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Rennen en fietsen 
voor kankerpatiënten3. Met de activiteitengids 

voor 55+ blijf je fit!7. De Helmondse 
Maestro13. Musicalsisters 

stralen in Oliver!17.

BEZORGERS 
GEZOCHT 

HELMOND-NOORD: 
Abraham Bloemaerstraat, Gerard 

Davidstraat, Johannes 
Vermeerlaan.

RIJPELBERG: 
Althenahof, Sallandhof, 
Twentehof,Spinsterhof.

RIJPELBERG: Baroniehof, 
Rakthof, Utrechtplein.

MIERLO-HOUT: Burgemeester 
Moonstraat, Houtse Parallelweg, 

Weth den Deutekomplein. 

HELMOND-WEST: 
Mr Rietkerklaan, Dr. Dreeslaan, 

Burgemeester Krollaan.

bezorging@deloop.eu 
06-18938912

Langer en veiliger thuis
wonen voor ouderen met 

dementie? 

Kijk op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op:

0492 - 476 001 / info@samenverder.nl 50PLUS BIOS
GEZELLIG SAMEN UIT

ZIE PAGINA 18.

NIEUW 50PLUS 
PROGRAMMA BIJ PATHÉ

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Op alle BINNEN- & BUITENPOTTERIE
                          (aardewerk & kunststof) 

50%  KORTING

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond
06-51141395

Binnenkort in verkoop 12  
unieke patio-woningen, schrijf je 
nu in via: www.puurhelmond.nl 

Herdenken en vrijheid

Afgelopen woensdag 4 mei herdachten we de 
oorlogsslachtoffers, op donderdag 5 mei vier(d)en we onze 

vrijheid. Ook in Helmond wordt hier bij stilgestaan. 
Vanuit de Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout 
ontvingen wij dit treffende gedicht, geschreven door de 

15-jarige Famke Allaart uit Lelystad. Zij won de landelijke 
dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’. Dit gedicht is woensdag 

tijdens de landelijke herdenking voorgedragen.

Herdenken en Vrijheid 

Vandaag en morgen 

Elke dag, elke minuut, elke seconde 

Keuzes maken ons leven 

Is een aaneenschakeling van keuzes maken 

We maken allemaal andere keuzes 

In een andere tijd op een andere plek 

Maar vandaag kiezen we samen

We kiezen samen om te herdenken 

De keuzes te herdenken van anderen 

In vrijheid kunnen kiezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Laten we daarom blij zijn dat wij, hier in Nederland kunnen kiezen 

Waar we in geloven kunnen kiezen 

Van wie we houden kunnen kiezen 

Wie we zijn 

Zij die nu herdacht worden

Kozen niet voor zichzelf maar voor anderen

Zij die nu herdacht worden bepalen de keuzes van nu 

Zij die nu herdacht worden vormen onze toekomst 

Een toekomst waarin wij in vrijheid kunnen blijven kiezen 

Voor ons zelf of voor ons samen 

Een toekomst voor ons allemaal

Het herdenkingsmonument in Mierlo-Hout. F Stichting HMMH.
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Hanging basket
Grote pot gevuld met 
diverse perkplanten. 
14.95

Wanderella hangsysteem
Verkrijgbaar in diverse soorten 
perkplanten, 40cm hoog. 14.99

Petunia Surfinia
Geschikt als hangplant of als 
bodembedekker. In diverse 
kleuren. 1.99

9.99
9.99

9.99

1.49

Zondag 8 mei open!

Fijne 
Moederdag 

Jasmijn Solanum 
in hangpot 
In 23cm-pot. 14.99

1.99

18.99

Dahlia XXL
Heeft prachtige grote bloemen. 
Diverse kleuren, in 23cm-pot. 
9.99

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

0.99

6.99
Hibiscus op stam
Deze kuipplant heeft glanzend 
donkergroen blad en prachtige 
grote oranje en rode bloemen, in 
19cm-pot. 19.99

14.99

Cadeau 
TIP

Sundaville op rek XXL
Deze makkelijke kuippplant 
bloeit de hele zomer. In 21cm-
pot, 90cm hoog. 27.50

Elke zondag open!

Helmond Akkerweg 70 
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GRATIS PARKERENDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

STYLE

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

TREND

SHOP EEN NIEUWE VOORJAARSLOOK • 6 & 7 MEI LEUKE MOEDERDAG ACTIES

CASUAL
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Plameco Van Osch

Door: Wendy Lodewijk

De Helmondse Quinty Ridderhof gaat 
samen met Brenda Bijl en andere col-
lega’s/docenten van Summa Sport 
meedoen aan de Roparun. Vanwege 
corona wordt de run dit jaar in eigen 
land georganiseerd. De totale afstand 
van 550-560 km wordt afgelegd door 
8 lopers, begeleid door onder andere 4 
fietsers. Om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen, worden diverse sponsorac-
ties georganiseerd. Eén daarvan was 
een run-bike-run die Quinty en Brenda 
hebben uitgevoerd: een afstand van 60 
km afwisselend rennend en fietsend af-
leggen, van Eindhoven naar Tilburg en 
weer terug.

Roparun
De Roparun kent in Nederland een 

noordelijke en een zuidelijke route. 
Quinty en Brenda en de rest van hun 
team zullen de zuidelijke route voltooi-
en, die onder andere langs Eindhoven 
en Helmond voert. Quinty legt uit: 
“Ons team, team 3, bestaat uit zo’n 24 
mensen. Daaronder vallen natuurlijk 
de lopers en fietsers zelf, maar ook bij-
voorbeeld sportmasseurs, catering en 
navigators horen erbij. 
De lopers zijn verdeeld in twee groe-
pen, die elkaar afwisselen tijdens het 
afleggen van de totale afstand. Voor en 
achter de lopers, rijdt een fietser mee. 
De gemiddelde snelheid is 11 km/uur, 
dat is voor de fietsers dus ook nog best 
een uitdaging. De estafette gaat non-
stop door, ook in de nachtelijke uurtjes. 
Steeds wordt een etappe van 60 km 
afgelegd, daarna wordt afgewisseld. Je 
krijgt dus na een etappe maximaal een 

uurtje of 5 rust. In die tijd moet je rusten 
en eten en je weer voorbereiden op de 
volgende etappe. Ik denk dat we door de 
adrenaline niet zullen slapen, het wordt 
echt een uitdaging! Ook al zijn we alle-
maal getraind, de Roparun is voor ons 
nieuw. Spannend, maar we gaan er voor 
de volle 100% voor!” Quinty straalt als 
ze over de Roparun praat.

Summa Sport gaat ervoor
Brenda vult haar collega al even enthou-
siast aan: “We doen het natuurlijk voor 
het goede doel, voor de palliatieve zorg 
voor mensen met kanker. Het is lastig 
voor te stellen hoe deze uitdaging zal 
gaan verlopen, maar ik weet wel dat we 
allemaal even fanatiek zijn. We hebben 
bij ons op school al diverse acties op-
gezet. Buiten de eerdergenoemde run-
bike-run hebben we bijvoorbeeld ook 

een statiegeldactie gehouden, school-
feesten georganiseerd en een worsten-
broodactie (gemaakt door de leerlingen 
van de opleiding Brood en Banket). De 
opbrengst van dit alles ging, uiteraard, 
volledig naar het goede doel. We willen 
zoveel mogelijk geld ophalen. De slogan 
van het Summa college is ‘Haal het bes-
te uit jezelf’. Wij willen het beste uit ons-
zelf halen door ons volledig in te zetten 
voor de Roparun.”

Aanmoedigen, doneren of een leuke 
actie opzetten? Doe mee!
In het pinksterweekend (4, 5 en 6 juni) 
vindt de Roparun plaats. Wil je het team 
van Quinty en Brenda steunen? Kijk 
op www.summasportroparun.nl, daar 
vind je een doneer-knop. Het geld wat 
je langs deze weg doneert (en ook via 
de andere acties), komt rechtstreeks 

op de rekening voor het goede doel te-
recht. Doneren kan overigens ook via de 
QR-code die je bij dit artikel vindt. Alle 
beetjes helpen, ook als je maar een klein 
bedrag kunt missen.

Wil je het team graag een hart onder de 
riem steken door ze stevig aan te moedi-
gen tijdens de doorkomst op een plaats 
bij jou in de buurt? Kijk op de route waar 
ze langskomen (voor details, zie ropar-
un.nl) en versier de straat, juich ze toe 
en moedig ze aan! Geef ze positieve 
energie mee om verder te gaan.

Summa Sport heeft ook al toegezegd 
volgend jaar weer mee te doen. Hoe 
stoer is dat?

Voor nu wensen wij iedereen veel suc-
ces toe voor Roparun 2022!

Rennen en fietsen voor terminale kankerpatiënten

Elk jaar wordt tijdens 
het pinksterweekend de 
Roparun georganiseerd: 

een estafetteloop van meer 
dan 500 km van Parijs naar 

Rotterdam (vandaar de 
naam: ROtterdam-PArijs). 

Dit evenement wordt 
georganiseerd om zoveel 
mogelijk geld op te halen 

voor de palliatieve zorg voor 
mensen met kanker. Het 

motto van de Roparun is dan 
ook: ‘Leven toevoegen aan 
de dagen, waar vaak geen 

dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven’. 

Het team van Summa Sport. F Summa Sport.
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Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen
Vanaf 2 mei is leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar. Dit is een 
bedrag voor eten, drinken, verzorgingsproducten en kleding om het verblijf in 
Nederland te kunnen betalen.

Senzer regelt de verstrekking van het leefgeld 
Vluchtelingen die ingeschreven staan kregen een brief van Senzer in het 
Oekraïens met informatie over hoe zij het leefgeld kunnen ontvangen. 
Alle informatie over het leefgeld staat op de website van Senzer: 
www.senzer.nl/oekraine. 

Vastgestelde bedragen
Het gaat om maandelijks € 260,- voor wie in een gemeentelijke opvanglocatie 
verblijft. Wie bij een gastgezin verblijft krijgt € 215,- per volwassene 
(vanaf 18 jaar) en € 55,- per minderjarige (tot 18 jaar) meer. Vluchtelingen zijn vrij 
om het geld uit te geven waaraan zij willen. De Rijksoverheid betaalt het leefgeld 
weer terug aan de gemeenten.
 
Gastgezin? Breng uw gasten op de hoogte
In Helmond zijn ook Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen ondergebracht. 
Vertelt u uw Oekraïense gasten dat zij leefgeld krijgen? Zijn uw Oekraïense 
gasten nog niet ingeschreven bij de gemeente, dan is het belangrijk dat ze dit 
alsnog doen. Bel 14-0492 om een afspraak te maken.
En kijk op www.helmond.nl/oekraine voor meer informatie hierover.  
 
Over het leefgeld
De Rijksoverheid bepaalde dat vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld krijgen. 
Oekraïners kunnen namelijk geen gebruik maken van regelingen vanuit de 
asielwetgeving of de Participatiewet (bijstand).

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 17 mei, 31 mei en 14 juni 
2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de vergadering 
is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

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

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

Raadsvergadering 10 mei 2022
Bestuurscentrum Boscotondo

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 mei aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken. 

