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Lintjesregen 20223. Bezoek gratis het 

Jan Visser9. ‘Ook wij willen ons 
steentje bijdragen’11. Helmonds talent 

schittert in Oliver!19.
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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

0.99

Bacopa
Of Sneeuwvlokje geeft een tapijt van 
witte bloemen. Geschikt voor in de 
tuin of als hangplant. 1.75

BEZORGERS GEZOCHT 
HELMOND-NOORD: Abraham Bloemaerstraat, Gerard Davidstraat, 

Johannes Vermeerlaan.
RIJPELBERG: Althenahof, Sallandhof, Twentehof,Spinsterhof.

MIERLO-HOUT: Burgemeester Moonstraat, Houtse Parallelweg, 
Weth. den Deutekomplein.

HELMOND-WEST: Mr. Rietkerklaan, Dr. Dreeslaan, Burgemeester Krollaan.

bezorging@deloop.eu 06-18938912

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Op alle BINNEN- & BUITENPOTTERIE
                          (aardewerk & kunststof) 

50%  KORTING

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond
06-51141395

Door: Denice Verkooijen

De Kidsclub-activiteiten gaan vooral 
over: koken, gezondheid, bakken, na-
tuur, plantjes, dieren en creativiteit! Lid 
worden van de Kidsclub is gratis. Door 
middel van een nieuwsbrief wordt je op 
de hoogte gehouden van diverse activi-
teiten.
 
Om mee te doen met de activiteiten zijn 
er kosten aan verbonden. Ouders die in 

bezit zijn van een inkomensverklaring 
van de gemeente Helmond krijgen kor-
ting op de activiteiten. Mocht je daar-
voor in aanmerking komen, neem dan 
contact met ons op.
 
De activiteiten vinden plaats op de eer-
ste woensdag van de maand van 14:00 
uur tot 15:30 uur en kunnen eventueel 
uitlopen. De eerstvolgende activiteit 
vindt plaats op 4 mei en heeft als thema 
moederdag. Hierbij gaan we met de kin-

deren een leuk cadeau maken voor de 
lieve moeders van het gezin. 
 
Wij willen tevens onze kinderactiviteiten 
uitbreiden en zoeken nog handjes hier-
voor. Heb je interesse om met kinderen 
te werken? Neem contact op met onder-
staande gegevens.”
 
stichtingvriendenstadstuin@gmail.com
06 – 17 43 64 58
www.stadstuinhelmond.nl

Stadstuin Helmond lanceert de Kidsclub
BROUWHUIS Nu niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen organiseert Stadstuin 

Helmond leerzame en leuke activiteiten. Kinderen worden tijdens de activiteiten van de nieuwe 
Kidsclub Lichtwezens uitgedaagd om hun eigen kwaliteiten te ontdekken. “Dit doen we samen 
met onze lichtwezens. De kinderen kunnen kiezen uit 7 kleuren lichtwezens die elk hun eigen 

kwaliteiten bezitten.

F Nicole van de Rijt.

Helmond 2022
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Bep Kránitz-Aelberts

Marc Kerkhof

Paul Verschuren

Theo Bax

Leo van de Laar

Jo Houben

Jan van den Hurk

Jos van den Eijnden

Bart van Esdonk

Marij Deursen-van Veijfeijken

Rene Baggermans

Marinus Gras

Berrie Bloemers

Mario Janssen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
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Helmond 2022

De heer Verschuren komt uit een echt voetbalnest. 
Voetbalvereniging Stiphout Vooruit is al zo’n 55 jaar 
zijn lust en zijn leven. Al ruim 40 jaar is hij vrijwilli-
ger bij deze club. De heer Verschuren werd na een 
verdienstelijke voetbalcarrière verzorger en coach 
van jeugdelftallen en leider en verzorger van het 
1e en 2e elftal. Ook was hij van 1992 tot 2000 be-
stuurslid, later ook lid van de technische commissie 
en bemenst hij elke donderdag het clubhuis. Be-
langrijk voor het functioneren van de gehele voet-

balvereniging is zijn taak om het sportpark en het 
clubhuis te onderhouden. 

Voor al deze grote verdiensten werd de heer Ver-
schuren in 2015 tot erelid van Voetbalvereniging 
Stiphout Vooruit benoemd. De voetbalclub heeft 
circa vijf jaar meegedaan aan de carnavalsoptocht 
in Stiphout en Helmond. Elk jaar ontwierp en 
bouwde hij de carnavalswagen. 

Verschuren, Paulus Petrus (Paul) (76) 
Lid Orde van Oranje-Nassau 

Kránitz-Aelberts, Barbara Johanna Henrica 
Alphonsius (Bep) (83)

Lid Orde van Oranje-Nassau 

In de regio Helmond-De Peel ondersteunt Savant 
Zorg bij verpleging, verzorging, behandeling en be-
geleiding. Mevrouw Kránitz werkt al ruim 30 jaar 
als vrijwilligster bij Zorginstelling Savant. Zij draagt 
er zorg voor dat mensen zelfstandig kunnen blijven 
in hun doen en laten, thuis of in één van de woon-
zorgcentra. Op allerlei manieren ondersteunt ze 
daar de professionals in de dagactiviteiten en zoge-
naamde ‘Meerzorg’. Bewoners en dagopvang biedt 
ze hiermee invulling en structuur in hun dagelijks 

leven. Mevrouw Kránitz biedt ondersteuning bij de 
kantine en ze organiseert de kienavonden. Ook bij 
grotere activiteiten als recepties, Koningsdag, Fan-
cy-Fairs, sjoelmiddagen en carnaval doet men al die 
jaren al een beroep op mevrouw Kránitz. 

Bijzonder daarnaast maakt dat Mevrouw Kránitz 
45 jaar lang vrijblijvend bloeddonor was bij de 
Bloedbank (Sanquin). Ook is ze sinds 2018 collec-
tante voor het KWF.

F Knoops fotografie
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De heer Baggermans is bijna 20 jaar actief geweest 
bij carnavalsvereniging De Houtse Kluppels te Mier-
lo-Hout (Helmond). Hij zette zich al die tijd onder 
andere in voor het gereed maken van de feestzaal 
tijdens en in aanloop naar carnaval. Later werd 
hij ook Grootvorst van de vereniging waarin hij als 
spreekstalmeester de spin in het ‘carnavalsweb’ 
was. Sinds 2015 is de heer Baggermans secretaris 
van CV ’t Barrierke in Mierlo-Hout. Voor de jeugd 
wordt in Mierlo-Hout al jarenlang het zogenaam-
de Minor georganiseerd. Dit is een non-alcoholic 
party voor middelbare scholieren van 12 tot en 
met 17 jaar. De heer Baggermans is daar al lange 
tijd vrijwilliger. De heer Baggermans organiseer-
de door de jaren heen inzamelingsacties voor een 

kind met ziekte van Lyme of voor kinderen met een 
stofwisselingsziekte. Hij liep verschillende malen de 
Kennedymars (80 kilometer) om geld voor stichting 
Doe een Wens in te zamelen. De heer Baggermans 
was 20 jaar vrijwilliger bij de Werkgroep Jeugd 
Mierlo-Hout. Deze werkgroep organiseert activitei-
ten voor circa 300 jeugdigen zoals playbackshows, 
kindervakantieweken, sinterklaasvieringen, speel-
goed- en kledingbeurzen en ondernemersbeurzen. 
Hij zorgde voor het binnenhalen van sponsoren 
en was de materiaalman, spin in het web en aan-
spreekpunt bij alle activiteiten. Bij de voetbalvereni-
ging RKSV Mierlo-Hout was hij trainer, coach, hielp 
mee en organiseerde zelf talloze jaren jeugdkampen 
voor de leden.

Vanaf de oprichting van de welbekende Stiphoutse 
(Helmondse) Toneelvereniging De Opkamerkome-
dianten is ze lid en actief betrokken. In de begin-
jaren vertaalde ze alle toneelstukken die er werden 
gespeeld van het Nederlands naar het Stiphoutse 
dialect. Ze heeft aan 140 producties meegedaan. 
Daarnaast is ze 30 jaar penningmeester geweest 
van 1977 tot 2007. 

Bij Savant Zorg (verzorgingshuis De Eeuwsels Hel-
mond) werkt ze vrijwillig als telefoniste een paar 
avonden per maand. 

Bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond is mevrouw 
Van Deursen al sinds 2007 vrijwilliger bij het pati-
entenvervoer. Ze ondersteunt de verpleging door de 
patiënten van en naar de onderzoek- en behandel-
kamers te brengen. 

Bij het Koor Druzhba, dat in 2011 is opgericht, is 
mevrouw Van Deursen penningmeester. Het koor 
richt zich op niet-alledaags repertoire wat ook veel 

inzet van de bestuursleden vraagt. 

Zeer lange tijd was mevrouw Van Deursen verdien-
stelijk koorlid bij het Trudokoor in Stiphout. Ze heeft 
zich tevens ingezet voor allerlei activiteiten bij het 
koor als organisatie van het jaarlijks reisje, foto’s 
en verslagen van de reizen en de organisatie van 
de jaarlijkse Ceaciliafeesten. Zij was jarenlang een 
zeer gewaardeerd en betrokken koorlid met wel 50 
optredens per jaar.

Eind jaren ’70, begin jaren ‘80 is mevrouw Van 
Deursen als bestuurssecretaresse betrokken ge-
weest bij de organisatie van de jubileum-dorpsfees-
ten van Stiphout 825 jaar.

Voor de St. Trudo Basisschool te Stiphout zorgde 
ze vier jaar voor het scholiereninformatieblad het 
‘Infobulletin’. Ze ondersteunde het schoolkader hier 
uitstekend mee vanwege de arbeidsintensiteit van 
al het type- en drukwerk.

Baggermans, Martinus Petrus Wilhelmus 
(Rene) (54)

Lid Orde van Oranje-Nassau 

2003 - 2011 vrijwilliger bij de Stichting Onder-
nemersklankbord regio Oost-Brabant. Betrokkene 
was lid van het consulententeam dat jaarlijks een 
250-tal startups en kleine bedrijven ondersteunde. 
Daarnaast heeft hij mede het pr-plan ontwikkeld, 
dat resulteerde in een groei van ongeveer 100 naar 
250 klanten per jaar. Tevens heeft hij in 2020 als 
rechterhand van de presentator een bijdrage gele-
verd aan een zestal uitzendingen van ‘Operatie van 
der Most’ op Omroep Max. Een programma waarin 
betrokkene mede slechtlopende bedrijven her-
vormde tot gezonde ondernemingen.

2007 - heden commissaris van de Harmonie Sint 
Lucia Mierlo. Betrokkene leverde een belangrijke 
bijdrage aan de transitie, onder andere het verbe-
teren van de communicatie-uitingen en de verster-
king van de organisatie. Ook ondersteunt hij bij de 
organisatie van de activiteiten.

2012 - heden voorzitter van de Raad van Toezicht 
van de Stichting Sporten en Bewegen te Brande-
voort. Mede door zijn toedoen is er een nieuwe 
stichting ontstaan en is er een stevig fundament 
gelegd. 

Bax, Theodorus Adrianus Catherina (81)
Ridder Orde van Oranje-Nassau

Deursen-van Veijfeijken, Maria Catharina 
Wilhelmina van (Marij) (78) 

Lid Orde van Oranje-Nassau 

De heer van den Eijnden zet zich al bijna 50 jaar 
in voor carnavalsvereniging De Rampetampers te 
Helmond. Hij heeft in al die jaren alle functies die 
mogelijk zijn ingevuld en hiermee breed bijgedragen 
aan het jaarlijkse carnavalsfeest en alle voorbe-
reidende evenementen. Hij was bestuurslid, pen-
ningmeester, voorzitter, technicus, commissielid 
optocht en verzorgde als vormgever het clubblad.

Voor Wijkvereniging Dierdonk verzorgt de heer Van 
den Eijnden al geruime tijd het maandblad De Ga-
zet. Eerst in gedrukte vorm en tegenwoordig online. 

Bij Basisschool Silvester Bernadette is de heer van 
den Eijnden twee perioden bestuurslid geweest. 
Met veel kennis van zaken verdiepte hij zich in de 
moderne onderwijsontwikkelingen. Hij streefde 
ernaar om de jeugd in Helmond-Oost grotere on-
derwijsontwikkelingen te bieden voor de toekomst. 

Het Draaiorgelmuseum Helmond kan altijd op de 
heer Van den Eijnden rekenen voor het verzorgen 
van het geluid en als geluidstechnicus. Voor Jeugd-
vereniging De Vonk heeft de heer Van den Eijnden 
in 2017 veel tijd besteed aan het jubileumboek. 

Eijnden, Josephus Antonius van den (Jos) (67) 
Lid Orde van Oranje-Nassau 

De heer Van de Laar is al sinds 1965 actief voor car-
navalsvereniging De Kluppels. Hij neemt deel aan 
diverse organiserende commissies en is betrokken 
bij talloze ontwikkelingen binnen de vereniging. De 
heer Van de Laar organiseert de zogenaamde ‘klets-
avonden’ en ouderenmiddagen in de wijk Mier-
lo-Hout. De laatste 7 jaar is hij iedere zaterdagmor-
gen aanwezig om oud papier/kleding in ontvangst 
te nemen waarvan de opbrengst voor carnavalsver-
eniging De Kluppels is. 
Doordeweeks haalt hij oud papier/kleding bij 
mensen op. De heer Van de Laar was actief bij de 
voorbereidingen van de optocht en was verkeersre-
gelaar tijdens de optocht. Daarnaast is hij betrok-
ken bij de organisatie van de jaarlijkse Helmondse 
Lichtjes Parade. 

Ruim vijftig jaar is de heer Van de Laar actief, be-
trokken en zielsverwant met het Gilde Sint Antonius 
Abt Mierlo-Hout. Het Gilde is de oudste vereniging 
van Mierlo-Hout en bestaat sinds 1451. Hij begon in 
zijn jeugd al als tamboer en heeft naast zijn drukke 
zakelijke carrière al die jaren het gilde onafgebro-
ken gesteund. Hij organiseerde kringgildefeesten 

en zorgde voor de werving van financiële middelen 
voor nieuwe uniformen. Mede onder zijn toedoen 
groeide het aantal vrienden van het Gilde van 20 
naar 80 bedrijven en individuele begunstigers. 

