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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Opening 
Verhalenspeeltuin3. Bloedwijn en Gele 

Rozen in première!7. Ingeborg Odekerken 
De Helmondse Maestro17. Summa College 

Nederlands Kampioen18.

Binnenkort in verkoop 12  
unieke patio-woningen, schrijf je 
nu in via: www.puurhelmond.nl 
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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die zich 
overdag openen. In grote 
27cm-pot. 
12.99

6.99

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond • 06-51141395

Met HEMELVAART 
GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

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

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Piet de Witstraat
Om vier uur was iedereen verzameld in 
de Piet de Witstraat, behalve wethouder 
Gaby van den Waardenburg, zij schitter-
de door afwezigheid. Meer dan 20 mi-
nuten liet zij op zich wachten. Toen ze er 
dan wel was, kon Henry van de Kemp, 
van Moeskops bouwbedrijf iedereen 
welkom heten. Hij memoreerde eraan 
dat er in dit wijkdeel 108 woningen in di-
verse klassen zijn gebouwd. Vervolgens 
gaf hij het woord aan bouwwethouder 
Gaby van den Waardenburg. Zij excu-
seerde zich voor het te laat aanwezig 
zijn. Zij vertelde dat ze naast bouw-
wethouder, ook nog voorzitter is van de 

straatnamencommissie en dat ze het 
mooi vond dat deze drie Helmondse 
prominenten voor hun bewezen dien-
sten werden geëerd. Rolf Wennekes 
vertelde nog een mooi levensverhaal 
van Piet de Wit. Hierna werd de naam 
onthuld, door een jong familielid dat in 
het buitenland woont en speciaal voor 
deze onthulling hiernaartoe was geko-
men. Hij trok ten slotte een beetje te 
hard aan het touw en moest er naar het 
afdekdoek worden gesprongen om het 
te verwijderen en werd het straatnaam-
bord  van de Piet de Witstraat onthuld.

Fons Hardenbergstraat
De volgende persoon naar wie een 
straatnaam is vernoemd, is oud-wet-

houder Fons Hardenberg. Hier was het 
Kees Lutkemeijer, die zich tot alle aan-
wezigen richtte over het doen en laten 
van wethouder Fons Hardenberg. Na 
de uiteenzetting van zijn riante carrière 
werd ook hier door het jongste familielid 
aan het touw getrokken en ja ook hier 
ging het fout en moest er ook naar het 
afdekdoek gesprongen worden om het 
straatnaambord van de Fons Harden-
bergstraat echt te onthullen.

Addy Kleijngeldstraat
Tot slot viel de dochter van Addy Kleijn-
geld de eer te beurt een woordje te rich-
ten aan de aanwezigen. 

Opening Parc Verde en bijzondere 
straatnamenonthulling 

Er zijn drie planningen en afzeggingen geweest, maar uiteindelijk is het er woensdag 11 mei 
toch van gekomen. Er waren vele genodigden aanwezig, bij de opening van Parc Verde bij de 

Mierloseweg. Ook werden de straatnamen officieel onthuld. Er zijn in dit wijkdeel maar liefst drie 
straatnamen, maar die zijn dan ook vernoemd naar drie  bekende Helmonders. 

Lees verder op pagina 3.
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Doorgroeien? 
Wij bieden genoeg 
mogelijkheden in 
ons Helmondse 
familiebedrijf!

Werken met veel vrijheid?
Wij zoeken jou!

Commercieel Servicemedewerker 
Regio Helmond, mbo-functie

Jĳ  houdt van:
 Aanpakken
 Fysiek werk
 Vrijheid in je werk
 Communiceren met klanten
 Onderweg zijn
 Verantwoordelijkheid

Nieuwsgierig?
Lees meer over Lavans en de vacature op 
lavans.nl/vacatures of scan de QR code.

0492 - 59 81 81   info@lavans.nl   www.lavans.nl

www.legrogroup.com

your blend
for life

Binnen Legro werken we samen met 
ruim 275 collega’s elke dag vol passie 
aan onze substraten en dekaardes 
voor de zachtfruit, boomkwekerij -en 
champignonsector.
 

Hebben we een match? Mooi!
Misschien word jij wel het nieuwe lid van #TeamLegro! Solliciteer direct  
door je cv met een korte motivatie te mailen naar jobs@legrogroup.com

Vergeet je niet er bij te vermelden op welke functie je solliciteert?