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Zienswijze programmabegroting GGD Brabant-Zuidoost 2023
• Vaststellen bestemmingsplan Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat 
 Oost

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

Bekendmakingen

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

Oud Brandevoort 22 20-04-2022 plaatsen dakkapellen 6511659

Aarle-Rixtelseweg 78A 25-04-2022 oprichten woning 6559497

‘t Peppelplantsoen 13 26-04-2022 wijzigen kozijnen voorzijde 6736355

Coppesdonk 4 26-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6544569

Dr. Dreeslaan 202 en  26-04-2022 oprichten woonhuis met bedrijfshal 6758827

de Hoefkens 12 

Rembrandtlaan 30 26-04-2022 tijdelijke onderwijsaccommodatie 6780355

Zoete Kers 22 28-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6770533

Noord Parallelweg 30 28-04-2022 oprichten garage - berging 6876095

t.h.v. Janus Meulendijkspad  28-04-2022 aanleg brug Gulden Aa  6782057

kadastraal B 5583 

Burgemeester Krollaan 28 28-04-2022 vergroten woning 6398727

Vossenbeemd 111A-111B- 02-05-2022 wijzigen brandcompartimenten 6869877

111C-111D-111 

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

Oudartstraat 20 25-04-2022 vergroten woning 6928745

Wevestraat 81 25-04-2022 plaatsen dakopbouw (wijziging)  6931163

kadastraal B5583, B6139 en  21-04-2022 beekherstel Gulden Aa 6912017

L2654 

Oudartstraat 13 26-04-2022 oprichten carport met berging 6526197

Martinalidonk 43 26-04-2022 maken uitweg 6771353

Goorloopweg 4 26-04-2022 aanleg 4 padelbanen  6934763

Fons Hardenbergstraat 20 27-04-2022 oprichten carport 6700471

Hoofdstraat 159 28-04-2022 plaatsen antennes mobiele  6937261

  datacommunicatie 

kadastraal I 3616, I 2348,  28-04-2022 oprichten 104 appartementen en 6932797

en I 2349 Zuidrand  hergebruik bestaande parkeerkelder 

Zeelandhof 11 01-05-2022 oprichten bierbrouwerij in garage 6942415

Liverdonk kavel L62 29-04-2022 oprichten woning 6368033

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

Martinalidonk 45 02-03-2022 oprichten woning, maken uitweg  6421515

Coppesdonk 7 08-03-2022 oprichten woning  6579935

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 
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Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Zuiddijk 23 29-04-2022 Open dag / feest SXT, 18 juni 2022 2022-X1300

Tunnelovenweg  01-05-2022  Stiphoutse Vlooienmarkt,  2022-X1316

(Brainport Human Campus Driessen)  4 t/m 5 juni 2022                              

Markt, Ameidewal,  01-05-2022  Zomerkermis Helmond,    2022-X1323

Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat 8 t/m 13 juli 2022                              

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.:

grasveld Houtsdonk 25-04-2022  Wijkfeest Houtsdonk 50 jaar  2022-00094

  bestaan, 26 juni 2022 

Stiphout/ De Zandbergen 25-04-2022  RSW Regio Eindhoven,  2022-00030

  13-5 t/m 15-5-2022 

Molenven 3 26-04-2022  Fiets4Daagse De Peel,  2021-00807

  26 t/m 29 juli 2022 

Frans Joseph van  28-04-2022  Groen Weekend, 4 en 5 juni 2022 2022-00087

Thielpark 7 

Biezenlaan 29 /  29-04-2022  Kindervakantieweek Brandevoort,  2022-00101

Sportpark Brandevoort 1  25 juli t/m 29 juli 2022 

Hortensiapark 26-04-2022 Dodenherdenking, 4 mei 2022 2022-x1215

Markthal Brandevoort,  26-04-2022 Global goals evenement, 23 juli 2022     2022-X1024

De Plaetse                                                                              

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. 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Heiakker Zuid, fase 4  06-05-2022   Oprichten 22 appartementen                         6266807

Brouwhuis                                      

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 6 mei voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via 

tel. 14-0492.

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.

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

Van Dorp Installaties Helmond B.V Rietbeemdweg 2 Het oprichten van een installatiebedrijf

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

Hassati, S.  10-03-1980

Krastina, G.  29-11-1983

Krastins, K.  05-05-2016

Krastins, M.  17-03-2013

Grigaitis, A.  11-01-1990

Bartkowiak, M.  05-09-1989

Keller, P.P.  18-11-1982

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

Martens, H.H.L.  26-11-1998

Opbroek, M.M.J.H.  02-01-1968

Cărăbăneanu, I.  05-09-1991

Sosna, K.  29-10-1994

Dorvis, M.S.  18-03-1992

Buliński, M.L.  22-04-1987

Beckers, J.A.  30-11-1984

Kerkhof van de, M.M.A.J.  05-04-1967

Anasagasti, S.C.  04-02-1961

Maszner, B.M.  03-03-1984

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. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning 22 appartementen Heiakker Zuid fase 4, Brouwhuis 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning voor 22 appartementen in het plan Heiakker Zuid, 

gelegen aan de Rivierensingel te Brouwhuis. Deze hogere waarden bedragen maximaal 55 dB 

ten gevolge van de Rivierensingel. 

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek kunt u vanaf 6 mei inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij adviseren u dit ontwerpplan digitaal in te zien. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. Bel hiervoor naar 14-0492 of 

maak online een afspraak via www.helmond.nl/afspraak. 

Zienswijzen indienen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunt u richten aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder 22 appartementen Heiakker Zuid. Mondelinge zienswijzen kunt u op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch inbrengen door te bellen naar 

telefoonnummer 14-0492.

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

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

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

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

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

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

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 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 5 mei 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Heb je jezelf wel eens afgevraagd waar je caesar salad en wokgroenten worden gemaakt? 
Grote kans dat het bij ons vandaan komt. Hessing is al 60 jaar specialist in het snijden 
en verwerken van groente en fruit. Binnen enkele uren worden er duizenden kilo’s verse 
groente en fruit gekeurd, gesneden, gemengd, verpakt en afgeleverd. Iedere week 
bereiken miljoenen van onze verpakte versproducten onze klanten.  
*De StartBonus is van toepassing op geselecteerde vacatures. Bekijk de voorwaarden op werkenbijhessing.nl

 Start je bij ons?  
 Dan hebben we  
 veel extra’s voor je.  
 werkenbijhessing.nl 

 SuperFood.

 S
uperSkills
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 SuperFit.

 SuperFit.

 SuperGezellig.
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Lynn heeft, samen met 15 andere stu-
denten, haar studie een jaar stilgelegd 
om aan dit project te werken. Niet al-
leen met studenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven, maar ook van 
de Fontys Hogeschool en Tilburg Uni-
versity. Twee verschillende onderwijs-
instellingen in één team, dat zie je niet 
vaak. Lynn: “InMotion is ervan overtuigd 
dat je elkaar alleen maar versterkt.”

“Het is fijn om op de Automotive Cam-
pus gevestigd te zijn”, vertelt Lynn. “Er 
zijn hier meer initiatieven, zoals Ligh-
tyear en Eleo, die ontstaan zijn uit stu-
dententeams. We kunnen veel leren (en 
lenen) van de andere bedrijven, daar zijn 
we heel blij mee.” 
Het is 10 jaar allemaal begonnen als 
afstudeerproject van 5 studenten. Zij 

ontwikkelden de Ignition; de eerste 
bio-ethanol raceauto in Nederland. Het 
was helemaal hip and happening, duur-
zaam, milieuvriendelijk en goedkoop. 
Maar na het afronden van het project 
werd al snel duidelijk dat elektrisch ra-
cen de toekomst was.

Het studententeam is verdergegaan met 
het bouwen van een ander model auto, 
dit keer wel elektrisch. Het resulteerde 
in de Fusion die verschillende ronde-
records heeft verbroken in Zandvoort, 

Assen en Zolder. De auto is supersnel, 
elektrisch én duurzaam. Maar: na drie 
rondes is hij leeg en het duurt 45 minu-
ten voor hij weer opgeladen is.  
 
Terug naar de tekentafel, dus. Er moest 
een nieuwe auto ontwikkeld worden 
die zou uitblinken in endurance racen 
(lang rijden) én binnen 12 minuten gela-
den is. Sinds 2017/2018 was het team 
ermee bezig, en in augustus 2021 is de 
Revolution racewagen onthuld. “Alles in 
dit design moest kloppen en goed met 

elkaar samenwerken, want dit is de 
snelladende endurance raceauto die 
we voor ogen hadden”, vertelt Lynn. De 
eerste mijlpaal van de Revolution is een 
ontzettend snelle snellaadtijd; binnen 12 
minuten wordt de raceauto van 20% 
naar 80% SoC geladen. Lynn: “Hij laadt 
sneller dan een laadpaal langs de snel-
weg, en daar zijn we heel trots op. Maar 
we zijn er nog niet, het moet nog sneller.”

“We blijven door ontwikkelen. We gaan 
geen raceauto’s produceren, maar 

willen ons blijven focussen op duur-
zaamheid en een snelle laadtijd. En die 
kennis kunnen we delen. We gaan als 
studententeam wel meedoen aan een 
race. Met onze Revolution van 5 meter 
lang en 2 meter breed gaan we onze 
technologie demonstreren op de 24 uur 
van Le Mans, waarbij we meedoen in de 
Garage 56 klasse met een volledig elek-
trische raceauto”, aldus Lynn.

InMotion werkt niet voor het geld, maar 
vanuit passie. Dit doen ze uiteraard niet 
alleen, dat zou nooit lukken. “We werken 
met ongeveer 80 partners, de meeste 
uit de regio, ook uit Helmond. Zonder 
hen is dit project niet te bekostigen. Ze 
sponsoren ons met spullen, kennis en 
financiën.

Het doel is om het laatste obstakel, 
wat mensen weerhoudt om een elek-
trische auto te gebruiken, op te lossen: 
de laadtijd. We willen deze reduceren 
naar dezelfde tijdsduur die er nodig is 
om een traditionele brandstof auto vol 
te tanken. En in de toekomst willen we 
naar een laadtijd van maar 4 minuten. 
Als we dát voor elkaar krijgen, hebben 
we echt de allersnelste elektrische – en 
dus meest duurzame - raceauto.”

Elektrisch racen is de toekomst
ADVERTORIAL

Een elektrische raceauto 
die in 12 minuten op kan 
laden. Dat is absurd snel! 
Studententeam InMotion 

heeft het voor elkaar 
gekregen. Klinkt goed, daar 
willen we meer over weten. 

Lynn van Mourik, een van de 
studenten, vertelt ons over dit 

geweldige project. 

Sport, cultuur en sociale activiteiten
In navolging van het succes van Sjors 
Sportief & Creatief voor de basisschool-
jeugd is nu ook de activiteitengids voor 
55+ in Helmond uitgebracht vanuit 
Sport en Cultuur Helmond. Kristian 
van den Nouwlant, buurtsportcoach 
bij Jibb+: “Met deze nieuwe gids laten 
we 55-plussers op een toegankelijke 
manier kennismaken met het complete 
sport-, beweeg- en cultuuraanbod bij 
hen in de buurt. Met het belangrijkste 
doel: hen aanmoedigen om fit en ac-
tief te blijven.” De activiteitengids geeft 
inzicht in de vele mogelijkheden die 
Helmond te bieden heeft op gebied van 
sport, cultuur en sociale activiteiten. 

Verspreid door de stad
De activiteitengids zal verspreid komen 
te liggen door de stad, denk aan wijkhui-
zen en -centra, zorginstellingen en -lo-
caties, culturele instellingen als Kunst-
kwartier en de Cacaofabriek, maar ook 
bij de gemeente, Jibb+ en LEVgroep op 
kantoor. Naast Jibb+ en CultuurCon-
tact hebben aan deze eerste editie voor 

ouderen ook de werkgroep Aandacht 
voor Ouderen en LEVgroep intensief 
meegewerkt. Joost Verspaget (Aan-
dacht voor Ouderen): “In coronatijd is 
gebleken hoe belangrijk contact is voor 
mensen. Dus naast sport en cultuur 
vonden wij het heel belangrijk om ook 
de sociale activiteiten in de stad op te 
nemen in het boekje. We hebben oude-
renbonden en KBO’s benaderd en ook 
hun activiteiten staan nu opgenomen.” 

De laatste vier pagina’s van de gids biedt 
een overzicht van de sociale eetpunten 
in Helmond. “Een overzicht van plekken 
in de stad waar je voordelig kunt eten 
met mensen die ook liever niet alleen 
eten. Een ontzettend waardevolle toe-
voeging!”

Gezonde en actieve leefstijl
Van Dijk: “In Helmond vinden we het 
ook belangrijk dat iedereen mee kan 
doen, ongeacht leeftijd, beperking of 
grootte van de portemonnee. Met de 
activiteiten in deze gids is het voor ie-
dereen mogelijk om iets uit te proberen, 

zonder direct lid te worden. Ik ben ont-
zettend trots dat we in Helmond zo’n 
groot en divers aanbod hebben voor al 
onze inwoners. Want met een gezonde 
en actieve leefstijl valt veel te winnen!”

Met het platform ‘Sport en Cultuur 
Helmond’ op www.sportencultuurhel-
mond.nl kan iedereen in Helmond ont-
dekken wat bij hem/haar past en blijf je 
actief én sociaal op de manier die bij jou 

past. De activiteitengids 55+ is gereali-
seerd in samenwerking met gemeente 
Helmond, Jibb+, Cultuur Contact, Aan-
dacht voor Ouderen en de LEVgroep.

Met de activiteitengids voor 55+ blijf je fit!
HELMOND Op vrijdag 22 april vond de officiële lancering van de 
activiteitengids voor 55+ in Helmond plaats samen met Harrie 
van Dijk, wethouder sport en ouderen gemeente Helmond. Van 

Dijk: “Dit boekje bevat maar liefst 156 pagina’s vol met sportieve, 
culturele en sociale activiteiten geschikt voor de 55-plusser in 
Helmond. Voor ieder wat wils. Zo kan iedereen op zijn manier 

werken aan een actieve en sociale levensstijl!”

www.sportencultuurhelmond.nl
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POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

VRIJDAG 6 MEI EN 
ZATERDAG 7 MEI
test zelf de 
Kawasaki Z 
modellen.
 