Bij Fanfare/Muziekvereniging Unitas is de heer Van 
de Laar al bijna 45 jaar beschermheer. Hier is hij 
onder meer verantwoordelijk voor het instrumen-
tarium. Hij organiseert daarnaast evenementen, 
loterijen, skelterraces en quadraces.

Bij Savant Zorg Alphonsus Mierlo-Hout heeft de 
heer Van de Laar in korte tijd de recordpoging ‘lang-
ste koffietafel’ georganiseerd om geld in te zamelen 
voor de bewoners van Alphonsus. De opbrengst 
kwam ten goede aan de een ontspanningsruimte 
voor het bejaardenhuis. 

Voor de stichting Mierlo-Hout Promotion organi-
seerde de heer Van de Laar tal van activiteiten voor 
de inwoners van Mierlo-Hout. Voorbeelden hiervan 
zijn wielerevenementen, het 24-uursrecord wiel-
rennen door de straten van Mierlo-Hout en een 
Oostenrijks en Belgisch weekend. 

Laar, Leonardus Antonius van de (Leo) (76) 
Lid Orde van Oranje-Nassau 

De heer Janssen zet zich in de Helmondse gemeen-
schap al tientallen jaren in op zeer breed terrein. In 
de jaren ’80 heeft de heer Janssen buitengewoon 
veel invloed gehad op de groei van de toenmalige 
Helmondse Hockeyvereniging HMCH (Helmondse 
Mixed Hockey Club), destijds 7e grootste van Ne-
derland. Hij was daar geruime tijd penningmeester 
en werd later in 1985 voorzitter van HMHC. Naast 
het hockey legde hij een belangrijke basis voor 
een zogenaamde regionale ‘Omnivereniging’. Deze 
bestond naast hockey uit de toenmalig opgerichte 
Petanqueclub en de Helmondse Golfclub. Als lid 
van de Integratie-Adviesraad droeg hij in belangrijke 
mate bij aan een succesvolle fusie tussen de twee 
Helmondse hockeyclubs (HUAC en HMHC) tot de 
huidige Hockeyclub Helmond (HCH). 
Een zeer complexe opgave, hij ondersteunde daar 
en werd adviseur bij de fusievereniging. 

Later heeft hij diverse malen de club geholpen in 
tijden van bestuurscrises. Voor verenigingen is 
het zeer moeilijk om aan goede bestuurders te ko-
men. Hij legde enige jaren geleden de basis van de 
huidige structuur en invulling van het bestuur, tot 
enorme tevredenheid van alle leden van de club. 
Dit heeft er mede toe geleid dat de vaandelteams 
de landelijke competitie spelen en de dames van 
HCHelmond zelfs in de Hoofdklasse Zaalhockey 
uitkomen, het hoogst haalbare in het dameshockey 
die afgelopen Olympische Spelen in Tokyo weer een 
gouden medaille behaalden.

De heer Janssen werd jaren na de fusie van de 
hockeyclubs en oprichting van de Helmondse 
Golf Club ‘Overbrug’ zelf ook voorzitter van deze 
golfclub. Onder zijn voorzitterschap is de golfbaan 
dusdanig gerenoveerd dat de A-status is behaald 
bij de Nederlandse Golffederatie. Onder zijn leiding 
werd het oude clubhuis grondig verbouwd. Nog al-
tijd plukt de golfclub de vruchten van zijn enorme 
inspanning de club naar een hoger niveau te tillen.

De heer Janssen is sinds 1985 lid van Turnver-
eniging HT’35 Helmond (en omstreken). Hij houdt 
zich bezig met advies omtrent de turnmaterialen 
en inrichting van de diverse zalen. Hij speelde een 
belangrijke rol bij de realisatie van een gloednieuwe 
turnhal in 2009. 

De heer Janssen draagt al ruim 40 jaar een be-
langrijke bijdrage aan allerlei maatschappelijke 
projecten via Rotaryclub Helmond-Regio. Een van 
Helmonds grootste evenementen, Het Drakenboot-
festival, leunt al jarenlang op de (organisatorische) 
schouders van de heer Janssen. 

Bij Muziekvereniging Unitas is de heer Janssen 
sinds 1994 beschermheer en voorzitter van het be-
schermcollege. Hij neemt de verantwoordelijkheid 
over de aankoop en reviseren van alle instrumen-
tarium. Hij adviseert het bestuur op allerlei fronten.

Janssen, Marinus Wilhelmus Antonius (Mario) (73) 
Ridder Orde van Oranje-Nassau 
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Sluiting gemeente op 5 en 6 mei    
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei zijn alle kantoren van de 
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee 
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak 
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

De afvalinzameling gaat gewoon door
Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald? Vul uw postcode en 
huisnummer in op www.deafvalapp.nl. Dan ziet u uw actuele afvalkalender. 
Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt DeAfvalApp ook als app 
downloaden voor op uw smartphone of tablet.

De milieustraat is deze dagen geopend volgens de reguliere openingstijden
Dat is van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op 
afspraak. Ga hiervoor naar www.helmond.nl/afspraak.

Het Burgemeester Geukerspark: 
van verhalenspeeltuin tot een nieuw 
horecapaviljoen    
Steeds meer wordt het centrum dé centrale, levendige ontmoetingsplek voor 
alle Helmonders. Met een compacte winkelkern en een goede verbinding tussen 
de verschillende gebieden in de stad. En met veel ruimte voor groen en water.

Verhalenspeeltuin
In de nieuwe Verhalenspeeltuin staan dankzij de bibliotheek maar liefst 11 
speeltoestellen in het Burgemeester Geukerspark. Zoals een touwparcours, 
familieschommel, trekvlot over de Aa, een speelvloer en nog veel meer. Kinderen 
van 4 tot 12 jaar komen tijdens het spelen in contact met letters, cijfers en 
verhalen. De officiële opening is op woensdag 11 mei, maar de Verhalenspeeltuin 
is nu al te bezoeken.

Bekendmakingen

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

Kanaaldijk N.O. 100 14-04-2022 oprichten bedrijfsgebouw  6699613

Engelbrechthoek 24 19-04-2022 kapschuur plaatsen  6852315

Coppesdonk 3 19-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6302515

Vleutendonk 4 20-04-2022 oprichten woning 6762061

Vleutendonk 10 20-04-2022 oprichten woning 6736155

Vleutendonk 8 20-04-2022 oprichten woning 6736401

Aarle-Rixtelseweg 25 21-04-2022 oprichten berging en poolhouse 6787941

Vleutendonk kavel L79 21-04-2022 maken uitweg 6811275

Vleutendonk kavel L78 21-04-2022 maken uitweg 6808607

t.h.v. Engelsweg 127-129 06-04-2022 kappen 6 bomen  6803939

Fon Groffenplein 10 25-04-2022 plaatsen woonwagen 6679625

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

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

Marslaan 5 17-04-2022 wijzigen gevel (voorzijde) 6910423

Scheerderhof 56 15-04-2022 plaatsen overkapping 6907549

Basstraat 138 14-04-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel 6655977

De Hoefkens 30 14-04-2022 oprichten bedrijfshal 6696425

De Hoefkens 28 14-04-2022 oprichten bedrijfshal 6190149

Mierloseweg 2C 14-04-2022 verbouwen kantoor naar woonhuis 6905243

Steenovenweg 21 19-04-2022 tijdelijk plaatsen van een vodafone  6913779

  zendmast  

Mercuriuslaan 72 11-04-2022 plaatsen overkapping 6887157

Middellaan 36 19-04-2022 wijzigen draagmuur (deurkozijn) 6784443

Sectie C 10951 Deltaweg  19-04-2022 plaatsen communicatiemast mobiele 6909087

nabij 2  netwerk kpn

Sectie Q 2860  19-04-2022 plaatsen communicatiemast mobiele 6908947

Wolfsputterbaan N279  netwerk kpn 

Edelhertlaan 13 21-04-2022 plaatsen overkapping 6922531

Gertsdijk, Kadeweg,  22-04-2022 oprichten van de aquathermiecentrale 6925775

sectie Z nr. 750 

Liverdonk, kavel L 102 25-04-2022 maken uitweg 6928441

Sectie N 4566 22-04-2022 oprichten tijdelijke  6925507

  onderwijsaccommodatie De Kempel 

Liverdonk, kavel L 83 22-04-2022 oprichten woning, maken uitweg  6923443

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

Vleutendonk 10 14-02-2022 oprichten woning  6736155

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Sportpark Espendonk 18-4-2022  60 (62) Jarig Jubileum v.v. Bruheze,    2022-X1141

  15 t/m 21 juni 2022                             

Dierdonkpark 2 19-4-2022  25 jarig bestaan Tennis Vereniging  2022-X1156

  Dierdonk, 25 juni 2022                               

De Kromme Geer 33 e.o. 20-4-2022  Dierdonkdagen 2022,       2022-X1185

  9 t/m 11 september 2022 

Mierloseweg 21-4-2022  Braderie Mierloseweg 2022,  2022-X1187

  12 juni 2022 

Vliscoterrein 22-4-2022  Jubileum Personeelsfeest 175 jaar  2022-X1191

  Vlisco, 20 mei 2022                               

Rijpelberg Wederhof  22-4-2022  Rijpelberg Live 2.1, 2 t/m 3 juli 2022 2022-X1193

Theo Driessen Groningenhof                                  

Centrum 22-4-2022  Helmond Live, 26 mei 2022 2022-X1212

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Hoogeindsestraat,  14-04-2022  Oliemolense Snuffelmarkt, 15 mei 2022 2022-00066

Zandstraat 

De Zandbergen - Stiphout 19-04-2022  Regionale Scouting wedstrijden,  2022-00078

  22-4 t/m 24-4-2022 

Peeleik en  19-04-2022 Kermis Helmond Brouwhuis,  2022-00020

Hector Heuvelstraat   14-5 t/m 17-5-2022 

Helmond Centrum 22-04-2022  Koningsnacht en Koningsdag,  2022-00084

  26 en 27 april 2022 

Van der Brugghenstraat 43 21-4-2022 Koningsdag Stiphout 2022-X1073

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Sectie U, 2854, 2293,  29-04-2022  buitenplanse afwijking tbv oprichten 6761477

2855 (ged) 3398, 2307  woningen 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

29 april 2022 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

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

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

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14 0492.

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

Snoekstraat 2 17-03-2022 maken uitweg                                                         6632863

Vergunningaanvraag Openbare orde en veiligheid
De volgende aanvraag is in de afgelopen week binnengekomen:

Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratienr.:

WOVIMZ Entertainment Molenstraat 205 exploitatievergunning seksbioscoop 50963730/

19 april 2022

Oproep

Hierbij roepen we eventuele andere gegadigden voor het starten van een seksbioscoop in 

Helmond op om hun belangstelling hiervoor binnen 4 weken na publicatie van deze oproep 

kenbaar te maken via h.reen@helmond.nl. Geef hierbij aan wat de locatie van de seksbioscoop 

wordt en voeg een intentieovereenkomst van de rechthebbende van dit pand voor de vestiging 

van een seksbioscoop toe.

Meer informatie

Op www.helmond.nl vindt u de voorwaarden om een aanvraag voor een exploitatievergunning 

in te dienen. Wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure? Bel dan de afdeling Veiligheid 

en Naleving via telefoonnummer 14-0492 of mail naar gemeente@helmond.nl.

In Helmond mag maximaal één seksbioscoop worden uitgebaat. De vereiste 

exploitatievergunning heeft daarom een schaars karakter. Indien er zich uiterlijk donderdag 

26 mei 2022 geen andere belangstellende ondernemers gemeld hebben, zal de aanvraag van 

WOVIMZ Entertainment inhoudelijk beoordeeld worden en tot vergunningverlening voor de 

periode van 10 jaar overgegaan worden als geen weigeringsgronden aanwezig zijn. Mochten 

er zich meer belangstellende ondernemers melden, dan zal de exploitatievergunning via een 

verdelingsprocedure verleend worden. Met als bijzondere aandachtspunten de manier waarop 

we de concurrerende aanvragen [voor een exploitatievergunning] onderling vergelijken én hoe 

om te gaan met de – eveneens als schaars aan te merken – vereiste omgevingsvergunning voor 

andere locaties dan de Molenstraat.   

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

Asten van, R.P.  27-03-1989

Fronczyk, A.  26-06-1956

Ochişor, D.  16-07-1999

Sint Jago, C.J.  12-02-1987

Relou, T.E.S.  06-02-1993

Mierlo van, M.F.P.  09-11-2001

Chakroun, A.  16-04-1991

Mazurek, N.E.  21-09-1989

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

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

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Idzkiewicz, M.A.  06-11-1977

Altunel, H.  31-08-1977

Meulenbroeks, I. A-M.  11-01-1995

Vogels, J.  02-05-2020

Vogels, J.J.F.  04-07-1989

Crommentuijn, J.J.P.A.  02-01-2004

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

ISPA Plastics Vossenbeemd 47 het oprichten van een inrichting voor 

bewerking van en handel in 

kunststof producten

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

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

op 15 april 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

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

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van Stam en De Koning Bouw B.V. en betreft de locatie die bekend 

staat als hoek Kanaaldijk N.O.-Oostende met locatiecode AA079409369.

Kennisgeving beschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van MTRC hebben ingetrokken voor het bedrijf 

voorheen gevestigd op de Vossenbeemd 47 in Helmond. 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage 

De beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29 april 2022 tot en 

met 9 juni 2022 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u een afspraak maken via 088-3690369.

Beroepschrift indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift richt u 

aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt 

na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld 

en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 

voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een 

voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Oost-Brabant te ’s Hertogenbosch.

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• 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 28 april 2022

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.
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De heer Marinus Gras heeft zich als penning-
meester jarenlang ingezet bij de Vereniging Gelre 
Arnhem. Deze stichting richt zich op de historie 
van Gelderland en is dé historische vereniging voor 
Gelderland, opgericht in 1897 met H.K.H. Prinses 
Beatrix als Beschermvrouwe. 

