd het contract getekend. Per 
1 dec. a.s. zal ze nog een maand inge-
werkt worden door Hennie, per 1 januari 
2022 gaat ze aan de slag. Bestuur en le-
den wensen haar veel succes.

HELMOND Wijkmanager Hennie de Gooijer gaat na plm. 8 jaar Wijkmanager te zijn geweest met 
pensioen. Deze weekkrant zal hier nog uitgebreid op terugkomen. 

V.l.n.r. Penningmeester Paul Lambrechts, Ingrid Heusschen en staand voorzitter Ad Klaasen, tekenen het contract | F Wendy Lodewijk

Trekking Kluppelloterij: 
gun uw oud papier,

kleding en schoeisel een 
tweede leven 

MIERLO-HOUT Zaterdag 2 oktober 2021 is de twaalfde trekking verricht, 
deze trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven in de maand sep-
tember 2021.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op
lotnummer 10436.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op
lotnummer 11808.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op
lotnummer 10172.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag tus-
sen 09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd bij de 
Houtse ondernemers.   

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

Mevrouw Verlijsdonk verricht de trekking | F CV De Kluppels

www.helmondnu.nl
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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

Gratis omruilactie afvalcontainers 
Veel Helmonders zijn sinds de invoering van Diftar begin dit jaar beter hun afval 
gaan scheiden. Onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en papier wordt 
meer aangeboden. Hierdoor past het formaat van uw container misschien niet 
meer bij uw nieuwe manier van afval scheiden. Daarom bieden wij u de kans om 
uw container(s) gratis te ruilen.

De actie loopt tot en met 22 oktober
Van maandag 4 tot en met vrijdag 22 oktober kunt u gratis een containerruil 
aanvragen. Let op: niet alle ruilingen zijn gratis. De gratis omruilactie geldt alleen 
voor het ruilen van:
• een 240 liter restafvalcontainer voor een 140 liter restafvalcontainer;
• een 140 liter GFT-container voor een 240 liter of één extra GFT-container;
• een 140 liter papiercontainer omruilen voor een 240 liter of één extra 
 papiercontainer.

Alle andere containerruilingen kosten 30 euro. U kunt uw container(s) tijdens de 
actie maar één keer gratis ruilen.

Zo vraagt u een containerruil aan
Wilt u gebruik maken van de gratis omruilactie? Ga dan naar het e-loket via 
www.helmond.nl/belastingen. Log in met uw DigiD, kies voor ‘containers’ 
en doorloop de stappen. Woont u samen? Dan kan alleen degene die de 
afvalstoffenheffing betaalt de containerruil aanvragen in het e-loket. Wilt u liever 
via de telefoon uw containers ruilen? Dat kan ook. Bel dan maandag 4 oktober tot 
en met vrijdag 22 oktober op werkdagen naar 14-0492.

Waarom zijn niet alle ruilingen gratis
De omruilactie is bedoeld om betere afvalscheiding van GFT en papier te 
stimuleren en minder restafval over te houden. Daarom kost het ruilen van een 
kleine restafvalcontainer naar een grotere en het ruilen van een grote GFT- of 
papiercontainer naar een kleinere tijdens de omruilactie nog steeds 30 euro.

Extra steun voor lokale ondernemers in 
culturele sector
De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken vanwege de
coronacrisis. Veel organisaties liepen inkomsten mis, terwijl 
betalingsverplichtingen aanhielden. Om de cultuursector in Helmond te 
ondersteunen biedt de gemeente nu ook steunmaatregelen aan de lokale 
culturele (zelfstandige) ondernemers.  

1. Verhoging van het subsidiebudget 2021 voor de Makersregeling 
De Makersregeling is een bestaande regeling die zich richt op Helmondse 
professionele makers. Zij kunnen een subsidie van maximaal € 10.000 aanvragen 
voor culturele projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen 
beroepspraktijk en die een meerwaarde hebben voor Helmond. Het budget 
bedraagt in 2021 € 50.000 en wordt dit jaar eenmalig verhoogd met € 40.000. Op 
deze manier kunnen meer makers een aanvraag indienen om nieuwe culturele 
activiteiten te ontplooien voor onze stad. Aanvragen tot en met 15 december 
worden dit jaar nog in behandeling genomen. 
Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van de Makersregeling op 
www.helmond.nl/subsidie-makersregeling. 

2. Instellen van een ‘Compensatiefonds coronacrisis lokale culturele  
 ondernemers’ 
Het compensatiefonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van 
exploitatiekosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming 
gedurende de coronacrisis. Dit fonds voorziet in het compenseren van 
noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken 
ondanks de crisis (bijv. verzekeringen) of juist vanwege de crisis (bijv. 
kuchschermen), terwijl er tegelijkertijd sprake was van minder inkomsten. 
De regeling staat open tot en met 15 december a.s. en aanvragen worden op 
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Meer informatie over het 
compensatiefonds is te vinden op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. 

Start werkzaamheden in de Bundertjes in 
oktober
De Bundertjes is een prachtig natuurgebied, waar veel Helmonders graag komen 
genieten. Vooral in coronatijd werd duidelijk dat een groene omgeving extra 
belangrijk is. Helaas is gebleken dat de conditie van een groot aantal laanbomen 
in de Bundertjes hard achteruit gaat. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. 
De gemeente gaat daarom de komende tien jaar in drie fases een deel van de 
bomen langs paden in de Bundertjes verjongen. 

Wat houdt het verjongen van bomen in?
Dat betekent dat oude, niet vitale en zieke bomen gekapt worden en dat hiervoor 
in de plaats nieuwe bomen worden geplant. Zo verkrijgen en behouden we 
gezonde en veilige lanen in de Bundertjes, ook voor de toekomst. De kap van de 
eerste laanbomen (60 stuks) staat gepland voor eind oktober / begin november. 
De aanplant van de nieuwe bomen (93 stuks) staat gepland voor december van 
dit jaar/ januari 2022, als de bomen in winterrust zijn. De kap en aanplant van 
enkele andere lanen in de Bundertjes staat op de planning voor 2026 en 2031. 

Online op de koffie bij de wethouder  
Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u 
deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden 
voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Helmond-West: donderdag 4 november van 18.30 tot 19.30 uur met 
 wethouder Van Dijk
• Brandevoort: donderdag 4 november van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk
• Stiphout-Warande: donderdag 11 november van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug
• Dierdonk: woensdag 17 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg
• Helmond Noord: woensdag 17 november 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg
• Brouwhuis: donderdag 18 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Harijgens
• Rijpelberg: donderdag 18 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Harijgens 
• Helmond-Oost: maandag 22 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 De Vries
• Binnenstad: maandag 22 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 De Vries
• Mierlo-Hout: woensdag 24 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans 
• Centrum: maandag 13 december van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt 
u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk tot 17.00 uur (op 
de werkdag voorafgaand aan het spreekuur) aanmelden. Woont u in een andere 
wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 
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Kent u iemand die een jeugdlintje verdient? 
Het Jeugdlintje is voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar die een bijzondere 
prestatie hebben verricht voor een ander of voor de samenleving. Het gaat om 
jongeren die wonen in de gemeente Helmond. Kunt u iemand die een jeugdlintje 
verdient? Geef hem of haar dan nu op. 

Een bijzondere prestatie kan bijvoorbeeld zijn: 
vrijwilligerswerk, een topsport-prestatie of 
inzamelingsactie voor een goed doel. 

Kent u iemand die een jeugdlintje verdient? 
U kunt uiterlijk tot 20 oktober iemand opgeven 
via www.helmond.nl/jeugdlintje. 

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie 1 
Dinsdag 19 oktober, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarverslag integriteit 2020
2. Bestuurlijke fusie Jan van Brabant

Adviescommissie 2
Dinsdag 19 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging GRR Blink – toetreding Son en Breugel
2. 2e Bestuursrapportage 2021

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

 

Bekendmakingen
 

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

Indumaweg, Churchilllaan,  04-10-2021 maken uitweg 6197009

sectie F nr. 522 

Lage Dijk 28A 05-10-2021 realisatie loods 6303149

Zoete Kers 18 05-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6277819

Willem Prinzenstraat 150  05-10-2021 splitsen woning in 2 appartementen 6299629

en 150A 

Schrijvershoeve 32 05-10-2021 plaatsen ombouw afvalcontainers 6395275

Overloop 46 05-10-2021 vestigen Domino’s pizza 6298163

Mierloseweg 170 06-10-2021 oprichten bijgebouw 6243527

Kavelaarsstraat 2C 07-10-2021 oprichten berging 6272333

Meester Strikstraat 27 08-10-2021 renovatie en vergroten woonboerderij 6034037

1e Bosweg 6 11-10-2021 oprichten carport 6374941

Bakelsedijk 200 11-10-2021 verbouwing woonhuis  6323201

Rietbeemdweg 3 en 5,  08-10-2021 nieuwbouw bedrijfsgebouw 6040631

Churchill-laan 135

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

Molenven 3 08-10-2021  Molenvencross HAC  2021-00639

  (14 november 2021) 

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.
 

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

Braakweg 33 04-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6287505

Marslaan 86 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6367809

  (kamerbewoning) 

Peeleik 31 04-10-2021 vergroten woning 6171663

Adriaen Brouwerstraat 6 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6415119

  (kamerbewoning) 

Generaal Snijdersstraat 48 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417275

  (kamerbewoning) 

Margrietlaan 69 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417187

  (kamerbewoning) 

van Meelstraat 11 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417479

  (kamerbewoning) 

Kanaaldijk N.O. 80 04-10-2021 aanvraag kap bomen oranjekade  6415447

  Kanaaldijk Noord-Oost 

Liverdonk kavel L88  05-10-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 6234217

kadastraal U7923 

Kasteel-Traverse 82A 05-10-2021 plaatsen lichtreclame voorgevel 6419101

Astronautenlaan 150 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6418929

  (kamerbewoning) 

Margrietlaan 19G 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6420609

  (kamerbewoning) 

Geysendorfferstraat 29 05-10-2021 wijzigen voorgevel 6417345

Wilde Wingerd 122 05-10-2021 plaatsen rookgasafvoer zijgevel 6384561

St. Annaplein 12 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50740714

  (kamerbewoning) 

Slegersstraat 20 07-10-2021 vergroten woning, plaatsen carport 6027075

Veestraat 20A-20B-20C- 06-10-2021 plaatsen afsluitbare poort 6422605

20D-20E 

Liverdonk kavel L96 04-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6248839

Liverdonk, kavel L84 07-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6227205

Rochadeweg/Gerstdijk 05-10-2021 oprichten bedrijfshal met kantoor,  6122881

  plaatsen erfafscheiding en reclame en wijzigen 

  uitweg 

Steenweg 3 07-10-2021 strijdig gebruik 6426493

Mierloseweg 323 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50743127

  (kamerbewoning) 

Boven Noord Koninginnewal 7 10-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6428583

  (kamerbewoning)

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

Bruhezerweg 27 11-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6364581

  (kamerbewoning)  

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

• 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

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand? Bel 14-0492, optie 2.

Misschien maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of heeft u 
zorgen om een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt 
of de deur niet meer openmaakt. Hoewel er in dat soort situaties niet 
altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp geboden wordt. 
Daarom is er het meldpunt psychische zorg: zodat de persoon om wie u 
zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.  

Help elkaar op tijd. Door te melden kunnen we iemand en zijn 
omgeving helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste 
dat het niet goed met iemand gaat. Het is belangrijk om dit te melden 
voordat de situatie erger wordt. Degene om wie het gaat, kan dan zo 
snel mogelijk hulp krijgen. 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door te bellen met 
14-0492, optie 2. Melden kan 24 uur per dag. Is er sprake van een 
directe crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112. Maakt u zich 
zorgen om iemand met zelfmoordgedachten? Bel dan 113.

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

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

Molenven 3 10-09-2021     Molenvencross HAC  2021-00639

  (14 november 2021)

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Molenstraat 60 en  06-10-2021 Verbouwing en splitsing woning 6253939

Burgemeester van Houtlaan 1A  

Wethouder den  11-10-2021 strijdig gebruik 6329839

Oudenstraat 12  (wijzigen bestemmingsplan)

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
van der Weidenstraat 9,                 17-09-2021       oprichten woonzorgcomplex  5325023            

9A t/m 9H, 9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T,                        en maken uitweg  

11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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

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

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

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

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

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

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

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Nieuwe straatnamen (1)
Burgemeester en wethouders hebben op advies van de straatnamencommissie nieuwe 

straatnamen vastgesteld:

• 25 Septemberpark wordt de naam voor het park dat aangelegd wordt rondom de watertoren

  op de hoek van de Torenstraat.

• Hoge Jeeger wordt de straatnaam voor het toekomstige plan dat ontwikkeld wordt aan de 

 Dijksestraat tussen de huisnummers 49 en 51.

• Watersalamander, Vuursalamander en Kamsalamander worden de straatnamen voor het 

 plan op de noordelijke hoek van het Oostende met de Kanaaldijk N.O.

• De straatnaam Huismanssteeg in de Veste in Brandevoort wordt gewijzigd in Huismanshof.

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 

Visser, J.P.L. 27-01-2003

Gähler, J.J.M. 21-05-1999

Pelders, G.M.P. 11-05-2002

Bondoc, C.M. 01-06-1995

Bakaj, J. 20-12-1997

Tilburg van, M. 17-01-1993

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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  

Challouk, B. 28-08-1978

Hart, Q.R. 23-07-1991

Bętkowski, P.K. 10-08-1990

Nguyen, D.A. 19-04-1997

Louwaars, R.J. 13-01-1980

Bulucu, H. 09-07-1972

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Next Level Helmond 2 B.V. Rietbeemdweg 3 Het oprichten van een 

distributiecentrum.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 54 dB ten 

gevolge van de Geldropseweg, hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 

“Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 15 oktober 2021 

gedurende zes weken (t/m 25 november) ter inzage. U kunt de stukken digitaal bekijken op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Wij adviseren u dit besluit hogere waarden bij het 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 16 oktober 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Kennisgeving beschikking (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Frans Verbakel B.V., Mierloseweg 206 te Helmond. Het betreft een vergunning voor het 

milieuneutraal veranderen voor het verplaatsen van de gasflessenopslag, OLO-nummer 

6228785.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 oktober 2021 ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

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

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken 

via telefoonnummer 088-3690455.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 14 oktober 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.

Vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 28 september 2021  het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 15 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan maakt de realisatie van een ruimte voor ruimte woning mogelijk. Ook wordt de 

bestemming van de bestaande woning gewijzigd van een agrarische bedrijfswoning in een 

burgerwoning.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP200200-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met tel. 14-0492. De digitale versie 

van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 16 oktober 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16 met ingang van 15 oktober 

2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande ruimte-voor-ruimte woning mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP210092-1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt 

raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met tel. 14-0492. 

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 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? Neemt u dan contact op met het 

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

Helmond Start, hét platform voor startende 
ondernemers is gelanceerd 

‘Richt een startersplatform in Helmond 
op dat activiteiten organiseert, afge-
stemd op de specifieke wensen van de 
lokale startende ondernemers’. Dit was 
een belangrijke aanbeveling uit het on-
derzoek van adviesbureau TRIAS in 
opdracht van gemeente Helmond naar 
de wensen en behoeften van startende 
ondernemers in 2019. Deze aanbeveling 
wordt met ‘Helmond Start’ aangepakt. 

Lancering Helmond Start 
op woensdag 6 oktober 
Op woensdag 6 oktober is ‘Helmond 
Start’ door wethouder Serge van de 
Brug gelanceerd. ‘Helmond Start’ helpt 
startende ondernemers om hun weg te 
vinden bij ondernemersvraagstukken, 

om verbindingen te leggen, kennis te 
delen en zorgt voor een laagdrempelige 
kennismaking met collega-onderne-
mers en de overheid. Het doel is om de 
slagingskansen van startende onderne-
mers te vergroten. Het programma voor 
‘Helmond Start’ is samen met onderne-
mers vormgegeven. 

Startersspreekuur
Twee starterscoördinatoren, beiden 
stevig geworteld in Helmond, gaan de 
kar trekken bij Helmond Start. Account-
manager Ellen van Schijndel namens 
gemeente Helmond en lokale onder-
nemer Cor van de Waterlaat, eigenaar 
van Bombardon Consultancy en initi-
atiefnemer van ‘de Verrassende Ont-

moetingen’ vormen samen het gezicht 
van Helmond Start. Zij helpen nieuwe 
ondernemers  bij de start van hun be-
drijf. Dit doen zij door hun gezamenlijke 
kennis, ervaring en inzichten te delen en 
op een slimme manier gebruik te maken 
van hun uitgebreide netwerk. Zij geloven 
namelijk in de kracht van samenwerken 
en kennisdelen.

Startende ondernemers kunnen elke 
dinsdagochtend tussen 9.30 uur en 
12.00 uur met al hun startersvragen te-
recht op het wekelijke startersspreekuur 
op de Brainport Human Campus. 