Meld je tijdig aan, 
aantal plaatsen is beperkt.
0492-534129

 
Van de Pol motoren
Wolfstraat 74, Helmond

Advertorial

Het cursus- en lezingenaanbod zo breed mogelijk houden. Vrijwilligers Lidwien van Rooij en 
Paul Gunneman zien daar bij de Volksuniversiteit Helmond op toe. “Of het nu een lezing over 

Johannes Vermeer, een fotografiecursus of een lezing door een neuropsycholoog is: we hopen 
iedereen aan te spreken.”

Als clusterbegeleider Kunst, Cultuur, Ontwikkeling en 
Creatief (KCOC) organiseert Lidwien de cursussen die 
daarbinnen vallen. 
“Denk aan cursussen over kunstgeschiedenis, klassieke 
muziek en schilderen”, vertelt ze. “Maar ook bridgen, 
want dat past bij ontwikkeling.” Ieder jaar organiseert 
Lidwien bovendien rondleidingen bij Museum 
Helmond en De Wieger in Deurne. “Ik bezoek zelf heel 
graag musea en ben dan ook echt een kunstliefhebber. 
Bovendien is organiseren mijn ding. Deze functie past 
dus perfect bij mij.”

Lezingen
Naast Lidwien is Paul aangeschoven. Hij is 
verantwoordelijk voor alle lezingen van de 
Volksuniversiteit Helmond. “Ieder jaar houden we 
tussen oktober en maart zo’n zes tot acht lezingen. 
Daarbij kom je op een laagdrempelige manier meer te 
weten over een bepaald onderwerp. Met de lezingen 
sluiten we zoveel mogelijk aan op de actualiteit. Dit jaar 
is er bijvoorbeeld een tentoonstelling over Johannes 
Vermeer in Amsterdam en Delft te zien. Wij hebben 

daarom een spreker die over de kunstenaar vertelt.” 
Wanneer een lezing geslaagd is? Paul: “Als je wordt 
meegesleept in iemands enthousiaste verhaal. En dat 
gebeurt regelmatig.”

Gepassioneerde docenten
Lidwien herkent dat enthousiasme bij de docenten die 
de cursussen geven. “Dat is misschien wel het mooiste 
aan het vrijwilligerswerk: de passie die je ziet bij de 
docenten. Maar ook de enthousiaste reacties die je 
van cursisten ontvangt. Soms komen zij zelfs met eigen 
ideeën voor cursussen.” 

Meer informatie
De lezingen van de Volksuniversiteit Helmond vinden 
plaats in (samenwerking met) de bibliotheek. De 
cursussen vinden verspreid over meerdere dagdelen 
plaats in wijkhuis Westwijzer en zijn gericht op 
interactie en het opdoen van kennis. 

Kijk voor het volledige aanbod aan lezingen en 
cursussen op www.vuhelmond.nl. 

‘De passie die je bij docenten en 
sprekers ziet, is geweldig’

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

NEW GRACE    GENERAAL SNIJDERSSTRAAT 60, 5703 GT HELMOND    0492 - 56 58 21 

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

IBAN NR. NL94 RBRB 0919 2340 70 | BTW NR. NL 8185606117B01 | K.V.K. NR. 17045485 | AGB CODES: PRAKTIJK 90050605 
ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD

� 

� 

• Borstprothesen en lingerie 
 (ook grote maten bh’s zonder beugel)
• Badmode nu met korting
• Vaak vergoeding via uw zorgverzekering
• U bent welkom ook met partner, zus of vriendin
• Deskundig mammacare advies
• SEMH gecertificeerd

Generaal Snijdersstraat 60, Helmond
www.newgrace.nl  
0492-565821 of 0492-554222

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

NEW GRACE    GENERAAL SNIJDERSSTRAAT 60, 5703 GT HELMOND    0492 - 56 58 21 

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

IBAN NR. NL94 RBRB 0919 2340 70 | BTW NR. NL 8185606117B01 | K.V.K. NR. 17045485 | AGB CODES: PRAKTIJK 90050605 
ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD

� 

� 
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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

Door: Wendy Lodewijk

Uw lichaam is niet meer hetzelfde en dit 
kan veel psychische gevolgen geven. Het 
dragen van de juiste lingerie is belangrijk 
voor een juiste houding en ter voorko-
ming van oedeem en huidirritatie. Bij 
New Grace bent u aan het juiste adres 
voor de complete nazorg van oncologie.

Borstprothesen en lingerie
Bij New Grace kunt u zowel voor het 
aanmeten van een borstprothese, als 
voor de aanschaf van onder andere 
mammacarelingerie, bad- of sportkle-
ding en prothesehemdjes terecht. New 
Grace is een medisch erkende speciaal-
zaak op het gebied van mammacare en 
is SEMH gecertificeerd. 

Er zijn diverse borstprothesen verkrijg-
baar. Naast de meest bekende silico-
nenprothesen, kunt u ook kiezen voor 
bijvoorbeeld een deel- of contactpro-
these of speciale zwemprothesen. Geen 
enkele vrouw is hetzelfde, en dus ook 
geen enkele borst is hetzelfde. Bij New 
Grace wordt er samen met u gekeken 
naar wat het best bij u past en waar u 
zich prettig bij voelt. Daarom werken wij 
met de bekende merken Anita, Amoe-
na, Basko en Silima.

Dit is ook het uitgangspunt voor de 
mammacarelingerie. Het assortiment 
van New Grace is enorm breed. Mam-
macarespecialist en oedeemtherapeut 
Toos Leenen legt uit: “Geen enkel li-
chaam is hetzelfde. Goed passende 
lingerie is hiervoor de basis. Voor vrou-
wen die borstkanker hebben gehad, is 
dit nog eens extra belangrijk. Zij hebben 
te kampen met littekens, een gevoelige 
huid en een vergroot risico op de oe-
deemvorming. Vanwege dat laatste zijn 

onze bh’s dan ook zonder beugel, zodat 
deze niet in het lichaam kunnen prikken. 
De band aan de onderkant is breder en 
verstevigd en er wordt een andere tech-
niek gebruikt voor het stansen van de 
cup in de stof, zodat de cup precies om 
de borst of borstprothese past. De bh’s 
zijn vaak naadloos, zodat nergens irrita-
tie veroorzaakt kan worden. Daarnaast 
hebben wij lingerie voor alle maten, 
ook voor dames met een grotere cup.” 
Greetje Swinkels, grondlegger van New 
Grace, vult haar aan: “Helaas is een ge-
wone bh niet afdoende. De ontwikkeling 
van borsten gaat levenslang door, ook na 
een borstreconstructie. Het is daarom 
belangrijk een aangepaste bh te dragen. 
In de loop der tijd gaan er verschillen in 
de borst ontstaan. Draag je geen goede 
lingerie, dan worden deze verschillen al-
leen maar groter.”

Functioneel en vrouwelijk
Marloes, lingerie-expert, onderschrijft 
het belang van degelijke, goed zittende 
lingerie. “Het hele silhouet wordt erdoor 
bepaald. Onze lingerie is hooggesloten, 
zodat het dragen van een borstprothese 
comfortabel is en er geen inkijk ontstaat. 
Maar ook niet onbelangrijk, de lingerie is 
trendy en mooi. Nu heb je de keuze uit 
allerlei kleuren, stoffen en printjes. Ook 
zijn er vaak bijpassende slips, zodat het 
als mooie lingerieset verkrijgbaar is. De 
lingerie is niet alleen functioneel, maar 
ook vrouwelijk.”

Tijd en aandacht
“Bij New Grace staat aandacht voor de 
klant centraal”, vult Corine Aldenzee 
aan. “We nemen de tijd en respecteren 
de wensen en voorkeuren van de klant. 
We bieden een luisterend oor en we 
merken dat veel vrouwen graag eerst 
hun verhaal kwijt willen, alvorens we 

gaan aanmeten en passen. Daarnaast 
is het soms een zoektocht naar wat het 
beste bij diegene past, zowel qua borst-
prothese als qua lingerie. Dit is geen en-
kel probleem, we nemen alle tijd. Onze 
gecertificeerde mammacare-adviseurs 
hebben een medische achtergrond en 
zijn deskundig opgeleid.” Stagiaire Lara, 
die Huidtherapie studeert, beaamt het 
belang van gedegen kennis. “Het stopt 
niet bij het aanmeten van een juiste 
maat bh, het gaat verder dan dat. Zeker 
omdat oedeemvorming vaker voorkomt 
bij vrouwen die borstkanker hebben ge-
had, is het belangrijk om knel- en druk-
punten te voorkomen en te letten op 
een goede houding. Wij willen u graag 
adviseren bij uw keuze.”

Meer informatie?
Wilt u graag eens kijken wat New Grace/
Bij Leenen voor u kan betekenen? Kijk 
op de website: newgrace.nl. Voor meer 
informatie of voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar 0492-565 
821 of 0492-554 222. New Grace/Bij 
Leenen bevindt zich aan de Generaal 
Snijderstraat 60 in Helmond.

Als borstkanker je raakt, is nazorg erg belangrijk 
volgens New Grace/Bij Leenen 

Elk jaar krijgen ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Deze vorm van kanker is vaak te 
genezen, maar een dergelijke diagnose heeft een flinke impact op de betreffende vrouw. Als u 

door een borstamputatie of borstsparende operatie getroffen bent, wat dan? 

Het assortiment van New Grace is enorm breed. F Wendy Lodewijk

Ook voor badkleding kun je bij 
New Grace terecht. F Wendy Lodewijk

“Als je weet dat bijna één op de tien 
mensen die bij ons een uitgebreide 
hoormeting komen doen een vorm van 
dementie heeft, dan weet je hoe belang-
rijk het is dat we de signalen herken-
nen en er goed mee omgaan. Daarom 
hebben we als partner van Alzheimer 
Nederland dit onderwerp prioriteit ge-
geven”, zegt Paul Vondenhoff, directeur 
van Van Boxtel hoorwinkels.

Van Boxtel Helmond nu ‘dementie-
vriendelijk’
De afgelopen weken heeft Alzheimer 
Nederland de training ‘Samen Demen-
tievriendelijk: goed omgaan met de-
mentie’ aan alle medewerkers gegeven; 
zowel in de winkels als aan de mensen 
bij het contactcenter en het servicekan-
toor. Ook het team van Van Boxtel hoor-
winkel aan de Zuid Koninginnewal 30a 

in Helmond heeft de training enthousi-
ast gedaan.

Paul Vondenhoff: “Nu kunnen onze me-
dewerkers bij mensen in de winkel en 
aan de telefoon signalen van dementie 
herkennen. Ze kunnen het bespreek-
baar maken én de juiste service geven. 
Met het predicaat Samen Dementie-
vriendelijk zetten we een stap naar een 
dementievriendelijke wereld.”

“Om te zorgen dat mensen met demen-
tie vaker op begrip en de juiste hulp kun-
nen rekenen, roepen wij andere retailers 
op hun medewerkers ook te laten trai-
nen door Alzheimer Nederland”, aldus 
Vondenhoff. 

Aanmelden daarvoor kan via: 
www.samendementievriendelijk.nl.

In Helmond wonen 1300 mensen 
met dementie en dat stijgt snel

HELMOND De kans om de diagnose dementie te krijgen, stijgt 
als je ouder wordt. Eén op de vijf krijgt het. Doordat vrouwen 
gemiddeld ouder worden dan mannen, is dat bij hen zelfs één 

op de drie. In Helmond wonen nu 1300 mensen met dementie. 
De prognose is dat die groep groeit naar 1500 in 2025 en 

naar 3200 in 2050. Service- en dienstverleners moeten daar 
rekening mee houden.

Paul Vondenhoff neemt namens alle medewerkers van Van Boxtel hoorwinkels het 
certificaat Samen Dementievriendelijk in ontvangst van Alzheimer Nederland. 

F Van Boxtel hoorwinkels.
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- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

Afspraak maken?  06-11859717
Brouwer 6 - 5711 LD Someren 
info@bandenhandelberkvens.nl
www.bandenhandelberkvens.nl

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!

GROTE STRUIK-
MARGRIET 

VAN € 11.99

NU VOOR € 7.99

 
GROOTSTE ASSORTIMENT 

PLANTEN UIT DE REGIO.

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23 Aanbieding van de maand mei

Vanaf 15 juni zijn ze weer te verkrijgen bij 
ons, de Hollandse Nieuwe vangst 2022.

V ISSPEC IAL I TE I TEN

3 GEBAKKEN 
LEKKERBEKKEN

+
3 HARINGEN

+
200 GRAM 

HUISSALADE

Nu voor €15.95

Muziek is iets heel persoonlijks. We hebben alle-
maal muziek nodig, maar ieder op zijn eigen ma-
nier. Muziek kan je helpen wanneer je emotioneel 
bent. Het kan je vrolijk, verdrietig of rustig maken. 
Muziek is sociaal en schept saamhorigheid, door 
bijvoorbeeld samen te zingen of samen muziek te 
maken. Muziek kan je gedachten verzetten en de 
wereld om je heen even doen vergeten. Of je nu 
muziek maakt of er alleen naar luistert. Muziek 
heeft een aantoonbaar positief effect op de herse-
nen. Muziek kan stress verminderen, de stemming 
verbeteren en zet aan tot bewegen.