Bij het Fonds Martens van Sevenhoven is de heer 
Gras sinds 2009 penningmeester. De stichting 
behandelt geldelijke aanvragen op het terrein van 
cultuur en natuur binnen Gelderland. Aanvragers 
komen uit brede culturele sectoren (musea, archie-
ven, oudheidkundige verenigingen en monumen-
tenbezitters). Hij is altijd zeer goed voorbereid op de 
besprekingen van de aanvragen. De heer Gras be-

oordeelt samen met het bestuur de aanvragen niet 
enkel op grond van het ingediende schriftelijke stuk, 
maar wint veel achtergrondinformatie in en brengt 
daarnaast bezoeken. 

Vanaf de oprichting in 2004 was de heer Gras al 
penningmeester bij de Anne Marie Van Verschuer 
Stichting. Met zijn deskundigheid en inzet is hij van 
zeer grote betekenis gebleken voor de instandhou-
ding van het Landgoed Marienwaerdt en het be-
houd van natuurschoon en Gelderse monumenten.

In zijn huidige woonplaats Helmond was hij tot 
2021 altijd zeer actief bij Stichting Vrienden Hospi-
ce Valkenhaeghe Helmond. 

Gras Marinus (79) 
Ridder Orde van Oranje-Nassau 

De heer Houben is al ruim 40 jaar vrijwilliger bij 
Helmondse verenigingen. Eind jaren ’70 begon 
hij als vrijwilliger in verschillende commissies bij 
de Helmondse Mixed Hockeyclub (HMHC, sinds 
2000 Hockeyclub HCHelmond). Hij werd secreta-
ris en later voorzitter van de club van toen zo’n 800 
leden, een zeer intensieve periode. Hij speelde een 
belangrijke rol in de groei midden jaren ’80 naar een 
Helmondse ‘Omnivereniging’ met de oprichting van 
de Petanque-vereniging en de Helmondse Golf-
club. Voor zijn inzet werd hij tot Erelid van HMHC 
benoemd.

De heer Houben was van 2001 tot 2010 als vrijwil-
liger verbonden aan de Volksuniversiteit Helmond 
afwisselend als clusterlid Kunst Cultuur en Ontwik-
keling, Lezingen en als laatste in de functie van se-
cretaris van de programmacommissie. Deze stich-
ting is in 1980 opgericht met als doel een bijdrage 
te leveren aan het vormings-, scholings- en ontwik-
kelingswerk met en voor volwassenen in het kader 
van een breed educatief aanbod in de plaatselijke 
samenleving.

De heer Houben is vanaf 2000 tot en met 2012 
actief geweest voor de Hartstichting Comité Hel-
mond en als secretaris van het Comité Helmond. 
Hij collecteerde tijdens de nationale Hartweek, 
organiseerde acties voor het leveren van reanima-
tiepoppen aan het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond 
en informatiemarkten voor onder andere nieuwko-
mers.

Hij was 8 jaar secretaris van de Regionale Vrien-
dencommissie (RVC) Z.O. Brabant van de Hart-
stichting. De RVC is in het leven geroepen om 
plaats/locatie overstijgend een aantal andere taken, 
anders dan de plaatselijke collectie, te vervullen. Dit 
in nauwe samenwerking met landelijke coördinator. 
In zijn werkzame periode bij de gemeente Helmond 
was de heer Houben een meer dan actief en ver-
dienstelijk voorzitter van de personeelsvereniging 
gedurende 12 jaar. Veel activiteiten werden buiten 
kantooruren mede op zijn initiatief georganiseerd. 
Nog altijd een voorbeeld voor de huidige perso-
neelsvereniging. Sinds 2011 is de heer Houben zeer 
ijverig secretaris van Seniorenharmonie Helmond. 
Een bijzonder harmonieorkest bestaande uit enkel 
50-plussers.

De heer Van den Hurk was tot 2006 voor 25 jaar 
penningmeester van hengelsportvereniging H.S.V. 
de Visotter in Stiphout (Helmond). H.S.V. De Visot-
ter is een hengelsportvereniging, die (sportief) ple-
zier in het vissen hoog in het vaandel heeft staan 
voor haar ruim 800 leden. Hij hield zich bezig 
met het aanmaken en distribueren van de visver-
gunningen, de gehele boekhouding/financiële ad-
ministratie, het opmaken van de jaarrekening, de 
bestuursvergaderingen en algemene ledenverga-
deringen, viswedstrijden en de organisatie van de 
verenigingsuitstapjes. De heer Van den Hurk was 
ook enkele jaren bestuurslid van Beheerseenheid 
Sportvisserij Regio Helmond.

Voor de Algemene Vereniging van Reservemilitairen 
verzorgde de heer Van den Hurk jaarlijks de algehele 
ondersteuning bij de jaarlijkse AVRM Sportproeven. 

Voor de stichting ‘Helmond 25 september 1944’ 
vervult de heer Van den Hurk de rol van Lid van de 

Erewacht en fakkeldrager. Hij verzorgt door het jaar 
heen permanent tien van de oorlogsgraven gelegen 
op Helmondse begraafplaatsen. 

De heer Van den Hurk is sinds 2010 actief bij en 
zanglid van het Helmonds gemengd koor Vivace. Hij 
verleent daarnaast alle mogelijke hand-en-span-
diensten op het gebied van de catering en het in-
richten en weer opruimen van de concertzalen.

Bij de Bethlehemkerk in Helmond verleent de heer 
Van den Hurk sinds 2017 hulp bij de kookclub en 
het beheer van de kerk. Hij voert ook administra-
tieve werkzaamheden uit voor de protestantse be-
graafplaatsen in Helmond en Aarle-Rixtel.

Voor de Helmondse Stichting ORO begeleidt hij kin-
deren. ORO is een zorgaanbieder, gespecialiseerd in 
de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen 
van alle leeftijden met een verstandelijke beperking 
of een ontwikkelingsachterstand. 

Houben, Johannes Antonius Franciscus (Jo) (83) 
Lid Orde van Oranje-Nassau

Hurk, van den, J.J. (Jan) (71) 
Lid Orde van Oranje-Nassau 

De heer Van Esdonk is 70 jaar lid van Voetbalver-
eniging Stiphout Vooruit te Helmond. Nadat hij af-
zwaaide als eerste elftalspeler werd hij al snel zeer 
verdienstelijk vrijwilliger binnen de club, nu zo’n 40 
jaar. In de jaren ’80 werd de heer Van Esdonk lid 
van het hoofdbestuur. Hij organiseerde het 50-jarig 
jubileum in 1985 en was verantwoordelijk voor het 
clubblad. In de jaren ’90 had hij grote verdiensten 
bij de toenmalige nieuwbouw van de kantine en de 
kleedlokalen (later in 2017).
Belangrijk voor het functioneren van de gehele 
voetbalvereniging is zijn taak om het sportpark en 
het clubhuis te onderhouden. 

Voor vriendenclub De Badroaven (1998) onder-
steunt de heer Van Esdonk bij allerlei evenementen 
in Stiphout. Aangezien zijn zoon Sander kartrekker 

is van De Badroaven, schakelt hij zijn vader regel-
matig in om hand en spandiensten te verlenen. 
Onder meer in de afgelopen jaren bij de organisa-
tie van het beachvolleybaltoernooi en de jaarlijkse 
herdenking van de bevrijding van Stiphout waar 
De Badroaven het oorlogsmonument voor geadop-
teerd hebben. De afgelopen jaren ondersteunde 
hij grote evenementen als Landjuweel Helmond 
(2001), Gildefeesten St. Antoniusgilde (2007) en de 
Wielerronde Stiphout. Hij hielp hierbij vooral om de 
grote feesttenten en tentvloeren op te zetten en af 
te breken. 

Bij carnavalsvereniging De Spurriezeiers te Stiphout 
helpt de heer Van Esdonk al sinds 1995 jaarlijks bij 
de opbouw van carnavalstenten, podia en vloeren.

Esdonk, Hubertus Hendrikus Antonius van 
(Bart) (81) 

Lid Orde van Oranje-Nassau 

De heer Kerkhof heeft zich 17 jaar lang als vrijwilli-
ger voor wijkblad ‘De Houtvonken’ ingezet. Hij was 
redactielid en zorgde voor de opmaak van het wijk-
blad. Negen jaar was hij bestuurslid.

De heer Kerkhof is sinds 1987 actief bij Muziekver-
eniging Unitas te Mierlo. Hij bekleedde daar vele 
jaren diverse bestuursfuncties zoals (vice-)voor-
zitter en secretaris. Het maken van muziek en het 
organiseren van allerlei evenementen is op zijn lijf 
geschreven. Hij was lange tijd verdienstelijk coördi-
nator Jeugd en Opleidingen en spreekt daarbij veel 
jeugd aan die vervolgens ook kiezen voor muziek. 

Vanaf 2016 organiseert hij met de Blue Band het 
Helmondse Blaaskapellenfestival. Hij organiseert 
concerten door het jaar heen, jeugdmuziekdagen, 
kersconcerten, carnavalsconcerten, loterijen ten 

behoeve van funding en quiz-avonden voor de 
muziekvereniging. Ook was hij gedurende enkele 
jaren actief lid van de Raad van Commissarissen 
bij Unitas.

De heer Kerkhof is vanaf 2013 ook actief bij de 
Scouting Mierlo-Hout. Als lid van de kookstaf on-
dersteunt hij de leiding tijdens kampweekenden en 
zomerkampen. Hij is vaste hulpleiding op groeps-
middagen van de kabouterwelpen van de scouting. 
Inmiddels is hij toegetreden tot het bestuur als se-
cretaris. 

Binnen de Damiaanparochie Helmond is de heer 
Kerkhof sinds 1989 actief als leider van het jonge-
renpastoraat. Hij begeleidt misdienaars en acolie-
ten. Hij organiseert de bekende jaarlijkse Kerststal, 
de braderie en bedevaarten.

Kerkhof, Marc Franciscus Maria (Marc) (48) 
Lid Orde van Oranje-Nassau 

In 1974 richtte de heer Bloemers Basketbalclub 
Deurne Pioniers op en in 1976 Basketbalclub Sjo-
ko (Beek en Donk). Bij de Helmondse Atletiek Club 
(HAC) is de heer Bloemers sinds 2001 actief. Ge-
durende vijf jaar was hij een zeer gedreven en actief 
bestuurslid. Ook nam hij een algemeen coördine-
rende rol op zich en was het aanspreekpunt voor de 
uitgebreide trainersgroep. Vanuit die verantwoorde-
lijkheid was hij de organisator voor het opzetten van 
trainersscholing. In 2004 wist de heer Bloemers de 
Nederlands Kampioenschap Atletiek AB junioren 
2005 naar Helmond te halen. Hij heeft zich een 
jaar lang elke dag beziggehouden met de invulling 
van dit grootschalig evenement en leiding gegeven 
aan een uitgebreide organisatiestructuur en inzet 
van vele vrijwilligers. Ook stond de heer Bloemers 
aan de wieg van het ‘Start-to-Run’ initiatief. In zeven 
weken tijd leer je onder professionele begeleiding 

van hardlooptrainers en een sportfysiotherapeut 
verantwoord te lopen. Hiermee heeft hij namens 
HAC het (hard)lopen laagdrempelig gemaakt, om zo 
meer inwoners van Helmond in beweging te krijgen. 
En met succes, door de jaren heen hebben honder-
den startende hardlopers zich aangemeld, waarbij 
de meeste tot op heden, al dan niet in clubverband, 
de sport zijn blijven beoefenen.

Tussen 2007 en 2009 heeft hij de vernieuwing van 
de vier kleedlokalen en de atletiekbaan op zich ge-
nomen en hij bracht het kantinebeheer op orde. De 
heer Bloemers was ruim 10 jaar penningmeester 
van Groei en Bloei afdeling Helmond. Hij zette zich 
met een goed financieel beheer, in voor een groene 
samenleving en hielp in educatie en het delen en 
uitdragen van groenbeleving en groenkennis.

Bloemers, Berrinus Willibrordus Maria 
(Berrie) (73)

Lid Orde van Oranje-Nassau 

Helmond 2022
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Wil jij ook nét 
dat beetje 
extra bieden?

Denk je er weleens over om vrijwilligerswerk te gaan doen dat 
leuk en leerzaam is, voldoening geeft, grenzen verlegt en het 
leven verrijkt? Informeer dan eens bij ons naar de mogelijkheden. 
We hebben voor iedereen wel een passende taak.

GGZ Oost Brabant is op zoek naar vrijwilligers! 

• Chauffeur 
• Bezoekmaatje

Informeren en aanmelden
Voor vrijblijvende informatie of een gesprek, 
bel, mail of app naar Theo Rovers, 06-23789978 / 
vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl.

Voor onze afdeling Warehousing zijn wij op zoek naar een  nieuwe enthousiaste collega.
Onze afdeling Warehousing regelt de opslag en overslag van goederen van verschillende 
klanten. Hiervoor beschikken we over circa 35.000m2 overdekte opslagcapaciteit. Om alles
goed en snel te regelen maken we gebruik van een vooruitstrevend WMS 
automatiseringproces. Als administratief medewerk(st)er ben jij een belangrijke spil in dit 
proces.

FULLTIME ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 
AFDELING WAREHOUSING 

Werkzaamheden:
Het aannemen van orders via telefonisch/ e-mail contact met onze klanten. Dit betreft 
orders voor zowel het plaatsen als ophalen van goederen uit de opslag met een diversiteit 
aan opdrachtgevers uit de regio.
Het administratief verwerken van de orders in ons WMS systeem.
Communicatie met de warehousemedewerkers en opdrachtgevers over de lopende orders 
en ontvangsten.
Chauffeurs voorzien van de juiste papieren en locatie om goederen op te halen, weg te 
brengen en te verladen.

Functie-eisen:

Wat bieden we :

Je hebt minimaal MBO 4 nieuw werk/denk niveau
Je bent fulltime beschikbaar
Je bezit goede computervaardigheden
Je bent klantgericht en collegiaal
Flexibel 

Het betreft een fulltime baan met kans op een vaste aanstelling. Verder bieden we 
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO 
Beroepsgoederenvervoer. Je komt te werken in een jong, dynamisch team binnen een 
toongevend bedrijf waar service en kwaliteit hoog in het vaandel staat. 

Heb je interesse? Reageer nu!
www.broeklogistics.nl/reageren

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

VUL DE ENQUÊTE IN EN WIN! 
Het werk van de toekomst is ander werk dan het 
werk van nu. Ben je als werkende of werkgever 
bezig met ontwikkeling? Draag een steentje bij 
aan een vitale arbeidsmarkt en vul de enquête 
in via www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij en 
maak onder andere kans op een ballonvaart 
over de regio Helmond- de Peel. 