Bijeenkomsten voor starters
Het programma van Helmond Start be-
staat uit evenementen en ontmoetingen 
waar starters  informatie kunnen inwin-
nen, vragen kunnen stellen en in contact 

komen met andere ondernemers.  De 
eerste inspiratiesessie vindt plaats op 9 
november aanstaande van 16.00 uur tot 
18.30 uur, de eigenaresse van Afdeling 
Online inspireert door het delen van haar 
avontuur als startende ondernemer. 
Daarnaast is er ruimte om te netwerken 
op de bijeenkomst. In december staat er 
een eerste masterclass over online mar-
keting op het programma. 

Starters kunnen zich aanmelden voor een eerste inspiratiebijeenkomst en masterclass

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

 

HELMOND Ondernemers zijn onmisbaar om de motor van 
onze economie draaiende te houden. Mede dankzij nieuwe 
ondernemers blijft Helmond een aantrekkelijke locatie voor 
bedrijven om zich te vestigen. Helmond Start geeft daarom 
nieuwe ondernemers in Helmond een warm welkom met de 

kick-offbijeenkomst voor Helmond Start. 

Informatie en aanmelden 
Voor meer informatie en 
aanmelden voor de bijeenkom-
sten of het spreekuur kunnen 
ondernemers terecht op: 
www.helmondstart.nl

www.helmondnu.nl
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Gratis omruilactie containers

*Niet alle ruilingen zijn gratis. De omruilactie is bedoeld om betere afvalscheiding van GFT en papier te stimuleren en 
minder restafval over te houden. Daarom kost het ruilen van een kleine restafvalcontainer naar een grotere en het 
ruilen van een grote GFT- of papiercontainer naar een kleinere tijdens de omruilactie nog steeds 30 euro.

Aanvragen kan nog tot en met 22 oktober

Bent u uw afval beter gaan scheiden? En past het formaat van uw 
container daardoor niet meer bij uw nieuwe manier van afval scheiden? 
Maak dan gebruik van de mogelijkheid om uw container(s) gratis om te 
ruilen. U kunt van maandag 4 tot en met vrijdag 22 oktober gratis een 
containerruil aanvragen. Let op: niet alle ruilingen zijn gratis.  
De gratis omruilactie geldt alleen voor het ruilen:

• van een 240 liter restafvalcontainer naar een 140 liter restafvalcontainer
• van een 140 liter GFT-container naar een 240 liter of één extra GFT-container
• van een 140 liter papiercontainer naar een 240 liter of één extra 

papiercontainer.

U kunt uw container(s) tijdens de actie maar één keer gratis ruilen.

Hoe vraag ik een containerruil aan?
Wilt u gebruik maken van de gratis omruilactie? Ga dan naar het E-loket op de website van de gemeente: www.helmond.nl/e-loket.  
Woont u samen? Dan kan alleen degene die de afvalstoffenheffing betaalt de containerruil aanvragen in het E-loket. 
Log in met uw DigiD, kies voor ‘containers’ en doorloop de stappen. Wilt u liever via de telefoon uw containers ruilen? Dat kan ook. 
Bel dan vóór vrijdag 22 oktober naar 14 0492. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Heeft u alles goed geregeld...?
Bezoek de informatieavond op donderdag 4 november.
Weet uw familie wat uw uitvaartwensen zijn? Is een testament zinvol?
Een pittig onderwerp, zeker nu na het Corona-tijdperk, maar wel belangrijk om nu al over na te denken. Voor uzelf en uw 
nabestaanden. Daarom organiseert Monuta Magis samen met notariskantoor Miranda Van den Broek Netwerk Notarissen
een speciale informatieavond op donderdag 4 november.

Heeft u alles goed geregeld?
Dat kunt u na afloop van deze avond goed beoordelen. U krijgt namelijk veel praktische informatie over allerlei zaken rondom 
het overlijden die u vooraf kunt regelen. Zoals het vastleggen van uitvaartwensen, het nut en de noodzaak van een testament, 
de kosten van een uitvaart en de financiering hiervan. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen.

Het belangrijkste in mijn vak vind ik het voorop stellen van een persoonlijk afscheid. Door echt te luisteren naar 
de nabestaanden hoor ik veel over wie hun overleden dierbare was en over hoe zij als familie naar een afscheid 
kijken. Ik voer ook steeds vaker een voorregelingsgesprek met iemand die binnenkort komt te overlijden. 
Het is mooi en heel intens om samen de wensen te bespreken. Zo verzorg ik steeds opnieuw een heel mooi en 
passend afscheid. En bij het afscheid nemen is steeds meer mogelijk. De ontwikkelingen in de uitvaartbranche 
gaan snel. Graag kom ik vrijblijvend bij u langs. Ook als u elders verzekerd bent, sta ik voor u klaar.

Daarnaast, aldus Miranda van den Broek (notaris) is het mogelijk ook vooraf al een aantal zaken zelf te regelen. Heeft u 
bepaalde wensen voor wat betreft uw uitvaart dan kan dat geregeld worden in een testament of levenstestament. 
Juist voor dit soort momenten in uw leven wil ik er voor u zijn. Mijn advies is helder en past bij u en uw situatie.

Waar en wanneer? Wat kost het?
Wanneer: donderdag 4 november, van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Monuta Magis, Warandelaan 62 te Helmond
Kosten: deelname is gratis.

Meer weten of aanmelden?
Bel dan naar Juliette Magis, 06 34 01 02 64 of stuur een e-mail naar: jmagis@monuta.nl.
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Verloskundige
Inge van Melis met pensioen 

HELMOND Na ruim veertig jaar gewerkt te hebben als verloskundige in Hel-
mond, heeft Inge van Melis afscheid genomen van Verloskundige Groepsprak-

tijk Helmond. Ze gaat genieten van haar pensioen, maar niet voordat ze nog 
even terugblikt op haar carrière, waarin ze vele nieuwe Helmondse burgers ter 

wereld heeft geholpen. 

Door: Kristie Raaijmakers

Inge van Melis is geboren en getogen in Helmond. 
Ze omschrijft het echt als haar stad. Na haar studie 
aan de Vroedvrouwenschool in Rotterdam en na 
1,5 jaar te hebben gewerkt als klinisch verloskundi-
ge in het ziekenhuis van Tegelen, kwam ze dan ook 
maar wat graag weer terug naar haar Brabantse 
geboorteplaats. Altijd heeft ze samen met andere 
verloskundigen de praktijk gehad. De laatste jaren 
met haar collega’s Lenneke van Oorschot, Fleur de 
Wolf en Linda Verbakel. 

Werken als verloskundige vraagt veel, met onre-
gelmatige diensten, ’s nachts paraat moeten staan 
en ook zwangerschappen die misgaan. “Het is een 
intens vak, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. 
Het is heel dankbaar werk”, vertelt ze. Die onregel-
matige diensten waren dan ook de voornaamste 
reden om met pensioen te gaan. “Ik slaap al jaren 
slecht en de nachtdiensten helpen wat dat betreft 
niet mee. Bovendien vond ik het mooi geweest. Ik 
heb bij afscheid van eerdere collega’s ervaren dat 
het fijn is als er een nieuwe verloskundige start, 
omdat er dan weer een frisse wind door de praktijk 
waait. Nu vond ik het ook wel weer tijd voor wat 
verjonging in de praktijk.”

In ruim veertig jaar is er veel veranderd in haar 
vakgebied. “Toen ik begon was Helmond een stuk 
kleiner, om te beginnen”, vertelt Inge. “De Rijpel-
berg werd net gebouwd en Brouwhuis, Dierdonk 
en Brandevoort volgden later. Maar ook voor de 
vrouw was het allemaal heel anders. We hadden 
toen nog veel meer thuisbevallingen en minder 
pijnstilling. Ook waren de spreekuren minder uitge-
breid. Vrouwen waren zwanger en kregen een kind. 
Dat was het. Tegenwoordig moeten we zwangere 
vrouwen informeren over diverse onderzoeken die 
ze kunnen kiezen, zoals de NIPT-test en de combi-
natietest, er zijn meerdere echo’s en er wordt een 
uitgebreide twintig-weken-screening gedaan. Bo-
vendien moeten vrouwen nu ook nog bepalen waar 
ze willen bevallen en hoe ze willen bevallen. Daar-
door is een zwangerschap wel een stukje minder 
onbevangen geworden”, denk ik. 

Het mooiste van haar vak, kan Inge niet zomaar 
benoemen. “Natuurlijk is de bevalling de kroon op 
je werk. Iedere bevalling die goed gaat, is een feest-
je. Dat blijft mooi. Maar de spreekuren vormen de 
kennismaking, risicoselectie en je kunt een band 
opbouwen met de patiënt. Dat vind ik ook nog 
steeds heel leuk om te doen.” Het contact met de 
vele verschillende mensen zal ze nu dan ook het 
meest gaan missen. “De verscheidenheid aan cul-
turen maakt het werk heel leuk. Bij Marokkaanse 
en Turkse gezinnen staat de tafel na een bevalling 
altijd vol koffie, thee en lekkernijen. Dan kom je 
bijna niet meer weg”, vertelt ze lachend. Ook her-
innert Inge zich nog goed dat ze als verloskundige 
moest werken in het asielzoekerscentrum. “Dat 
was moeilijk communiceren, want vaak was er 
geen tolk aanwezig en ook een tolkentelefoon of 
google translate hadden we toen nog niet. Maar het 

was ook weer heel mooi om te zien hoe er dingen 
tussen culturen werden uitgewisseld. Zo bakerden 
Afghaanse mensen hun kindjes altijd heel strak in 
en dat is iets dat wij zijn gaan overnemen. Zoals zij 
ook dingen overnamen van onze cultuur.”

De opening van het eigen praktijkgebouw aan de 
Wethouder Ebbenlaan, in 2005, was een moment 
van trots voor Inge. “Daarvoor sjouwden we voor 
elk spreekuur van wijkgebouw naar wijkgebouw 
met een grote mand spullen. We hebben ook tijd-
je in het ziekenhuis praktijk gehouden. Maar het 
openen van een eigen praktijk met alle benodigde 
apparatuur voelde als een echte mijlpaal. Zo van: 
Kijk eens wat wij samen bereikt hebben.” Nog 
steeds zijn er spreekuren in diverse wijken, maar 
de meeste patiënten ontvangen ze toch in het eigen 
praktijkgebouw. 

Terugblikkend op haar carrière blijft ze bescheiden. 
“Ik deed gewoon mijn werk”, zegt ze schouderop-
halend. “Ik heb één kunstje geleerd.” Wel benadrukt 
ze dat ze haar werk altijd met heel veel plezier heeft 
gedaan. Haar afscheid is op haar verzoek klein ge-
houden. “Met de collega’s zijn we een weekendje weg 
geweest en op mijn laatste werkdag zijn de kraam-
verzorgsters en bekenden als verrassing nog op visite 
gekomen. Dat was wel heel erg leuk.” Ze is overladen 
met bloemen, kaartjes met foto’s en cadeaus. “Het 
doet me veel dat iedereen er zo mee bezig is.” 

En een ander uniek cadeautje was wel dat ze tij-
dens haar laatste spreekuur vorige week donder-
dag een vrouw met weeën zag. “Ze zei tegen mij: 
‘één bevalling kun je toch nog wel doen?’, maar mijn 
collega zei dat ik op de praktijk moest blijven. Zij 
wist natuurlijk dat ik nog verrast zou worden. Iets 
meer dan twee uur later kwam de kraamvrouw, op 
weg naar huis vanuit het ziekenhuis, haar baby nog 
even aan me laten zien. Dat was wel heel bijzonder.”

En nu? Inge heeft nog geen duidelijke plannen voor 
haar pensioen. “Deze maand wil ik alles even op zijn 
beloop laten; wennen aan het feit dat ik niets meer 
hoef. Voor nu voelt het nog alsof ik gewoon een week-
je vakantie heb. En daarna kijk ik wel weer verder.”

Inge van Melis kan nu van haar pensioen 
gaan genieten | F Kristie Raaij makers

www.dierenambulancehelmond.nl

PALOMA

Paloma is 1 jaar en is een van de vele moederpoezen die 
we met kittens en al van straat gehaald hebben. Ze is 
waarschijnlijk opgegroeid met wat weinig contact met 
mensen, en dan sta je er nogal onzeker tegenover. Ze is 
inmiddels wel op andere gedachten gekomen! Ze komt 
zelf naar ons toe om aaitjes te halen en kopjes te geven. 
Het is een heel andere poes geworden, soms nog wel 
op haar hoede, maar toch. Ze kan alleen overweg met 
andere katten als die volkomen niet-bedreigend zijn en 
haar de ruimte geven, anders kruipt ze in haar schulp.Ze 
ligt graag op een hoge ligplaats, waar ze zich veilig voelt 
en alles goed kan overzien. Voor een diepe slaap gaat ze 
in een holletje liggen. Een poes die zich goed ontwikkeld 
heeft, voor ervaren mensen, met een rustig huishouden 
en wat geduld in het begin want ze zal even wat wentijd 
nodig hebben. Ze moet naar buiten kunnen.  

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

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71
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BMW 2-serie Active Tourer 225xe Automaat 2018
iPerformance, 47Dkm, Navigatie, PDC, 
ECC, BlueTooth, Camera, € 319 p/m 22.950

Peugeot 2008 1.2 PureTech Active 2015
116Dkm, Navigatie, Panoramadak, Cruise 
control, Trekhaak, Lmv, € 159 p/m 11.445

Kia Pro Ceed 1.4i Turbo Automaat 2019
PlusLine, 18 Inch, Navigatie, Camera 28.945

Kia Rio 1.2i Executive 2015
Navigatie, PDC ,17Inch 11.445

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

Dacia Logan 1.2i 2017
Navigatie, Trekhaak, LM Velgen 11.945

Ford Fiesta 1.0 Style 2013
72Dkm, Airco, 5-Deurs, Lmv, BlueTooth, 
Stoelverwarming, € 119 p/m 8.945

Volvo V40 1.5 T2 Kinetic Automaat 2016
79Dkm, Navigatie, PDC, Cruise control, 
Lmv, Stoelverwarming, € 269 p/m 17.850

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Comfort 2020
5Dkm, Facelift, Fabrieksgarantie, Airco, 
Full LED, Zeer zuinig, € 239 p/m 16.450

Suzuki Ignis 1.2 Select AGS Automaat 2019
16Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie, Ca-
mera, Airco, Hoge instap, €249 p/m 16.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2015
48Dkm, 1ste Eig., Dealer onderhouden, 
Navigatie, Camera, Trekhaak, € 269 p/m 18.450

Suzuki Sx4 S-Cross 1.6 Automaat 2017
High Executive Allgrip, 26Dkm, 12 mnd. 
garantie, 4x4, Luxe uitvoering, € 289 p/m 19.945

(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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Volgens het coronadashboard is 23% 
van het aantal Helmondse inwoners 
van 18 jaar en ouder niet gevaccineerd. 
Dat zijn voor de goede orde een dikke 
16 duizend Helmonders. Om de vacci-
natiegraad te vergroten, komt Helmond 
nog met een campagne om de onge-
vaccineerde Helmonders over te halen. 
Verspild geld, wat mij betreft, wat we 
beter anders kunnen besteden. Zowel 
de campagne als de invoering van de 
coronapas geeft duidelijk aan dat er 
toch wel degelijk wordt aangestuurd 
op dwang. Dit ondanks de eerdere toe-
zeggingen van de politiek om dit niet te 
doen. Of je nu voor of tegen vaccinatie 
bent, in een democratische rechtsstaat 
als Nederland is het altijd vrijwillig ge-
weest en moet dus ook zo blijven.
Wat deze maatregel extra dubieus 
maakt, is dat hiermee de horeca, cultuur 
en evenementenbranche worden ge-
raakt die al op omvallen staan. ’Hoe re-
gel je in deze tijd extra personeel om bij 
de deur te controleren?’ was een veel-

zeggende vraag van onze Helmondse 
horecavoorzitter. Ook voor de gemeente 
is deze maatregel niet uitvoerbaar. Er is 
daar simpelweg te weinig handhavings-
capaciteit voor. Dit gaf voorzitter veilig-
heidsberaad Bruls ook al toe. Vuurwerk-
overlast, drugscriminaliteit als overlast 
binnenstad. Keer op keer werden we 
door de burgemeester erop gewezen 
dat er niet optimaal gehandhaafd kon 
worden. Met verschillende lobby’s rich-
ting het rijk als gevolg. Tevergeefs. En nu 
heeft het rijk ineens wel extra geld over 
voor de handhaving van deze corona-
pas. Dit is toch niet uit te leggen?
Om daarmee als Helmond een duide-
lijk signaal af te geven, heeft Helder 
Helmond afgelopen raadsvergadering 
getracht een motie in te dienen ge-
naamd ’Terughoudendheid handhaving 
coronapas in Helmond’. Om op die ma-
nier de beperkte handhavingscapaciteit 
blijvend in te zetten op het leefbaar 
houden van onze stad. Deze motie kon 
helaas op weinig steun rekenen. Andere 

gemeentes en burgemeesters hebben 
een soortgelijke motie wel omarmd. Het 
vergt alleen wat meer durf bij onze Hel-
mondse bestuurders!