Deze avond zal gastspreker Leen Gelders een in-
teractief programma verzorgen. Leen Gelders is 
neurologisch muziektherapeut. Naast het luiste-
ren naar muziek zal er stilgestaan worden bij de 
positieve bijdrage die muziek kan hebben wanneer 
je getroffen bent door hersenletsel. Voor welke 

NAH-problematiek kan muziek/muziektherapie 
helend zijn? Kunnen mensen met prikkelverwer-
kingsproblematiek ook iets met muziektherapie?

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetings-
avond voor mensen met NAH, mantelzorgers en 
andere betrokkenen. Op deze avonden gaan infor-
matie en gezelligheid samen. Hebt u hersenletsel 
of bent u partner, familielid of gewoon belangstel-
lende, dan bent u van harte welkom in Café Brein 
Helmond.

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 21.00 uur plaats 
in lunchroom De Keyser aan de Torenstraat 17 in 
Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met Lunchroom de  
Keyser, telefoon 0492 – 590 609.

Café Brein: Muziek en het brein
CENTRUM Maandag 9 mei organiseert Café Brein een ontmoetings- en 

informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 
Thema van deze avond is ‘Muziek en het brein’.

“Er is de afgelopen 5-6 jaar veel veranderd in de behande-
ling van longkanker”, constateert mevrouw Lam-Wong. “Met 
de komst van immunotherapie en doelgerichte behandeling 
(mutaties) zijn er meer palliatieve mogelijkheden gekomen. 
En hiermee meer kwaliteit van leven. Ik wil graag iets alge-
meens vertellen over longkanker: van diagnose tot behan-
deling en de impact voor de patiënten en hun naasten.” 
Mevrouw Wil van den Boomen, longcare-verpleegkundige, 
zal de lezing aanvullen met wat haar rol is bij de begeleiding 
van patiënten en hun naasten. 

Lezing ‘Stand van zaken longkanker’

Arts Wai Yee Lam-Wong geeft de lezing over longkanker. 
F Inloophuis De Cirkel.

HELMOND-OOST Longarts en arts palliatieve zorg mevrouw Wai Yee 
Lam-Wong van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond geeft woensdagavond 

18 mei een lezing over longkanker in het regionaal inloophuis De 
Cirkel. De gratis lezing begint om 19.30 uur. Het adres van De Cirkel is 

Evertsenstraat 19 in Helmond.   

Daarnaast komt er een Rad van Fortuin te 
staan waar klanten aan mogen draaien en altijd 
prijs hebben. De hoofdprijs is 1x shoptegoed 
ter waarde van maar liefst € 500,-! Dat is voor 
iedereen een zeer welkom bedrag in deze dure 
tijden. 

Hoe werkt de actie? Klanten kregen van vrijdag 
29 april tot en met donderdag 5 mei een sticker 
als ze een aankoop deden in één van de winkels 
in Winkelcentrum De Bus. Bij 3 stickers is de 
kaart al vol. Deze kaart leverde je in tegen een 
Draai-aan-het-rad-kaart. Je hebt altijd prijs! Er 
is ook een hoofdprijs van € 500,- shoptegoed, 
verdeeld in 100 waardebonnen van elk € 5,-. 
Op zaterdag 7 mei presenteert mede-wijkbe-
woner en tonprater Rob Scheepers in de och-

tend. Bart Abels, onder andere bekend van de 
Sinterklaasintocht van Helmond, zal in de mid-
dag alles op een leuke manier aan elkaar pra-
ten. De prijzen worden uiteraard beschikbaar 
gesteld door de ondernemers. 

Tevens nodigen we onze buren, de bewoners 
van Savant de Eeuwsels, uit voor een gratis 
kopje koffie en een draai aan het rad. Deze 
mensen hebben ook lang genoeg binnen ge-
zeten in verband met corona en verdienen een 
gezellige uitstapje. Om alles in goede banen te 
leiden, zullen we in samenwerking met de LE-
Vgroep en de beveiligers in opleiding van het 
ROC ter AA aan de Keizerin Marialaan zorgen 
dat er voldoende mensen zijn om toezicht te 
houden. 

Moederdagactie Winkelcentrum De Bus
HELMOND-NOORD Op zaterdag 7 mei, de dag voor Moederdag, 

organiseren we weer een gezellige, feestelijke dag in Winkelcentrum De 
Bus. Er zal een barista staan met een koffie/thee/chocomel-tuktuk die 

mensen van gratis koffie zal voorzien. Voor kinderen is er ranja. 
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UITNODIGING

Samen een mooie periode tegemoet

Op dinsdag 10 mei nodigen wij alle Helmond Sport volgers uit voor een 
informatieavond.
 
U zult geïnformeerd worden over de ambities van de club voor de komende 
seizoenen. We gaan samen een mooie toekomst tegemoet, waar u samen 
met ons onderdeel van gaat worden.
 
Voorzitter Philippe van Esch en hoofdtrainer Sven Swinnen zullen u informeren 
wat we de komende jaren mogen verwachten.

Vanaf 19.00 uur Ontvangst in ontvangstruimte van de Business Club
19.30 uur  Aanvang programma met interview Philippe van Esch en  
  Sven Swinnen op het hoofdveld. Bezoekers kunnen 
  plaatsnemen op de hoofdtribune.
20.15 uur  Einde programma
  Mogelijkheid om hierna nog een drankje te doen in  
  de ontvangstruimte van de Business Club.
 
Heeft u een vraag voor Philippe van Esch of Sven Swinnen? 
Dan kunt u een mail sturen naar: info@helmondsport.nl

INFORMATIEAVOND ZAKELIJKE PARTNERS EN SUPPORTERS
10 

MEI

DINSDAG

Het doel van deze wandeltocht is verbinden, het creëren van saamhorigheid 
en natuurlijk samen bewegen tegen kanker! Tijdens het evenement wordt er 
stilgestaan bij de eregasten, mensen die kanker hebben of kanker gehad heb-
ben. Wij hopen deze eregasten een onvergetelijk weekend te bezorgen en het 
leven te vieren.

Tijdens het evenement proberen wij zoveel mogelijk geld op te halen dat zal 
worden verdeeld onder drie lokale/regionale goede doelen die een positieve 
bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. In het weekend zal de kasteeltuin 
aangekleed worden met een mooie markt, waar de teams met kraampjes acties 
organiseren om geld in te zamelen voor de geselecteerde goede doelen. Uiter-
aard zal tijdens het weekend ook een uitgebreid amusemensprogramma wor-
den aangeboden met onder andere diverse artiesten. 
 
Graag tot 10 mei op onze informatieavond in wijkhuis Westwijzer, Corten-
bachtstraat 70, 5707 TJ Helmond. Wil je meer informatie, bezoek dan onze 
website: www.inbewegingtegenkanker.com, hier staan ook de goede doelen 
vermeld. Hier kun je jezelf ook aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger aan 
dit nieuwe evenement.

Ben jij er ook bij op 
25 en 26 juni 2022?

HELMOND-WEST Op dinsdag 10 mei om 20.00 uur 
wordt er in wijkhuis Westwijzer een informatieavond 

van de stichting ‘In Beweging Tegen Kanker’ 
gehouden. Als opvolger van de Samenloop voor Hoop 

wordt er in het weekend van 25 en 26 juni bij het 
historische kasteel van Helmond een uniek evenement 

georganiseerd in de vorm van een 26 uur durende 
wandeltocht rondom het kasteel. 

Tekst en foto: Basim Alkarkhi

Waarom al deze oorlogen en deze con-
flicten? We hebben veel gehoord over 
de strijd om te overleven die plaatsvindt 
tussen levende wezens, tussen dieren 
en planten en mensen, of tussen dieren 
en mensen, of tussen dieren en plan-
ten, of tussen dezelfde soort. Tussen 
een mens en een mens, en soms zijn 
we het er mee eens. En kunnen de twee 
dingen van dezelfde factie zich ontwik-
kelen tot een machtsstrijd, kunnen we 
daar een rechtvaardiging voor vinden 

in de 21e eeuw? Dit is het toppunt van 
onrecht en zal alleen de onschuldigen 
schaden. Kijk naar de oorlogen in Af-
ghanistan, Irak, Syrië, Libië, Jemen en, 
meest recentelijk, Oekraïne. Wie wordt 
er door hen benadeeld? De onschuldi-
gen. Is een van ’s werelds grootste lei-
ders gewond? Het antwoord is nee. 

Commandanten geven orders, onschul-
dige soldaten worden gedood, mensen 
worden gedood, hun huizen worden 
verwoest en hun lot is onbekend. Dit 
is Oekraïne waar onschuldigen werden 

vermoord, verdreven, hun huizen ver-
woest, hun banen verloren en hun kin-
deren het leven verloren. Hier moeten 
we ons afvragen waarom? Waarom al 
deze moorden? Waarom al deze vernie-
tiging? Waarom al die strijd om invloed? 
En waarom doden we? Wij, de volkeren, 
hebben niets, we hebben niets anders 
dan de dood.

Doe een beroep op de leiders van de 
grote mogendheden. Laten we in vrede 
leven en stoppen met ons tot slaaf te 
maken.

Waarom?

INGEZONDEN BRIEF

LEVgroep Helmond heeft, samen met 
vrijwilligers, het oude technieklokaal in 
het Dr. Knippenbergcollege ingericht als 
centraal punt om spullen in ontvangst te 
nemen en te sorteren voor de gemeen-
telijke opvanglocaties voor Oekraïense 
vluchtelingen. 
Dit punt is weer open voor inzameling 
op vrijdag 6 mei tussen 18.00-20.30 
uur. Mensen kunnen dan de benodigde 
spullen komen langsbrengen. LEVgroep 
en gemeente Helmond roepen met klem 
op om alléén naar het inzamelpunt te 
komen tijdens de openingstijden en al-
léén te brengen wat er nodig is. 
Spullen brengen via de achterzijde 
Het technieklokaal is, als het inzamel-
punt geopend is, toegankelijk via de 
achterzijde van Dr. Knippenbergcollege 
voor Oekraïense opvanglocaties. De 
route naar het inzamelpunt staat op het 
terrein aangegeven met bordjes. Mede-
werkers en vrijwilligers van LEVgroep 
controleren op de locatie of de spullen 
ingenomen kunnen worden. De spul-

len kunnen niet via de voordeur aan de 
Nachtegaallaan gebracht worden. 
Lijst met benodigde spullen en voor-
waarden voor inbreng 

Voor het inbrengen van spullen geldt 
altijd:
Breng alleen spullen die hieronder op 
de lijst staan. Overige spullen kunnen 
helaas niet aangenomen worden.
Breng alleen spullen die schoon, heel 
en veilig zijn. Spullen die u bij wijze van 
spreken zelf ook zou willen kopen.
Medewerkers of vrijwilligers van LE-
Vgroep controleren op de locatie of de 
spullen ingenomen kunnen worden.

Op dit moment zijn de volgende spullen 
welkom: 
Schoenen
Dames- en/of herensneakers 
(maat 37 t/m 40)
Dames zomerschoenen 
(maat 38 t/m 40)
Bad– en teenslippers

Kleding
Voor tieners/jongvolwas-
senen algemeen
Joggingbroeken/huispakken/badjassen
Meisjes maat 134-140
Overig
Toiletartikelen
Luiers
Föhn/stijltang
Zonnebrillen
Fietsen (dames & oudere kinderen)
Voetballen
Nachtkasjes & schemerlampjes
Hebbedingetjes om de kamers gezellig 
te maken

De oproep aan de inwoners is om alleen 
spullen mee te nemen die nodig zijn, 
zoals aangegeven op de lijst, en alleen 
tijdens de openingstijden van het inza-
melmoment tussen 18.00 uur en 20.30 
uur te komen op vrijdag 6 mei. 

Voor meer informatie ga naar 
www.facebook.com/LEVHelmond.

Inzamelmoment voor Oekraïense vluchtelingen in Helmond
HELMOND Op vrijdag 6 mei vindt er een inzamelmoment plaats in het oude technieklokaal van 
het Dr. Knippenbergcollege voor de Oekraïense vluchtelingen in de opvanglocaties van Helmond 

tussen 18.00 en 20.30 uur. 



12 vrijdag 6 mei 2022 de loop weekkrant HELMOND

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

Vakantiewerk Match-Moment
Loop bij ons binnen en regel je vakantiebaantje

Maandag 9 mei
16.00 - 19.00 uur

Keyserinnedael Helmond
Kanaaldijk Noordoost 70

Meer weten over dat goede salaris en de fijne werktijden? 
Kijk op: www.werkenbijdezorgboog.nl/vakantiewerk

m/v  •  15-65 jaar  

de Werkboog

06 2033 6878 I dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

Het doel van deze campagne is om meer bereik te 
genereren binnen Nederlandse ziekenhuizen, de 
Nederlandse politie, ambulancepersoneel, uitvaar-
torganisaties, kraamhulp en medewerkers in de 
palliatieve zorg. Ook hopen we ouders rechtstreeks 
te bereiken. Om deze reden is er een QR-code toe-
gevoegd aan al ons promotiemateriaal. Na het scan-
nen van de QR-code word je direct doorgestuurd 
naar de website van Stichting Make a Memory, 
waar deze nieuwe video kan worden bekeken.