BOOST
voor de ontwikkeling van werkenden en werkgevers

in arbeidsmarktregio Helmond- De Peel:
Gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo,

Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

KANSRIJK   HOE  

    BEN JIJ?   

SCAN DE QR-CODE

           WWW.MIJNBOOST.NL/HOEKANSRIJKBENJIJ   

  DTP-er / vormgever 
Vereisten:
- Grafische opleiding tot dtp-er met diploma
- Werkervaring met Adobe Creative Suite 2020 
 InDesign / Photoshop / Acrobat / Illustrator
- Goede sociale vaardigheden en flexibele opstelling
- Zelfstandig en creatief kunnen werken
- Kunnen omgaan met Xerox printer; geen vereiste

Wat kunnen wij je bieden:
-  Een prettige werkomgeving binnen een klein team
- Circa 24 uren per week
- Arbeidsvoorwaarden/beloning 
 conform Grafische CAO

Ben jij enthousiast en degene die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatiebrief met cv en pasfoto op naar: 
admin@drukkerijmesserschmidt.nl t.a.v. L. Messerschmidt
of bel 040-2831200.

Wij zijn een print- en offsetdrukkerij in Nuenen 
en vervaardigen kranten, zakelijk drukwerk, 
familiedrukwerk, brochures, flyers etc. 
en zijn op zoek naar een

BERKENBOS 6  NUENEN. WWW.DRUKKERIJMESSERSCHMIDT.NL
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€ 0,-
Uw

hoortoestel
tot 31 mei

*

Helmond, Zuid Koninginnewal 30a

Hoe dat kan? 
We vergoeden 
tot 31 mei 2022  
de kosten die uw zorg-
verzekeraar niet vergoedt.
M.u.v. uw eigen risico en 
kosten voor oplaadbaar. 
*Bekijk de voorwaarden op onze website:

www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052

Op deze lentedag is het Jan Visser Museum ook een van de officiële start 
en stempelposten van het fietsrondje Helmond en doen wij ons best om 
van deze post een gezellige tussenstop te maken met een uitnodigend ter-
ras en leuke activiteiten. 

Het bezoek aan het museum is op deze dag gratis, een mooie gelegenheid 
om de zeer uitgebreide collectie historisch brandweermaterieel te bewon-
deren. Op deze dag zullen demonstraties gegeven worden met oude brand-
weerwerktuigen en brandweerspuiten waarbij ook de kinderen betrokken 
zullen worden.

Ook bent u vrij om de unieke landbouwwerktuigen te bewonderen, evenals 
de schoenmakerij en slagerij. Speciale aandacht voor een compleet nieuw 
ingerichte koperslagerij. Wat zijn strohulzen en strokoord? In het Jan Visser 
Museum zie je het. In ons gezellige bakhuis wordt traditiegetrouw brood 
gebakken, dat tegen een kleine vergoeding te koop is.

De themadag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het Jan Visser 
Museum is gelegen aan de Keizerin Marialaan 5 in Helmond nabij zwem-
bad De Wissen.

Bezoek gratis het Jan Visser 
museum tijdens de brandweerdag 

BINNENSTAD Het Jan Visser Museum organiseert 
op zondag 1 mei een themadag in het kader van de 

brandweer. Er wordt een overzicht geboden van rijdend 
historisch brandweermaterieel. 

F Jan Visser Museum.

F Helmond Sport.

Nog één keer kwamen de plakboeken 
met krantenknipsels over de legenda-
rische voetbalhappening van 40 jaar 
geleden van zolder. En het moet gezegd, 
het was weer smullen geblazen voor 
de oer-rood-witte supporters William 
Verkoelen, Frank Raaijmakers en Jos 
Lenssen die samen met oud-kampi-
oen Robert Cox de organisatie op zich 
hebben genomen van de reünie die de 
laatste maanden behoorlijk wat teweeg 
heeft gebracht binnen Helmond en om-
streken. 
Ook binnen de toenmalige selectiegroep 
waar spelers als André Klaassen, Henny 
van de Ven, Robert Cox, Ad de Wert, Jo-
han van der Hooft, Otto Versfeld, Harry 
Lubse bij velen in die tijd tot de vedetten 
behoorden. Niet dat zij door hun status 
40 jaar geleden langs hun schoenen 
gingen lopen. Integendeel, de toenma-
lig semiprofs die met hun snoetje in de 
Panini-voetbalalbums pronkten wa-
ren echte knokkers en wars van welke 
kapsones dan ook. Door als team elke 
wedstrijd te knokken werd een berg aan 
punten behaald tijdens het succesvolle 
seizoen ’81-’82. Zoveel zelfs dat de 2-1 
overwinning tegen SC Veendam op 1 
mei 1982 voldoende was voor promotie 
naar de eredivisie en drie weken later 
in de laatste wedstrijd van het seizoen 
thuis tegen FC den Bosch de kampi-
oenstitel op hun palmares kon worden 
bijgeschreven.

Studio Sport 
In één keer stond Helmond Sport toen 
op de landelijke voetbalkaart en kon 
iedere voetballiefhebber zondags ’s 
avonds bij Studio Sport zien wie die club 
was welke later bekend zou worden als 
de club van ‘grauwte smoel, ginne skrik’. 
Oké, natuurlijk was het wennen voor het 
team van toenmalig hoofdtrainer Jan 
Notermans dat de spelersbus niet meer 
stopte bij stadions als ‘De Lange Leegte’ 
in Veendam, maar bij De Kuip, en dat de 
tegenstanders Ajax, Feyenoord en PSV 
heetten in plaats van FC Amsterdam, 
SC Amersfoort en SVV. Twee jaar ere-
divisie werd het uiteindelijk, voordat de 
Braakbewoners weer terug bij af waren 
in de divisie waar men inmiddels alweer 
38 jaar wekelijks een potje voetbalt. 

Drie van de 11.000 bezoekers van de 
bloedstollende promotiewedstrijd 40 
jaar geleden tegen SC Veendam, te 
weten William Verkoelen, Frank Raaij-
makers en Jos Lenssen begon een klein 
jaar geleden met plannen smeden voor 
een heuse kampioensreünie. Het was 
William Verkoelen die bij zijn kameraad 
Robert Cox, toevallig ook één van de 
kampioenen uit 1982, een balletje op-
gooide om het kampioensteam nog een 
keer bij elkaar te brengen. En het moet 
gezegd, het kan niet anders of volgende 
vrijdag 6 mei wordt het een geweldige 
avond op De Braak. De feestelijke re-

unie begint ’s middags al voor de kleine 
veertig eregasten. Met koffie en gebak 
van bakkerij Morssink uit Helmond die 
40 jaar geleden ook de kampioenstaart 
leverde. Toeval? Nee natuurlijk niet. Eén 
telefoontje was voldoende van de orga-
nisatie die niet alleen de oud-spelers in 
no time super enthousiast heeft gekre-
gen, maar ook tal van sympathisanten 
die de kampioensreünie uiteindelijk mo-
gelijk maakt.

Huldiging in stadion
Vele hoogtepunten staan voor volgen-
de week op het programma voor de 
oud-kampioenen. Zoals de bordesscè-
ne bij hotel West-Ende, diner in het 
stadion en nog één keer toegejuicht 
worden door de eigen supporters tij-
dens de rust van Helmond Sport tegen 
FC den Bosch. Ook extra leuk is het dat 
Helmond Sport in haar laatste wedstrijd 
van het seizoen speelt in het traditionele 
rood-witte retro tenue van 1982. Tenues 
die later geveild zullen worden. 

Ook zal De Braak rood-wit kleuren mid-
dels de speciale kampioenssjaals, waar-
op de namen van de spelers en trainers 
van de kampioenen van 1982 pronken. 
Het kan niet anders of de reüniedag op 
vrijdag 6 mei 2022 belooft één grote 
happening te worden. En daar kan ook 
jij getuige van zijn in het Solar Unie Sta-
dion op de Braak! 

Helmond Sport kampioenen 1982 
nog één keer in de spotlights 

HELMOND Aanstaande zondag 1 mei 2022 is het precies 40 jaar geleden dat Helmond Sport 
promotie naar de eredivisie wist te bewerkstelligen. Hét absolute hoogtepunt in het 55-jarig 
bestaan van de Helmondse Betaald Voetbal Organisatie. Een goede reden voor een drietal 

diehard-fans van de voetbaltrots van Helmond de kampioensselectie, zo ver als mogelijk, nog 
één keer op te trommelen voor een heuse kampioensreünie op vrijdag 6 mei 2022. 
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Ben je nieuwsgierig
geworden? 

Scan de QR Code

Backoffice 
medewerker: 

part time
gelijkwaardig
groeikansen
zelfstandig
veelzijdig

Brabants gezellig
Zoek jij een baan zonder baas?

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

Heb jij een passie 
voor sleutelen?
DAN ZOEKEN WIJ JOU!

FIETSEN
MAKER

VAKANTIE 
KRACHT

FULLTIME PARTTIME
ZATERDAG EN SCHOOLVAKANTIES
ERVARING MET SLEUTELEN EEN PRÉ

Interesse? Of wil je meer informatie? Mail dan naar info@henkvanrooijfietsen.nl

In verband met verdere groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een:

SECRETARESSE EN/OF NOTARIEEL 
MEDEWERKER (FULLTIME)

voor de onroerend goed afdeling.

OMD Notarissen is een eigentijds kantoor met een zeer betrouwbare reputatie. 
Kwaliteit van de dienstverlening staat hoog in het vaandel waarbij een persoonlijke 

‘touch’ niet ontbreekt.

Bedrijfscultuur
Modern en toegankelijk, dit zijn de termen die de cultuur binnen de organisatie het 
beste typeren. Zowel met collega’s onderling als met de cliënten is er een informele 

band waarbij er ook tijd is voor humor en oprechte persoonlijke interesse.

Functie omschrijving secretaresse en of notarieel medewerker
Je vervult een centrale en dienstverlenende rol op het gebied van onroerend goed en 

ondersteunt het team in afwisselende en uitdagende dossiers bij alle werkzaamheden 
die verricht moeten worden voor een juridisch correcte behandeling hiervan.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor interne opleiding en begeleiding tot uitbreiding 
en het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden waarin je persoonlijke 

ontwikkeling verder wordt gestimuleerd.

Wij vragen bij voorkeur:
- Een afgeronde secretaresse opleiding en/of een bij de functie passende opleiding.

- Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.
- Je bent collegiaal en stressbestendig. Je signaleert het werk dat dient te worden 

uitgevoerd, weet zelfstandig de juiste prioriteiten te stellen en voelt grote 
verantwoordelijk voor takenpakket.

- Je werkt nauwkeurig, systematisch en ordelijk.

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van cv kun je mailen naar:
OMD Notarissen 

T.a.v. mevrouw Mr. S. van de Ven
svandeven@omdnotarissen.nl

Wilt je eerst meer informatie?
Neem dan contact op met mevrouw Mr. S. van de Ven, 

via 0492-536868 of svandeven@omdnotarissen.nl

actie 
DAG GROTE COLLECTIE

ZONNE
BRIL

op aankoop van
jouw zonnenbril.

%

van 23 april t/m 4 juni krijg je 
1 zonneglas op sterkte gratis bij 
aankoop van een gewone bril.

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl  |  0492-549541

april30 
za.

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

A.S. ZONDAG OPEN DAG 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

ELKE KLANT EEN GRATIS PLANT!

GERANIUMS 
(HANG/STAAND)

€ 1.25 PER STUK
10 STUKS VOOR € 10.95

 
GROOTSTE ASSORTIMENT 

PLANTEN UIT DE REGIO.
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Sporten voor Oekraïense 
vluchtelingen
Het eerste initiatief houdt verband met 
de oorlog in de Oekraïne en de vluchte-
lingen die zich als gevolg daarvan tijde-
lijk in Helmond vestigen. Togarashi-Ro-
nin heeft zich reeds enige tijd geleden bij 
de gemeente Helmond gemeld met het 
plan om kosteloos zelfverdedigingsles-
sen te verzorgen voor deze groep men-
sen. “Sporten is een prima manier om 
even je hoofd leeg te maken en zinnen 
te verzetten. 

Wij verwachten dat de vluchtelingen uit 
de Oekraïne deze afleiding kunnen ge-
bruiken en we willen hen dit zonder veel 
belemmeringen aanbieden”, zegt Hans 
Spaan, sensei en beheerder van de dojo. 
“Het doel is tweeledig: bewegen en in-
tegreren met de Nederlandse kinderen. 
Daarbij zorgen we voor leraren die op 
de gewenste locatie en tijd een uurtje 
(of anderhalf) weerbaarheidstrainingen 
geven. Het mooie van het beoefenen 
van onze bewegingskunsten is dat de 
taal universeel is en snel resultaat kan 

worden bereikt”, aldus Jeroen Geven, 
voorzitter. 

Kobutan-trainingen voor 
ambulance personeel
Daarnaast worden in de maand mei 
zogenaamde kobutan-trainingen gege-
ven aan medewerkers van de Ambu-
lancezorg Brabant-Zuidoost. “In eerste 
instantie – tijdens de coronaperiode – 
werden deze mensen omarmd terwijl ze 
later met veel agressie en geweld te ma-
ken hebben gekregen. We doen dit als 
dank richting de zorgmedewerkers die 
met hun voeten in de modder hebben 
gestaan.” Hans vindt het zinloze geweld 
onacceptabel en wil met de trainingen 
het zorgpersoneel een steuntje in de rug 
geven. “Zij zullen merken dat de trainin-
gen bijdragen aan meer zelfvertrouwen 
en een uitstraling die dergelijke situaties 
kunnen voorkomen.”