Assistent Planner (40 uur)

Heftruckchauffeur (40-45 uur) 

HR Adviseur (32-40 uur)

Commercieel medewerker 
Sales Support (32-40 uur)

Management Assistant (28-32 uur) 

Kwaliteitsmedewerker (24 uur) 

Bedrijfswagenmonteur (40 uur)

Menglijn Operator (40 uur)

Interieurverzorgster (15-20 uur)

Machine Operator (40 uur)

Vrachtwagenchauffeur (40 uur)

Zaterdaghulp/vakantiekracht



3vrijdag 20 mei 2022de loop weekkrant HELMOND

Een bijzondere rol was er weggelegd 
voor enkele leerlingen van basisschool 
Silvester-Bernadette. Zij wonnen de 
ontwerpwedstrijd van de speeltuin en 
hebben meegedacht in het ontwerp-
proces. Drie leerlingen knipten het lintje 
door, waardoor de Verhalenspeeltuin 
officieel geopend werd. Daarna was er 
voor de aanwezigen een glaasje (kinder)
champagne. 

Verhalenspeeltuin
Op initiatief van de Bibliotheek Hel-
mond-Peel is er in samenwerking met 
de gemeente, sponsoren, kinderen en 
vrijwilligers een Verhalenspeeltuin ge-
realiseerd.  In het park tegenover Biblio-
theek Helmond, in het hart van de stad, 
kan de jeugd naar hartenlust ontdekken 
en spelenderwijs in aanraking komen 
met taal en verhalen.  Wethouder Erik 
de Vries vertelt over het moment dat 

Ruud Hakvoort, voormalig directeur 
van de bibliotheek, met het idee bij de 
gemeente kwam. “We hebben niet lang 
na hoeven denken over het idee van de 
bibliotheek. Het is een prachtig initiatief 
in een kindervriendelijke stad”, aldus De 
Vries. Hij vroeg speciaal aandacht voor 
de fondsenwervers, die volgens hem de 
droom van de Verhalenspeeltuin werke-
lijkheid hebben gemaakt. 

Directeur-bestuurder Robin Verleisdonk 
van de Bibliotheek Helmond-Peel is 
trots op de Verhalenspeeltuin. Een plek 
waar volgens hem met letters en ver-
halen spelenderwijs geleerd en ontdekt 
kan worden.  Lezen valt of staat met 
leesplezier en plezier maken kunnen 
kinderen zeker in deze speeltuin. Ruud 
Hakvoort onderstreept dit verhaal. Voor 
zover hij weet is dit concept uniek in Ne-
derland. Niet zomaar een speeltuin dus! 

8 juni Nationale Buitenspeeldag
Op 8 juni, de Nationale Buitenspeeldag, 
organiseert de bibliotheek een feestelijk 
en leerzaam programma in de Verha-
lenspeeltuin. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Van 11.00 tot 12.00 uur 
is er een Boekjes & Babbels voor kind-
jes van 0-4 jaar met het thema ‘Lente 
en buiten spelen’. Van 13.30 tot 15.30 
uur kun je genieten van het vertelthea-
ter ‘Verhalen van Annie’, een muziek- en 
dansworkshop en voorleesbus Blikkie. 

En misschien kom je Piep van de Bieb 
ook nog tegen!  Op 8 juni presenteren 
we ook het Verhalenspeeltuin doeboek-
je, vol met leuke opdrachten die je in de 
Verhalenspeeltuin kunt doen. Het boek-
je is gratis en vanaf 8 juni op te halen in 
de Bibliotheek. Meer informatie over het 
programma op 8 juni volgt binnenkort 
op www.verhalenspeeltuin.nl. 

Opening Verhalenspeeltuin in Burgemeester Geukerspark 
CENTRUM Op woensdagmiddag 11 mei is in een zonnig Burgemeester Geukerspark in Helmond de Verhalenspeeltuin officieel geopend. De speeltuin werd 
geopend door wethouder Erik de Vries van de gemeente Helmond, directeur-bestuurder Robin Verleisdonk en oud-directeur Ruud Hakvoort, beide van de 

bibliotheek Helmond-Peel. 

F Bibliotheek Helmond-Peel.

Henny de Leeuwe-Kleijngeld vertelde 
natuurlijk over haar beroemde vader 
Addy, die met zijn accordeonvirtuositeit 
de wereld wist te veroveren. Hij werd 
bijna 100 jaar geleden in ’t Haagje ge-
boren en leerde accordeon spelen in het 
café van zijn vader Willem Kleijngeld. 
Met zijn 8 jaar speelde hij al als wonder-
kind voor de KRO-radio. In 1952 werd 
hij Nederlands kampioen en in datzelf-
de jaar richtte hij accordeonvereniging 
Helmond A.K. op. Zij bestaan dus dit 
jaar 70 jaar en zij behaalden in 1956 het 
Nederlands kampioenschap. Hij heeft 
vele artiesten ontdekt en begeleid daar-
na, zoals Heintje, Gert en Hermien en 
The Scorpions. Helaas was zijn leven te 
stressvol en dat heeft hem te jong de das 
om gedaan. Hij is op 12 december 1977 