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Rieter: Coronapas is niet te handhaven!
Vanaf 25 september werd in de Nederlandse horeca, cultuur en eve-
nementenbranche een coronatoegangsbewijs verplicht gesteld. Zon-
der test, vaccinatie of herstelbewijs krijg je geen toegang tot (binnen)
horeca, sportkantine, concert of theater. Dit is een maatregel van het 
Rijk met verstrekte gevolgen. Er wordt hiermee namelijk aangestuurd 

op uitsluiting en discriminatie van duizenden Helmonders. Dit past 
niet in een democratische rechtsstaat en dus ook niet in Helmond. 
Zowel als gemeenteraad als college hebben we de wettelijke plicht 

om de belangen van al onze inwoners optimaal te dienen.

zeggende vraag van onze Helmondse 
horecavoorzitter. Ook voor de gemeente 
is deze maatregel niet uitvoerbaar. Er is 

adventure store

Helder Helmond: Even voorstellen! 

Zoals bekend is de naam Helder Hel-
mond aangehouden, zo ook de naamge-
ving van de fractie in de gemeenteraad. 
De raadsleden Martijn Rieter, tevens 
fractievoorzitter, Alexandra Koolen-van 
der Zee, Berry Smits en Jacqueline 
Bach-Smits zijn vertegenwoordigd in de 
raadsvergaderingen.

Louis van de Werff, onlangs gekozen 
tot lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2022, en Gerard 
van Vugt zijn de burgercommissieleden 

die de fractie Helder Helmond com-
pleet maken. Zij allen vormen de frac-
tie Helder Helmond in het resterende 
deel van deze raadsperiode. Natuurlijk 
mag onverkort de inzet van hen worden 
verwacht! Voor onze stad, waar we als 
Helder Helmond bijzonder trots op zijn. 
We gaan ervoor! Hopelijk mogen wij op 
uw steun rekenen.
Heeft u zelf bijvoorbeeld ideeën, wen-
sen, opmerkingen en/of klachten, neem 
dan gerust contact op, bijvoorbeeld via 
www.helderhelmond.nl

HELMOND Mogen wij u even de (nieuwe) fractie van Helder 
Helmond voorstellen? Per 1 oktober zijn de politieke fracties 
van Helder Helmond, Helmond Aktief en Bach Plus in de ge-

meenteraad samengevoegd. De laatste (politieke) actie, nadat 
op 1 februari de 3 verenigingen al waren samengegaan.

V.l.n.r. Martij n Rieter, Alexandra Koolen-van der Zee, Gerard van Vugt, Jacqueline 
Bach-Smits, Louis van de Werff  en Berry Smits F Helder Helmond

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

BIKINGBIKINGBIKINGBIKINGSpecialist

RUNNINGRUNNINGRUNNINGSpecialistRUNNINGRUNNINGSpecialistSpecialistRUNNINGSpecialistRUNNINGRUNNINGSpecialistRUNNINGRUNNINGSpecialistRUNNINGSpecialistSpecialistSpecialistSpecialistSpecialist
Alles op het gebied van hardlopen vind je 

bij Adventure Store. Adventure Store heeft 
een groot assortiment hardloopschoenen, 

-kleding en -accessoires. Laat je voorlichten 
door onze gespecialiseerde schoen-

adviseurs en maak gebruik van onze gratis 
persoonlijke voet- en loopanalyse. Voor een 

trainingsadvies, advies over hartslagmeting 
of over een uitgebalanceerd voedingsadvies  

op maat kunnen we je ook verder helpen.

SpecialistSpecialistSpecialist
          Alles op het gebied van fietsen 
vind je bij  Adventure store. Wij hebben
 een uitgebreide collectie fietskleding, 
-schoenen, -helmen en -accessoires.  
Zelfs voor een fietsvakantie hebben we 
specifieke tenten en slaapzakken die 
in de fietstas meegenomen kunnen 
worden. 

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Bezoek gratis het Jan Visser Museum tij dens de 
pannenkoek- en broodbakdag op zondag 17 oktober 2021
HELMOND-NOORD Het Jan Visser 
Museum organiseert op zondag 17 
oktober een dag geheel gewijd aan 
het bakken van pannenkoeken en 
brood. In het verleden op het plat-
teland, lieten de bewoners hun zelf-
bereid deeg bakken in een gemeen-
schappelijk bakhuis. Traditioneel 
werd er één keer per week brood ge-
bakken. Dit speciale vloerbrood bak-
ken wij op zondag 17 oktober voor u.

De herfst wordt voelbaar, de bladeren 
knisperen onder je voeten, terwijl de 
frisse herfstwind je laat huiveren. Een 
herfstzonnetje schijnt door de kalende 
boomkruinen. Een mooie herfstwan-
deling met een enthousiaste IVN-gids 
in een prachtig natuurgebied. Dit is wat 
het Jan Visser Museum u ook biedt op 
17 oktober. De wandelingen door het 
mooie natuurgebied ‘De Bundertjes’ zijn 
vanaf 13.00 uur en duren ongeveer drie 

kwartier tot een uur.  Na deze wande-
ling kunt u, tegen een kleine vergoeding, 
bij ons gezellig een warme herfstpan-
nenkoek of een lekkere kop soep eten. 
De kinderen kunnen hun fantasie de 
vrije loop laten met het maken van een 
herfstversiering van kastanjes en eikels. 
Tijdens deze dag is het museum voor ie-

dereen gratis toegankelijk, dus neem ge-
rust een kijkje in ons prachtige museum.

De themadag begint om 12.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Het Jan Visser 
Museum is gelegen aan de Keizerin Ma-
rialaan 5 in Helmond, nabij zwembad 
De Wissen. 

F | Jan Visser Museum
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KADOBOEK

GROTE
KADOBOEK

HellemondGiftGROTE
KADOBOEK

GROTEHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGiftHellemondGift
KADOBOEK

HellemondGift
KADOBOEK

HellemondGiftGROTEHellemondGiftGROTEHellemondGift
HET 

WWW.HELLEMOND
GIFTKADOBOEK.NL 
IS NU ONLINE!

MEEDOEN MET 
HET LEUKSTE 
KADOBOEK 
VAN HELMOND?

MEER INFO: 
CHRISTEL SANDERS 06-30073181
DANIELLE HUISOON 06-30252512

ONDERNEMERS 
SCHRIJF U NU IN!
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VALT MEDIO 
NOVEMBER 2021
ALS GLOSSY IN 

UW BRIEVENBUS! Wat is het?
Hét Hellemondgift Kadoboek is een Helmondse kadogids voor de feestdagen. Het is een handig 
overzicht van cadeau artikelen welke de lokale Helmondse winkelier aan te bieden heeft. Wie herkent 
niet het probleem van “Wat zal ik toch met Sinterklaas of Kerst geven?’ En hoe handig is het dan dat 
je op je gemak een keuze kunt maken uit vele kadotips. Medio november valt bij alle inwoners deze 
catalogus op de deurmat. Het is de eerste keer dat Adcommunicatie dit glossy magazine uitbrengt. 
Je neemt dus als bedrijf geen advertentieruimte maar producten af. Bij elk product wordt de prijs 
vermeld en de winkel waar het te koop is. We hebben diverse mogelijkheden qua formaten en prijzen. 
Alleen geldt wel: vol=vol. Dus wees er snel bij als je mee wilt doen. Aanmelden kan tot 25 oktober. 
Adverteren kan al vanaf € 44,-!

Waarom?
Om ondernemers op een laagdrempelige manier zich te kunnen laten profileren en inwoners 
bewust te maken dat ze lokaal ‘moeten’ denken en kopen.

Thema’s in het boek
Sport, outdoor & reizen

Baby en kind

Mode en accessoires Ondernemersver./winkelcentra Overig

Huisdier, tuin, klussen Helmondse lekkernijen

Beauty & lifestyle Woondecoratie, koken, 
huishouden

HELMOND-OOST Iedere maandag or-
ganiseert het HMC een Superkien in het 
TOV, Azalealaan te Helmond. Een totale 
geldprijzenpot van € 1500,-, waarvan een 
hoofdprijs van € 400,-. Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote gevulde le-
vensmiddelenmanden en gratis kienkaar-
ten 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 da-
gen, 50 bands, 3 dagen genieten, gratis 
toegang. Kijk voor meer informatie en de 
line-up op www.bluesroutehelmond.nl.

BINNENSTAD Martien van den Berk-
mortel en Henk van Lieshout exposeren 
vanaf 7 september 15.00 uur tot en met 
20 oktober in wijkhuis De Fonkel. Het 
werk bestaat uit schilderijen gemaakt in 
acryl, ieder zijn eigen inspiratie en tech-
niek. Beiden zijn al jaren verantwoordelijk 
voor het organiseren van de exposities in 
De Fonkel, na een lange periode starten 
ze nu op met eigen werk. Martien van den 
Berkmortel heeft al een lange schilder-
shistorie en al diverse exposities achter de 
rug. Zijn werk is heel divers en kleurrijk, 
onderwerpen van realistisch tot abstract. 

Henk van Lieshout is ook al jaren actief, 
eerst tekenen en later schilderen. Ook 
Henk heeft al vaker geëxposeerd. In zijn 
schilderijen spelen kleuren en natuur een 
belangrijke rol. Beide schilders zijn in een 
groep actief met schilderen in het hobby-
centrum Het Baken in Helmond. De ex-
positie in De Fonkel is te bezoeken tijdens 
de openingstijden van het wijkhuis, te vin-
den 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 verbon-
den ongeacht waar u woont of status. 
U bent van harte welkom. Alle data 
onder voorbehoud!! Wij bieden onze 
diensten aan in de Geseldonk op de 
onderstaande data en tijden.  Openings-
tijden najaar 2021 in de Geseldonk: 

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

Repareren? Héééél slim. Het repaircafé 
KBO-St. Lucia is de organisatie die het 
mogelijk maak uw defecte spulletjes te 

laten repareren. Alle gebruiksartikelen 
die verplaatsbaar zijn per fiets of simpel 
transportmiddel zijn acceptabel en zul-
len in behandeling worden genomen. Wij 
repareren naar ons vermogen en kennis 
elektrische– en elektronische apparaten, 
speelgoed, naaimachines, gereedschap, 
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slij-
pen klein gereedschap en scharen/mes-
sen, fietsen en ander klein materieel. Om 
uw artikel ter reparatie aan te bieden, kunt 
u terecht op eerder genoemde data in het 
gemeenschapshuis, Cederhoutstraat 44 
te Helmond. U kunt ook contact opnemen 
op het hieronder genoemde adres: 

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

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
op zaterdag 16 oktober van 11.00 uur tot 
14.00 uur en op woensdag 20 oktober van 
13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Torelaer, 
Groningenhof 4, Helmond. Zie ook www.
facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

CENTRUM Na twintig maanden is het 
weer mogelijk dat de Dichterskring Hel-
mond weer bij elkaar mag komen. Dat 

zal zijn op zondag 17 oktober tussen 14 
en 16 uur bij restaurant De Waard op de 
Markt in Helmond. De geldende corona-
regels voor de horeca moeten wel in acht 
worden genomen. Iedereen die wil, mag 
voorlezen wat zelf is geschreven of door 
iemand anders. Alleen komen luisteren 
mag ook. De toegang is gratis. 

HELMOND-NOORD Moeraseik heeft 
zin in veel kleine feestjes! Daarom zijn wij 
op zoek naar een accordeonist en/of gita-
rist die samen met ons een liederentafel 
op wil zetten. Je hoeft geen hoogbegaafde 
muzikant te zijn (dat mag wél natuurlijk), 
als je maar plezier in muziek hebt en dat 
over kunt brengen aan onze bewoners. 
In goed overleg bepalen we welke avond 
en de frequentie hiervan.  Wilt u uzelf én 
onze bewoners dit plezier doen? Laat dit 
dan weten: activiteiten.moeraseik@zorg-
boog.nl. Conny van Lankveld 06 – 82 79 
97 86 of Franca Steenbakkers 06 – 22 
53 80 72. Zorgbooglocatie Moeraseik, 
Tamboerijnstraat 80 Helmond.

DIERDONK Dit jaar organiseert TV 
Dierdonk alweer voor de 18e keer haar 
Open Dubbel tennistoernooi. Vorig jaar 
hebben we het als gevolg van corona op 
het laatste moment moeten afgelasten. 
Gelukkig ziet het er dit jaar beter uit en 
we hopen dan ook iedereen weer in de 
week van 30 oktober tot 7 november op 
ons mooie tennispark te kunnen verwel-
komen. Ons toernooi staat bekend om zijn 
gemoedelijke, gezellige karakter. Een open 

toernooi betekent dat je je krachten kunt 
meten met deelnemers van andere ten-
nisverenigingen, ook van buiten Helmond! 
Op dit moment kunnen de tennissers zich 
nog inschrijven, dit kan tot en met zondag 
17 oktober tot net voor middernacht. In-
schrijven kan via: mijnknltb.toernooi.nl. 
Uiteraard nemen we de richtlijnen van 
zowel het RIVM als de KNLTB in acht.

BROUWHUIS Van-Alles-Wa Rommel-
markt op zondag 7 november aanstaande. 
KBO-Brouwhuis organiseert wederom, 
met in achtneming van de nodige corona-
maatregelen, een rommelmarkt op zon-
dag 7 november in Gemeenschapshuis 
De Loop aan de Peeleik 7 te Brouwhuis 
van 10.00 tot 14.30 uur. De toegangsprijs 
is slechts een euro per persoon. Als u 
privé-spulletjes wilt verkopen, dan kunt u 
een of meerdere tafels huren. € 3,50 voor 
een kleine tafel en € 5,00 voor een grote 
tafel. Voor een kledingrek langs uw tafel 
betaalt u € 2,00 per meter. Kledingrek zelf 
mee brengen. U kunt zich aanmelden bij 
Cees Senders, telefoon 0492 – 513 335 
of c.senders@bbhmail.nl. De opbrengst 
van de tafelhuur en de entree komt geheel 
ten goede aan KBO-Brouwhuis.

HELMOND De Helmtocht 2021, geor-
ganiseerd door Tourclub ’81, kan helaas 
geen doorgang vinden. Jammer genoeg 
zijn er te weinig vrijwilligers beschikbaar 
om het evenement met de gewenste kwa-
liteit door te kunnen laten gaan. De orga-
nisatie betreurt de situatie.



13vrijdag 15 oktober 2021de loop weekkrant HELMOND

Laatste KDC-10 maakt afscheidsvlucht boven Nederland
HELMOND Donderdag 7 
oktober vloog de laatste 
KDC110, die nog in dienst 
was van defensie, zijn laatste 
afscheidsvlucht boven Ne-
derland. Het veertig jaar oude 
toestel heeft zijn dienst erop 
zitten en gaat na zijn laatste 
rondje boven Nederland, naar 
Amerika vertrekken.

Laatste vlucht
Om 12.00 uur vertrok dit multi-inzetba-
re KDC-10 werkpaard vanaf zijn basis 
Eindhoven en maakte op niet al te gro-
te hoogte, zo tussen de 600 en 1200 
meter, zijn rondje Nederland via Volkel, 
Leeuwarden, Texel, Den Helder, Schip-
hol, Rotterdam Airport, Woensdrecht, 
Breda en Gilze-Rijen. Aan het begin 
van de middag werd het vliegtuig na de 
landing op Eindhoven verwelkomd door 
twee crashtenders van de brandweer. 
Dit gebeurt zoals het met dit soort fes-
tiviteiten de gewoonte is, met een spec-

taculair watersaluut van de brandweer.

Aankoop en ombouw
Omdat uw fotojournalist een staat van 
dienst als grond- en luchtfotograaf bij de 
Koninklijke Luchtmacht heeft verricht, 
was ik hierdoor ook zeer dicht betrok-
ken bij de ombouw van de twee KDC-
10’s bij Martinair. Ik was daarvoor heel 
vaak op Schiphol om die hele ombouw 
op de gevoelige plaat vast te leggen. 

De beide vliegtuigen hebben een lange 
staat van dienst achter de rug. De kis-
ten werden in 1992 overgenomen van 
de toenmalige luchtvaartmaatschappij 
Martinair. Na een ombouw tot tanker-
vliegtuig op Schiphol, werden ze in 1995 
officieel in gebruik genomen. Ik heb het 
genoegen gehad om ook al bij de eerste 
officiële vluchten mooie foto’s te maken. 
De hoofdtaak van de KDC-10’s was in 
feite het tanken van F16’s in de lucht, 

zoals er jaren geleden nog naar oefen-
gebied Goose Bay werd gevlogen. Ook 
voor het voorzien van brandstof aan de 
F16’s tijdens oefenmissies of oorlogs-
missies. De KDC-10’s waren altijd en 
overal voor inzetbaar. De twee KDC-10’s 
zijn in al die jaren ook vele malen ingezet 
bij humanitaire hulpvluchten, naar vele 
landen in de wereld. Onlangs werd het 
toestel nog ingezet om mensen te eva-
cueren vanuit Kaboel in Afghanistan.