En Togarashi-Ronin staat hierin niet 
alleen; met behulp van diverse spon-
sors kunnen deze lessen worden geor-
ganiseerd. “De manager van Fletcher 

Wellness Hotel Helmond (Corné van 
der Kant) stelt de zaal kosteloos ter 
beschikking voor de eerste 4 trainingen 
van 3 uur (per training); M. Panhuij-
zen Outdoor Care & Cleaning B.V. uit 
Deurne zorgt voor koffie en iets lekkers 
na de training, en de kobutans worden 
geleverd door Jorg Meulendijk van Meu-
lendijk Metaaltechniek Helmond. Een 
mooie samenwerking voor een belang-
rijk maatschappelijk doel”, zegt Jeroen. 
De eerste sessies zullen worden gege-
ven aan het personeel van de Ambulan-
cezorg GGD Brabant-Zuidoost, met wie 
Togarashi-Ronin inmiddels een goed 
contact heeft opgebouwd. Later kan dit 
initiatief worden uitgebreid naar andere 
groepen van zorgpersoneel. 

Uiteraard heeft Togarashi-Ronin ook 
haar reguliere lesprogramma en is ie-
dereen van harte welkom om een keer 
mee te trainen. Locatie: Spiegelzaal in 
het Welness Fletcher Hotel in Helmond. 
Neem voor de leestijden even contact 
op met Hans Spaan, telefoonnummer 
06 – 21 67 52 83. 

HELMOND Nu de wereld te maken heeft met een ‘perfect storm’ aan maatschappelijke 
ontwikkelingen, worden in grote delen van de wereld initiatieven gestart om de mensen die hard 
geraakt worden, te helpen. De vereniging voor Oosterse bewegingskunsten Togarashi-Ronin wil 

graag haar steentje bijdragen en heeft hiertoe twee initiatieven uitgekozen. 

Togarashi-Ronin: ‘Ook wij willen ons steentje bijdragen’

F Togarashi-Ronin.

Op aarde, onder water en in de ruimte gaan we onder leiding van Sandra 
van Dam van Curiosity World allerlei griezels en mysteries bekijken en mis-
schien wel oplossen. Diep in de zee zwemmen allerlei vreemde wezens 
rond. Sommigen geven licht, andere dieren hebben een grotere bek dan 
hun lijf. 

In het diepe meer van Schotland gaan we op zoek naar Nessie, bestaat hij 
echt of is hij nep? Na een bezoek gebracht te hebben aan Atlantis maken 
we op aarde een reis langs de mythes rondom spoken, heksen en geesten. 
Waar komen de verhalen vandaan en waarom is Stonehenge zo’n mysteri-
euze plek? 

We verlaten, tot slot de aarde en stijgen op naar de ruimte. Hoe zat het ook 
alweer met het Gezicht van Mars, wat is een zwart gat en bestaat er leven 
op andere planeten? Kortom, we gaan een spannende reis maken langs 
interessante plekken met een serieuze knipoog naar de wetenschap. 

Aansluitend ga je zelf aan de slag om creatief iets moois te maken van wat 
je zojuist geleerd hebt.

maandag 2 mei 2022 10:15 - 11:45 Bibliotheek Helmond
maandag 2 mei 2022 13:00 - 14:30 Bibliotheek Asten
maandag 2 mei 2022 15:15 - 16:45 Bibliotheek Someren

Wil je meedoen? 
Meld je aan via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.

Workshop griezels en mysteries 
in de bibliotheek

HELMOND Op maandag 2 mei organiseert de 
Bibliotheek Helmond-Peel in Helmond, Asten en 

Someren een wetenschappelijke workshop voor de 
jeugd van 8 tot en met 12 jaar over griezels en mysteries. 

F Bibliotheek Helmond-Peel.

F HT’35

Cleo Creutzburg (junior, 2e divisie) had 
helaas een valse start op balk, maar 
turnde haar meerkamp vervolgens op 
de andere toestellen goed uit. Een 21e 
plaats voor haar. Laura en Sara Kloor 
(junioren, 1e divisie) startten sterk op 
sprong en wisten zich de gehele wed-
strijd in de top van het veld staande te 
houden. Uiteindelijk wist Laura met 
een totaalscore van 47,000 punten als 
5e te eindigen (toestelfinale balk). Sara 
eindigde kort daarachter met 46,600 
punten op de 7e plaats (toestelfinale 
sprong, balk en vloer later dit seizoen in 
Ahoy Rotterdam). Ten slotte de senioren 
divisie 1. Kim van Lierop eindigde in een 
sterk deelnemersveld op de 22e plaats. 
Kirsten Bevers eindigde als 28e. 

In Duiven het NK voor de heren. Junior 
1 Sem Holtackers startte zijn meerkamp 

op voltige. Op ringen en sprong wist hij 
een mooie top-8 score neer te zetten. 
Uiteindelijk werd het een 21e plaats in 
de meerkamp. Bij de junioren-2 drie tur-
ners. Roel Dankers wist dankzij een zeer 
stabiele meerkamp een mooie 8e plaats 
te behalen. Philip van Bommel eindigde 
als 22e, Wassim Toub werd 24e.

Voor hen waren er ook nog toestelfina-
les dit weekend:

Sem Holtackers: 2e brug (ZILVER), 6e 
vloer
Roel Dankers: 4e brug, 4e rek, 8e voltige
Philip van Bommel: 6e sprong
Wassim Toub: 7e sprong, 7e rek, 6e 
vloer, 7e voltige

Volledige uitslagen zijn te vinden op 
onze website www.ht35.nl.

HT’35 bij Nederlands Kampioenschap turnen, 
zilver Sem Holtackers

HELMOND Afgelopen weekend vonden in Waalwijk de Nederlands Kampioenschappen 
damesturnen voor de hoogste divisies van Turnvereniging HT’35 plaats. 

WARANDE Helaas heeft het bestuur 
van de Caratconcerten moeten be-
sluiten om de feestelijke opening 
van de Caratconcerten die voor 1 mei 
aanstaande geprogrammeerd stond, 
te annuleren. 

Na 2 jaar afwezigheid zou komend 
weekend de Caratconcerten met een 
feestelijk Helmonds programma starten 
met 3 Helmondse muziekgezelschap-
pen en 2 amusementsgroepen. Helaas 

bleven enkel KSH Phileutonia en de 
2 amusementsgroepen over, waarbij 
eerstgenoemde ook geen volledige be-
zetting kon garanderen. Hierdoor kon 
het feestelijke karakter dat deze opening 
verdient niet gegarandeerd worden en 
daarom heeft het bestuur helaas tot an-
nuleren moeten besluiten. Vanaf 8 mei 
aanstaande zal het programma normaal 
opstarten.
Kijk voor het programma op 
www.caratconcerten.nl/programma.

Opening Caratconcerten geannuleerd 

grootpeelland.nl
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Krissy van Hout, teamleidster van de 
thuiszorgwinkels, legt uit: “Bij ons kun je 
voor een half jaar kosteloos een dertigtal 
verschillende medische hulpmiddelen 
lenen. Deze worden volledig vergoed 
door de zorgverzekering. Wil je voor een 
korte periode, bijvoorbeeld tijdens een 
revalidatie of vakantie hulpmiddelen 
huren, dan is dat ook een mogelijkheid. 
Bevalt een hulpmiddel zo goed dat je het 
wilt houden of heb je het hulpmiddel 

langdurig nodig, dan kun je het product 
aanschaffen.” Angelo Leenen, product-
specialist en voormalig eigenaar van 
Leef & Zorg, vult haar aan: 
“Ons doel is dat we mensen met onze 
hulpmiddelen zo lang mogelijk, maar 
vooral fijn thuis kunnen laten wonen.”

Jarenlange kennis en ervaring
Medicura en Leef & Zorg hebben hun 
krachten gebundeld. Al 19 jaar helpt 

Angelo mensen bij het vinden van een 
passend hulpmiddel en weet hij precies 
waar je op moet letten en wat verkrijg-
baar is op de markt. 
Voorheen was hij eigenaar van Leef & 
Zorg, een vergelijkbare thuiszorgwinkel 
in winkelcentrum Straakven. Op deze 
locatie heeft Medicura zich nu met haar 
winkel gevestigd. “Je hebt de mogelijk-
heid om hier recht voor de deur gratis te 
parkeren. 

Dat is voor mindervalide mensen zeker 
een pre. Natuurlijk is onze winkel ook 
rolstoelvriendelijk.” Angelo blijft dus 
werkzaam in dezelfde branche, maar 
met een andere uitdaging. “Mijn missie 
om mensen zo lang mogelijk comforta-
bel thuis te laten wonen, deel ik met Me-
dicura. We willen allebei graag mensen 
helpen, zodat iedereen het beste uit het 
dagelijks leven kan halen. 
Onze kennis en ervaring sluiten perfect 
op elkaar aan. Voor mijn vaste klanten is 
het ook belangrijk om te weten dat ik er 
nog steeds ben! De persoonlijke aanpak 
vind ik erg belangrijk. We vervullen im-
mers een maatschappelijke functie.” 

Nieuwe winkel, uitgebreider 
assortiment
De vernieuwde winkel, die vorige week 
feestelijk geopend is, laat een deel van 
het beschikbare assortiment zien. Kris-
sy: “We kunnen natuurlijk niet alles 
laten zien, maar een groot deel van de 
beschikbare hulpmiddelen kun je hier 
bekijken. Bij de aanschaf van medische 
hulpmiddelen is het immers fijn om ze 
eerst te voelen en uit te proberen, zodat 
je een weloverwogen keuze kunt maken. 
Daarnaast kun je deskundig en vrijblij-
vend advies inwinnen. 

De medewerkers weten precies hoe al-
les functioneert, hebben jaren ervaring 
en kunnen je wegwijs maken in de we-
reld van medische hulpmiddelen. Wat 
ook goed is om te weten, is dat alles 
wat de klant wil op mobiliteitsgebied, wij 
kunnen regelen. Voor elk probleem vin-
den wij een oplossing. Ik denk dat veel 
mensen geen weet hebben van wat er 
zoal verkrijgbaar is. 

Als je bijvoorbeeld met een rollator 
loopt, kunnen drempels in huis een ob-
stakel vormen. Speciale drempelhulpen 
zorgen ervoor dat je zonder problemen 
over de drempels kunt rijden. Of denk 
bijvoorbeeld aan de moderne elektrisch 
verstelbare bedden. 

Deze hebben de functionaliteit van een 
ziekenhuisbed, maar de uitstraling van 
een ‘normaal’ bed. Een dergelijk bed 
kan volledig omhoog en omlaag, wat 
praktisch is bij de zorgverlening, maar 
ook in het dagelijks leven zoals bij het 
opmaken van het bed of stofzuigen.” 
Angelo vervolgt: “De innovaties gaan in 
een rap tempo door en wij houden deze 
actief in de gaten. We bezoeken beurzen 
en houden nauw contact met onze le-
veranciers.” 

Nieuwe thuiszorgwinkel van Medicura geopend 
in winkelcentrum Straakven

Voor elke hulpvraag een passende oplossing!

Er is altijd een kans aanwezig dat je ondersteuning van een (medisch) hulpmiddel nodig hebt. 
Denk aan senioren die minder mobiel zijn en baat hebben bij het gebruik van een rollator, 
scootmobiel of sta-op-stoel. Maar ook jonge kinderen die tijdens het sporten geblesseerd 

zijn geraakt en tijdelijk een brace of elleboogkrukken nodig hebben of jonge moeders die een 
borstkolf willen gebruiken. Een ‘simpel’ (mobiliteits)probleem kan al voldoende zijn om baat 
te hebben bij het gebruik van een hulpmiddel. Het is dan ook voor alle leeftijden. Medicura 

Zorgwinkel voorziet je hierin. Je kunt hier hulpmiddelen kosteloos lenen, huren of kopen. Het is 
maar net waar de behoefte ligt.

F Wendy Lodewijk.

advertorial
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Kwaliteitsgarantie
Producten die geleend worden bij Medicura, zijn duurzaam ontwikkeld en 
bedoeld om lang mee te gaan. Wordt een hulpmiddel na een uitleenperi-
ode teruggebracht, dan krijgt deze een grondige veiligheidsinspectie. Ver-
volgens wordt het product gereinigd in onze wasstraat, voordat deze weer 
beschikbaar is voor een nieuwe klant. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt 
van de hulpmiddelen en blijft de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid 
gegarandeerd. 

Voor elke hulpvraag een oplossing
Zoals eerder benoemd, is voor elke hulpvraag een passende oplossing voor 
handen en dat is precies wat Medicura wil benadrukken. “Iedere klant heeft 
zijn of haar eigen behoefte”, zegt Angelo. “Daarom zijn er binnen elke pro-
ductgroep ook verschillende varianten beschikbaar. Weet je niet goed welk 
product het beste bij jouw persoonlijke situatie past of ben je niet in de 
gelegenheid de thuiszorgwinkel te bezoeken? Dan komt onze thuisadviseur 
graag bij je thuis om je te adviseren bij het maken van de juiste keuze. Onze 
adviseur kent de markt en neemt verschillende aspecten onder de loep. 
Bijvoorbeeld de huidige woonsituatie: woon je alleen of samen? Woon je 
buitenaf of juist middenin de stad? Of wat is de beschikbare ruimte tussen 
de meubels? Natuurlijk wordt ook gekeken naar de lichamelijke conditie 
van de klant.

Het assortiment van onze zorgwinkel is erg uitgebreid. Van braces en 
bandages tot aan rollators, hoog-laag-bedden en scootmobielen. “Iedereen 
kan slagen bij Medicura, ongeacht het budget. Lenen is gratis via de zorg-
verzekering en voor huur en aanschaf hanteren we scherpe prijzen. Ons 
kundig zorgwinkelmedewerkers beschikt over de juiste kennis, zodat ze 
samen met jou een passende oplossing vinden. We werken servicegericht, 
onderzoeken echt waar de klant het meeste baat bij heeft en zetten het be-
lang van de klant voorop. Dat geldt voor de keuze van het type hulpmiddel 
zelf, maar ook voor de uitvoering ervan. Een patiënt met Parkinson kan bij 
een stoel bijvoorbeeld beter kiezen voor een stoffen bekleding, omdat leer 
glad is en de patiënt door het trillen dan uit de stoel kan glijden. Een klant 
die last heeft van incontinentie, heeft juist weer baat bij een leren bekle-
ding, omdat deze fijner schoon te maken is.”

Hulpmiddelen op maat
In de thuiszorgwinkel kun je ook terecht voor maatwerkartikelen, zoals een 
volledig op maat gemaakte sta-op-stoel of rolstoel. In de winkel worden de 
benodigde lichaamsmaten opgemeten, zodat je stoel of rolstoel helemaal 
op jou is afgestemd. De maximale levertijd van maatwerkartikelen bedraagt 
ongeveer 6 weken. Vervolgens wordt het hulpmiddel op het gewenste mo-
ment thuis bezorgd en indien nodig geïnstalleerd.