op 54-jarige leeftijd plots gestorven, in 
de trein op weg naar zijn vakantieoord. 
Henny dankte de gemeente Helmond 
voor deze naamgeving in zijn geliefde 
Helmondse stadsdeel. Henny hoopt dat 
hij hierdoor nog zeer lange tijd in beeld 
blijft de Helmonders. Hierna onthulde 
ze met trots het straatnaambord van de 
Addy Kleijngeldstraat.

Het was jammer genoeg een opening 
zonder muzikale klank. De organisatie 
had geen kans gezien om door de accor-
deonvereniging een of twee nummers 
van Addy Kleijngeld ten gehore te laten 
brengen. Het argument hiervoor was 
dat er te weinig tijd beschikbaar zou 
zijn. Dit was een teleurstelling bij de 
aanwezigen, want dat hadden ze wel 
mooi gevonden.. Er werd door fans van 
Addy Kleijngeld en accordeonmuziek nu 

gezegd “in die 20 verloren minuten had 
er mooi accordeonmuziek kunnen klin-
ken”. Een gemiste kans voor wat vrolijk-
heid, maar Helmond is drie bijzondere 
straten rijker.

Vervolg pag. 1
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Sluiting gemeente met Hemelvaart    
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei zijn alle kantoren van 
de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee 
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak 
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op donderdag 26 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is donderdag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de 
ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden 
voor op uw smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond
• donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag): gesloten;
• vrijdag 27 mei: open van 10.00 tot 17.00 uur.

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

 
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 31 mei, 14 juni en 28 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.

Bekendmakingen

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

Liverdonk L75 04-05-2022 maken uitweg 6951147

Jan Hokaarsstraat 26 04-05-2022 oprichten berging en overkapping 6902607

Lieshoutseweg 45 04-05-2022 kappen 1 boom 6951765

President Rooseveltlaan 35 05-05-2022 wijzigen gevel 6954501

het Hool 29-31 / Markt 20 05-05-2022 wijzigen winkel in appartementen 6809239

Complex 118 (vogelbuurt) 05-05-2022 vervangen asbesthoudende daken 6909195

Hortsedijk 53 05-05-2022 plaatsen kozijn (i.p.v. garagedeur) 6955907

Brandevoortse Dreef 101 09-05-2022 plaatsen gevelreclame 6961939

Geeneind kadastraal A 2147 08-05-2022 oprichten woning 6959191

Aarle-Rixtelseweg 20 06-05-2022 oprichten bijgebouw 6925411

Asterstraat 27 08-05-2022 oprichten aanbouw  6911379

Liverdonk Kavel L 100 10-05-2022 oprichten woning 6963307

Geeneind 22 11-05-2022 oprichten carport 6899907

Europaweg 99-101 11-05-2022 oprichten 78 appartementen 6857749

Vleutendonk, kavel L85 12-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6393171

Sectie E, 3357 gedeeltelijk 3354 12-05-2022 wijzigen uitweg 6960487

Noord Parallelweg 27 12-05-2022 maken uitweg 6967711

Schootense Loop 10 13-05-2022 plaatsen reclame 6973153

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

Abendonk 56 26-03-2022 oprichten woning, maken uitweg  6318361

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

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

Middellaan 36 09-05-2022 wijzigen draagmuur (deurkozijn) 6784443

Burgemeester  11-05-2022 plaatsen reclame 6836625

Geukerspark 1 

Dr. Knippenberghof 1 09-05-2022 vervangen bijgebouw 6757567

 Vleutendonk 2 11-05-2022 oprichten woning 6814013

 Deurneseweg 13 13-05-2022 vergroten school met dakkapellen  6710155 

  en plaatsen vluchttrap  

van der Brugghenstraat 44 13-05-2022 plaatsen dakkapel 6842229

 Griftstraat 74 15-05-2022 aanbouw en opbouw aan de achterzijde  6836461

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Zuiddijk 23                                       9-5-2022    Open dag / feest sxt, 18 juni 2022  2022-x1300

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende evenementenvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden, 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

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

Geweigerde omgevingsvergunning
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Wethouder van 3 mei 2022 gebruik van pand voor begeleid  5691911 

Wellaan 122  wonen door drie personen in drie woonruimten 

 

Beroepschrift indienen

Bovenstaande vergunningaanvraag is in eerste instantie buiten behandeling gesteld, maar 

na een bezwaarschrift alsnog geweigerd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

verzenddatum een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch (ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

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

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

Mehmedaliev, D.S. 12-08-1994

Dos Reis Goncalves, P.D. 25-01-1983

Zeimanis, V. 06-03-1999

Kanál, Z. 11-11-1992

Maraşlioğlu, Z. 20-07-1992

Malysa, A. 11-06-1982

Kurzak, K.J. 27-01-1999

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. 