European Air Transport Command
De luchtmacht sluit een periode af 
waarin ze niet zelf meer beschikt over 
tanker vliegtuigen, maar deze komen 
voort uit een internationale samenwer-
king. Die taak van strategisch lucht-
transport is overgenomen door een in-
ternationale samenwerking binnen het 
European Air Transport Command. Er 
zijn in totaal 9 nieuwe Airbussen 330 
aangekocht, die hun diensten gaan ver-
zorgen voor zes deelnemende landen. 
Vier van deze tankvliegtuigen zijn op 

de vliegbasis van Keulen-Bonn gesta-
tioneerd.Met heel veel plezier denk ik 
terug aan de tijd, dat ik als fotograaf met 
deze KDC-10’s de wereld rond vloog om 
foto-opdrachten uit te voeren, of als ik 
in de ‘back seat’ met mijn F16-piloot in 
de buurt vloog en daarbij de mooie fo-
to’s kon maken als al die F16’s kwamen 
tanken. Met een selectie uit al die mooie 
foto’s wil ik u hierbij mee laten genieten, 
van een exclusieve serie van een aantal 
door mij gemaakte foto’s.

De afscheidsvlucht van de laatste KDC-10 | F Henk van Dijk

Lezing ‘Natuurparken in Costa Rica’ 
HELMOND-WEST Na een periode 
van gedwongen inactiviteit zal IVN 
afdeling Helmond weer een lezing 
organiseren in samenwerking met 
K.N.N.V. afdeling Helmond op don-
derdag 21 oktober om 20.00 uur. 
De heer Henk van Schayk zal een 
voordracht houden met als titel ‘Na-
tuurparken in Costa Rica’ in de kan-
tine van Speeltuin Helmond-West, 
Arbergstraat 85.

In maart 2019 bezocht hij met een reis-
gezelschap diverse nationale natuurpar-
ken van Costa Rica. In 20 dagen door-
kruiste hij het land van oost naar west 
en van noord naar zuid. Costa Rica ligt 
in Midden-Amerika, tussen Panama en 
Nicaragua en bestaat voor een kwart uit 
beschermd gebied of Nationaal Park. 

Het is een land met een zeer grote biodi-
versiteit, één van de grootste ter wereld. 
Gedurende de lezing maakt u kennis 
met de prachtige natuur van dit land en 
de vele vogels, planten, amfibieën, rep-
tielen en zoogdieren. Toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage is welkom.

F | IVN Helmond

Terwijl het openingsfeest in de grote 
werkplaats van de school plaatsvindt, 
zijn de échte hoofdrolspelers, de stu-
denten, gewoon aan het werk. De vier-
dejaars automotive engineers hebben 
een klassikale les, maar in een ander 
lokaal zijn Ties Reglie uit Horst en Bart 
Verheijden uit Best samen aan het 
sleutelen aan een drone. “Wij zitten in 
het derde jaar van de opleiding tot tech-
nisch specialist”, zegt Ties. 
“Het mooie van deze opleiding? Dat je 
veel verschillende en vernieuwende din-
gen leert. We zijn nu bijvoorbeeld bezig 

met deze drone die op waterstof vliegt. 
Vervoer door de lucht zou zomaar eens 
een nieuwe ontwikkeling kunnen zijn. 
Maar aan de andere kant zijn we ook 
nog met ‘gewone’ verbrandingsmotoren 
van personenauto’s in de weer. Ook erg 
interessant.”

Talenten
Een lokaal verder krijgt een groep eerste-
jaars studenten les. Docent Autotech-
niek Bart Bouwman begeleidt de jonge-
ren. “Wij leiden hier op een vernieuwende 
manier monteurs op”, zegt hij. “We richten 

ons veel meer op de talenten van de stu-
denten en op de keuzes die zij zelf maken. 
Ook leiden we onze studenten breder op  
dan voorheen.”

Omgeving is cool
Aan een van de werktafels is Thijs 
Roosendaal uit Someren bezig met het 
maken van een kleine elektromotor. 
“Na de havo wilde ik een opleiding die 
praktijkgericht was”, vertelt hij. “Deze 
opleiding bevalt me echt goed. We doen 
veel zelfstandig en krijgen hulp waar we 
dat nodig hebben. De omgeving waarin 
de school staat is wel cool. Hier op de 
campus zitten mooie bedrijven. We 
zijn al een keer bij Lightyear op bezoek 
geweest, het bedrijf dat zonneauto’s 

maakt. Dat deze bedrijven hier zijn en 
dat we daar als school contacten mee 
onderhouden, dat stimuleert zeker.”

Voorbeeld van vernieuwing
In de werkplaats spreken de aanwezige 
hoogwaardigheidsbekleders ondertus-
sen hun trots uit over de nu ook officieel 
geopende school. Burgemeester Elly 
Blanksma is blij met de versterking van 
het onderwijs op de campus en voor-
zitter Ingrid Thijssen van werkgevers-
organisatie VNO-NCW benadrukt nog 
eens het grote tekort aan technisch ge-

schoold personeel. Dat de school op de 
campus ligt, zorgt er volgens haar voor 
dat de vernieuwingen uit het bedrijfs-
leven rechtstreeks de school binnen 
komen. Directeur Roel Akkerman van 
Summa Automotive & Smart Mobility 
deelt de trots van de aanwezigen. “Deze 
school is in alle opzichten een voorbeeld 
van vernieuwing. We gaan hier stapsge-
wijs toe naar een open onderwijspro-
gramma, waarin we veel meer tegemoet 
komen aan de behoeften van studenten. 
Deze opleiding is helemaal gericht op de 
toekomst. Wij zijn er klaar voor.”

Summa Automotive Helmond geopend 

Automotive Campus is cool
HELMOND Burgemeester Elly Blanksma, Summa-bestuurder Laurent de Vries en werkgevers-
voorzitter Ingrid Thijssen openden woensdag 6 oktober samen de nieuwste aanwinst voor de 

Helmondse Automotive Campus: het gebouw van Summa Automotive.

Ties en Bart sleutelen aan een drone | F Bert Jansen

Houtse Toneelgroep speelt jubileumvoorstelling op 15, 16 en 17 oktober 2021 
MIERLO-HOUT Het jubileumstuk 
draagt de titel ‘Kroeg of Kabber-
does?’ en zal een feest van herken-
ning zijn voor het publiek. Aan de 
ene kant, omdat het publiek weer 
een geweldige klucht, geschreven 
door Maurits Keyzer, kan verwach-
ten vol humor, zoals ze gewend is 
van HTG. Maar ook, en dat maakt 
dit wegens corona eerder uitgestel-
de jubileumstuk zo bijzonder, omdat 
meerdere oud-leden te zien zullen 
zijn op het podium. Hoe leuk is dat! 

In Kroeg of Kabberdoes gaan de eige-
naressen van twee Helmondse cafés, 
of volgens één van de eigenaressen ‘een 

stijlvol grand-café’, een felle concurren-
tiestrijd met elkaar aan. Dit zorgt voor 
hilarische taferelen, omdat ze beiden uit 
een verschillend milieu afkomstig zijn en 
de dagelijkse gebruiken nogal verschil-
len van elkaar. 

Ondertussen worden ook nog de hoof-
den van de mannen op hol gebracht 
door een wulpse, hardwerkende dame 
uit De Spikkelsteeg, wat voor menig ja-
loezie en ontsteltenis zorgt. Wie zal de 
horecastrijd winnen? 

En zullen er harten veroverd worden? 
Of loopt alles uit op één groot drama? 
De Houtse Toneelgroep nodigt iedereen 

vanaf 12 jaar van harte uit om weer als 
vanouds te komen genieten van een 
heerlijke avond of middag uit in De Ge-
seldonk te Helmond. Kaarten voor dit 
spektakelstuk zijn vanaf nu verkrijgbaar 
via de website of de reserveerlijn.

Informatie
Vrijdag  15 oktober 2021 om 20.00 uur
Zaterdag 16 oktober 2021 om 20.00 uur
Zondag 17 oktober 2021 om 14.00 uur
Locatie: Wijkhuis De Geseldonk, Hel-
mond (Mierlo-Hout)
Entree: € 8,50 euro
Reserveren: www.houtsetoneelgroep.nl 
06 - 12 89 57 27 (ook per SMS of
Whatsapp).
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Minder erfbelasting 
bij overlijden

Alles goed geregeld

n Geen erfbelasting betalen als uw 
partner overlijdt 

n Voorkom een eigen bijdrage aan 
zorgkosten

n Geen erfenis naar de ex van uw kind

n Zorg dat de kinderen minder of geen 
erfbelasting betalen

n Wie kan namens u handelen bij ziekte 
of dementie 

BEL ONS GERUST 
OM DE MOGELIJKHEDEN 

TE BESPREKEN!

Checklist:
JA NEE 

Heeft u een testament van na 2003?

Staan er bepalingen in uw testament om 
erfbelasting te besparen?

Heeft u maatregelen getroffen om niet te hoeven 
interen op uw woning en vermogen, bij opname 
in een verzorgingstehuis?

Kan er een rente worden gekozen in uw 
testament?

Krijgen uw kleinkinderen in uw testament een 
van belasting vrijgesteld deel?

Heeft u een volmacht of levenstestament, voor 
als u niet meer geestelijk bekwaam bent om uw 
zaken te regelen?

Houdt uw volmacht of levenstestament rekening 
met de mogelijkheid om te kunnen schenken?

Heeft u ergens NEE geantwoord? 
Dan is het wel aan te raden om een gesprek te voeren.

Ook hebben wij lezingen over deze onderwerpen voor u 
klaar staan. Beluister en kijk naar onze video's op onze 
website www.schretlennotaris.nl  onder het kopje 
"Thema's"

Bel ons voor een gesprek

0492 370 090 
SCHRETLEN NOTARIS 

SPECIALISTEN ERFRECHT EN FAMILIERECHT

Dorpstraat 127 - 5731 JH Mierlo

Website:  www.schretlennotaris.nl
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www.cda.nl/noord-brabant/helmond

Het is geen geheim dat CDA Helmond vanaf het begin af aan geen be-
hoefte heeft aan het toestaan van meer coffeeshops in Helmond. Wij 
zijn daarmee een minderheid in het Helmondse politiek. Onze kritiek is 
echter wel gebaseerd op een gedegen fundament. Drugs, hoe soft ook, 
zijn middelen die niet bijdragen aan een gezond en vitaal lichaam. Het 
zijn verdovende middelen! Daarnaast zal het openen van meer coffee-
shops de straathandel niet doen verminderen. Wij zijn en blijven heel 
kritisch op de plannen die het gemeentebestuur heeft. Juiste voorlich-
ting op scholen en zorgen voor een ontmoedigingsbeleid zou kunnen 
bijdragen aan het uitbannen van deze middelen. 

We moeten vooral niet vergeten dat het vaak begint als een onschuldig 
jointje maar dat het al snel verder gaat en de verslaving de mensen echt in 
zijn greep krijgt. Drugs zorgen voor veel problemen in gezinnen, op school 
en op het werk. Wij zijn en blijven tegen meer coffeeshops in Helmond.

Afgelopen week stond in het Eindhovens Dagblad dat het 
gemeentebestuur een besluit heeft genomen om meer 
coff eeshops in Helmond toe staan. Een meerderheid in 
de Helmondse gemeenteraad heeft daartoe besloten. 

Pieter Vervoort,
fractievoorzitter CDA Helmond

Helmond

Actueel: de begroting 2022

‘samen moet het lukken’
Samen voor de stad.

Vanaf 2025 is de begroting structureel 
sluitend. Dat wil dus zeggen dat het 
huishoudboekje van de gemeente Hel-
mond op orde is. Het huidig college laat 
een aantal fundamentele beslissingen 
over aan een nieuw komend college. 
Dat is een goede traditie in de politiek 
dat je de eventuele opvolgers niet voor 
de voeten loopt en beslissingen dus 
aan een nieuwe coalitie laat. Daarom 
staan er geen grote plannen op stapel en 

maakt de huidige coalitie de plannen af. 
Als het aan het CDA Helmond ligt dan 
maken wij graag deel uit van die nieuwe 
coalitie met de juiste partners. Wij willen 
namelijk graag onze ideeën voor de stad 
verwezenlijkt zien in een nieuwe samen-
werking. Een punt van zorg de komende 
jaren is wel de kosten voor de jeugdzorg. 
Die zien we alleen maar oplopen. Het is 
ook een beetje afwachten wat de nieuwe 
regering gaat doen met deze steeds maar 

stijgende kosten. Gemeenten zijn afhan-
kelijk van het Rijk als het om deze kosten 
gaat. In november 2021 stelt de raad de 
begroting voor 2022 vast. De verwach-
ting is dat de begroting redelijk breed ge-
steund zal worden. CDA Helmond heeft 
wel zorgen over de kosten van het huis 
van de stad. Gaan we het redden met de 
middelen die daarvoor gereserveerd zijn?

CDA gemeenteraadsfractie

De komende weken staan voor de gemeenteraad in het teken van de begroting 2022 e.v. 
Mooi nieuws is dat de begroting voor de komende jaren een sluitende situatie laat zien. Dat wil 

zeggen we geven niet meer uit dan we binnen krijgen. Dat is een compliment waard.

Onlangs heeft de projectontwikke-
laar de parkeerplaats bij het MFC 
van de straatklinkers ontdaan en er 
hekken omheen gezet. De CDA frac-
tie is met een brief aan het college 
van B&W de vraag gesteld om hand-
havend op te treden en nu eindelijk 
eens een keer de gemaakte afspra-
ken na te komen.

Eerder gaf het college aan dat de activi-
teiten van het MFC niet gehinderd zou-

den worden door de bouwplannen van 
mijnheer Giebels. Met het afbreken van 
de parkeerplaats voldoet het college in 
ieder geval niet aan die toezegging van-
daar dat wij de handhavingsvraag heb-
ben gesteld. CDA Helmond denkt dat 
het de komende tijd nog heel onrustig zal 
blijven en dat zelfs rechtszaken gevoerd 
moeten worden om de belangen van de 
verenigingen te bewaken. Wij staan in ie-
der geval vierkant achter de verenigingen 
in Stiphout!

Het blij ft onrustig in StiphoutHet blij ft onrustig in Stiphout

Ron Peters, 
burgercommissielid CDA Helmond

CDA Helmond heeft in de afgelopen 
weken maar liefst 7 wijkbijeenkom-
sten gehouden door de gehele stad. 
Die bijeenkomsten hebben ons veel 
geleerd over wat er in de stad leeft, 
wat mensen bezig houd en waar 
mensen zorgen over hebben. Maar 
we hebben ook gehoord waar onze 
inwoners trots op zijn. Wij hebben 
wel één belangrijke rode draad ge-
hoord in al die bijeenkomsten: men-
sen willen een betrouwbare en voor-
spelbare overheid!

Precies om die reden is een van de be-
langrijkste onderwerpen in het verkie-
zingsprogramma van het CDA Helmond: 

MENSEN. Het moet weer gaan om de 
mensen in de stad en niet om plannetjes 
die passen in een partijpolitieke ideo-
logie. De mensen centraal stellen in de 
plannen die we met elkaar maken. Het 
CDA Helmond zal zich iedere keer de 
vraag stellen; “wat hebben de Helmon-
ders er aan”. Als wij die vragen kunnen 
beantwoorden dan krijgen wij de ko-
mende 4 jaar een beleid waar iedereen 
zich bij thuis zal kunnen voelen. Werk-
gelegenheid om te kunnen leven, wonin-
gen om te kunnen wonen, activiteiten 
om de eenzaamheid onder bijvoorbeeld 
ouderen te kunnen bestrijden en zorg 
leveren aan die mensen die het nodig 
hebben. CDA Helmond dankt iedereen 

die de wijkavonden heeft bezocht en ons 
ideeën heeft aangereikt voor het verkie-
zingsprogramma. Alle onderwerpen die 
aan bod zijn geweest hebben een plaats 
in het verkiezingsprogramme gekregen. 
Het programma zal nu door de leden van 
CDA Helmond worden behandeld en 
vastgesteld. Het is de bedoeling om de 
komende weken telkens van die onder-
werpen in deze krant te publiceren.

Wij kbij eenkomsten
leveren veel programma-
onderwerpen

Helmond

Meer coffeEshops? 

Voor het CDA 
niet nodig!

Advertorial
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Geopend op de Steenweg in Helmond
Kom kijken en proeven de gehele maand oktober. 

Maak kennis met ons ruime assortiment.

Steenweg 42, 5707 CH Helmond www.smaakenlust.nl

Openings Actie
Overheerlijke tas vol waar je alle smaken van lust!

Actieprijs 15.00 euro zo lang de voorraad strekt

nr : 8618.32.401

kupanda2grow.com
kupanda2grow@gmail.com  |  Iban: NL85RABO 0362 4623 05

Benefietconcert
Met een optreden van:

’t Boekels Kwartierke
Locatie: De Smed Stiphout
Zaterdag 6 november aanvang: 20.00 uur.
Zondag 7 november aanvang: 14.00 uur. (matinee)
Kaarten € 12,50  
verkrijgbaar via  https://www.ticketview.nl/shop/Kupanda2grow
www.boekelskwartierke.nl
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De 79e editie van Kunstlokaal42
Kunstlokaal42 en de coronacrisis 

Sinds 25 september 2021 zijn een aan-
tal maatregelen vervallen, waaronder 
de anderhalve-meter-afstandsregel, en 
werden andere regels van toepassing 
verklaard. Een coronacheck aan de 
deur is verplicht en de sluitingstijd is 
onverbiddelijk: om 24.00 uur moeten 
we buiten staan. Ook is het nog steeds 
nodig om te reserveren. Dat doe je via 
lokaal42@gmail.com. Maar mocht je op 
het laatste moment besluiten om alsnog 
te komen, reserveren aan de deur kan 
ook! (Mits niet vol.) De toegang is en 
blijft gratis!