Makkelijk en snel
Naast een bezoek aan de zorgwinkel kun je de hulpmiddelen ook online 
of telefonisch bestellen. Het is mogelijk om deze producten thuis te laten 
bezorgen of op te halen in de winkel. Angelo: “Als iemand een hulpmiddel 
nodig heeft, kun je diegene niet lang laten wachten. Daarom zijn bij ons de 
lijntjes kort en is de hulpverlening snel. Zo handelen wij de declaraties van 
uitleenartikelen af met de zorgverzekeraar, zodat de klant hier geen omkij-
ken naar heeft. Wij ontzorgen!”

Nieuwsgierig geworden?
Ben je benieuwd naar wat Medicura voor jou kan betekenen? Kijk op www.
medicura.nl voor meer informatie. Liever telefonisch? Ook dat kan via 088 
- 007 11 00. Via dit telefoonnummer kun je ook gratis advies inwinnen over 
een mogelijke oplossing voor jouw persoonlijke hulpvraag. Breng je liever 
een bezoek aan de winkel voor persoonlijk advies of om een hulpmiddel uit 
te proberen, dan ben je van harte welkom in Helmond! De medewerkers 
staan voor je klaar en nemen ruim de tijd voor je. Dat is ook wat Angelo en 
Krissy typeert: zij zetten zich met alle liefde en passie in om de medemens 
te helpen. “Daar halen wij voldoening uit!”

De Medicura thuiszorgwinkel is gelegen aan 
de Geysendorfferstraat 7, in winkelcentrum 

Straakven. De winkel is elke werkdag 
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur en op 

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
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ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

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

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

01/05 DE DANSERS - VIER (4+)

02/05 BUURMAN EN BUURMAN GAAN KAMPEREN (3+)

03/05 MIRCO... DE DINGEN KOMEN IN OPSTAND (7+)

04/05 DE WAANZINNIGE BOOMHUT (7+)

15/05 DE SPROOKJESKONINGIN (6+)

29/05 HET GROTE MAD SCIENCE THEATERFEEST (5+)

PEPPA PIG LIVE (2+)

30/04

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

IN HET SPEELHUIS!
BINNENKORT

Wij zijn gespecialiseerd in:
 Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses

 Protheses op implantaten (klikgebit)

 Immediaat protheses 
 (na het trekken van de tanden, noodgebit)

 Partieële en frame protheses 
 (gedeeltelijk gebit)

 Rebasen (passend maken van de 
 huidige gebitsprothese)

 Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u:
 Geen verwijzing nodig van een tandarts

 Vergoeding via uw zorgverzekeraar

 Reparaties klaar terwijl u wacht

 Het verhelpen van pijnplekken

 Vrijblijvend advies

 Eerste consult gratis

Lucas Gasselstraat 12, Helmond  |  0492-474205

CAMPER
VERHUUR

UW ZEKERHEDEN
Alles goed geregeld
Jonge betrouwbare campers
Altijd vrije kilometers
Complete uitrusting
Heldere voorwaarden
Veilig parkeren eigen auto
24/7 assistentie
Eindschoonmaak door ons

CAMPSHARE

Duizeldonksestraat 2F
5705 CA  Helmond

+31 (0)85 - 500 11 22
info@campshare.nl
www.campshare.nl

CAMPER
VERKOOP

NIEUW
:L

AN

GWEEKEND
HUREN*- 

Bezoek voor
meer informatie

onze website
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We gaan allemaal fietsen een 
zondag, want Helmond Marketing 
organiseert op 1 mei haar jaarlijkse 
fietsevenement Rondje Helmond. 
Deze speciale, gezellige dag zijn 
er diverse ondernemers aan het 
Rondje Helmond geopend en zijn 
er sfeervolle terrasjes langs de 
route met muziek en activiteiten. 
Ze verwachten ook dit jaar weer 
honderden fietsers. 

De route van een 50 km brengt 
je langs de skônste plekskus van 
Helmond. Ge kunt ‘s morgens 
starten tussen 10.00 uur en 12.00 
uur bij één van de vele deelnemende 
ondernemers. Finishen kan tot 
17.00 uur. Meedoen is geheel gratis.

Bij de onderstaande deelnemende 
ondernemers kunde een 
stempelkaart, een routeboekje 
en un vlaggetje ophalen. Hedde 
alle stempels verzameld van alle 
stempelkaarten, dan maakte kans 
op keimooie prijzen waaronder een 
fiets.

Maar pas goed op: er is ook een 
mysteriepost!

Palingkwekerij Rijpelaal

De Smuller
Kinderboerderij de Veldhoeve
Jan Visser Museum
Het Kasteel
Restaurant D’d Dimpel
Eet-Café D’n Brouwer
IJssalon Il Circo
De Brandevoortse Hoeve
Cafetaria Brandevoort
Eetcafé De Barrier
Henk van Rooij Fietsen 

Zijn de plekken waar je je 
stempelkaart en toebehoren kunt 
ophalen.

Stop onderweg gezellig bij een 
van de deelnemende ondernemers 
(herkenbaar aan het bordje) voor 
een hapje en een drankje. Loop ook 
binnen bij een van de mooie musea 
waar het Rondje Helmond je langs 
voert. Supermooie fietsroute langs 
de skonste en meest verrassende 
plekskus van onze stad. Maak al 
fietsend kennis mee het verhaal van 
onze stad, het industriële verleden, 
de aansprekende architectuur, 
het Kasteel, de prachtige groene 
gebieden, de vele kunstwerken en 
het gemoedelijke centrum. 
Wat zal het unne skonne dag 
worden. Informatie vinde op www.
rondjehelmond.nl of de VVV. Da 
rondje Helmond kunde trouwens 
het hele jaar door fietsen, maar das 
natuurlijk net iets minder leuk als 
deze speciale dag.

Ik wens iedereen heel veul 
fietsplezier.
Fijn weekend.
Tot volgende week.

Rondje 
Helmond

Houdoe!

• 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

De heer Van den Heuvel heeft zich ja-
renlang ingespannen voor het Jan Vis-
ser Museum: in totaal 33 jaar, waarvan 
25 jaar als voorzitter. Met enorme passie 
heeft hij het museum geleid en gebracht 
tot waar het nu is. Samen met alle vrij-
willigers en medebestuursleden is het 
uitgebouwd tot een volwaardig museum 

met officiële registratie in het Museum-
register Nederland.

De heer Van den Heuvel heeft in 1994 
de eremedaille in goud in de Orde van 
Oranje-Nassau ontvangen en is in 2009 
benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.

De onvermoeibare vrijwillige inzet gedu-
rende vele jaren is voor burgemeester 
en wethouders aanleiding geweest om 
aan de heer Van den Heuvel de vrijwilli-
gerspenning van de gemeente Helmond 
toe te kennen.

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 
 

 

Vrijwilligerspenning voor de heer van den Heuvel
Meneer Van den Heuvel ontving de vrijwilligerspenning. F Wim van den Broek.

HELMOND Op donderdag 21 april heeft de heer P.J. van den Heuvel uit handen van 
burgemeester Blanksma – van den Heuvel de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond 

ontvangen. Deze penning is aan betrokkene uitgereikt vanwege zijn belangeloze inzet gedurende 
vele jaren voor het Jan Visser Museum. 

De zaal was goed gevuld en iedereen 
had er reuze veel zin in om hun prach-
tige dans te laten zien aan de vele be-
langstellenden. Alle dansen waarmee 
de solo’s en groepen deelnemen aan 
toernooien/wedstrijden, maar ook de 
dansen van de FunGroepen, passeer-
den de revue. Deze middag was ook 
perfect geschikt om enkele jubilarissen 
in het zonnetje te zetten en hen te be-

danken voor hun jarenlange enthousi-
asme en betrokkenheid bij onze mooie 
dansvereniging. 

De volgende dansers werden gehuldigd 
en verrast met een leuke attentie:
15 jaar lidmaatschap
Sacha van Herpen
Britney van de Berkmortel
Melanie Lintermans

10 jaar lidmaatschap
Nicole Valks
Romy Blenckers
Lonne Benders
Chloé van Laanen
Ilona de Brouwer
Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd!!

www.dvxperience.nl

Huldiging jubilarissen – danspresentatie X-perience
F X-perience.

BRANDEVOORT Afgelopen zaterdag was de hele vereniging aanwezig bij Wijkhuis ‘t Brandpunt 
voor onze jaarlijkse danspresentatie.

HELMONDNU.NL
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Opel Meriva 1.4 Turbo Cosmo 2011
154 Dkm. Airco, Trekhaak, Pdc, Cruise 
control, ECC, Lmv, € 119 p/m 6.945

Mini 1.5 Cooper Chili Serious Business 2017
36Dkm, Navigatie, Cruise control, Climat 
Airco, Halfl eder, Stuurverw., € 279 p/m 18.950

Seat Mii Chiq 2012
Electrische ramen, Cruise conrol, 
LM Velgen 6.945

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Fiat Punto Evo 2013
Twin Air, 5-Deurs , Airco 6.945

Mini Countryman 1.6i Chili Cooper 2016
80Dkm, Panoramadak, Navigatie, 
Trekhaak , 18.945

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2017
Exclusive, 79Dkm, Navigatie, Achteruitrijca-
mera, Cruise en climate control, € 279 p/m 20.450

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2017
97dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise en climate control, € 269 p/m 19.950

Fiat 500 C 0.9 TwinAir Lounge 2012
171Dkm, Climate control, Pdc, 
BlueTooth, € 129 p/m 7.450

Škoda Octavia Combi 1.0 TSI Greentech 2016
87Dkm, Afneenmbare trekhaak, Navigatie, 
Cruise control, ECC, 6 versn., € 219 p/m 16.445

Toyota Auris 1.8 Hybride 2013
Pro uitvoering, Panoramadak, Navigatie, 
Keyless 14.945

Kia Rio 1.2i Design Edition 2012
LM Velgen, Airco, Cruise control, 
1e Eigenaar 8.945

Kia Sportage 1.6 i Plus Pack 2012
Climate control, Cruise control, 
Half Leder, 17 inch 11.945

Kia Picanto 1.0i Comfort Line 2020
16 Dkm, Airco, BlueTooth 12.945

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
31Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Full 
LED, Climate control, Hoge instap, € 249 p/m17.950

Suzuki Swift 1.2 Select Smart Hybrid 2021
Automaat, 9Dkm, Fabrieksgar., Navigatie, 
Achteruitrijcamera, Cruise c., € 299 p/m 21.450

(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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Beroemde composities als de motet-
ten Jesu, meine Freude (J.S. Bach, 
BWV 227) en Ave Maria, virgo serena 
(J. Desprez), en het recente Da Pacem 
Domine (A. Pärt) uit 2004 naast stuk-
ken van H. Hollanders, J.H. Schein en 
H. Schütz (Selig sind die Toten) staan op 
het programma. Ensemble 1685, deze 
keer bestaand uit 16 zangers, staat on-
der leiding van dirigent en organiste Ti-
neke Steenbrink, onder andere bekend 
als een van de leiders van Holland Baro-
que. Plaats: Trudokerk, Dorpsstraat 34 
in Helmond/Stiphout. Aanvang: 20.00 
uur. Entree: € 12,50 –€ 17,50.

Herdenken is belangrijk; niet vergeten, 
maar steeds opnieuw in gedachten ne-
men en je ervan bewust zijn, om ervan 
te leren. Zeker in deze tijden van geweld, 
onbegrip jegens andersdenkenden en 
oorlog, zoals de huidige situatie in Oe-
kraïne. Wat ons helpt in deze moeilijke 
situaties is elkaar opzoeken, samenzijn, 
om erover te praten, en daarbij vooral 
ook te luisteren naar troostrijke muziek.
Lambertus Concerten brengt in het 
kader hiervan dan ook een prachtig, in-
getogen en sfeervol programma, waarin 
oude en nieuwe werken voor bezinning, 
herinnering en troost zorgen. Denk aan 
het beroemdste van de zes motetten 
van J.S. Bach, Jesu, meine Freude, 
voor vijfstemmig koor. Het bevat maar 
liefst 11 delen en is daarmee het om-
vangrijkste, maar voor menigeen ook 
het mooiste. Een motet waarin de angst 
voor de dood plaatsmaakt voor hoop op 
eeuwig leven: het lichaam sterft welis-
waar, maar de geest blijft levend.

Het beroemdste vierstemmige motet 
van Josquin Desprez (1450-1521) is een 
loflied op Maria, dat hij schreef aan het 
Italiaanse Hof in Milaan. Josquin was 
een meester in het imiteren van nieuwe 
thema’s binnen een compositie, wat ook 
goed te horen is in dit lied. Bevriende 
componisten en organisten H. Schütz 
en J.H. Schein waren grootmeesters 
in hun tijd. Van Heinrich Schütz, die in 
zijn lange leven maar liefst 500 werken 
componeerde, staat het bekende zes-
stemmige ‘Selig sind die Toten’ op het 
programma; een tekst uit de Openba-
ring van Johannes, die we ook kennen 

van werken van componisten als Bach, 
Telemann en Brahms (Ein Deutsches 
Requiem). Majestueus en tegelijkertijd 
lieflijk en ingetogen.

Multitalent J.H. Schein was net als 
Bach, jarenlang Thomascantor in 
Leipzig en in die zin dus één van diens 
voorgangers. Minder bekend misschien, 
maar subliem qua harmonieën en 
tekstuitbeelding is ‘Da Jacob vollendet 
hatte’, uit de bundel Israelis Brünnlein. 
Goed is hier de tekstuitbeelding te ho-
ren: beklemtoonde herhalingen, grote 
toon-intervallen die het vallen verklan-
ken en de lieflijke melodie bij het woord 
‘küsset’. Prachtig gedaan! In alle werken 
die deze avond gezongen worden, staat 
overigens die muzikale ‘vertaling’ van de 
tekstinhoud centraal.