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

X-PORE B.V. Lage Dijk 29B Het veranderen van een bedrijf voor het 

vervaardigen van metallische en keramische producten.

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

Pawlus, P.M. 27-05-1997

Hermans, F.M.M. 11-02-1970

Dimitroc, D.M. 15-03-1985

Bennett, G.G. 01-01-1978

Szwajca, D.J. 16-05-1990

Schoofs, G.T.F.J. 21-10-2004

Ochişor, D. 16-07-1999

Gruijters, G.J.A. 19-10-1999

Ibrahimi, G. 21-05-1990

Georghe, C.S. 02-02-1991

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

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 7 mei 2022 een verzoek 

hebben ontvangen van Bidfood B.V., Korendijk 16 in Helmond om maatwerkvoorschriften 

te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat om 

maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Het betreft uitsluitend een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium nog niet mogelijk.

Vastgesteld bestemmingsplan Helmond West – Houtsdonk 
Binnendongenstraat Oost

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 10 mei 2022 het bestemmingsplan Helmond 

West – Houtsdonk Binnendongenstraat Oost heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 20 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan maakt de realisatie van maximaal 78 nieuwbouwappartementen mogelijk. 

De bestaande bebouwing, aan de parallelweg van de Europaweg, bestaande uit een 

kantorencomplex en een detailhandelsvoorziening wordt gesloopt.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1500BP200202-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u graag de papieren versie inzien? Plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.  

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

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 21 mei 2022 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

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

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

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

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

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

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

wordt genomen over het verzoek.  

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

• 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 19 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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het 

bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost” op 17 maart 

2022 hogere waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet 

geluidhinder. Deze waarden bedragen maximaal 63 dB ten gevolge van de Europaweg, 

maximaal 60 dB t.g.v. de Binnendongenstraat en maximaal 52 dB t.g.v. de Boerhaavelaan.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen in het appartementengebouw 

aan de Europaweg in het bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / 

Binnendongenstraat Oost”.

Inzage

Met ingang van 20 mei 2022 kunt u het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken inzien 

op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien? Plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 21 mei 2022 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

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

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

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

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

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

State, op bovenstaand adres. 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Rectificatie: ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Aquamarijnstraat
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

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

ontwerpbestemmingsplan ‘t Hout - Aquamarijnstraat met ingang van 22 april 2022 gedurende

zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plangebied ligt aan de Aquamarijnstraat in de wijk ’t Hout. De locatie hoort nu nog bij 

de aangrenzende begraafplaats van de Sint Luciakerk. Dit terrein wordt in de huidige situatie 

niet gebruikt. Het kerkbestuur heeft aangegeven deze gronden ook in de toekomst niet meer 

nodig te hebben als begraafplaats. Met dit ontwerpbestemmingsplan krijgt het plangebied de 

bestemming Wonen waarbij 18 grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200211 

-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1. Wilt u graag de papieren versie inzien? Plan dan een afspraak. U kunt hiervoor 

bellen naar 14-0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 

Binnen genoemde termijn van zes weken, van 22 april t/m 2 juni 2022, kan een ieder 

schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke 

zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout - 

Aquamarijnstraat. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor 

bellen naar 14-0492. 

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

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

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

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

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

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

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 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.
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Nissan Micra 1.2 DIG-S Acenta 2013
117Dkm, Airco, BlueTooth, 5 Deurs, 
€ 119 p/m 6.950

Audi A4 Avant 1.8 TFSI Pro Line S 2010
133Dkm, Automaat, Navigatie, Leder, 
Stoelverwarming, ECC, Lmv, € 179 p/m 12.450

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 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
Automaat, Nieuw direct uit voorraad 
leverbaar met 1.500 kg trekgewicht, luxe 31.950

NIEUWE AUTO

Peugeot Partner Tepee 1.6 VTi Outdoor 2010
112Dkm, Panoramadak, Airco, Pdc, 
€ 139 p/m 9.950

Mazda 2 1.5 Skyactiv-G GT-M 2017
87Dkm, Camera, Leder, Stoelverwarming, 
Navigatie, Cruise control, € 219 p/m 15.750