Begin 2021 werd Stichting Make a Memory gecon-
tacteerd door Niek Gooren, die van zijn toenmalige 
werkgever LEWIS International de kans kreeg om 
twee dagen aan het werk te gaan voor een goed 
doel. Zelf verloor Niek zijn zoontje Mathijs, waarna 
er foto’s zijn gemaakt door één van de fotografen 
van Stichting Make a Memory. Dit is dan ook de 
reden waarom Niek zijn ‘goede doel-dagen’ graag 
aan onze stichting wilde besteden. Inmiddels zijn 
deze dagen op, maar werkt Niek nog altijd iedere 
vrijdagochtend op vrijwillige basis voor de stichting.
Onder begeleiding van Niek is er een nieuwe vi-
deo opgenomen waarin zowel hijzelf als de ou-
ders van Loek en Thijs aan het woord komen om 
hun persoonlijke verhaal over Stichting Make a 
Memory te delen. Zij spreken vol trots over hun 
kind, hun ervaring met Make a Memory, maar ook 
wat de foto’s tot op de dag van vandaag nog voor 
hen betekenen. Het is een video met een lach en 
een traan, maar vooral vol prachtige verhalen. 
Want ondanks dat ouders niet aan het verlies van 
een kind willen denken, sterven er dagelijks in 
Nederland helaas ongeveer 3 kinderen per dag. 
 
Make a Memory is in 2008 opgericht. We werken 
inmiddels samen met 120 professionele fotogra-
fen en ruim 90 ziekenhuizen door het hele land. 
Stichting Make a Memory was dan ook de eerste 
die samenwerkingen is aangegaan met zieken-
huizen en in hun protocollen werd opgenomen. In 
de begintijd durfden ouders nauwelijks vrij uit te 
spreken over hun overleden kind. Sinds de start 
heeft de stichting meer dan 11.000  ernstig zieke, 
terminale en overleden kinderen gefotografeerd, 
wat bijgedragen heeft aan het doorbreken van dit 
taboe. Nadat de foto’s zijn gemaakt, ontvangen de 
ouders kort erna een boekje met vijf afdrukken 
en een USB-stick met alle foto’s in hoge resolutie. 
Ook ontvangen zij een brief, verklarende dat de 
auteursrechten van de foto’s aan hen over worden 
gedragen. Deze foto’s bieden hulp en troost en zijn 
een blijvende herinnering die ouders en nabestaan-
den helpt tijdens de verwerking van het verlies. 

 
Het doel van deze campagne is om onze naamsbe-
kendheid te vergroten en meer zorgprofessionals en 
ouders te bereiken. Dit is dan ook de reden waarom 
we een QR-code toegevoegd hebben aan ons pro-
motiemateriaal. Na het scannen van de code kom 
je rechtstreeks op de website van stichting Make 
a Memory terecht, waarna de video bekeken kan 
worden. In deze video is duidelijk zichtbaar wat 
Make a Memory voor ouders en nabestaanden kan 
betekenen. Verder zijn we geheel afhankelijk van 
sponsoren.
 
Make a Memory heeft drie personen in vaste dienst 
en draait verder geheel op vrijwilligers bestaande 
uit onder andere fotografen, het telefoonteam, pro-
motieteam en kantoorvrijwilligers. De waarborging 
van de continuïteit vraagt aan de financiële kant elk 
jaar enorme inspanning en legt onevenredig groot 
beslag op de capaciteit van de organisatie. Make a 
Memory is daarom druk op zoek naar partners die 
zich structureel of voor enkele jaren willen verbin-
den aan de stichting om de vaste kosten mede te 
dekken.
 
Stichting Make a Memory is in het bezit van het 
ANBI Keurmerk.

Stichting Make a Memory lanceert 
‘Trots en Troost’-campagne 

F Stichting Make a Memory.

HELMOND Op 21 april lanceerde Stichting Make a Memory de nieuwe ‘Trots en 
Troost’-campagne. Ook werd de nieuwe campagnevideo onthuld, waarin ouders 
van overleden kinderen hun persoonlijke verhaal over Stichting Make a Memory 

vertellen. Make a Memory fotografeert namelijk op verzoek van ouders en via 
bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinde-
ren in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met 17 jaar. Dit gebeurt 

op vrijwillige basis en wordt gratis aangeboden.

WWW.HELMONDNU.NL



13vrijdag 6 mei 2022de loop weekkrant HELMOND

Binnenkort in verkoop 12  
unieke patio-woningen, schrijf je 
nu in via: www.puurhelmond.nl 

Als de kandidaten in de finale belanden, zullen zij, 
naast het orkest, ook een zangeres begeleiden. 
Graag stellen wij de soliste van de avond - Danny 
Mikesz- aan u voor. 

Op jonge leeftijd vond  Danny  Mikesz (1975) haar 
weg al in de klassieke wereld en in musicalland. Na 
haar agogische opleiding studeerde Danny in 2001 
cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag als docent en uitvoerend klassiek zange-
res. Zij had zangles van onder andere Maria Acda, 
Rita Dams en Christina Deutekom en ze volgde di-
verse masterclasses. Tevens volgde zij de basisklas 
van de Nieuwe Opera Academie welke in samen-
werking was met het Sweelinck Conservatorium. 
Sinds 2008 is Danny artistiek leider van Theater-
koor Nutsz. Voor het Helmonds Muziek Corps is 
Danny Mikesz een oude bekende: ze deelde samen 
met het harmonieorkest regelmatig het podium, on-
der andere tijdens het Grand Gala. Ze verheugt zich 
erop om samen met de kandidaten en het orkest 
aan de slag te gaan!

Jury
Maar wie bepalen dan welke kandidaten de finale 
bereiken? We presenteren u de jury van De Hel-
mondse Maestro:

Bram Bosmans is bij de meeste Helmonders be-
kend als de pianist van Striepke Veur, arrangeur en 
allround musicus. Vanuit zijn rol als docent Muziek 
is het beoordelen van muzikaliteit bekend terrein. 
Bovendien heeft Bram in het verleden zelf in het 
orkest van HMC gespeeld. 

Jermain de Rozario weet als geen ander hoe het 
is om op de bok te staan als Maestro-kandidaat. In 

2019 versloeg de sterrenchef met veel bravoure zijn 
medekandidaten. Vandaar dat hij mede zal bepalen 
wie de zilveren baton van hem zal overnemen. 

Rob van der Sommen is dirigent van het slagwer-
kensemble van Helmonds Muziek Corps. Daar-
naast is Rob werkzaam als docent wiskunde en 
heeft hij jarenlange ervaring in (militaire) beroeps-
orkesten. Het beoordelen van ritmegevoel en slag-
patronen is voor hem dan ook gesneden koek.

Wil je zeker zijn van een plaatsje bij de zinderen-
de muzikale finale? Reserveer dan snel tickets via 
www.theaterspeelhuis.nl en vergeet niet om Hel-
monds Muziek Corps te volgen op onder andere 
Facebook en Instagram voor meer informatie. 

Wie wordt De Helmondse Maestro?

Danny Mikesz. F Foto Peet.

Op zaterdagavond 14 mei 2022 organiseert het Helmonds Muziek Corps in 
Theater Het Speelhuis voor de tweede keer de muzikale strijd om de titel van 

De Helmondse Maestro. Wie neemt de zilveren baton over van Jermain de 
Rozario? Is dat Mounir Toub (chefkok), Harrie van Dijk (wethouder), Noël Silalahi 

(jeugdburgemeester), Geraldine Setz (voormalig eigenaresse stadstoiletten), 
Ingeborg Odekerken (coach en logopediste) of Gerard van Hal (fotograaf)? 

De jury bestaande uit Jermain de Rozario, Bram Bosmans en Rob van der Sommen. F Esmee Joosten.

Deze actie voor Moederdag is een samenwer-
king tussen ondernemers van Helmond Cen-
trum en Stichting KNOOP. Oprichter van de 
stichting is knopenkunstenaar Damir Mumini. 
Damir is bekend van veel projecten met maar 
één doel: het verbinden van mensen. “Iedereen 
heeft een hart dat we verbinden aan anderen, 
zoals familie en goede vrienden. Maar we ver-
geten het nogal eens, kijk maar naar alle brand-
haarden wereldwijd.”

Damir laat je tijdens de Moederdagactie zelf een 
knoop ontwerpen in de vorm van een hart. Dit 
hart kan je zelf kleien en doneren aan de stich-
ting KNOOP of er een unieke en persoonlijke 
kaart van laten maken voor je moeder. Door een 
hart te kopen, help je vluchtelingen uit onder 

andere Oekraïne, Afghanistan en Syrië.

De actie is ook een mooie gelegenheid om het 
centrum te bezoeken en te zien wat er allemaal 
ontwikkeld wordt. Er zijn de afgelopen tijd weer 
veel leuke winkels en horecazaken geopend. 
En er ligt nog meer in het verschiet, neem bij-
voorbeeld eens een kijkje in het Burgemeester 
Geukerspark. Natuurlijk staan de ondernemers 
er ook weer klaar voor je met een persoonlijk 
advies voor het perfecte Moederdagcadeau.

Het weekendje weg in onze eigen stad wordt 
aangeboden door de ondernemers van Hel-
mond Centrum, de Elzaspassage en hotel Gol-
den Tulip West-Ende.

Moederdagactie door ondernemers 
Helmond Centrum en Stichting KNOOP
Op zaterdag, 7 mei, kun je van 11.00 - 16.00 uur een bijzonder hartje 

kopen of zelf maken voor een mooi doel: het helpen van vluchtelingen uit 
onder andere Oekraïne, Afghanistan en Syrië. Bij de kraam kun je meteen 

invullen waarom jij je eigen – of een andere - moeder een warm hart 
toedraagt en daarmee maak je kans op een weekendje Helmond met een 

overnachting in Golden Tulip Hotel West-Ende.

De teksten worden weer geprojecteerd op het 
scherm met behulp van de beamer, zodat ieder-
een kan meezingen met bekende liederen uit het 
repertoire van ’t Akkoordje. Natuurlijk wordt er ge-
zongen onder begeleiding van het live-orkest van ’t 
Akkoordje. Tussen het zingen door zal er een loterij 
gehouden worden. De opbrengst van deze loterij is 
ter ondersteuning van de liederentafels.

De liederentafel wordt gehouden in SCC Parkzicht, 
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond. Ingang bereik-
baar via parkeerterrein bij Albert Heijn in Dierdonk.

Dus: vrijdagmiddag 6 mei 2022 van 14:00-16:30 
uur. Iedereen is van harte welkom en de entree is 
gratis.

Weer liederentafel bij ’t Akkoordje!
DIERDONK Na een lange, vervelende coronaperiode gaat de Helmondse 

liederentafel ’t Akkoordje weer starten met de bekende liederentafels. Iedereen 
is weer als vanouds van harte welkom. In afwijking van de vorige liederentafels 
wordt deze liederentafel bij wijze van proef gehouden in de middag! We starten 

om 14:00 uur en het duurt tot 16:30 uur.

Afgelopen tijd ontvingen zij di-
verse berichten, die ervoor ge-
zorgd hebben dat het plezier bij 
de groep vrijwilligers die de stich-
ting draaiend houdt, een diepte-
punt bereikte. Al vele jaren wordt 
door deze kleine groep vrijwilli-
gers duizenden uren gestoken 
in de vele activiteiten en events 
die de stichting heeft ontplooid. 
Met als hoogtepunt natuurlijk elk 
jaar in september het meerdaag-
se UrbanMatterz-festival, waar 
alle disciplines bijeenkwamen.  
 
UrbanMatterz heeft onze stad 

Helmond met hart en ziel op 
de internationale hiphop-kaart 
gezet,  zij hebben de old school 
laten herleven met waanzinnige 
reünies, unieke  samenwerkin-
gen en exclusieve optredens van 
de grootsten uit de begintijd van 
de hiphop. Jong en oud kon ken-
nismaken met de hiphopcultuur 
via educatieprojecten, exposities 
en honderden workshops. 

Urban Sports is in onze stad aan-
gezwengeld en heeft een enorme 
groei door kunnen maken. De 
stichting vertegenwoordigde Hel-

mond ook op urban-gebied in sa-
menwerking met ander steden.  
 