De katholieke Brabander Herman 
Hollanders (±1595- ±1640), organist, 
school- en zangmeester was in zijn tijd 
zeer gerenommeerd. Enkele jaren was 
hij verbonden aan de St-Catharinakerk 
in Eindhoven en aan de O.L. Vrouwekerk 
in Breda. Hij schreef twee bundels met 
koormuziek. Uit de bundel Parnassus 
ecclesiasticus (1631) hoort u het serene 
vierstemmige O Vos Omnes, woorden 
van Maria, Moeder van Smarten. Een 
motet dat het verdriet om Jesus’ dood 
diep aangrijpend en dramatisch muzi-
kaal verbeeldt.

Een moderne variant op die klaagzang 
kunt u horen in de muzikale oproep voor 
vrede, geschreven door Arvo Pärt: Da 
Pacem Domine. Hij schreef het stuk, 
dat op 1 juli 2004 in première ging, in 
opdracht van dirigent Jordi Savall, voor 
een vredesconcert. 

Het wordt jaarlijks in Spanje gezongen 
ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van de aanslagen in Madrid. Het is 
schrijnend hoe actueel het werk nu he-
laas weer is; een fluwelen meditatieve 
vredesoproep, waarbij de sopranen her-
haalde tonen zingen en de melodielijnen 
liggen bij de overige stemmen.
Ensemble1685, een vocaal en instru-
mentaal ensemble, bestaat uit ervaren 
amateurzangers en professionele in-
strumentalisten, die met veel ambitie 
deelnemen aan hoogwaardige projec-
ten. De focus ligt op barokmuziek, maar 
het repertoire beperkt zich niet tot deze 
periode. 

Afhankelijk van de uitvoering varieert 
de bezetting van 8 tot circa 40 musici. 
Ensemble 1685, dat zijn naam ont-
leent aan het geboortejaar van Johann 
Sebastian Bach, is met diens werken 

Lambertus Concerten presenteert: 

Herdenkingsconcert met Ensemble 1685: van Desprez tot Pärt

F Lambertus Concerten

STIPHOUT Op zondag 1 mei 2022 vindt het traditionele 
herdenkingsconcert van Lambertus Concerten plaats om 

alle slachtoffers van oorlogen en geweld te herdenken. Deze 
keer zal Ensemble 1685 sfeervolle muziek vertolken rondom 

herinneren, eerbetoon, hoop en troost. 

CENTRUM Maandag 2 mei aan-
staande verzorgt het Helmonds Sla-
visch Koor andermaal een concert 
waarvan de opbrengst is bestemd 
voor de kinderen van Oekraïense 
vluchtelingen in Helmond. 

Het concert vindt plaats in de St. Lam-
bertuskerk in Helmond-centrum, aan-
vang 20.00 uur en het duurt ongeveer 
een uur. Naast de liturgische gezangen 
uit de orthodoxe kerk van Oekraïne en 
andere Slavische landen, brengt het 
koor Slavische volksliederen ten gehore. 
De dirigent Antoine van Wanrooij bege-
leidt daarbij het koor op zijn accordeon, 
waardoor de sfeer van de liederen een 
extra dimensie krijgt. Ter afsluiting van 
het geheel zingt het koor het Oekraïen-
se volkslied. De entree bedraagt 5 euro; 
vluchtelingen hebben gratis toegang.
Het koor hoopt daarmee de kinderen 
die worden opgevangen bij gezinnen of 
in de hostels in Helmond te kunnen on-
dersteunen tijdens hun verblijf in onze 
stad.
Wanneer: 2 mei 2022 - 20.00 uur
Waar: St. Lambertuskerk Helmond
Entree: 5 euro

Concert Helmonds Slavisch Koor 

natuurlijk in geruime mate vertrouwd. 
Daarnaast staan er ook werken van 
tijdgenoten, voorgangers en van latere 
componisten op het repertoire, zoals 
Vivaldi, Telemann, Kaiser en Händel, 
maar ook bijvoorbeeld Mozart. 

Het geheel staat onder deskundige lei-
ding van Tineke Steenbrink, één van 
de muzikale tweelingzusjes Steenbrink 
(haar zus is violiste Judith Steenbrink). 
Ze kregen de oude muziek al vroeg met 
de paplepel ingegoten en stonden aan 
de wieg van het inmiddels beroemde 

ensemble Holland Baroque, bekend 
om zijn originele projecten. Samen zijn 
ze voortdurend op zoek naar verborgen 
schatten uit de barok. Hun doelgroep is 
ruim: naast muziek voor volwassenen 
leggen ze zich ook toe op muzikale pro-
gramma’s voor kinderen.

Tineke studeerde orgel en klavecimbel, 
doceerde aan de conservatoria van 
Zwolle en Groningen en is sinds 2014 
als docent werkzaam aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. 

Verder is ze curator voor het online ka-
naal Baroque (www.24classics.com) en 
onderzoeker. Naast het leiden van Hol-
land Baroque speelt ze kamermuziek. 
Vanavond leidt ze Ensemble 1685 als 
dirigent en organist. 

Een bijzonder herdenkingsconcert, 
geen requiem van Mozart of Brahms, 
maar van Desprez tot Pärt, ingetogen 
muziek, origineel en sfeervol, met En-
semble 1685 en Tineke Steenbrink. 

Meer info: www.lambertusconcerten.nl.
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AARDBEIENSLOF 
middel
2-3 personen

2 WEKEN GELDIG

t/m 10 mei

4,95

  bakkerij bekk
e

r
s

CROISSANTS
per stuk 
1,10

2 WEKEN GELDIG t/m 10 mei

3+1 
GRATIS

WITTE BOLLEN
per stuk 0,35

2 WEKEN GELDIG t/m 10 mei

5+1 
GRATIS

SAUCIJZEN-
BROODJE
per stuk 1,90

2 stuks

2 WEKEN GELDIG t/m 10 mei

3,00

we gaan weer
aardbeien

aardbei
je mee?

AMEIDESTRAAT 13, HELMOND ,  SINT-MICHIELSGESTEL -  SINT-OEDENRODE – SON – VEGHEL – BREUGEL – EINDHOVEN – SCHIJNDEL – UDEN – BEST - NUENEN - WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE DINSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

MET ONDER ANDERE:

BERRY KNAPEN
EN VELE ANDERE CARNAVALSVRIENDEN 

VAN DE BLUE BAND

WIJKHUIS DE GESELDONK  |  ZAAL OPEN VANAF 19.00 UUR
AANVANG 20.00 UUR  |  KAARTEN €7,50 VERKRIJGBAAR OP 

WWWW.BLUE-BAND.NL | KAARTEN AAN DE DEUR €10,-

13-05-2022

Betreft: Ledenvergadering 
Huurders Belangen Vereniging Woonpartners.

Aan de huurders die lid zijn van de Huurders Belangen Vereniging Woonpartners.
Gaarne nodigen wij u uit voor bovenstaande vergadering op 8 juni 2022.
Op deze avond willen wij ook graag van u horen onder het genot van een hapje en 
drankje wat er bij
u als huurder van Woonpartners speelt.
Deze vergadering zal worden gehouden in:
Wijkhuis-Brede school De Fonkel, Prins Karelstraat 123 in Helmond.
Aanvang 19.00 uur.
Deze avond is als volgt ingedeeld:
1. Opening
2. Verslag van de penningmeester en vaststelling contributie
 • Verslag Kas Controle Commissie
3. Benoemingen
 • Benoeming Hans Smits
 • Herbenoeming Karin van den Bogaard voor 2e termijn
 • Herbenoeming Susan Verstappen voor 2e termijn
4. Voorstellen
 • Voorstellen nieuw lid Anita Holt
 • Voorstellen nieuwe huurdercommissarissen Harry Loozen en Marjo Vankan
5. Toespraak Bas Sievers (directeur/bestuurder Woonpartners)
6. Wat hebben we gedaan, wat gaan we doen
7. Rondvraag/wat leeft er bij u als huurder
8. Sluiting

Wij zien u graag op 8 juni.
Namens het voltallige bestuur van HBV Woonpartners,
Karin van den Bogaard
Voorzitter

HBV Woonpartners
Oostende 149A
5701 SM  Helmond
info@ hbv-wp.nl
www.hbv-wp.nl

IBAN: NL20RABO0123892945 Rabobank KVK nummer: 40240212
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Helmonds talent schittert in Oliver!
RIJPELBERG De Helmondse Gabriël van Eekelen speelt een van de hoofdrollen in Oliver!, de grote 

musical die binnenkort in de regio wordt opgevoerd. Helmond wordt naast Gabriël ook vertegenwoordigd 
door zijn vrouw Vivi van Eekelen en de jonge talentvolle zusjes Romy en Imke Joosten. 

Tekst Frans van den Nieuwenhof.

Gabriël speelt in Oliver! de rol van Fagin, de 
leider van een boevenbende uit het klassieke 
Charles Dickens-verhaal over Oliver Twist. 
Vivi speelt mevrouw Corney en vormt met 
meneer Bumble het komische duo van de 
voorstelling. De getalenteerde zusjes Imke 
en Romy behoren tot de boevenbende van 
Fagin en hebben het zakkenrollen al aardig 
onder de knie. Imke Joosten speelt de leu-
ke rol van Linke Glippy, de rechterhand van 
Fagin. We spreken eerst met Gabriel en Vivi. 
De volgende keer gaan we in gesprek met de 
musical-sisters.

Wie zijn jullie en in welk deel van Hel-
mond zijn jullie te vinden?
“Wij zijn Vivi van Rooy en Gabriël van Eeke-
len. Getrouwd en we wonen in de Rijpel-
berg.”

Hoe ziet jullie dagelijkse leven eruit (op 
het gebied van werk en gezin)?
“We hebben twee kinderen, een hond, 
twee katten en een cavia. Meer dieren dan 
mensen in ons huis dus. Verder werkt Vivi 
bij Mad Science en Gabriël bij het Summa 
College in Eindhoven.”
Hoe is het voor jullie om als partners samen 
in een productie te spelen? 
“We hebben hier bewust mee gewacht tot-
dat de kinderen oud genoeg waren om ook 
eens alleen thuis te zijn. Het is veel regelen 
en goed plannen, maar dat zorgt ervoor dat 
we minstens eens per week samen op pad 
zijn. Wat heel erg leuk is.”

Hoe organiseren jullie het met het gezin 
als jullie straks zes voorstellingen gaan 
spelen?
“We binden ze vast en doen oordopjes in. 
Nee hoor, ook dat is flink plannen. De kin-
deren willen zelf graag af en toe alleen zijn 
(pubers), maar we hebben oppas achter de 
hand, en soms mogen ze logeren.”

Waarom hebben jullie auditie gedaan 
voor Oliver! en was dat voor de rol die je 

nu speelt?
“Ik (Gabriël) heb eindelijk een keer naar mijn 
vrouw geluisterd en auditie gedaan voor een 
musical van Stemp. Iets waarvan Vivi al ja-
ren zei dat ik daar geschikt voor zou zijn. Ik 
heb meteen maar auditie voor de hoofdrol 
gedaan en de rol van Fagin kleeft nu al bijna 
drie jaar aan mij. Het is de meest moeilijke 
rol die ik ooit heb mogen spelen, maar ik ge-
niet er met volle teugen van.”

“Ik (Vivi) deed auditie voor alle vrouwelijke 
rollen, omdat ik het gewoon te leuk vind bij 
Stemp om niet mee te doen. Oliver! is me-
teen mijn 10-jarig lustrum bij Stemp. Nu 
speel ik vol overtuiging de rol van Corney. 
Daarin kan ik mijn komische kant tonen, en 
dat vind ik erg leuk om te laten zien.”

Zijn er overeenkomsten tussen het ka-
rakter dat jullie spelen en hoe jullie zelf 
zijn?
“Nee (Vivi). Corney is een enorme geldbelus-
te bitch en dat is precies niet zoals ik ben. 
Juist daarom vind ik die rol zo uitdagend.”
“Er zitten absoluut overeenkomsten tussen 
Fagin en mij (Gabriël). Maar dat is ook zo-
als André (de Jong, regisseur) en ik de rol 
hebben gevormd. Met Fagin kan je erg veel 
kanten op. Ik heb hem op verschillende ma-
nieren mogen uitproberen, maar de rol voelt 
het meest natuurlijk als ik hem wat dichter 
bij mijn eigen karakter houd. Fagin is op vele 
vlakken een uitvergroting van mezelf.”

Hoe hebben jullie tot nu toe het repetitiepro-
ces ervaren? Hoe voelt het in de groep? Wat 
heeft corona voor jullie hierin betekend?
“Het is een zeer bijzonder proces, met alle 
lockdowns, castwisselingen en maanden 
van geïmproviseerde repetities. Soms las-
tig, maar veel vaker juist een lichtpuntje in 
alle corona-gedoe. Stichting Stemp zorgt 
er altijd voor dat het groepsgevoel erg groot 
is en dat is bij deze productie niet anders. 
Er zijn vrienden voor het leven in ons leven 
gekomen en dat is zeer waardevol. Corona 
heeft er bij mij (Vivi) persoonlijk helaas voor 
gezorgd dat ik een deel van mijn taken bin-

nen de productie moet neerleggen, wat heel 
logisch, maar jammer is.”

Hoe is het om met zoveel mensen samen 
een productie neer te zetten?
“Je krijgt er een beetje familie bij, en het 
groepsgevoel is heel groot. Dat is alleen 
maar fijn en een belangrijke reden om de 
volgende keer weer auditie te doen.”

Wat is anders aan deze productie dan 
aan producties waaraan jullie elders heb-
ben meegedaan?
“Het is voor mij (Gabriël) de eerste keer dat 
ik in een musical sta en het is nog veel moe-
lijker dan ik had bedacht. Vooral de timing en 
de enorme structuur binnen de productie 
vind ik moeilijk. Bij spelproducties kan je op 
het podium nog weleens spelen met timing 
of met teksten. Dat is nu onaanvaardbaar, 
want dat ene woordje is de cue voor de diri-
gent, of je tegenspeler. En op die toon moet 
je daar naartoe etc. Maar juist die uitdaging 
maakt het prachtig.”

“Ik (Vivi) hoor inmiddels bij het meubilair. 
Daarom vind ik het zo leuk om mee te spelen 
met de tv-serie ‘Bloedwijn en Gele Rozen’. 
Filmacteren is een hele andere discipline.”

Oliver! is een productie met live orkest. 
Hoe is het om samen met een live orkest 
te spelen?
“Ik (Gabriël) loop sinds de eerste repetitie 
met het orkest alleen maar enthousiast te 
stuiteren. Dat overweldigende gevoel van de 
enorme bak muziek die over je heen komt 
werkt verslavend.”