De eerstkomende editie is woensdag 20 
oktober om 21.00 uur en te gast zijn dan 
voorzitter Ger Jacobs en secretaris Wim 
Raaijmakers van Stichting Genootschap 
Lucas Gassel, kunstenares Trudie Broos 
die het borstbeeld van Lucas Gassel 
maakte dat 16 oktober zal worden ont-
huld in het Burgemeester Geukerspark 
en haar man Noud Peters.  
Wij hopen jullie allemaal weer gezond en 
wel te kunnen ontmoeten!

De negenenzeventigste editie van 
Kunstlokaal42 staat in het teken van 
het ontstaansproces van de bronzen 
buste, gemaakt door kunstenares Tru-
die Broos. Haar dochter Mette Peters 
(filmdocent aan de Hoge School voor de 
Kunsten in Utrecht) en haar echtgenoot 

Noud Peters hebben dit proces ook in 
een filmdocumentaire vastgelegd. Deze 
zal getoond worden, voorzien van com-
mentaar.    

Ger Jacobs en Wim Raaijmakers
over Stichting Genootschap 
Lucas Gassel
We trappen de avond af met Ger Ja-
cobs en Wim Raaijmakers van de begin 
2021 opgerichte Stichting Genootschap 
Lucas Gassel. Zij neemt het stokje over 
van Stichting Lucas Gassel, organisator 
van het Lucas Gasseljaar in 2020. Deze 
is inmiddels ontbonden en blij dat haar 
werk voor de lange termijn wordt voort-

gezet. Het Genootschap stelt zich ten 
doel de naam en het werk van Lucas 
Gassel van Helmont op diverse manie-
ren levend te houden in Helmond, maar 
ook erbuiten. De eerste activiteit van het 
Genootschap was het realiseren van 
een borstbeeld van Lucas Gassel.
Trudie Broos over de 
ontstaansgeschiedenis van 
de buste van Lucas Gassel
Voor het maken van dit borstbeeld viel 
de keuze op Trudie Broos, woonachtig 
in St. Oedenrode, die eerder de borst-
beelden van de Helmondse componis-
ten Matthijs Vermeulen en Alphonse 
Stallaert maakte, die oorspronkelijk op 
het oude Speelhuisplein stonden, maar 
inmiddels in het Burgemeester Geuker-
spark.

Trudie Broos werd geboren in Weert. 
Al op jonge leeftijd kreeg zij de eerste 
tekenlessen van haar vader, kinder-
boekenschrijver en illustrator Piet 
Broos. Van 1960 tot 1967 volgde zij 
een kunstvakopleiding beeldhouwen 
aan de Stadsacademie voor Beelden-
de Kunsten in Maastricht en vervolgde 
die studie aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten in Amsterdam bij 
onder andere Piet Esser. Trudie Broos 
was lange tijd verbonden aan het Pieter 
Brueghel Instituut in Veghel als docent 
ruimtelijke vormgeving en beeldhou-
wen. Trudie Broos woont en werkt in 
Sint-Oedenrode.

Trudie’s aandacht gaat vooral uit naar 
het menselijk gelaat. Hiervan getuigen 
de vele portretten die zij heeft vervaar-
digd, zowel in klei, brons als in hout en 

HELMOND Het is al weer meer dan een jaar geleden dat we in Kunstlokaal42 konden samenko-
men. September 2020 was muziekwetenschapper en – publicist Thea Derks te gast. Ze sprak over 
componist Reinbert de Leeuw. Dat was de eerste editie na februari 2020, toen bijeenkomsten met 

meer dan 3 personen werden verboden en de horeca op slot ging. Na een versoepeling van de maat-
regelen konden we in september 2020 weer aan de gang, mits op anderhalve meter afstand. Daarna 

werden alle versoepelingen snel teruggedraaid en kwam er zelfs een avondklok.

Trudie Broos maakte het borstbeeld van Lucas Gassel | F Organisatie Kunstlokaal42

Onthulling buste
Lucas Gassel

Helmond: Namens het bestuur 
van Genootschap Lucas Gassel: 
Graag nodigen wij u uit aanwezig 
te zijn bij de feestelijke onthulling 
van de buste van Lucas Gassel 
op zaterdagmiddag 16 oktober 
aanstaande. Beeldhouwster 
Trudie Broos maakte dit bronzen 
beeld. Het herinnert inwoners 
van en bezoekers aan Helmond 
aan ‘onze’ landschapsschilder. 
En hiermee zetten we Lucas ook 
op een voetstuk, letterlijk en fi-
guurlijk, op een mooie plek in het 
Burgemeester Geukerspark.

U bent dan van harte welkom vanaf 
14.30 uur in Bibliotheek Helmond 
(Watermolenwal 11). Om 15.00 uur 
start daar het programma met een 
bijzondere verwelkoming. Bij de 
onthulling worden ook enkele woor-
den gesproken: burgemeester Elly 
Blanksma namens de gemeente 
Helmond, Betty van der Walle na-
mens stichting Lucas Gassel en Ger 
Jacobs namens stichting Genoot-
schap Lucas Gassel. De bijeenkomst 

duurt tot circa 17.00 uur. De organi-
satie zorgt voor een drankje, hapje en 
passend vermaak. Uiteraard houden 
we ons dan aan de geldende coro-
namaatregelen. We rekenen op uw 
begrip en medewerking. 

Nota bene:
1. Als u besluit op 16 oktober aanwe-
zig te zijn, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk via een e-mail naar info@lu-
casgassel.nl laten weten (in verband 
met de organisatie)
2. Wij hopen op mooi weer die zater-
dagmiddag. Maar als het regenachtig 
is, wilt u dan uw eigen paraplu mee-
nemen? 

Wim Raaij makers en Ger Jacobs bekij ken een eerste schetsontwerp in het atelier van 
Trudie Broos | F Organisatie Kunstlokaal42

steen. De veranderingen en de sporen 
die het leven achterlaten op een ge-
zicht, de uniciteit en het onvervangbare 
van een persoon vastleggen, blijft een 
voortdurende uitdaging. In opdracht van 
de gemeente Eindhoven vervaardigde 
Trudie Broos in 2014 een borstbeeld 
in brons van koning Willem-Alexander. 
En nu dus voor Stichting Genootschap 
Lucas Gassel een borstbeeld van Hel-
monds grootste kunstenaar Lucas Gas-
sel van Helmont. 

Trudie vertelt over de opdracht, hoe het 
beeld tot stand is gekomen en over haar 
werkwijze. Dit gehele proces is door 
haar man Noud Peters en dochter Met-
te Peters gefilmd. Deze opnames wer-
den gecombineerd tot een ‘documentai-
re’ die we gezamenlijk zullen bekijken, 
van commentaar voorzien door Trudie 
Broos en Noud Peters.
Het belooft woensdag 20 oktober we-
derom een boeiende avond te worden. 
Uiteraard is er na afloop ruimte voor 
vragen en discussie. 

Nieuwe rubriek: het biermoment
Op het eind van de avond zal Jurr 
Buinck, uitbater van Lokaal42 en groot 
bierkenner, ons iets vertellen over een 
nieuw bier in het assortiment, al dan 
niet passend bij het seizoen of onder-
werp. Uiteraard kunt u het betreffende 
biertje na afloop drinken.

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?



18 vrijdag 15 oktober 2021 de loop weekkrant HELMOND

90 jaar. Zo lang is het Anna al verbonden met iedereen 
in onze regio. We begonnen als een lokaal ziekenhuis, 
vandaag zijn we een brede zorggroep met alle medische 
specialismen. Ananz Ouderenzorg en TopSupport 
kwamen bij de familie. En vanaf nu dragen we ook 
allemaal dezelfde naam.

Warm en persoonlijk, zo stond het Anna vanaf het begin 
bekend. En dat zit nog steeds diep verankerd in ons dna. 
Wat een bijzondere verhalen hebben we verzameld in 
90 jaar.

AANGENAAMWij zijn ANNA.

Lees alle verhalen van vroeger 
en nu op www.annazorggroep.nl/
wijzijnanna

Cees-rein
“Grote namen 
spreken tot de 
verbeelding, maar 
onze kracht zit ook 
in de kleine dingen.”

Annie en Dewi
“Je maakt Annie 
niks wijs want 
ze is zelf 40 jaar 
verpleegkundige 
geweest.”

Lia
“Dokter
Bastmeijer zag 
me niet als 
patiënt, maar als 
gewoon meiske.”



19vrijdag 15 oktober 2021de loop weekkrant HELMOND

Wisten jullie dat het Elkerliek een 
eigen muziekstudio heeft, waar 
radio wordt gemaakt voor hun pa-
tiënten en dat dat helemaal door 
vrij willigers wordt gerealiseerd? Ik 
kwam erachter toen ik zelf in het 
ziekenhuis lag 3 weken geleden en 
er iemand langs kwam of ik een ver-
zoeknummer had om te luisteren die 
middag. Ze legde precies uit waar ik 
het kon horen op de tv bij  men bed. 
En ik vroeg natuurlij k een plaatje 
aan, want ik vond dit zo leuk.
Die middag heb ik met veel plezier 
geluisterd en verbaasde me dat er 
zoveel aangevraagd werd. Ik lag te 
luisteren en hoorde ook 2 nummers 
van Jim Reeves langskomen, wat 
me gelij k deed denken aan mij n va-
der die daar groot fan van was. Ook 
andere mooie nummers kwamen 
vurbij , het was een heerlij k ontspan-
nen anderhalf uur met een mix van 
muziek. Ik vuulde me ineens een 
stukske beter, ik vond het heerlij k 
dat muziek luisteren, wat geweldig 
dat dit dankzij  deze vrij willigers 
nog steeds bestaat.
Die middag zat Berry Leenen ach-
ter de knoppen, die ik gelij k belde in 
de studio voor een afspraak te ma-
ken, want hier wou ik een column 
aan wij den, Mee een mooie foto van 
deze groep bij zondere Helmonders, 
ik denk dat er veel mensen niet we-
ten dat dit nog bestaat, ziekenhuis-
radio. 
Elke week zenden ze uit: op dinsdag- 
en donderdagmiddag van 15.00 tot 
16.30 uur en zaterdagmorgen van 
10.00 tot half 12. Je kan ook vanuit 
thuis een verzoekplaatje aanvragen 
voor iemand die in het ziekenhuis 
ligt, je kan op de uitzendingstij den 
de studio bellen op 06 – 25 08 15 
78. Of per mail kun je verzoekjes 
aanvragen via ziekenhuisradio@el-
kerliek.nl. Ik vind het zo bij zonder, 
Radio Elkerliek bestaat zelfs al 60 
jaar.
Dankzij  de 7 vrij willigers kan dit 
nog steeds gerealiseerd worden. Dit 
studiogroepje wordt aangestuurd 
door Ton van Rens, die alles regelt 
voor hen zodat ze kunnen draaien, 
maar hij  is ook de coördinator van 
alle vrij willigers in het Elkerliek zie-
kenhuis (een 200 stuks ongeveer). 
Vurige week ben ik op bezuuk ge-
wist in de catacomben van het zie-
kenhuis, waar de studio zit, echt 

helemaal in de kelder. Ik maakte 
kennis met een geweldige, enthou-
siaste groep radiovrij willigers. Van 
de 7 zitten er 4 achter de knoppen 
en de anderen lopen de kamers af 
om verzoeknummers op te nemen en 
vaak maken ze ook een praatje met 
de patiënten zoals bij  mij .
Ik raak in gesprek met Marga, ze is 
76 en zit ook achter de knoppen als 
DJ. Dat vind ik nog eens stoer, ze 
werkt hier het langste, namelij k 15 
jaar. Het is een leuke groep, en wat 
doen ze dit met een big smile en vol 
passie. Ik vind jullie stuk vur stuk 
TOPPERS van de bovenste plank, 
het is niet zo vanzelfsprekend dat 
men zich inzet voor anderen en dat 
doen jullie zeker.
Het mooie is dat ze in de lockdown 
met corona een belangrij ke rol heb-
ben gespeeld tussen de thuiszitters 
die niet op bezuuk mochten komen, 
maar wel via hen muziek aan kon-
den vragen en de groetjes konden 
doen. Veel mensen weten gewoon 
niet dat dit nog bestaat en dat wou 
ik toch iedereen laten weten dat wij  
in Helmond nog steeds een eigen ra-
dio hebben in ons ziekenhuis.
Berry, Marjo, Arnold, Adriënne, 
Jan, Marga en Willy, ik ben trots op 
jullie en vond het super�ij n dat jullie 
voor mij  een lichtpuntje waren toen 
ikzelf in het ziekenhuis lag. Ik hoop 
dat jullie nog lang dit werk mogen 
doen en ik hoop dat het Elkerliek 
jullie 60-jarig jubileum niet vergeet 
;-), want dit is echt bij zonder en de 
miste ziekenhuizen hebben dit jam-
mer genoeg niet meer.
Wat ze zelf nog wilden toevoegen, is 
dat ze zonder alle apparatuur dit 
werk niet zouden kunnen doen en 
die is geschonken door de vrienden 
van het Elkerliek, dat moest er zeker 
bij  vermeld worden.  
Heel veel succes met jullie mooie 
werk. En ik hoop dat er veel ver-
zoekjes aan worden gevraagd voor 
de patiënten. Want muziek is soms 
het beste medicij n voor hart en ziel. 

Fij n weekend.
Tot volgende week 

Radio Elkerliek

Houdoe!

Coeur de Parisienne in Cacao Expo
Tentoonstelling van 17 oktober tot en met 28 november in De Cacaofabriek

Coeur de Parisienne is een dialoog tus-
sen de schilderijen van Helma Michiels 
en de keramische sculpturen van Ja-
nina Frye, Boris van Hoof en Sabina 

Timmermans. Het werk van Michiels 
bestaat uit expressieve, geabstraheerde 
schilderijen en tekeningen waarin ze de 
kracht van de vrouw laat doorklinken. 
Vele wegen in Michiels’ werk leiden naar 
Parijs. Het is de stad waar in de acht-
tiende eeuw tijdens de Franse Revolutie 
het moderne feminisme werd geboren, 
waar Van Gogh en zijn laatnegentien-
de-eeuwse tijdgenoten naartoe trokken 
voor inspiratie en ervaring, en waar in 
2016 het Klimaatakkoord werd gete-
kend. Het moderne Parijs is nog steeds 
een stad waar kunst de efficiëntie van 
het moderne leven ontstijgt en tot de 
verbeelding blijft spreken.

Europees Keramisch Werkcentrum
Coeur de Parisienne is een samen-
werking tussen de Cacaofabriek in 
Helmond en Sundaymorning@ekwc 
in Oisterwijk. De Cacaofabriek nodigde 

Helma Michiels uit voor deze expositie 
en nodigde het keramisch centrum uit 
om kunstenaars naar aanleiding van 
een werkperiode in het EKWC aan te 
dragen als aanvullingen op Michiels’ 
werk. Directeur Ranti Tjan en projectlei-
der Nico Thöne kozen drie kunstenaars: 
Janina Frye, Boris van Hoof en Sabina 
Timmermans. Zij zagen in het werk van 
deze drie kunstenaars echo’s van het 
vrije, fysieke werk van Michiels.

In Coeur de Parisienne vormen de schilde-
rijen en tekeningen van Michiels de rode 
draad. Het keramiek van Frye, van Hoof 
en Timmermans verhoudt zich daarmee 
inhoudelijk en visueel op eigen wijze.

Corona-informatie
Wil je de opening bijwonen: zorg dan 
voor een corona-toegangsbewijs in de 
CoronaCheck-app of op papier.

SUYTKADE Op zondag 17 oktober vindt de opening plaats van Coeur de Parisienne 
in de Expo-ruimte van De Cacaofabriek in Helmond. De tentoonstelling van schilder Helma Mi-
chiels en keramisch werk van Janine Frye, Boris van Hoof en Sabina Timmermans duurt tot en 
met 28 november en is dagelijks gratis te bezoeken. De opening op 17 oktober wordt om 15.00 

uur gedaan door Stijn Smeulders, gedeputeerde voor cultuur, sport, welzijn en veiligheid 
van de Provincie Noord-Brabant.

Wie wordt de 11e prins der Brandeliers?
BRANDEVOORT U kunt de naam van 
onze nieuwe hoogheid gaan raden en 
sturen naar info@brandeliers.nl.

Zien we u bij de prinsbekendmaking op 
zaterdagavond 20 november in onze 
hoftempel ’t Brandpunt? Noteer deze 
datum alvast in 
uw agenda! Meer 
informatie volgt.

De Rabo ClubSupport-actie is weer gestart!
Geef een stem aan IVN Helmond 

HELMOND Al enkele jaren organi-
seert de Rabobank een financiële 
actie, waar aangesloten verenigin-
gen een mooie cent mee kunnen 
binnenhalen. IVN Helmond heeft 
vanaf het begin succesvol meege-
daan aan deze actie. Veel leden en 
andere mensen gaven een stem aan 
ons. Fantastisch! 