Met nog vele plannen in de 
pijplijn, wilde het team vrijwil-
ligers na corona knallen. Voor 
de fans,  voor henzelf, voor de 
artiesten, voor de jeugd,  voor 
de sport, voor de cultuur,  voor 
onze mooie stad. Helaas is het 
vuur gedoofd. De ‘fun’ is weg.  
 
UrbanMatterz dankt alle fans, 
bezoekers, sponsoren en partij-
en die hen al die jaren hebben 
gesteund.

UrbanMatterz stopt
HELMOND Na twee jaar afwezigheid vanwege corona, zou in september de 

6e editie van UrbanMatterz plaatsvinden. Helaas heeft het stichtingsbestuur 
besloten om met directe ingang haar activiteiten te staken. 

grootpeelland.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

Audi Q2 1.0 TFSI Design automaat 2017
88Dkm, Panoramadak, Stoelverwarming, 
Navigatie, Cruise c., Keyless, € 379 p/m 25.445

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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Vurige week was ik aanwezig 
bij een keiskôn project genaamd 
Stadspraat. Speciaal vur jongeren 
in het Burgemeester Geukerspark. 
Drie voortgezet onderwijs-
scholen doen hieraan mee. Ook 
5 ambtenaren, 120 leerlingen en 
drie kunstenaars en ook Helmond 
Marketing was aanwezig. Samen 
gaan ze de visie begrijpelijk 
maken, want daar staat heel veul 
moeilijke ambtelijke taal in. Op 
het einde (juni) maken ze een grote 
mural. Die wordt opgehangen 
aan de bouwhekken langs het 
Geukerspark. Ook komt er een 3D 
kunstwerk in het kanaal te drijven, 
gemaakt door de kinderen. Dat 
kunstwerk hoort bij dit project.

De eerste aftrap was 2 weken 
geleden en ik was erbij. 2 klassen 
van de mavo van de Knippenberg 
waren in het park, waar allemaal 
bordjes mee moeilijke woorden 

hingen die in het visieplan worden 
gebruikt. De kids geven eerst 
hun invulling van de moeilijke 
woorden en daarna horen ze wat de 
antwoorden betekenen. Woorden 
zoals mengzone en hoogstedelijke 
dichtheid komen vurbij, ook ik 
weet eigenlijk niet wa ze betekenen. 
Deze woorden werden uitgelegd in 
normale taal.

Ook wordt er aan de kids gevraagd 
wat zij missen in ons Helmondse 
centrum. Over één ding zijn alle 
kinderen het eens: ze willen meer 
kleur in het centrum. Mike Verbakel 
heeft een keigoei idee wat men 
betreft. De prullenbakken gaan nu 
op in de omgeving, hij vindt dat ze 
felle kleuren moeten hebben, dat ze 
van veraf al te zien zijn. Hij voegt 
toe dat hij dan nooit kan zeggen ‘ik 
heb ze niet gezien’. Dit vind ik nou 
een idee wat gelijk uitgevoerd moet 
worden. Kost niet veul geld en je 

laat zien dat er ook echt iets met de 
ideeën wordt gedaan en idd zonne 
gruune of gele bak is ook maar saai.

Ik loop met een groepje mee en Linda 
Haverkamp, onze centrummanager 
legt ons alles uit. De vraag welke 
winkels ze misten in ons centrum 
werd gesteld door haar, ze waren 
het erover eens dat er wel een 
fastfoodketen in het centrum mog en 
ook een gamehal misten ze. Ik dacht 
in mezelf ik ben het hullemaal 
mee jullie eens. Natuurlijk worden 
er ook winkels genoemd die niet 
haalbaar zijn voor onze (kleinere) 
stad. maar deze kinderen hebben 
gewoon superleuke ideeën waar ik 
als 61-jarige ook blij van word. Ook 
zouden ze een Helmond-sign leuk 
vinden. Oww dat is iets wat ik ook 
heel graag wil, dat vind ik keileuk.

Een jaartje of wat geleden stond 
dat op de vurpagina van De Loop 

waar met Photoshop een sign bij het 
kasteel was geplaatst. GEWELDIG 
vond ik dat. Ik heb die foto opgezocht 
en er een soort selfie van gemaakt. 
Zo gaat dan een Helmond-selfie 
eruitzien in de toekomst. Ik zeg 
doen. Als ik dan bezuuk krijg, dan 
neem ik ze allemaal mee vur een 
leuke echte Helmondse foto. En dan 
pakken we gelijk het centrum mee, 
dus doel bereikt. Superinitiatief is 
dit van kunstenares Petra Down, 
die al vaker leuke projecten deed 
waar kinderen in betrokken worden 
en wat een leuke samenwerking 
oplevert met de Helmondse scholen.

Nog zon moeilijk woord: Helmonds 
DNA. Na de uitleg vonden kinderen 
dat Helmond Sport, Nicky Holzkin, 
maar ook de Heistraat echt 
Helmonds DNA zijn. Dat klopte 
helemaal. Na afloop is iedereen 
enthousiast, ook ik.

De 2 ambtenaren Jasper Pasveer, 
stedenbouwkundige gemeente 
Helmond Centrum Plus en
Joost van der geest, 
programmamanager Centrum 
Plus van de gemeente kunnen aan 
de slag, wat een gave leuke ideeën 
kwamen er vurbaai. Er volgen nog 
een paar van deze sessies en dan 
de finale in juni waar ik ook weer 
bij ben. Wordt vervolgd. Tot zover 
stadspraat.

Vergeet ons mam niet een zondag, 
want dan ist Moederdag en ons 
mam is overal blij mee. 

Fijn weekend.
Tot volgende week.

Stadspraat  

Houdoe!

Binnenkort in verkoop 12  
unieke patio-woningen, schrijf je 
nu in via: www.puurhelmond.nl 

FIJNE 
MOEDER

DAG

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

Speciaal 
voor jou 
mama...

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

Voor een gezonde leefstijl kunt u kie-
zen! Het houdt uw hart en bloedvaten 
in conditie. Ook mensen die al hart- en 
vaatproblemen hebben, zullen zich door 
een gezonde leefstijl beter gaan voelen. 
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ko-
men verschillende leefstijlfactoren aan 
bod, zoals voeding, bewegen, roken en 
stress. Ook risicofactoren als overge-
wicht, cholesterol, hoge bloeddruk en 
diabetes mellitus worden besproken. 
Daarnaast worden de meest voorko-

mende hart- en vaataandoeningen be-
noemd.

De voorlichter geeft algemene informa-
tie over de relatie tussen leefstijl en hart- 
en vaatziekten, maar heeft geen medi-
sche achtergrond. Wilt u meer weten 
over dit onderwerp, kom dan ook naar 
De Loop, iedereen is van harte welkom. 
Graag in verband met de te verwachten 
opkomst aanmelden via email: 
zijactiefbrouwhuis@gmail.com.

Informatieavond ‘Houd je hart gezond’
BROUWHUIS ZijActief Brouwhuis organiseert op donderdag 

12 mei 2022 om 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Loop aan 
de Peeleik te Brouwhuis een informatieavond ‘Houd je hart 

gezond’. Een voorlichter van de GGD zal deze lezing verzorgen.
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Het Elbeplantsoen, een unieke locatie in Helmond

20 woningen liggend aan een door groen omsloten hof

Nog enkele
woningen 
beschikbaar!
Wees er snel bij…

Juist in deze tijden van stijgende ener-
gie- en gasprijzen is het belangrijk dat 
we kijken hoe we de gebouwen in onze 
regio kunnen verduurzamen. Hiervoor 
kan je natuurlijk denken aan je eigen 
huis of een bedrijfspand, maar net zo 
belangrijk is de verduurzaming van de 
school, het clubhuis of de bibliotheek 
bij jou in de buurt. Het geld dat zij be-
sparen op de energierekening kunnen 
ze bijvoorbeeld gebruiken voor nieuwe 
speeltoestellen, boeken of sportvelden. 
Daarom investeert Rabobank een deel 
van haar coöperatief dividend, een 
fonds om de regio te versterken, in het 
verduurzamen van deze maatschappe-
lijke gebouwen.

Johan van de Louw, directeur coöpe-
ratieve Rabobank: “Culturele instellin-
gen, bibliotheken en clubhuizen maken 
een buurt leefbaar en dragen bij aan 
het woongeluk van iedereen. Het is 
van groot belang dat we juist ook deze 

gebouwen klaarmaken voor de toe-
komst. Met deze zonnepanelen helpen 
we maatschappelijke organisaties hun 
energierekening te verlagen, zetten we 
een belangrijke stap in de energietransi-
tie én dragen we bij aan een goede en 
gezonde leefomgeving.”

In de periode van 28 februari tot 31 
maart hebben Rabobankleden hun 
stem uitgebracht. De winnende organi-
saties krijgen een aanzienlijke bijdrage 
voor de aanschaf en installatie van de 
zonnepanelen. 
Uiteraard kunnen maatschappelijke 
gebouwen die niet hebben gewonnen 
samen met Rabobank in gesprek om 
te kijken hoe zij geholpen kunnen wor-
den met het verder verduurzamen van 
hun gebouwen. Ook de Rabo Club-
Support-campagne 2022 kan hier een 
mooie bijdrage aan leveren. Clubs en 
verenigingen kunnen zich van 16 mei tot 
en met 14 juni inschrijven.

Rabobank helpt maatschappelijke gebouwen aan zonnepanelen

F Rabobank.

HELMOND RKVV Bavos en de Helmondse Atletiek Club kunnen aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Dat is de uitkomst van een actie 
waarbij de leden van de coöperatieve Rabobank konden stemmen op maatschappelijke gebouwen zoals scholen, musea, bibliotheken, theaters, clubhuizen en 

buurthuizen. De gebouwen met de meeste stemmen krijgen een aanzienlijke bijdrage voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Samen verduurzamen we 
maatschappelijke gebouwen en verlagen we de energierekening. 

www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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Binnenkort in verkoop 12  
unieke patio-woningen, schrijf je 
nu in via: www.puurhelmond.nl 

Tekst en foto: 
Frans van den Nieuwenhof

We hebben ze gestrikt voor een inter-
view.

Wie zijn jullie en in welk deel van Hel-
mond zijn jullie te vinden?
“Wij zijn Imke en Romy Joosten en wij 
wonen in Stiphout.”

Hoe ziet jullie dagelijkse leven eruit? 
(op het gebied van school, gezin, vrien-
den en andere hobby’s)
“We hebben school van maandag tot en 
met vrijdag, we hebben het soms ‘s mid-
dags wel een beetje druk met zangles, 
ballet en natuurlijk de Oliver!-repeti-
ties, maar dat is het natuurlijk allemaal 
waard. Naast onze ouders hebben wij 
ook nog 2 andere zussen, maar die doen 
niet mee met Oliver!.”

Hoe is het voor jullie om als zusjes sa-
men in een productie te spelen?
“Het is vaak heel gezellig en ook heel 
handig, omdat je dingen samen kunt 
oefenen en je dus niet tegen een muur 
hoeft te praten.”

Wat betekent het voor jullie gezin als 
jullie straks zes voorstellingen gaan 
spelen?
“Nou eigenlijk is het vooral heel erg leuk. 

Het is natuurlijk dan wel een erg hec-
tisch weekend, maar dat is het allemaal 
waard.”

Waarom hebben jullie auditie gedaan 
voor Oliver! en was dat voor de rol die 
je nu speelt?
“Ik (Imke) heb auditie gedaan voor Oli-
ver! omdat ik het veel voorbij zag komen 
en ik hoorde van veel anderen dat zij 
ook auditie gingen doen. In eerste in-
stantie heb ik de auditie in 2019 voorbij 
laten gaan, omdat ik toen met een an-
dere productie bezig was. Maar in 2021 
kwam het wéér voorbij en toen kon ik 
het niet laten om tóch auditie te doen. 
En nu heb ik zelfs een geweldige rol ge-
kregen! Voor deze rol deed ik in eerste 
instantie eigenlijk geen auditie, want het 
leek me gewoon superleuk om sowieso 
al mee te doen, maar ik ben er echt ont-
zettend blij mee.”

Romy: “Eigenlijk zou alleen Imke mee-
doen met Oliver! maar later kwamen er 
nog extra oproepen dat ze nog kinderen 
nodig hadden, dus heb ik me ook opge-
geven en ik vind het ook echt superleuk!”

Zijn er overeenkomsten tussen het 
karakter dat jullie spelen en hoe jullie 
zelf zijn?
Imke: “Nou gelukkig valt dat wel mee, 
ik ben zelf niet zo ervaren in het rollen 

van zakken haha. In eerste instantie lijkt 
Glippie erg stoer en zelfverzekerd, maar 
later in het stuk zie je toch dat ze zich 
zorgen maakt om Oliver en dus ook dat 
lieve in zich heeft wat ik dan wel herken 
bij mezelf.”

Romy: “Het karakter van Trappie is best 
wel verschillend van die van mij, maar 
wel zijn we allebei vrolijk en soms een 
beetje ondeugend.”