“Ik (Vivi) vind dat pittig maar heerlijk. Het 
geeft erg veel energie.”

Waarom moeten de mensen vooral naar 
Oliver! komen kijken?
“Omdat je naar een semiprofessionele 
productie gaat kijken, die niet onder doet 
voor de grote populaire musicals. Dat komt 
omdat we door zeer professionele mensen 
begeleid worden, die ons tot de toppen van 
onze kunnen sturen. Het enthousiasme van 
iedereen spat van het podium en alles is tot 
op de puntjes geregeld. Van de koffie in de 
pauze tot de kleding en het licht en geluid. 
Oliver! is een musical met een lach en een 
traan, een prachtig verhaal en een scala aan 
overweldigende beelden. Ik durf te wedden 
dat je na afloop naar huis rijdt en je pas na 
het zien van het klokje op je dashboard rea-
liseert dat het al zo laat is.”

Wat willen jullie na Oliver! nog doen op 
gebied van theater en musical?
“Ik (Gabriël) zou graag nog meer de musi-
cal-kant willen onderzoeken. En ik wil mij 
nog meer gaan richten op camera-acteren.”

“Ik (Vivi) wil uitdagende musicalrollen blijven 
spelen en mij verder verdiepen in het came-
ra-acteren. En vooral genieten van spel en 
zang.”

Gabriël en Vivi. F Frans van den Nieuwenhof.

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Oorzaak en initiatief
Na een zelfdoding van een zoon en broer bij de familie Heck, kwamen ze tot 
de conclusie, dat depressie nog steeds een moeilijk onderwerp is om te de-
len met anderen. Gezien de impact en omvang van deze gebeurtenis, wilden 
ze een soort van ontmoetingsplek/gedenkplek voor lotgenoten gaan maken. 
Noor Hagelaars van de LEVgroep heeft hen als initiatiefnemers heel goed 
geholpen met hun idee, om de gedenkboom tot gestalte te kunnen brengen. 
Zij was dus ook deze middag bij de onthulling van de gedenkboom aanwezig 
en leidde deze middag in goede banen.

Moment van bezinning
Een moment van bezinning in het Warandepark is voor de familie een juis-
te plek. In de tijd dat zoon en broer waren opgenomen in ’t Warant bij het 
ziekenhuis, liepen ze vaak door dit Warandepark. Hier is ook het idee ont-
staan voor een herdenkingsmonument en ze hebben dit bij de gemeente 
Helmond aangekaart. Hier zag men de meerwaarde om vooral in deze tijd 
ruchtbaarheid te geven aan dit onderwerp en hebben dit initiatief dan ook 
ondersteund. Deze 23e april is speciaal gekozen voor de onthulling van deze 

gedenkboom, omdat het ook zijn 
sterfdag is.
Schoenen in de boom
Nadat het monumentje, dat voor de 
boom langs het pad staat, was ont-
huld was de tijd aangebroken om 
de boom erbij te gaan betrekken. 
Door Henny van Heck werden er 
een paar schoenen van hun broer 
uit een tas gehaald. Deze moesten 
in de boom worden gegooid en dan 
werd ook gelijk duidelijk welke func-
tie deze boom had gekregen. Dat dit 
in die boom gooien van de schoe-
nen nog niet zo simpel was, bleek 
wel toen er allerlei trucs moesten 
worden uitgehaald. Uiteindelijk is 
het na diverse pogingen door gooi-
ers toch gelukt. Er hangen nu twee 
paar schoenen in de boom en de 
bedoeling is dan ook dat de boom 
helemaal vol komt hangen, met schoenen van overleden dierbaren.

WARANDE Op zaterdag 23 april om 14.00 uur was er 
een bijzondere gebeurtenis in de Warande. Er werd door 

wethouder Harrie van Dijk een heel bijzondere gedenkboom 
onthuld. De boom is bedoeld om er de schoenen van onze 

dierbare overledenen, in achter te laten.

Een bijzondere gebeurtenis 
in het Warandepark
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Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve vader, schoonvader, opa en partner

Ton Aben
Antoon Herman Leo

echtgenoot van Corry Aben-Jongen †
In liefde verbonden met Gudrun

* Helmond, 28 december 1929 † Geldrop, 12 april 2022

Hij heeft de mooie leeftijd van 92 bereikt.
Tot het laatst positief, scherp en belangstellend.

We zullen je missen.

Peter en Désirée
    Frank

Trudy en Maarten

Dianne en Ronald
    Martijn en Joyce
    Vincent en Maaike

Conny en Ivo

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. Familie Aben, Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Gabriël was jarenlang betrokken, als bestuurslid en penningmeester van onze vereniging. 
Dankbaar voor zijn inzet en met warme herinneringen aan de bijeenkomsten waarvoor hij 

zich heeft ingezet, namen wij afgelopen zaterdag afscheid van hem.

Gabriël overleed, na een periode van ziekzijn, op dinsdag 19 april 2022.

Wij wensen zijn naasten heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.

Bestuur en leden Persclub Peelland

Met verslagenheid heeft Persclub Peelland 
kennisgenomen van het overlijden van voorzitter:

Gabriël van Neerven

Groenwitje en de zes dwergen. F Louis van der Werff.

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien in 
Soos 40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- 
met onder andere een hoofdprijs van 
€ 400,- en een loterij voor het winnen 
van 2 gevulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een gratis loterij 
plaats met prachtige prijzen.
Aanvang is om 19.30 uur en het duurt 
tot 22.00 uur.
De zaal is open vanaf 17.45 uur.
U komt toch ook!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpel-
berg op zaterdag 30 april van 11.00 tot 
14.00 uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom. Zie ook www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg.

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST 
EN MIERLO-HOUT Repaircafé KBO 
– St. Lucia: iedereen mag gebruikma-
ken van deze aangeboden faciliteit. Er 
zijn geen verplichtingen aan verbonden 

ongeacht waar u woont of status. U 
bent van harte welkom op donderdag 
28 april van 13.00 uur tot 16.00 uur of 
zaterdag 14 mei van 11.00 tot 15.00 uur. 
Repareren? Heel slim!

Het repaircafé KBO – St. Lucia is de 
organisatie die het mogelijk maak uw 
defecte spulletjes te laten repareren. 
Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar 
zijn per fiets of simpel transportmiddel 
zijn acceptabel en zullen in behandeling 
worden genomen. 

Wij repareren naar ons vermogen en 
kennis elektrische en elektronische 
apparaten, speelgoed, naaimachines, 
gereedschap, kleding(reparaties), kin-
derspeelgoed, slijpen klein gereedschap 
en scharen/messen, fietsen en ander 
klein materieel.

MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Houtse 
Slem gaat weer van start. We spelen 
op maandagavond competitie en vrij-
dagmiddag vrije inloop in Wijkhuis De 
Geseldonk. Nieuwe leden zijn welkom. 
Ook starten we weer met een cursus 
voor beginners, die wordt gegeven in 

een kleine groep van 4 deelnemers. Info 
en aanmelden bij Theo Leijten 06 – 21 
42 51 09.

MIERLO-HOUT Elke donderdagmid-
dag vrij kaarten, rikken, in de Geseldonk 
in Mierlo-Hout van 13.30 uur tot 17.00 
uur. Aanmelden vanaf 13.15 uur tot 
13.30 uur. Inleg 1 euro. Geen verplich-
tingen. 

Hebt u donderdagmiddag nog niets te 
doen en rikt u graag, dan kunt u elke 
donderdagmiddag vrij rikken in de Ge-
seldonk. Er wordt niets van u gevraagd, 
alleen dat u op de hoogte bent van de 
beginselen van het rikken. Vragen en 
informatie bij dhr. Frits van Bussel, te-
lefoon 06 – 30 73 06 20.

HELMOND-OOST We zijn weer be-
gonnen met de kienavond in wijkhuis 
de Lier. Het kienen begint om 19.30 
uur voor iedereen boven de 16 jaar. Er 
zijn weer mooie prijzen ingekocht, ver-
der zijn er koffiepakketjes en een was-
middelronde. De zaal is geopend vanaf 
19.00 uur. U bent van harte welkom.

BINNENSTAD Expositie in De Fon-
kel van 15 april tot 2 juni, expositie van 
schilderijen van Ruud van de Vijfeijken 
uit Helmond. De expositie ‘Kleuren, 
kleuren, kleuren’ zegt dat zijn werk 
vooral kleurrijk is en meestal geïnspi-
reerd door bloemen en landschappen. 
Te bezoeken tijdens openingsuren in 
Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 Helmond.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei: 3e zondag in de Paastijd C
11.00 uur Luciakerk huwelijk Pepie Smits en Nick Das (pastoor Scheepers)
17.00 uur Helmond-West kapelaan Koopmans mmv Arie Ketelaars

 Intenties: overleden ouders Geven-Giebels; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk kapelaan Koopmans mmv Jan van de Beek 

 Intenties: Harrie van Kessel vw sterfdag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk

 Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers. Samenzang 

 Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-
Roelof; Henk van Hoof; overleden ouders Van Hoof-van Zutphen; 
Martien de zoon en Marijke de dochter.
Donderdag 05 mei
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 7 en zondag 8 mei: 4e zondag in de Paastijd C/ Roepingenzondag/Moederdag 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars

 Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met Kinderkerk
 Intenties: Johannes van Hout; Willemien Lammers- Verbakel
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Rianne Wilbers met kinderkerk

 Intenties: Karel Martens; Marietje Mulder-Dirks; Seraf de Wit; 
Jo van Duijnhoven; opa Jan van de Ven en oma Nelly van Bussel-van Os.
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor 

 Intenties: Theo Slegers
Donderdag 12 mei: vooravond Sint Servaas 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00, zaterdag 12:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30
Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 
9:30-12:00. 0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl.

EVANGELISCHE GEMEENTE HELMOND

De eredienst
Zondag 1 mei staat het levende en levensveranderende evangelie van onze Here Jezus Christus 
centraal. Spreker is Freddy Hellinx. U bent weer van harte welkom. Aanvang 10 uur.

Tiener- en kinderdienst
Volgende week zondag is er ook weer een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6 
tot 18 jaar. Aanvang 10 uur.

De huiskring
Komende dinsdag 3 mei gaan we online via Zoom in gebed en gaan we bidden voor onze stad, voor 
ons land en voor de wereld om ons heen en voor diverse actuele punten.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 5 mei is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

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.

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

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam en 
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een 
afspraak voor een rondleiding met de electro-
car of een oriënterend gesprek. 

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

‘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.

Valerie Goossens van DELA
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WWW.HELMONDNU.NL

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 3 mei
naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AANDRAAIEN • AANTONEN • AFHOUDEN • BEAMBTE • BIJROL
BOTTER • BUSTE • DOORSLAAN • ENORM • ERROR • GEVAARLIJK 

IMPRESSIEF • JENEVERBES • KABBELEN • KARAOKE • KIEVIET • LIEFSTE
MOTOR • ONTBREKEN • OORZAAK • RAFEL • SMOREN • STROT

TELEFOON • TELLER • TOETER • TOORTS • VERBREKEN 

N O  O R Z A A K A B B E L E N
E P N E A G A A F H O U D E N
I A E T S F E I L T S T S E E
A A S E B R E V E N E J T T K
A N D O O R S L A A N B O E E
R T E T O K E R A A M O M I R
D O E R O F E K O A R A K V B
N N R L O R IJ B E T E L L E R
A E N O R M T B S N O R IJ I E
A N N F E I S S E R P M I K V

Winnaar week 15: Harrie Meulendijks  •  Oplossing: JOCHIE

LAAT ZIEN DAT JE 
UIT HELMOND KOMT!

Winnaars krijgen een uniek Helmonds shirt. 
Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: 

zwart, grijs, geel, oranje of rood. 
Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL.

 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 

WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen. 040-2847272

ZONDAG OPEN 
10.00-17.00 UUR

EASY POT 
Hangpot met 

waterreservoir, 27 cm,
met 7 verschillende planten

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

VOLOP GERANIUMS
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN

KUIPPLANTEN
 BIOLOGISCHE TOMATEN- 
EN KOMKOMMERPLANTEN 

(GEËNT)

DIVERSE BIOLOGISCHE
GROENTE- EN 

KRUIDENPLANTEN

G E R W E N

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

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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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
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
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
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

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.

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

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
Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten 

en prijsopgaaf. Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

TE KOOP
25 coniferen over na aanplanten tuin. 

± 90 cm € 3,00 per stuk.
06-10656163

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

tel. 0492-510855 
 www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G GRATIS OPHALEN van oud ijzer, 
metalen en electronica. 06-13362457.

grootpeelland.nl

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens gevraagd 
antiek klokken beelden schilderijen enz.

bel vrijblijvend voor info naar: 
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

MEISJE

Meisje (2,5 jaar) is een weelderig gevormde dame 
met Rubensiaanse rondingen. Met de zomer die er 
aankomt, is ze nog net niet helemaal bikini-proof: er 
mogen nog wel wat onsjes af. Ze mag gaan fitnessen 
richting streefgewicht 4 kilo. Gelukkig is ze met een la-
serlampje of een hengeltje wel in beweging te krijgen. 
Ze loert, sluipt, springt en grijpt dat het een lieve lust is. 
Weer naar buiten kunnen zal ze zeker op prijs stellen.
Hoewel Meisje meestal een lieve meid is, is ze ook een 

typisch driekleurtje. Ze heeft een pittige kant en weet 
heel goed wat ze niet wil. Gaat iemand dan toch door 
met bijvoorbeeld aaien, dan wil ze wel eens een tik uit-
delen met een witgesokt pootje. Meestal is ze echter 
blij met aandacht en komt ze talloze kopjes geven.
Dit fleurige, kleurige Meisje wil graag een nieuwe start 
maken. Het grappige witte puntje aan haar staart krijgt 
u er gratis bij. Wij zijn ook nog op zoek naar gastgezin-
nen voor kittens.

www.dierenambulancehelmond.nl



24 vrijdag 29 april 2022 de loop weekkrant HELMOND

dat werkt super
bij jan linders!

Wij zoeken
hulpkrachten

iets nieuws?
dit is je kans!

toe aan
werkenbij.janlinders.nl
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