Natuurlijk rekenen we ook dit jaar weer 
op flink wat support! Geef ook nu weer 
je stem aan het IVN tussen vandaag en 
uiterlijk 25 oktober Hoe doe je mee? 
Dit kan via de bankieren-app van de 
Rabobank of via de website: rabobank.
nl/leden/clubsupport. Hou je bankpas 
bij de hand en volg de instructies. Als 

je in de zoekbalk ‘IVN’ invoert, dan kom 
je meteen op de juiste plaats terecht en 
vind je IVN Helmond, de club die jouw 
stem verdient.  Let op: je mag drie stem-
men uitbrengen. Dat kan drie keer op je 
favoriete club, maar je kunt ook andere 
clubs wat gunnen. Denk daarbij dan ook 
aan de andere natuurorganisaties die in 
Helmond actief zijn binnen het Natuur-
platform. Dat zijn Groei & Bloei Hel-

mond, Imkersvereniging Helmond en 
Landschapspark Kloostereind Brouw-
huis. En lukt het je niet meteen, neem 
dan contact op met het bestuur van 
IVN Helmond via ivnhelmond@gmail.
com. Wij helpen je dan verder. 

Maar nu eerst: stem op IVN Helmond. 
Dank je wel en… zegt het voort: familie, 
vrienden, bekenden…
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 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl

Beekerheide 28  Beek en D
onk 

ERVAREN  
VLOERENLEGGER

32 - 38 uur per week

LEERLING 
VLOERENLEGGER

24 - 38 uur per week

ADVISEUR/ 
WERKVOORBEREIDER  

32 - 38 uur per week

AFWISSELEND WERK
(VAST) DIENSTVERBAND

SAMENWERKEN IN EEN HECHT TEAM 
MODERNE ARBEIDSVOORWAARDEN

Voor meer informatie over deze functies kijk op
www.vloerenland.com/over-ons/vacature

“Bij Vloerenland     
  krijg je nog echt 
  de tijd voor het 
  leveren van       
  kwaliteit.”

Wij zijn op zoek naar een

Coffral B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van bekistings- en 
ondersteuningsconstructies. Vanuit onze vestiging in Beek en Donk worden de 
meest efficiënte ondersteuningssystemen geleverd aan bouwplaatsen door het 
gehele land. 

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een fulltime:

Logistiek Manager
Tot uw taken behoren o.a.:
• het afstemmen van zowel uitgaande als inkomende leveringen.  
• aansturen van onze magazijnmedewerkers.
• de benodigde documenten opstellen evenals het beheer van de voorraad.

Wij vragen:
• opleiding: minimaal MBO niveau.
• goede communicatieve eigenschappen en affiniteit voor de bouw. 
• commerciële instelling en zelfstandig kunnen werken. 

Wij bieden:
• een uitdagende functie met de daarbij behorende interne opleiding en begeleiding.
• een enthousiast team collega’s.
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Verhuur & Verkoop van

BEKISTINGEN EN ONDERSTEUNINGEN

Ben je geïnteresseerd in deze functie bel of mail ons dan:

T: 0655 848 068          vE: wim.gillis@coffral.com

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-ga's. Met veel werklocaties in heel Neder

land, is er altijd één bij jou in de buurt. Al 

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

vacature@fonville.nl  •  0524 - 512 053  •  www.werkenbijfonville.nl

Bekijk de vacature op: www.werkenbijfonville.nl/vacatures

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

Woonachtig in de regio Helmond 
en omstreken.

Ben jij op zoek naar een nieuwe 
uitdaging vol afwisseling.
Download dan onze vacature op 
www.sprankenis.nl/vacatures 
of bel 040-2061239

AUTOBERGER en 
PECHHULPVERLENER(s)PECHHULPVERLENER(s)

Door recente uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:Door recente uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

AAN ALLE HUURDERS VAN WOCOM 
IN DE GEMEENTE HELMOND.

ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERSBELANGENVERENIGING 
WOCOM HELMOND / DE VAART.

DINSDAG 26 OKTOBER 2021. 
WIJKHUIS WESTWIJZER, CORTENBACHSTRAAT 70, HELMOND WEST.  19.30 UUR.

www.helmondnu.nl
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Ensemble 1685 in Spaanse sferen onder leiding 
van grootmeester Adrián van der Spoel

Lambertus concerten presenteert: 

Een heel bijzonder en uniek optreden 
van Ensemble 1685 onder leiding van 
de internationaal geprezen musicus, 
artistiek leider en onderzoeker Adrián 
van der Spoel. Hij werd geboren en op-
geleid in Argentinië, bekwaamde zich 
in Nederland verder in koordirectie en 
compositie (bij Daniel Reuss en Daan 
Manneke) en specialiseerde zich in 
oude muziek (onder andere bij Jos van 
Veldhoven en Paul van Nevel). Hij ont-
wikkelde zich tot een autoriteit op het 
gebied van de Latijns-Amerikaanse en 
Spaanse volks- en renaissancemuziek. 
Hij richtte in 2001 het ensemble Músi-
ca Temprana op, dat optrad op de grote 
nationale en internationale podia met 

oude muziek, speciaal uit Zuid-Ame-
rika. Regelmatig wordt hij gevraagd als 
gastdirigent voor projecten en Stichting 
Lambertus Concerten is het nu gelukt 
hem te contracteren voor dit bijzondere 
project in Helmond. 

Met Ensemble 1685, een project-en-
semble dat in wisselende samenstel-
lingen optreedt met begeleiding van 
professionele instrumentalisten en on-
der gespecialiseerde leiding, laat Adrián 
van der Spoel Helmond kennismaken 
met deze prachtige oude muziek die het 
absoluut waard is ontdekt te worden 
en een groter publiek te trekken. Op 
het programma staan diverse Maria-

liederen; Maria als moeder, middelares 
en beschermvrouwe, gezangen uit de 
cyclus van het kerkelijk jaar, vespers, 
psalmen; afwisselend, soms eenvoudig 
als een volksliedje, dan weer complex 
meerstemmig en met gregoriaanse tus-
senzangen. Het is werkelijk prachtige, 
serene muziek van één van de grootste 
Spaanse componisten van zijn tijd (zes-
tiende eeuw), De Victoria, die ook een 
deel van zijn leven in Italië doorbracht. 
Hij schreef veel vocale werken, die door 
veel koren nog steeds worden uitge-
voerd. Ook de Portugese componist D. 
Lobo komt binnen het thema ‘Maria’ aan 
bod met zijn indrukwekkend Magnificat. 
Dat zijn muziek werd uitgegeven door 

één van de grootste uitgeverijen in die 
tijd (Plantin-Moretus) zegt genoeg over 
de kwaliteit en het belang van dit werk. 

Daarbij worden bovendien nog enkele 
anonieme werken uitgevoerd die Adrián 
van der Spoel zelf ontdekte in oude bi-
bliotheken en muzikaal ‘vertaalde’. Een 
indrukwekkend en subliem samenge-
steld programma voor deze zaterdag-
avond, dat u in de magnifieke akoestiek 
van de Trudokerk in Stiphout ten volle 
laat genieten van de sfeervolle en krach-
tige muziek uit de Latijns-Amerikaanse 
renaissance. Verzeker u dus van een 
goede plaats en reserveer via:
www.lambertusconcerten.nl

STIPHOUT Op zaterdagavond 16 oktober om 20.00 uur brengt Ensemble 1685 onder leiding van de internationaal 
gelauwerde Argentijnse expert Adrián van der Spoel prachtige muziek van Spaanse componisten uit de renaissance. Uitgevoerd 
worden werken van onder andere T.L. de Victoria, D. Lobo met (Maria)liederen, psalmen en andere gezangen, afgewisseld met 

gregoriaanse delen. Plaats: Trudokerk, Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond (Stiphout). Entree: €8 tot €12.50. 
Reserveren voor dit unieke concert kan via lambertusconcerten.nl

Adrián van der Spoel 
| F Lambertus Concerten

Ensemle 1685 | F Lambertus Concerten

Gezond
Mierlo-Hout 

MIERLO-HOUT Een gezonde 
leefstijl in een gezonde leefom-
geving is belangrijk. Je voelt je 
fitter, bent minder (langdurig) 
ziek en je hebt misschien op 
termijn wel minder medicijnen 
nodig. Goede voeding, dage-
lijks bewegen, vermindering 
van stress, goede sociale con-
tacten, voldoende slapen in 
een groene omgeving zijn hier-
voor van belang. 

Dat weten we allemaal, maar het 
is erg moeilijk wanneer we hier iets 
in willen of moeten veranderen. 

Vanaf oktober 2021 komt op bijna 
iedere maandagavond om 19.00 
uur in wijkgebouw De Geseldonk 
een gezondheidsthema aan bod. 
Je wordt van harte uitgenodigd 
om deze avonden kosteloos bij te 
wonen. Meld je hiervoor tijdig aan 
via info@kansrijkmierlohout.nl, 
want vol is vol.

Voor degene die wil is er aanslui-
tend een wandelactiviteit, dus 
neem je wandelschoenen mee.  
NB: Vooralsnog is een geldige 
QR-code in combinatie met ID-be-
wijs vereist!

Programma Oktober 2021
Maandag 18 oktober 19 – 20 uur: 
‘Waarom het een uitdaging is om 
ons gedrag te veranderen.’ Wilma 
Hartman, leefstijlcoach Hartman-
Coaching.com

Maandag 25 Oktober 19 – 20.30 
uur: ‘De invloed van leefstijl op je 
gezondheid.’ Alfons Notermans, 
huisarts & Hermie de Groot, prak-
tijkondersteuner Medisch Cen-
trum Mierlo-Hout.

Bibliotheek TechLab gaat op tour in de herfstvakantie
HELMOND In één middag alles 
leren wat je moet weten om zelf 
stopmotion filmpjes te maken? Dat 
kan in de herfstvakantie in de bi-
bliotheek. Op dinsdag 26 oktober 
in Bibliotheek Asten, woensdag 27 
oktober in Helmond en donderdag 
28 oktober in Someren kunnen kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar deelne-
men aan de workshop Stopmotion. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur gaan 
deelnemers aan de slag om een ei-
gen stopmotion film te maken.

Stop-motion is een filmpje dat je maakt 
door verschillende foto's na elkaar te 
nemen. Tijdens deze workshop leer je in 
een middag alles wat je moet weten om 
zelf stopmotion filmpjes te maken. We 
beginnen eerst met een korte introduc-

tie. Wat is een animatiefilm en hoe werkt 
stopmotion nu precies? Daarna gaan 
we aan de slag met het maken van een 
verhaal en een storyboard. Uiteindelijk 
ga je materialen verzamelen om een de-
cor te maken en vertel je het verhaal. We 
sluiten de workshop af door alle films te 
bekijken en te zien hoe alle verhalen tot 
leven zijn gekomen. Aan het eind van 
deze workshop weet je hoe stopmotion 
werkt, heb je een gaaf verhaal bedacht 
en kun je een korte stopmotionfilm la-
ten zien. Deelname kost 2,50 per kind. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten

F | Bibliotheek Helmond-Peel F | Bibliotheek Helmond-Peel



22 vrijdag 15 oktober 2021 de loop weekkrant HELMOND

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

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 13 oktober t/m dinsdag 
26 oktober 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

50 spaarpunten

2+1
GRATIS

11,99

Bamischijf 
of nasischijf 
orientaal
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,89 - 3, - 3, - 3,99 

Vietnamese 
loempia’s 
24 stuks - Than Long

Normaal 15,Normaal 15,79

2,49

Diverse soorten 

Groentenmix
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal 2,Normaal 2,49 - 2, - 2,89 - 2, - 2,99  Normaal 2,  - 2,  - 2, - 2, - 2,   

voor
Frituur en 
Airfryer

Soepballetjes  
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal 6,Normaal 6,89

5,49

Kant en klare

Maaltijden
500 gram - Vers aan Tafel

Normaal vanaf 5,Normaal vanaf 5,99

2+1
GRATIS

Alle maaltijden zijn zowel in 
de oven als in de magneton 

te bereiden. Volg altijd de 
bereidingswijze op de verpakkingen 

van de maaltijden.

Knoflook, 
cocktail of aioli 

sausjes
250 ml - De Oliehoorn

Normaal 1,Normaal 1,99

1,99

Diverse varianten
Strudels

600 gram - Coppenrath & Wiese600 gram - Coppenrath & Wiese

Normaal 2,Normaal 2,Normaal 2,Normaal 2,Normaal 2,Normaal 2,99 99 Normaal 2,Normaal 2,
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Helmondse Sporthelden moeten nog wennen aan nieuwe status
“Iemand als Pieter Gruijters is in deze stad ten onrechte vergeten”

Meulendijks, tegenwoordig bondscoach 
van Slowakije, schiet in de lach. “Heel 
eerlijk? De meeste kinderen, zeker bui-
ten de badmintonwereld, kennen mij 
niet eens. En als ze dat wel doen, dan 
heeft dat waarschijnlijk te maken dat 
de trainer mij kent van vroeger of een 
van hun ouders dat uitgelegd heeft. 
Belangrijkste is dat er in november veel 
kinderen bij het Fletcher Hotel aan de 
Suytkade zijn en plezier aan mijn sport, 
badminton, beleven.” Bob de Voogd 
denkt al net zo nuchter over zijn kers-
verse status van Helmondse Sportheld. 
Wellicht dat de hockeyjeugd van HC 
Helmond hem iets beter kent. “Ik heb in 
het verleden nog wel iets gedaan voor de 
jonge leden van de club. En mijn naam is 
volgens mij iets nauwer verbonden aan 
de hockeyclub dan die van Meulendijks 
aan BC Phoenix. Maar het is geen wed-
strijd, bekend zijn. Het gaat om de visie 
van het bestuur van Helmondse Sport-
helden om kinderen in beweging te 
krijgen en te motiveren om aan sport te 
doen. Of te blijven doen. Met het door-
stromen naar het lidmaatschap van een 
vereniging als grote overwaarde.”

De hockeyer van het Belgische Braxgata 
uit Brasschaat, onder de rook van Ant-
werpen, zegt in de afgelopen maanden 
geschrokken te zijn van het gegeven dat 
sport voor één op de negen kinderen in 
Helmond een vorm van luxe is. “Natuur-
lijk weet je wat er in je stad speelt, maar 
armoede is toch vooral een verborgen 
probleem. Daar lopen mensen niet 
mee te koop. Maar als je hoort dat een 
lidmaatschap van een sportvereniging 
voor gezinnen een vorm van luxe is ge-
worden, dan heb je niet het idee dat we 
het over kinderen in Nederland hebben. 

Ik ben me sinds de eerste gesprekken 
met Helmondse Sporthelden daarvan 
meer bewust geworden. Sport was bij 
ons thuis nooit een probleem. Eerder 
een vanzelfsprekendheid. Daarom on-
dersteun ik van harte de visie van de 
stichting om kinderen in Helmond, sa-
men met de stichting Leergeld, over de 
drempel van een club te helpen. Zonder 
direct het stigma opgeplakt te krijgen dat 
voor hem of haar de contributie is vol-
daan. Dat is niet belangrijk, wel dat het 
kind er gewoon bij kan horen.”

Geen verjaardag
De Voogd vervolgt: “Ik hoorde dat in ons 
land 50 duizend kinderen niet eens hun 
verjaardag kunnen vieren. Thuis is er 
domweg het geld niet voor. Je verjaar-

dag, een feest waar een kind naar uitkijkt 
en naartoe leeft. De spanning van de 
cadeautjes en het trakteren op school. 
Het klinkt allemaal zo logisch, maar dus 
niet voor 50 duizend kinderen. Ik ben 
zelf nog niet zo lang vader, maar ik zou 
mij geen raad weten als we de verjaar-
dag van ons kind niet zouden kunnen 
vieren. Je gaat door dit soort zaken toch 
anders naar de wereld kijken. Nota bene 
de wereld om de hoek. Niet ver weg in 
een land waar je dit verwacht.” De voor-
malige speler van Oranje, dat in Londen 
in 2012 Olympisch zilver won, vindt het 

daarom ook belangrijk dat zogenaamde 
kansarme kinderen in Helmond een on-
derdeel vormen van het evenement met 
zijn naam. “Ik ben trots op elk jongens- 
of meisjes E-team dat door zijn of haar 
vereniging wordt aangemeld. Hoe meer, 
hoe leuker. Maar het lijkt me prachtig als 
er ook schoolteams gaan meedoen na 
de clinics van Jibb+. Misschien nog niet 
dit jaar, maar dan toch zeker in 2022.”

Via de Leontien van Moorsel Classic (4) 
en Gebroeders Van de Kerkhof Cup (5) 
vonden al negen kinderen uit Helmond 
de weg naar het lidmaatschap van RTC 
Buitenlust en SV De Braak. Al of niet ge-
holpen door een financiële bijdrage voor 
de contributie van de stichting Leergeld. 
Met name Helmondse Sporthelden be-
stuurslid Mohammed Chahim hamert 
op deze doelstelling van de stichting. 
“We moeten niet alleen de kinderen in 
Helmond enthousiast maken voor de 
clinics en de evenementen. Maar zeker 
ook de basisscholen. Als men daar in 
beweging komt, komen de ouders van-
zelf. We hebben inmiddels een beetje 
ervaring opgedaan hoe goed dat kan 
werken. Clinics onder schooltijd door 
Jibb+ zijn een geweldige toegevoegde 
waarde. Alles wordt voor de basisscho-
len geregeld. Indien nodig tot en met 
het vervoer naar het sportcomplex. Dat 
clinic-traject moet uiteindelijk leiden tot 
deelname van schoolteams of individu-
ele kinderen aan de evenementen. 