Hoe hebben jullie tot nu toe het repe-
titieproces ervaren? Hoe voelt het in 
de groep? Wat heeft corona voor jullie 
hierin betekend?
“Ik (Imke) vond het een snel maar fijn re-
petitieproces. Door corona was natuur-
lijk door een gedeelte van de cast de eer-
ste helft van de musical al gemaakt en 
die moesten dat allemaal weer opnieuw 
doen omdat er wat wisselingen waren in 
de cast. Ik heb wel het idee dat ik en de 
andere nieuwe castleden heel warm zijn 
ontvangen, we zijn echt een grote fijne 
groep wat het ook extra leuk maakt om 
zo’n voorstelling te maken.

“Ik (Romy) vond dat we tijdens de repe-
tities veel hebben geleerd, er was een 
leuke sfeer en ik voel me ook helemaal 
thuis in de groep. Corona heeft voor mij 
persoonlijk niet heel veel invloed gehad, 
omdat ik er later bij gekomen ben.”

Hoe is het om met zoveel mensen 
samen een productie neer te zetten?
“Echt ontzettend gaaf! Het is zo’n war-
me en gezellige groep met zo veel talent. 
Het is echt heel leuk.”

Wat is anders aan deze productie dan 
aan producties waaraan jullie elders 
hebben meegedaan?
Imke: “Het is heel professioneel opge-
zet met prachtig decor en hele mooie 
kostuums. Het is ook voor ons een stuk 
dichterbij dan eerdere producties wat 
ook zeker een voordeel is. Ook is het 
superleuk om met een volwassen groep 
en met een groep kinderen samen te 
spelen.”

“Voor mij (Romy) is het niet heel veel 
anders. Hiervoor ben ik kleine Anasta-
sia geweest in de musical Anastasia 
en afgelopen jaar ben ik 1 van de Von 
Trapp-kinderen geweest, beide van Sta-
ge Entertainment. Komend jaar ga ik in 
Kruimeltje spelen. In Oliver! spelen is 
daarom iets wat ik superleuk vind.”

Oliver! is een productie met live or-
kest. Hoe is het om samen met een 
live orkest te spelen?
“Heel gaaf! Het is voor mij (Imke) de eer-
ste keer dat ik een voorstelling met een 
live orkest speel, maar het is zo vet! Het 
maakt de show echt helemaal af.”

Waarom moeten de mensen vooral 
naar Oliver! komen kijken?
“Mensen moeten vooral naar Oliver! ko-
men kijken omdat het echt een super-
mooie musical is vol met supertalentvol-
le mensen, prachtig decor, betoverende 
muziek en geweldige kostuums. Het is 
een echte klassieker en dit wil je echt 
niet missen.”

Wat is jullie droom als het gaat om 
theater of musical?
“Het allervetste zou ik (Imke) vinden om 
van musical mijn baan te kunnen ma-
ken. Ik vind het een fantastisch vak en 
het is echt heel leuk om te doen.”

“Ik (Romy) wil later ook musicalactrice 
worden.”

Musicalsisters uit Helmond stralen in Oliver!
HELMOND Romy en Imke Joosten staan binnenkort samen op de planken in een heerlijke familiemusical in onze regio. Oliver! is de musicalversie van Oliver Twist, 
het klassieke Charles Dickens-verhaal dat zich afspeelt in Londen rond het jaar 1830. De zusjes behoren tot de boevenbende van schurk Fagin voor wie ze moeten 

zakkenrollen in ruil voor eten en onderdak. Imke Joosten speelt de leuke rol van Linke Glippy, de rechterhand van Fagin. En Romy speelt Trappie, de jongste en 
ondeugendste van het boevenspul.
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WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen. 040-2847272

8 MEI MOEDERDAG 
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 MOEDERDAG-
CADEAU’S

VOLOP GERANIUMS
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN

KUIPPLANTEN

BIOLOGISCHE TOMATEN- 
EN KOMKOMMERPLANTEN 

(GEËNT)

DIVERSE BIOLOGISCHE
GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN

G E R W E N

NIEUW: 50PLUS PROGRAMMA BIJ PATHÉ HELMOND. 
OP DINSDAG EN DONDERDAG OM 13:30 UUR. Tickets zijn verkrijgbaar online via 

www.pathe.nl/50plus of aan de kassa voor €8,50 en dat is inclusief een kopje koffie/thee in de pauze.

Pathé Helmond
Frans Joseph van Thielpark 5, 

Helmond  

10-12-17-19 mei 24-26-31 mei, 2 juni 7-9-14-16 juni 21-23-28-30 juni 5-7-12-14 juli

de wonderen
zijn de wereld

nog niet uit 

www.deftigeaap.nl

Meet gratis je bloeddruk tijdens MeiMeetMaand 
HELMOND 1,2 miljoen 

Nederlanders weten niet 
dat ze een hoge bloeddruk 

hebben. De Bibliotheek 
Helmond-Peel support 

daarom de oproep van de 
Hartstichting om vanaf je 

40ste jaarlijks je bloeddruk 
te meten. Kom jij ook gratis 
je bloeddruk meten bij ons 
bloeddrukmeetpunt in de 

maand mei?

Tijdens de MeiMeetMaand van de 
Hartstichting kun je elke donderdag en 
vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur 
(in Helmond 11:00 - 17:00 uur), onder 
begeleiding van een medewerker van de 
Hartstichting zelf je bloeddruk komen 
meten bij de Bibliotheek in Asten, So-
meren, Deurne en Helmond.

Waarom is je bloeddruk meten zo 
belangrijk?
Het is belangrijk je bloeddruk te weten. 
Een hoge bloeddruk voel je namelijk 
niet, maar vergroot wel de kans op een 
hartinfarct of beroerte. Vanaf je 40ste 
stijgt het risico op een hoge bloeddruk. 
Voel je je gezond, ook dan kun je een 
hoge bloeddruk hebben. Daarom roept 
de Hartstichting mensen op om vanaf 
je 40ste elk jaar je bloeddruk te meten. 

Ook als die nu goed is.
Als het nodig is, kun je zelf middels 
een andere leefstijl tijdig maatregelen 
nemen om de bloeddruk weer op een 
gezond niveau te brengen. De Biblio-
theek Helmond-Peel ondersteunt deze 
oproep van de Hartstichting. Tijdens 
de MeiMeetMaand kun je daarom in de 

Bibliotheek onder begeleiding je bloed-
druk meten. Het meten is gratis.
Veel Nederlanders weten niet dat ze 
een hoge bloeddruk, en daarmee een 
verhoogde kans op hart- en vaatziekten, 
hebben. Uit onderzoek van de Hartstich-
ting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 
30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk 

rondloopt. Van hen weet 40% niet dat 
zij een verhoogde bloeddruk hebben. Dit 
zijn zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. Me-
ten is daarom belangrijk. Om het meten 
van de bloeddruk voor iedereen toegan-
kelijk te maken, richt de Hartstichting in 
de maand mei openbare meetpunten in 
door het hele land.

De gemeten bloeddruk is persoonlijk en 
wordt met niemand gedeeld. Je krijgt 
ook concrete tips en adviezen over wat 
je zelf kunt doen om je bloeddruk op een 
gezond niveau te brengen of te houden.
Lees meer op 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten. 
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

De tekst
Onderweg zijn we steeds van hoe het was naar hoe 
het zal wel en loop ik door de tijd onderweg zijn we 
steeds onderweg en fiets ik door dan kijk ik door het 

groen voorbij hier en daar nu en toen onderweg zijn 
we steeds onderweg.
Merel Morre zou, zoals Guus van Oorschot het ver-
woordde, een gedicht gemaakt hebben waarvan je 
de tekst van links naar rechts kunt lezen, maar ook 
van rechts naar links. Dit is toch niet helemaal ge-

lukt, tenminste mij lukt dit niet, probeert u het maar 
eens.

Nieuwe projecten
De Stichting Carat, die dit soort stadsverfraaiin-
gen samen met de gemeente promoot, willen er 

nog wel enkele meer laten verfraaien. De stichting 
Carat heeft inmiddels een nieuw project aangebo-
den gekregen van een lezer. We zullen het goed in 
de gaten houden, want het draagt allemaal bij aan 
stadsverfraaiing.

De officiële opening 
De officiële opening van dit bijzondere project moet 
nog wel plaatsvinden, het tijdstip zal ook te maken 
hebben met de planning van kunstenaar Colin van 
der Sluijs.

De vierde mural met tekst is klaar 
CENTRUM Deze week werd de tekst die was gemaakt door de stadsdichter van Eindhoven, Merel Morre, aangebracht op 

de muurschildering. Hij is in blokken op de muur aangebracht en hierna volgt hij als een zin. De vierde mural, achter de 
HEMA, is nu helemaal klaar. Hierna staat de muurtekst helemaal op rij en je moet er zelf de komma’s in zetten.

466
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Een liefde die in het begin niet de goedkeuring 
kreeg van de vader van Betsy, de Mierlonaar Han-
nes Hurkmans. Hij vond het maar niks dat zijn 
dochter wilde trouwen met ‘Iemand uit de stad en 
dan ok nog unne Hellemonder’. Volgens hem kon 
dat nooit iets worden. Hij had vaak gelijk. Hierin 
dus niet. Op 7 mei zijn ze 65 jaar getrouwd. Een 
briljanten huwelijk. 
Ze wonen nu al bijna 35 jaar op hetzelfde adres 
in Mierlo-Hout. Hun zoon en schoondochter wo-
nen, samen met het jongste kleinkind Jeroen, om 
de hoek. Alleen hun kleindochter Sandra heeft 
haar geluk wat verder gevonden. Ze leeft nu al zo’n 

drie jaar in Nieuw-Zeeland. En dat is best moeilijk, 
zegt Betsy, een kleinkind dat zo ver van je weg is. 
Gelukkig dat ze tijdens de kerstperiode op bezoek 
is geweest en we haar regelmatig digitaal kunnen 
spreken en zien. Dat zal op 7 mei ook een fijn mo-
ment worden. Haar felicitaties via de iPad. 
De brieven van de koning, Commissaris van de Ko-
ning en de bloemen van de burgemeester staan op 
de kast. Als ze daarnaar kijken, zie je dat ze er trots 
op zijn dat ze deze mijlpaal behaald hebben. 
Op 3 maart 2020 werden ze positief getest op co-
rona. Volgens Piet misschien wel de moeilijkste tijd 
in hun huwelijk. Als je zo’n 3 weken samen, naast 

elkaar, doodziek en hoestend vol pijntjes in je twee-
persoonsbed ligt, heb je elkaars steun heel hard 
nodig. “Als ons Betsy wakker was, ging ik slapen 
en als zij ging slapen bleef ik wakker. Onze sterke 
band heeft ons zoals bij vele andere moeilijke mo-
menten geholpen om deze verschrikkelijke ziekte 
te overwinnen.” Piet is al meer dan 60 jaar bij het 
Gilde St. Sebastiaan in Mierlo. Ook is hij al jaren lid 
van Stadsharmonie Phileutonia. In 1999 werd hij 
onderscheiden als Lid van Oranje Nassau.
Betsy heeft 2 grote hobby’s. Kaartspelen en koken. 
Ze is er trots op dat ze nog geheel zelfstandig voor 
haar Piet de lekkerste hapjes mag maken. Tekst en foto: Noud van der Sommen.

65 jaar huwelijk Piet en Betsy van der Sommen
Zij hebben elkaar leren kennen bij textielbedrijf Diddens & Van Asten Helmond. Tijdens de, volgens Betsy (84) veel te 

korte, pauzes zocht ze Piet (88) steeds meer op. Daar groeide hun liefde. 
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Naar het kasteel
Alweer twee jaren zijn er voorbij gegaan, 
door die vervelende coronaperikelen, 
dat er door de koninklijke onderschei-
ding-dragers, op Koningsdag de gang 
naar het kasteel werd ondernomen. 
Voor een grote groep mensen uit onze 
samenleving was het deze morgen weer 
de gang naar het kasteel. Het waren 
de mannen en de vrouwen die in het 
verleden al eens een koninklijke onder-
scheiding hadden opgespeld gekregen. 
Maar ook de nieuwe, die door het jaar 
heen er al een hadden gekregen, alsook 
degenen die deze eer dinsdag was over-
komen.

Uitnodiging
Het is de gewoonte dat op Koningsdag, 
op uitnodiging van burgemeester Elly 
Blanksma, alle gedecoreerden met een 
koninklijke onderscheiding naar het kas-
teel komen. Het is dan ook een soort van 
reünie en gelijk een kennismaking met 
de nieuwkomers, die er voortaan ook bij 
horen. Het is er altijd een gezellige sfeer 
en de burgemeester houdt er natuurlijk 
altijd wel weer een pakkende toespraak. 
Ook de problematiek in Oekraïne en de 
hiernaartoe gekomen vluchtelingen die 
in Helmond onderdak worden geboden, 
kwam er voorbij. Vrijheid is niet vanzelf-
sprekend en dat is een uitspraak, die 
altijd en overal kan gelden, laten we dat 
niet vergeten. Na het ernstige kwam het 

plezierige moment aan de beurt, want 
de Oranjebitter was intussen rond ge-
serveerd en er kon getoast worden op 
onze jarige koning Willem Alexander. 

De serenade
Om half een werd iedereen naar bui-
ten gedelegeerd, want onze Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia was gearri-
veerd om een muzikaal onthaal te bren-
gen aan alle aanwezigen. 
Tot slot had de organisatie het plan op-
gevat, om een mooie groepsfoto te laten 
maken, samen met Stadsharmonie 
Phileutonia. Er werd op het plein hierna 
nog gezellig nagepraat over deze samen-
komst, want het weer was een ieder 
goed gezind.

Koningsdag oude stijl is 
weer terug in het kasteel 

Het vertrek is om 08:30 uur vanuit de scoutingboerderij ‘De Houtduif’ aan 
de Koeveldsestraat waar onze voorrijder Anton van Lieshout zijn voorge-
reden tocht zal begeleiden. De Weidetocht dankt haar naam aan de zeer 
bijzonder regio’s waar we doorheen fietsen. Geen enkel stoplicht, drukke 
wegen of gevaarlijke kruispunten.

Vanaf de startplaats gaat de tocht naar Aarle – Rixtel/Laarbeek, het dorp 
van het landgoed Croy en de klokkengieterij Petit en Fritsen. Daarna via het 
alom bekende Brabantse Kluis-restaurant richting De Mortel en vervolgens 
gaat deze prachtige route door De Biezen. Een afwisselend gebied met veel 
bossen en graslanden. Maar zeker niet te vergeten de Grotelse Heide met 
veel naaldbos dat grenst aan de beek de Esperloop. In het zuidelijke ge-
deelte komen we langs de circa 5 ha grote vijver en zien we bijna zeker de 
Schotse Hooglanders die zorgen voor de begrazing.

Deze weidetocht is een aaneensluiting van bos, weide en hier en daar een 
boerderij. Via dit prachtige natuurschoon gaat deze tocht naar Westerbeek 
waar de koffie/thee en iets lekkers op ons wacht bij Café Restaurant Din-
ges in Westerbeek. Westerbeek, een ontginningsdorp in de gemeente Land 
van Cuyk met amper 1000 inwoners.

Na een korte pauze vervolgen we de tocht zoals voor de pauze door veel 
natuurschoon richting de buitengebieden van Deurne, te weten Kerkens-
berg, de Oudekerkbaan, Walsbergseweg en het 3 kilometer lange Heidveld.

Zoals zo vaak zullen we ook tijdens deze tocht de Aarlese Heikant niet 
vergeten. Onze voorrijder Anton wordt hiermee een groot plezier gedaan, 
omdat hij een zwak heeft voor de verbindingsweg tussen Aarle-Rixtel en 
Bakel. Via de Kanaaldijk fietsen we weer terug naar ons Mierlo-Hout. 

Bent u geïnteresseerd in het tourfietsen met een snelheid van rond de 27,5 
km per uur in groepsverband, dan bent u als gastrijder van harte welkom 
om eens mee te fietsen. De volgauto wordt wederom gereden door onze 
chauffeur Frans van Dorst.  
Voor clubinformatie kunnen wij u verwijzen naar onze website www.
tourclub-mierlohout.nl. Of neem een kijkje op onze Facebookpagina.

Indien je als gastrijder twijfelt of je de af-
stand wel aankunt of twijfelt over het te 
presteren niveau, we hebben een volgau-
to met aanhanger om deelnemers die het 
toch te zwaar vinden te ondersteunen. 
Een tourclub is geen raceclub of wed-
strijdteam. Het gaat om het genieten op 
de fiets in de buitenlucht in een gezellig 
gezelschap. Hopende op een zelfde goe-
de opkomst en tot zondag.

Tourclub Mierlo-Hout: 
Weidetocht 86 km

MIERLO-HOUT Tourclub Mierlo-Hout fietst op zondag 
8 mei een kortere tocht vanwege Moederdag. Dan 

zijn we netjes op tijd thuis, omdat in de namiddag de 
kinderen en kleinkinderen op bezoek komen. 

CENTRUM De Koningsdag zoals hij voor twee jaar terug werd beleefd, is weer helemaal 
terug. We mogen stilletjes hopen dat dit weer voor altijd zo mag blijven. De koningsnacht die 

was verlopen zoals het hoort, zonder ernstige problemen. Al vroeg togen de mensen naar het 
centrum van de stad, want hier ging het vandaag allemaal gebeuren. 

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 7 en zondag 8 mei: 4e zondag in de Paastijd C/ Roepingenzondag/Moederdag 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers 
 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 Simone Slegers 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 Luciakerk doopzondag diaken Martina (Janne en Vic Dekkers)
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor 
 Intenties: Theo Slegers
Donderdag 12 mei: vooravond Sint Servaas 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 14 en zondag 15 mei: 5e zondag in de Paastijd C
17.00 uur Helmond-West Deken Seidel 
 Intenties: Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk
Intenties: voor een jarige moeder; Antonius Scheepers; Piet en Janske Scheepers-Sanders vw 
sterfdag; Geert Menting vw verjaardag.
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg en schoonzus Jeanne Hoppenbrouwers-van Vegchel; overle-
den ouders Van den Berg-Jacobs
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv gregoriaans koor 
Intenties: Jan Wijnhoven en Naria van der Burgt; Mia ten Hengel. 
Donderdag 19 mei
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 8 mei staat het levende en levensveranderende evangelie van onze Here Jezus Christus 
centraal. Spreker is Bart Havenaar. U bent weer van harte welkom. Aanvang 10 uur.
Tiener- en kinderdienst
Komende 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
Woensdagavond 11 mei hebben we de algemene ledenvergadering, deze is alleen voor leden toegan-
kelijk, aanvang 20.00 uur.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 12 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.

Niet morgen, maar nu

Maddy van Aalst
 Rotterdam, 24 september 1942  

† Helmond, 28 april 2022

 Familie van Aalst
 Dessie 

Correspondentieadres: 
Familie van Aalst

Rivierensingel 487, 5704 KR Helmond

Naar de wens van Maddy heeft de uitvaart in kleine 
kring plaatsgevonden.

Condoleren of uw herinnering aan Maddy met ons delen 
kan via https://herinnering.dela.nl/maddyvanaalst

MIERLO-HOUT Het was voor veel Houtenaren een doorn in het oog, dat 
smerige bord als je vanuit de Europaweg de wijk binnenkwam. Het zat al 

maandenlang onder de groene aanslag en de leuke evenementen in de wijk 
waren amper leesbaar. Dat is nu wel anders! 

Het bord is weer mooi schoon en het is nu duidelijk leesbaar: 20 mei is het volgende Minor-feestje. F Minor.

Het team van Minor nam de taak op zich om het bord schoon te maken. Het is nu een feest voor het oog, 
zo’n mooi schoon bord langs de weg. En feesten, dat is waar ze goed in zijn bij Minor. 20 mei is de volgende 
editie van deze non-alcoholic party voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar in de Ge-
seldonk. Ben jij erbij? Koop snel je kaartje via www.minorhelmond.nl. Daar vind je ook gelijk meer informatie.

Feesten met Minor
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INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71 

www.dierenambulancehelmond.nl

ENZO
Enzo is zes jaar en is gewend aan een rustig huishou-
den. Zijn eigenaar kan niet meer voor hem zorgen. Hij 
kon met een kattenluikje naar buiten. Hij was gewend 
om halve dagen alleen thuis te zijn. Er waren geen an-
dere huisdieren, geef hem daarom weer het rijk alleen. 
Kinderen zijn ook geen goed idee, Enzo houdt niet van 

drukte. Het is geen schootkat maar hij komt wél lekker 
kroelen.

Hij nam in het asiel zijn intrek in een hoge krabton - 
mooie uitkijkpost! In zijn holletje is hij prima aaibaar 
en hij spint dan ook. Hij is steeds vaker bereid om zijn 
krabmeubel te verlaten; het aanbieden van een lek-
kernijtje op de grond is daar natuurlijk een heel goed 
hulpmiddel bij. Soms is hij ook te verleiden met een 
laserlichtje - toch wel interessant om daar even ach-
teraan te gaan! En hij komt natuurlijk kroeltjes halen.

Kunt u Enzo de rust en de ruimte buiten geven waar 
hij zo aan gehecht is? Dan hebt u een prima kat aan 
deze vriendelijke, fraai glanzende jongen. Jammer dat 
hij wat moeilijk te fotograferen is... 

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
MIERLO-HOUT Vrijdag 13 mei 2022 organiseert Blaaskapel de Blue Band uit 
Helmond een geweldige feestavond in de Geseldonk. Aangezien de Blue Band 

en veel andere mensen helaas de carnaval 2021 niet heeft kunnen vieren in 
verband met corona, gaan ze die nu in het kort, op één avond inhalen. 

Het wordt een gezellig feest met als klapper van de avond de mannen van 
Rave van Fortuin!

Kaartjes kosten online € 7,50 en op de avond aan de deur € 10,00.
Ook is er een mogelijkheid om een statafel te huren, welke plaats geeft aan 

ongeveer zes mensen.  

Kijk op www.blue-band.nl voor meer informatie en bestel je kaarten. 
Wees er snel bij en tot vrijdag 13 mei!

Blue Band organiseert feestavond 
in De Geseldonk

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 Rijpelberg 
op zaterdag 7 mei van 11.00 tot 14.00 
uur en woensdag 11 mei van 13.00 tot 
16.00 uur..
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom.

Zie ook  www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg.

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 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(re-

paraties), kinderspeelgoed, slijpen klein 
gereedschap en scharen/messen, fiet-
sen 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 voor-
al kleurrijk is en meestal geïnspireerd 
door bloemen en landschappen. Te 
bezoeken tijdens openingsuren in Wijk-
huis De Fonkel, Prins Karelstraat 123 
Helmond.

HELMOND-NOORD Op zondag 26 
juni vindt er tussen De Schabbert en De 
Boerderij een grote wijkmanifestatie/
braderie plaats. Deze start om 10 uur 
en duurt tot 17 uur. De Boerderij en De 
Schabbert laten zien welke activiteiten 
er onder hun dak plaatsvinden; mensen, 
verenigingen en organisaties in het wel-
zijnswerk die werkzaam zijn in de wijk 
Helmond-Noord presenteren zich. 

Daarnaast is er ruimte voor bewoners 
uit de wijk Helmond-Noord die andere 
mensen uit de wijk kennis willen laten 
maken met hun hobby of talent. Schil-

der je prachtige kunststukken, maak 
je mooie beelden, fotografeer je al ja-
ren voor je ontspanning en wil je dat 
eindelijk wel eens laten zien? Knutsel 
je graag en wil je daar nu anderen van 
laten meegenieten, heb je een kaartclub 
en zoek je nog mede kaarters, enz. enz. 
Dan zijn we op zoek naar jou! Voor meer 
informatie en aanmelden, neem con-
tact op met Wilma van Grinsven, wilma.
vangrinsven@levgroep.nl of 06 – 40 94 
48 87. Ook als je zin en tijd hebt om op 
26 juni te helpen en zo deel uit te ma-
ken van een hele gezellige dag voor Hel-
mond-Noord. 

DEURNE Renaissanceconcert in de 
kapel van kloosterhotel Willibrordhaeg-
he. Op zondag 8 mei aanstaande wordt 
een Renaissanceconcert gegeven door 
‘Cappella Bencista’ in het kloosterhotel 
Wiilibrordhaeghe aan de Vlierdensewegt 
109 in Deurne. Het koor, dat onder lei-
ding staat van Bernhard Touwen, voert 
werken uit van onder andere Tallis, 
Blow, Palestrina, Byrd en Vittoria. Be-
zoekers zijn van harte welkom; de toe-
gang is gratis!
Datum: Zondag 8 mei 2022 
Aanvang: 16.00 uur 
Plaats : Kapel van het Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe 
Vlierdenseweg 109, Deurne
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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)

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

MILIEUSTRAAT TAXI Wij voeren 
uw oude goederen af naar de 

stortplaats. Bel 06-54268030

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

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.

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.

www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

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

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

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

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 
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Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

Lenie Klaasen 06-52716622 BUSINESS     OWNER

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
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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 prijzenwaardebon|dL

vanaf

3949.-

Ontspannen fietsen 
met de Koga E-Nova PT.

Bosch Active Plus 
middenmotor, 
schijfremmen en 
riemaandrijving.

MET DE 
JUISTE 
SPANNING 
OP WEG

Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 14 mei 2022

CORDO POMP

 100% 
NEDERLANDSE
KWALITEIT

voor

15.-
van 
24.99