Op deze manier maken kinderen van 
vier tot twaalf jaar vrijblijvend, maar in-
spirerend, kennis met een nieuwe sport. 
Daar willen we als Helmondse Sport-
helden graag stappen in blijven maken. 
Negen nieuwe jeugdleden na de eerste 
twee evenementen is een bewijs dat wij 
samen met Jibb+ goed bezig zijn om de 
Helmondse jeugd in beweging te krij-
gen”. aldus de Europarlementariër voor 
de PvdA in Brussel.

Verschil maken
Chahim zegt met een groot hart voor de 
doelstelling in de drukke agenda altijd 
tijd te willen vrij maken voor Helmond-
se Sporthelden. “Ik wil niets op papier 
doen, maar daadwerkelijk het verschil 
maken. Investeren in volgende gene-
raties.” Om die reden vraagt ook Sas-
kia Hegeman aandacht voor de Pieter 

Gruijters Classic die voor 30 oktober 
op de kalender staat. “Er is in deze stad 
veel aandacht geweest voor de presta-
tie voor paratennisser Niels Vink. En 
volkomen terecht, want hij heeft het in 
Tokyo echt fantastisch gedaan. Maar 
laten we vooral lering trekken uit het 
verhaal van Pieter Gruijters. De Olym-
pisch kampioen van Londen 2012 is in 
Helmond ook geëerd, maar vervolgens 
is zijn geweldige prestatie in Helmond 
niet verder benut om kinderen met een 
beperking aan het sporten te krijgen. We 
hebben als bestuur daarom ook bewust 
gekozen voor een Sportheld die juist die 
kinderen kan inspireren. Ik heb zelf een 
broer met een beperking en weet hoe 
waardevol kleine extra’s voor deze doel-
groep kan zijn. Alleen al het feit dat ze op 
30 oktober mee kunnen doen met bij at-
letiekclub HAC is een geweldig gegeven. 
De Pieter Gruijters Classic is daardoor 
een bijzonder voorbeeld van een inclu-
sief evenement in Helmond. Geweldig.” 

Saskia Hegeman draagt haar enthousi-
asme ook uit. ”Kinderen met of zonder 
lidmaatschap van een vereniging. Wat is 
er nu mooier, dat er onderdelen zo wor-
den georganiseerd dat die voor alle kin-
deren, ook en juist die met een beper-
king, kunnen worden gedaan. Ik word 
zo blij van dit gegeven. En tegelijkertijd 
vind ik het belangrijk om te laten merken 
dat iemand als Pieter Gruijters veel voor 
Helmond betekent. Mits je hem niet 
vergeet. Hij is voor kinderen met een 
beperking, net als Niels Vink, een groot 
voorbeeld. Dat je in een rolstoel of met 
een handicap iets kunt bereiken en niet 
aan de zijlijn hoeft toe te kijken. Ik snap 
wat Judith Meulendijks zegt en wat Bob 

de Voogd toelicht. Maar zij zijn voor de 
kinderen uit Helmond en ver daarbuiten 
wel voorbeelden. Helden die ze inspire-
ren om het beste uit zichzelf te halen 
en plezier te beleven aan sport. En met 
een knipoog naar Pieter Gruijters kan 
dat zelfs wanneer je iets niet helemaal 
meer kunt. Helmondse Sporthelden wil 
er voor alle kinderen zijn. Dat moet nog 
even bij het bedrijfsleven indalen. Maar 
met hun steun gaan we dit jaar nog vier 
fantastische evenementen organiseren. 
Ik kan niet wachten om net als bij de Le-
ontien van Moorsel Classic en Gebroe-
ders Van de Kerkhof Cup weer lachende 
gezichten van blije kinderen te zien. De 
volgende generatie van deze stad. Laten 
we daar zuinig op zijn en alles aan doen 
dat die sport kunnen beleven, zoals wij 
dat vroeger ook hebben gedaan.” 

Saskia Hegeman besluit met een op-
roep vanuit haar hart. “Dus hup, alle 
ouders, docenten en trainers, al die 
kinderen blijven enthousiasmeren en 
stimuleren en voor deelname aan de 
clinics van Jibb+ op school via www.
helmondsesporthelden.nl aanmel-
den voor de gratis sportfeestjes die dit 
jaar nog gaan komen.”

HELMOND De status van Sportheld in de stad waar ze geboren en getogen zijn, voelt voor 
sommige (ex-)topsporters nog wat onwennig aan. Judith Meulendijks vindt het bijvoorbeeld nog 
steeds vreemd om als ex-badmintonster zo te worden betiteld. Haar bescheidenheid neemt het 
direct over als de schijnwerpers op haar sportieve loopbaan worden gericht. “Echt, ik vind het 
geweldig dat Helmondse Sporthelden de topsporters uit de stad waardeert en zelfs een beetje 
oppoetst. Maar het gaat mij toch vooral om de kinderen. Die moeten op de evenementen, zoals 
mijn clinic op zondag 21 november, gewoon genieten. Sport betekent plezier beleven, enthousi-
ast raken en heel misschien zelfs lid worden van een vereniging. Ik hoop dat de kinderen na de 

clinic enthousiast naar huis gaan, dan ben ik zeer tevreden.”

F | Helmondse Sporthelden

F | Helmondse Sporthelden

F | Helmondse Sporthelden

Agenda
23 oktober: Bob de Voogd 
Trophy | HC Helmond
30 oktober: Pieter Gruijters 
Classic | HAC Helmond
21 november: Judith 
Meulendijks Open | Sporthal 
Fletcher Hotel Suytkade
12 december: Nieky Holzken 
Belt | Sportschool Team Holzken

www.helmondsesporthelden.nl
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Tip 8 op weg naar de nieuwe
dorstlustige hoogheid

MIERLO-HOUT Tip 8 in de reeks 
van 11. We naderen de prinsbe-
kendmaking op zaterdagavond 
6 november aanstaande. Wie 
wordt de 60ste Prins der Houtse 
Kluppels? 

In Mierlo-Hout gaan ondertussen 
al verschillende namen rond, maar 
slechts enkele Houtenaren weten 
het ook écht. Carnavalsvereniging De 
Houtse Kluppels is erg benieuwd wie 
jij aanwijst als mogelijke prins. Weet 
jij het al? Ga dan naar www.kluppels.
nl en raad mee wie de 60e Prins der 
Houtse Kluppels wordt. Je maakt 
kans op 4 vrijkaarten voor de Show- 
& Zwetsavond op zaterdagavond 12 
februari 2022. Wil je zelf getuige zijn 
van de bekendmaking? De achtkop-

pige liveband Bag on Wheels, DJ 
Dominic Graat en De Durbloazers 
bouwen samen met ons het feest 
op 6 november. Je bent van harte 
welkom! 

Kijk alle tips terug op www.klup-
pels.nl. Volg ons ook op Twitter en 
Instagram via @houtsekluppels of 
like onze Facebookpagina!

Bijeenkomst ‘Mantelzorg in balans met
werk & privé’ in Bibliotheek Helmond

Mantelzorgen, daar kies je lang niet al-
tijd bewust voor. Soms overkomt het 
je heel plotseling en soms wordt de 
hulp die ooit klein begon steeds groter 
en intensiever. De langdurige zorg die 
je geeft, voelt dankbaar maar vaak ook 
zwaar. Je doet het misschien naast 
werk en je gezin. Vaak wordt mantelzorg 
met vanzelfsprekendheid gedaan. Maar 
naast het zorgen moet er ook veel gere-
geld worden en krijg je als mantelzorger 
te maken met een complex stelsel aan 
wetten en regels en een veelheid aan 
instanties. De weg hierin vinden is niet 
altijd eenvoudig en kan erg belastend 
zijn. Deze avond helpt jou verder en 
geeft antwoord op vele vragen. De bij-
eenkomst is bedoeld voor alle mantel-
zorgers in de regio van Helmond. Ook 
werkgevers van mantelzorgers zijn van 
harte uitgenodigd om aan te schuiven. 
Gerrie de Haart is adviseur mantelzorg 

& werk. Graag vooraf aanmelden via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten. Voor deze avond wordt 
een kleine bijdrage gevraagd van € 2,50 
voor koffie en thee. 

In deze bijeenkomst staan we stil bij de 
invloed die mantelzorgen kan hebben op 
jouw eigen leven. We gaan dieper in op 
de volgende thema’s:

1. De mantelzorg-privé balans: we leren 
wat voor type mantelzorgers er zijn, be-
noemen veel voorkomende knelpunten 
en je krijgt inzicht in wat je zelf zou kun-
nen doen om een betere balans in zor-
gen te creëren. Er komen praktische tips 
en vragen aan de orde die jou op weg 
helpen en aan het denken zetten, zodat 
je zelf de regie houdt. Mantelzorg met 
Beleid vertelt ook meer over de verschil-
lende zorgwetten/-regelingen waar je als 

mantelzorger mee te maken kunt krijgen.
2. De combinatie mantelzorg en werk: 
welke problemen komen hierbij kijken, 
welke mogelijke oplossingen zijn er en 
hoe/waar begin je? Natuurlijk is elke 
situatie anders, maar vaak is er meer 
mogelijk dan je denkt!
3. Na alle informatie is er uitgebreid 
ruimte om vragen te stellen. Bijvoor-
beeld over waar je terecht kunt met 
jouw zorgvraag, wat jouw rechten en 
plichten zijn, etc.

Website Mantelzorg met Beleid: 
www.mantelzorgmetbeleid.nl.

Wanneer: Dinsdagavond 19 ok-
tober 20.00 - 22.00 uur
Waar:  Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11, 5701 RV Helmond
Info en tickets: www.bibliotheek 
helmondpeel.nl/activiteiten 

HELMOND Help jij regelmatig een ouder, partner, kind, familielid, buur, vriend of 
kennis met allerhande dingen zoals boodschappen, verzorging, administratie en andere za-

ken? Doe je dat onbetaald? Dan ben je een mantelzorger. Veel mensen herkennen zich niet als 
zodanig, want helpen…dat doe je toch gewoon! Op 19 oktober organiseert Gerrie de Haart van 
‘Mantelzorg met beleid’ samen met Bibliotheek Helmond-Peel de bijeenkomst: Mantelzorg in 

balans met werk & privé. Hoe doe je dat?

F | Bibliotheek Helmond-Peel

Haw Ut Hellemonds houdt
Zevertéjater in De Fonkel

HELMOND Haw Ut Hellemonds houdt op zaterdag 30 oktober in wijkhuis De 
Fonkel aan de Prins Karelstraat 123 in Helmond het jaarlijkse Zevertéjater. 
Tijdens de avond, die om 20.00 uur begint, zijn er diverse optredens van 
bekende en minder bekende Helmonders en artiesten die in het dialect het 
programma vullen. De presentatie van het Zevertéjater is in handen van 
Sonja Adriaansen.

De kaartjes zijn vanaf donderdag 14 oktober tussen 08.30 en 17.00 uur verkrijgbaar 
aan de balie van wijkhuis De Fonkel. Op de dag van uitvoering gaat de zaal om 19.30 
uur open.

In verband corona is de vorige editie van het Zevertéjater niet doorgegaan. Kaarten 
die vorig jaar zijn gekocht, blijven gewoon geldig voor zaterdag 30 oktober. Wie onver-
hoopt niet in de gelegenheid is om de avond bij te wonen, kan zich melden bij Jan 
Terbeek, telefoon 523 177, voor eventueel inwisselen van de entreekaarten.

Het Zevertéjater is een goed bezocht jaarlijks evenement | F Haw Ut Hellemonds

Diamanten 
bruiloft voor 
Nico en Jo
BRANDEVOORT Op 26 oktober zijn 
wij, Nico & Jo van Ham, 60 jaar 
getrouwd! 10 april 1957 hebben we 
elkaar leren kennen en zijn op 26 
oktober 1961 getrouwd. We hebben 
een dochtertje, een zoon, 4 klein-
kinderen en 5 achterkleinkinderen.

We houden van lekker eropuit trekken 
met de fiets, op visite gaan bij familie en 
vrienden, puzzelen, lezen, terrasje pik-
ken en gezellig uit eten! We gaan er met 
de hele familie een super leuke dag van 
maken, en op naar de 65 jaar! 
Groetjes Nico en Jo van Ham

Nico en Jo van Ham | F Eigen collectie Nico en Jo

www.helmondnu.nl



26 vrijdag 15 oktober 2021 de loop weekkrant HELMOND

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR
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Reunie Helmond 
voor Helmond

17 September 2011, beklimming van de Kale Berg

De reis per bus indertijd was al een be-
levenis, het verblijf in het mooie Franse 
land was top. De uiteindelijke klim, was 
zwaar en soms emotioneel, een ervaring 
voor het leven. Voorzitter Bob Grijpstra 
verwelkomde tezamen met zijn comite, 
Angela, Ben en Toon iedereen. Spreker 
drs. J. Vincent, oncoloog van het Elker-
liek ziekenhuis vertelde iedereen wat er 
met de opgehaalde gelden (296.000 
euro) is gerealiseerd in het ziekenhuis 
en dat al velen gebruik hadden gemaakt 
van de extra faciliteiten. Wielerheld Hen-
nie Kuiper was samen met zijn echtge-

note aanwezig en had voor iedereen een 
praatje. cabaretier John van de Sanden, 
die 10 jaar geleden ook ter plaatse was, 
had nog een mooie gezongen terugblik, 
met een ‘kwinkslag’ naar sommige aan-
wezigen. 
Wie de microfoon heeft, heeft de macht 
John, ha, ha. Al met al superleuk, doel 
was dat het bij een eenmalige activiteit 
bleef, maar toch gingen stemmen op…!? 
Kijk naar de bijgaande collage. Beelden 
zeggen soms meer dan tekst. Nog-
maals, organisatie, namens de renners, 
heel heel hartelijk dank.

HELMOND Afgelopen zaterdag 9 okt. j.l. vond na 10 jaar een 
reunie van Helmond voor Helmond plaats. Op 17 september 
2011 beklommen de Helmondse deelnemers de ‘Kale Berg’. 

Het heeft vriendschappen, fietsclubjes en contacten voor het 
leven opgeleverd. Velen reageerden positief op de oproep en 

bezochten het paviljoen van Golf club Overbrug. 

F | Ben Goossens

VOLOP Helmond buigt
leegstand om naar kansen

Meer reuring, minder zichtbare leegstand en 
meer lokale initiatieven in het centrum

Na Den Bosch, Waalwijk, Oss, Meijer-
ijstad en Deurne volgt nu Helmond. 
Linda Haverkamp, centrummanager, is 
projectleider van VOLOP Helmond en 
vertelt: “We richten ons op culturele en 
maatschappelijke initiatieven. Ook star-
tende ondernemers met vernieuwende 
concepten zijn van harte welkom. Er 
wordt hen een podium geboden om te 
experimenteren en zich te ontwikke-
len. Het huisvesten van al deze nieuwe 
plannen maakt onze stad nog unieker 
en veelzijdiger.”

Als projectleider VOLOP Helmond 
wordt Linda ondersteund door Maruja 
Gutierrez van VOLOP Brabant. “Ik ben 
acht jaar geleden gestart met VOLOP 
Den Bosch. Aanleiding was de leeg-
stand aan de ene kant en de creativiteit 
van de Bosschenaren aan de andere 
kant. Deze twee werelden bij elkaar 

brengen was een mooie uitdaging en 
het resultaat is waardevol.” Juist in deze 
tijd waarin online winkelen een steeds 
groter marktaandeel verovert, is het be-
langrijk dat de stad meer is dan een ver-
zameling verkooppunten. De verrassen-
de initiatieven van VOLOP vormen een 
mooie aanvulling op het reeds bestaan-
de winkelaanbod en laten bezoekers 
vaker naar het centrum komen. Maruja: 
”Andere VOLOP-gemeenten hebben er 
een kindertheater, een ambachtencen-
trum, een levende kunstgalerie en een 
ontmoetingscafé voor senioren bijge-
kregen. Echt een meerwaarde voor het 
centrum.”
 
Voordelen voor alle partijen
Wethouder Erik de Vries (centrumont-
wikkeling) is blij met de komst van VOL-
OP: “Leegstand is een probleem in veel 
steden en ook in Helmond. Ik vind het 

belangrijk dat we op een creatieve ma-
nier kijken naar mogelijkheden om een 
nieuwe invulling te vinden voor leeg-
staande panden; zeker sociaal-maat-
schappelijke initiatieven zijn daarbij 
meer dan welkom. VOLOP heeft bewe-
zen daaraan bij te kunnen dragen. Ik ben 
heel benieuwd wat het voor onze stad 
op gaat leveren.” 

In de werkwijze van VOLOP Helmond 
worden allereerst pandeigenaren en 
initiatiefnemers bij elkaar gebracht. Sa-
men zoeken ze naar een overeenkomst 
waar alle partijen voordeel bij hebben. 
De initiatieven worden zorgvuldig gese-

lecteerd. Ze gaan niet concurreren met 
de bestaande ondernemers, maar zijn 
een aanvulling op het overige winke-
laanbod. Een aantrekkelijke stad is im-
mers belangrijk voor alle partijen.
VOLOP Helmond ondersteunt de ini-
tiatieven om een concreet en haalbaar 
plan te maken. “Vaak lopen mensen al 
langer rond met een idee, maar zit het 
nog enkel in hun hoofd. Wij stimuleren 
en helpen ze om dat op papier te zetten. 
Zodra het plan rond is en getoetst, stel-
len we hen voor bij vastgoedpartijen en 
begint de bemiddeling”, vertelt Maruja. 
Linda vult aan: “Op deze manier hel-
pen we onze eigen lokale initiatieven, 

kunnen we ze verbinden aan de juiste 
partijen en werken we samen aan een 
bruisende en gastvrije stad.”
 
Kick-off
Ondertussen is VOLOP Helmond druk 
bezig met de voorbereidingen en worden 
de eerste contacten gelegd met pandei-
genaren en relevante organisaties. 
Linda: “Het moet echt een Helmondse 
versie worden van VOLOP. Dus willen 
we iedereen die hiervoor openstaat erbij 
betrekken. De komende weken gaan we 
ons hierop richten. Er komt een eigen 
website en in november starten we met 
de kick-off.”

F | Helmond Marketing

HELMOND Samen met de stichting VOLOP Brabant starten de 
gemeente Helmond en Helmond Marketing het project VOLOP 

Helmond. Door samen te werken met lokale pandeigenaren, 
makelaars en ondernemers wil VOLOP Helmond lokale initiatie-
ven een podium bieden in leegstaande panden. Een prachtige 
kans voor lokale, culturele, maatschappelijke en sociale initia-
tieven om het centrum van Helmond aantrekkelijker te maken.

www.helmondnu.nl
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Helmondse tv-serie ‘Bloedwij n en 
gele rozen’ gestart met opnames

Deze aflevering werd als eerste opge-
nomen, omdat binnenkort het kasteel 
in bezit wordt genomen van de Sint en 
zijn pieten. De volgende opnames staan 
gepland vanaf 8 november in het mooie 
huis van Harm en Rianne Savenije en 
later ook nog in de huiskamer van Vivi 
en Gabriël van Eekelen, die beide een 
hoofdrol in de serie hebben.

Cameraman Gerard Slegers schoot 
mooie beelden op de zolder van het 
kasteel, waarin Kim en haar vriend een 
duister figuur volgen. Wie dat is, is pas 
volgend jaar te zien, als de serie op tv te 
zien is. Tevens werd er een scène opge-
nomen met de 2 jongste sterren uit de 
cast: Casper van der Plas en Sanne van 
Eekeren uit Helmond. Volgens de aan-
wezige castleden, één van de leukste 
scènes uit de aflevering.

Daarnaast hadden ruim 40 figuranten 
zich aangemeld om mee te walsen in 

het kasteel, dat geheel hun kosteloze 
medewerking gaf, dankzij Marianne 
Splint van Museum Helmond. Er werd 
gefilmd op de fantastisch mooie zolder, 
in het restaurant en in de grote zaal. Ge-
luidsman Remi de Laat zorgde ervoor 
dat het geluid goed werd opgenomen 
tijdens de scènes en ging meteen de 
volgende dag aan de slag om alles goed 
uit te mixen. Schrijfster Karin de Laat, 
producent/regisseur Anton van Steke-
lenborg en co-producente Jeanet Har-

pe-Goor kunnen tevreden terugkijken. 
Volgende week gaat het beeldmateriaal 
gemonteerd worden in de montage-
studio van Gerard Slegers, waarbij ook 
voorzichtig de speciale muziekstukken 
onder de fragmenten worden gezet. Het 
resultaat laat nog even op zich wachten.
 Eerst moeten de overige 6 afleveringen 
nog gefilmd worden, die worden opge-
nomen in onder andere de Warande, 
Brandevoort, de redactie-afdeling van 
De Loop en het LEVgebouw.

HELMOND Vrijdag 8 oktober, 1 dag nadat producent/regisseur Anton van Stekelenborg terug 
was vanuit Kreta, was het tijd voor de grote Bal Masqué-scène in Kasteel Helmond, de afsluiter 

van het 1e seizoen van de Helmondse tv-serie ‘Bloedwijn & Gele Rozen’.

Groepsfoto van de cast en crew 
| F Eigen collectie ‘Bloedwij n en gele rozen’

Opname van een scène uit ‘Bloedwij n en gele rozen’ | F Wendy Lodewij k

St. Anna heet 
vanaf nu Anna

REGIO Het St. Anna Ziekenhuis 
grijpt haar 90-jarig bestaan aan 
om de katholieke toevoeging St. 
uit haar naam te halen. Ook de 
verpleeghuizen van Ananz en 
sportmedisch centrum TopSup-
port (beide onderdeel van de 
Anna Zorggroep) heten voort-
aan Anna. Het Anna Ziekenhuis, 
Anna Ouderenzorg en Anna 
TopSupport vroegen (oud)mede-
werkers, patiënten en cliënten 
bijzondere verhalen over 90 jaar 
Anna te delen. 

Onthulling dna-bank
De verhalen over 90 jaar Anna zijn 
vastgelegd in een zogenaamde ‘dna-
bank’. Een bank aan de voorzijde van 
het Anna Ziekenhuis. Op de bank 
zijn plaatjes bevestigd met QR-co-
des. Scan je de code dan kom je uit 
bij bijzondere verhalen over 90 jaar 
Anna. De verhalen staat tevens op 
de websites van Anna Ziekenhuis 
(www.annaziekenhuis.nl/wijzijnan-
na), Anna Ouderenzorg, voorheen 
Ananz (www.annaouderenzorg.
nl), en Anna TopSupport (www.
annatopsupport.nl). De ‘dna-bank’ 
werd op de 90ste verjaardag van 

het Anna (8 oktober 2021) onthuld 
door bestuurder Thea Sijbesma. Bij 
de onthulling was iedereen die zijn 
verhaal over 90 jaar Anna deelde 
aanwezig.

Een zorggroep voor iedereen 
“Na 90 jaar is ‘het Anna’ bij iedereen 
in de regio bekend”, aldus bestuurder 
Thea Sijbesma. “Onze medewerkers, 
maar ook onze patiënten, hebben 
het zelfs over ‘ons Anna’. Dat past ook 

goed bij de persoonlijke zorg die wij 
bieden. We combineren ons 90-jarig 
bestaan met een nieuw logo voor 
onze Annafamilie. Een groen Anna, 
een kleur die past bij de aandacht 
die wij hebben voor de leefstijl van 
onze patiënten en cliënten. Door hier 
blijvend aandacht aan te besteden 
voorkomen we zorg waar mogelijk én 
houden we samen met partners de 
zorg voor iedereen beschikbaar. Ook 
de komende 90 jaar!”   

Er is nog plek voor meer ‘Anna’-ver-
halen op de dna-bank. Wil jij een 
bijzonder verhaal delen? Mail naar 
communicatie@st-anna.nl

Björna op dna-bank bij  haar eigen 
QR-code | F Anna

Evangelische 
Gemeente Helmond
HELMOND Vreest niet, want ik ben met u, zie niet angstig rond, 
want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik 

u met mijn heilrijke rechterhand.’  De Bijbel, Jesaja 41:10

Vreest niet, wees niet bang, raak niet in 
paniek, want ik ben uw God. Eigenlijk een 
confronterend begin van deze tekst, juist 
in deze tijd, want ik vermoed dat als ik God 
recht in de ogen mag kijken dat ik dan plat 
op grond val van vrees, verwondering en 
verbazing. God echter betoont zich juist 
nog altijd als liefdevol, betrokken en mee-
levend, hij is een levende God en hij wil 
zijn liefde aan ieder van ons laten zien. 
Maar omdat we hem niet kúnnen zien, 
hem niet in de ogen kúnnen kijken, gaan 
we daar zo vaak gemakkelijk aan voorbij, 
wat ook heel begrijpelijk is. Maar!!! God 
wil juist dat we eerst naar hem op zoek 
gaan, dat we interesse voor hem krijgen, 
dat we geloof krijgen in zijn bestaan! We 
kennen de uitspraak ‘eerst zien dan gelo-
ven’. God draait deze uitspraak juist om, 
eerst geloven dan zul je pas zien. Je ogen 
gaan open als je hem durft te erkennen, 
je zult gaan merken dat hij wel degelijk 
levend, aanwezig en betrokken 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.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart ge-
legenheid voor vrouwen om samen 
te komen. Plaats van samenkomst op 
zondag: Praktijkschool Generaal Snij-
dersstraat 51 Helmond.  Voor verdere 
informatie zie onze website: www.
evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeen-
tehelmond.nl

Expositie schilderij en Roswita van Dongen in De Fonkel
BINNENSTAD Ik ben Roswita van 
Dongen, graag wil ik mij even aan 
jullie voorstellen. Ik ben 63 jaar 
jong, getrouwd, moeder van drie 
kinderen en twee kleinkinderen. In 
mijn jonge jaren was ik al veel bezig 
met creatief bezig zijn, van tekenen, 
taalvaardigheden en knutselen met 
van alles en nog wat. 

Het schilderen heb ik pas echt ontdekt 
in 2010. Omdat ik graag wilde leren wat 
je allemaal met acrylverf kunt doen, ben 
ik op schilderles gegaan bij Anne-Marie 
Houthuijzen, een kunstenares uit Hee-

ze, waar ik nog steeds lessen volg. Daar-
naast heb ik nog workshops gevolgd in 
Heerlen en Eindhoven. Mijn inspiraties 
haal ik grotendeels uit de natuur die 
mij elke keer versteld laat staan van 
wat voor mooie kleuren er zijn. Lopen 
door een mooi landschap of kijken naar 
een waterval of de zee met een prach-
tige zonsondergang, uren kan ik er van 
genieten. Zo probeer ik elke keer weer 
nieuwe technieken uit om mijn inspi-
raties op het doek te brengen. Ik hoop 
dat alle kijkers veel plezier beleven met 
de resultaten die ik laat zien. De exposi-
tie is te bezoeken van 22 oktober tot 16 

december 2021, op de eerste verdieping 
van wijkhuis De Fonkel, Prins Karel-
straat 123 Helmond.

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

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

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

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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Eucharistievieringen en misintenties 9 oktober - 28 oktober 2021 / week 41 en 42

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 28e zondag door het jaar B 
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; Pietje 
van Kessel; Toos van den Heuvel- van de Sande; Piet en Janske Scheepers-Sanders vw trouwdag; 
Piet Hoefnagels vanwege verjaardag en sterfdag.
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers  Intenties: Gerrit Meulendijks; zr. Livina van Hest; An-
toine Tran Minh Duc
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers Intenties: Riet Boetzkes-Heijwegen; Hans van der Meu-
len; Gerard de Wit;
Christien Coolen-van der Linden; Yvonne Mutsaers-Slegers; Ciska de Kok en haar overleden ou-
ders en verdere familieleden   
12.15 uur Trudokerk - doopzondag diaken Martina

Donderdag 14 oktober
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober 29e zondag door het jaar B 
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers  Intenties: Toos van den Heuvel- van de Sande 1 jgd; Ad 
Diepstraten, zijn ouders Adrianus Diepstraten en Geertruida van den Dam alsmede zijn schoonou-
ders Gerardus Vermeegen en Adriana van der Kaa en hun oudste zoon, Henk Vermeegen.
20.00 uur Trudokerk - Lambertusconcert
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers  Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Jozef van Vijf-
eijken; overleden ouders familie Nguyen Pham
10.45 uur Luciakerk - Dopen diaken Martina
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers  Intenties: Henk Ceelen; Cune Hettema; Ann Takken-
berg; Riet Broens; Riek Vinken- van Bommel

Donderdag 21 oktober
09.00 uur Luciakerk - kerkpoetsen
19.00 uur Luciakerk - GEEN VIERING

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 30e zondag B. JUBILEUM DIAKEN MARTINA
17.00 uur Helmond-West - pastoor Scheepers
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Joseph Kemper
09.30 uur Luciakerk - pastoor Scheepers
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen; Har-
ry en Liza van Kessel-van Hout vw trouwdag; pastoor van de Ven; Coba en Hent de Haas-Honing
11.00 uur Trudokerk - pastoor Scheepers
Intenties: Noud Kuijken; Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof; Thea Schwering-Rovers; 
Pieter Boetzkes; Harry Sanders, Do Sanders Peul en Cor Sanders

Donderdag 28 oktober HH. Simon en Judas
19.00 uur Luciakerk - pastoor Scheepers

www.damiaanhelmond.nl

                                               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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Zondag 12 december
14.00-20.00 uur

VRIJWILLIGERS 
MELD JE AAN?
vrijwilligers@dickensnight.nl
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Bij Forever zijn we er enorm trots op dat wij de grootste teler en fabrikant 
van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst van aloë vera producten in de wereld zijn. Elk blad wordt met de hand geoogst 
en binnen een paar uur verwerkt. Zo kunnen wij de beste kwaliteit van 
de aloë vera garanderen, gewoon zoals de natuur het bedoeld heeft. 
Van plant tot product voor jou.

Zoals de natuur het heeft bedoeld.
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad
+ Aloë vera bevordert het 

natuurlijke afweersysteem*
+ Zonder conserveermiddelen
+ Suikervrij
+ Rijk aan vitamine C
+ Glutenvrij

Forever Aloe Vera Gel is een pure
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!
De gel is 100% aseptisch geproduceerd 
en komt rechtstreeks van onze eigen 
aloë velden in Texas en de Dominicaanse 
Republiek. Forever Aloe Vera Gel is rijk 
aan vitamine C, is suikervrij en bevat
geen conserveermiddelen.

LookbetterFeel better.
®
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Wil je meer informatie? 

Lenie
Klaasen 06-52716622

Krienouwa biedt podium aan
muzikaal talent van eigen bodem

De mensen achter de band Hillstone zagen het al 
een tijdje met lede ogen aan: Helmondse bands 
zijn nauwelijks te zien op de lokale grote podia, on-
danks dat er ontzettend veel talent in onze mooie 
stad te vinden is. De ‘stille coronatijd’ grepen ze 
aan om actie te ondernemen om aandacht te vra-
gen voor deze ‘vergeten’ groep en kregen uiteinde-
lijk gehoor bij Wim Strijbosch, programmeur van de 
Cacaofabriek.

‘Krienouwa’ is de naam die de Cacaofabriek bedacht 
voor dit evenement met hart voor de eigen stad! 
Op 22 oktober krijgt Hillstone de primeur. De band 
is met zijn ijzersterke frontman en twee rock-la-
dy-backingvocals een zeer energieke en showvolle 

rockband. Rock met blues/funk/pop-invloeden, 
maar Hillstone knalt ook met de ‘vet harde gita-
ren-rock’. Kortom: een hartstochtelijke tribute aan 
de beste rocknummers allertijden.
Hillstone speelde al op veel mooie podia in de re-
gio, zoals ‘City Fest’, Café Wilhelmina en op het 
inmiddels heel populaire Tramkade-terrein in Den 
Bosch. Een geweldige opwarmer is de band Kings 
& Jokers, met hun pakkende blues/rock sound. Ge-
weldige muzikanten die hun sporen op de intieme 
en sfeervolste podia in de regio al verdiend hebben!

Kaarten voor Krienouwa zijn online en bij de kassa 
van de Cacaofabriek te krijgen. Kosten zijn € 10,- 
per kaartje. Aanvang 20.45 uur.

HELMOND Op 22 oktober is in ‘De Cacaofabriek’ de aftrap van een opvallend 
nieuwe concertreeks: deze keer komen de bands uitsluitend van eigen bo-

dem! De betere bands uit (of roots met) Helmond krijgen eindelijk het podium 
wat ze verdienen!

Hillstone | F Wouter Loeve

www.grootpeelland.nl

UW COMMUNICATIEPARTNER VOOR:

Reclame campagnes | Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing) | Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder | Drukwerk/outdoor

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

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

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

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN TE KOOP

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

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

10, Helmond, T: (0492) 535901

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

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

PERSONEEL

CURSUS
NIEUW Cursus aquarelleren op dinsdag-

middag. Informatie www.atelier-overhorst.nl
Tel.: 0492-525451

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

Interesse 06-13700624

ZONDAG 17 OKT. VLOOIENMARKT SPORTHAL GENDERBEEMD
STERKENBURG 616 - EINDHOVEN | 9-16U.  INFO: 06-20299824

WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL

EVENEMENTEN

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|DL

U kunt bij ons terecht 
voor service en garantie.

Wij verwachten 
leverproblemen in 

2022. Ben op tijd met 
het bestellen van 
uw nieuwe fiets.

Standaard met een 300wh accu  |  meerprijs 400wh 150.-  |  meerprijs 500wh 250.-

Bosch Active Plus middenmotor 50nm, 8 versnellingen, 
schijfremmen, marathon plus buitenbanden

nu van 2799,-
nu voor :

2549.-

PEGASUS 
RAVENNA E8F
DAMES & HEREN MODEL

VOLOP KEUZE 

GROTE 
VOORRAAD