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 Picanto 1.0i X Line 2021
7Dkm, 100Pk Turbo, Navigatie, 
Camera,16inch 19.945

Kia Pro Ceed 1.4i GT Line 2019
Schuifdak, Alcantara, 140Pk 26.445

Suzuki Ignis 1.2 Select 2019
18Dkm, Navigatie, Airco, Stoelverwarming, 
Hoge instap, Zeer zuinig, € 229 p/m 15.950

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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MIERLO-HOUT Olympisch judoka Frank de Wit was zaterdag 14 mei 
jl. te gast bij Judovereniging Mierlo-Hout en gaf daar een tweetal 
gastlessen. Judovereniging Mierlo-Hout bestaat dit jaar 50 jaar en 
vierde dat zaterdag.

De Wit was bij de Olympische Spelen in Rio de jongste deelnemende ju-
doka en heeft eremetaal op zijn naam staan bij Europese en Wereldkam-
pioenschappen. Judovereniging Mierlo-Hout kon de lessen aanbieden in 
samenwerking met het Helmondse bedrijf Nihon Sport Nederland.

Olympisch judoka Frank 
de Wit te gast bij 50-jarige 

Judovereniging Mierlo-Hout

F HuHaFotografie.

F The Harbour Jazz Club.

Boordevol ideeën
Regisseur en producer Anton van 
Stekelenborg is licht gespannen voor 
de première. Hij vertelt: “Ik ben zo be-
nieuwd hoe de serie overkomt bij het 
grote publiek! Onlangs heeft mijn part-
ner Wilbert de serie, samen met mij, mo-
gen bekijken en toen zat ik al met een 
bonkend hart naast hem. Wat zou hij 
ervan vinden? Komen de bedoelingen 
van de scènes wel over? Word je meege-
trokken in het verhaal? Wordt de emotie 
gevoeld die we proberen op te roepen? 
Zoveel vragen, haha. Bij Wilbert pakte 
dat goed uit, al moet ik wel zeggen dat ik 
zelf dingetjes heb gezien die beter kun-
nen. Het is voor mij en ook de rest van 
het team van Bloedwijn natuurlijk ook 
één groot leerproces. De dingen die we 
in seizoen 1 geleerd hebben, nemen we 
mee voor seizoen 2. Dat tweede seizoen 
is namelijk al geschreven, we zijn zelfs 
al bezig met de opnames daarvoor. Er 
liggen ook al plannen voor een seizoen 
3, een musical en een film. Nog genoeg 
te doen, dus!”

Low budget
Anton kijkt terug op een drukke en hec-
tische periode. “Het is een heel geregel. 
Niet alleen het proces van schrijven, 
audities, opnames, montage enzovoorts 

is een langlopend proces, ook agenda-
technisch is het soms lastig om alle be-
nodigde personen tegelijkertijd bijeen te 
krijgen. Is al het materiaal eenmaal ge-
schoten, begint de montage. Daar heb ik 
me wel op verkeken. Wat een klus! Om 
alle opgenomen materiaal van meerde-
re camera’s te doorlopen, te knippen en 
plakken, geluidssporen gelijk te trekken 
en dergelijke, is één. Maar om alles uni-
form te krijgen… Je kunt je voorstellen 
dat als je een object van twee kanten 
filmt, dat er verschillen ontstaan in be-
lichting en daarmee ook de kleur van het 
betreffende object. Hetzelfde geldt voor 
het geluid. Dat moet natuurlijk allemaal 
gecorrigeerd worden, dat soort verschil-
len wil je niet hebben. 

Pff. Dat heeft wat zweet gekost, maar 
het is gelukt! En wat is het toch leuk 
om een tv-serie te maken. We zijn nog 
lang niet klaar met ‘Bloedwijn’.” En dat 
allemaal met een beperkt budget. “Er 
is een subsidie vanuit de gemeente 
gekomen, voor de rest moeten we het 
allemaal zelf zien rond te breien. Dit is 
geen miljoenenproductie zoals je dat 
bij grote, bekende titels ziet. Dat maakt 
het denk ik wel extra bijzonder, omdat 
wij dus alles zelf doen en zelf regelen. 
Ik ben trots op iedereen die tot nu toe 

heeft meegewerkt, we doen dit samen”, 
legt hij enthousiast uit.

Mooi Helmond
Veel mensen die de serie gaan kijken, 
zullen dingen herkennen. De serie is 
namelijk in de buurt opgenomen, gro-
tendeels in Helmond zelf. Zo zijn er 
bijvoorbeeld scènes opgenomen in het 
Kasteel, bij Berkendonk en in Bran-
devoort. En nu is het dan tijd voor de 
langverwachte première. De officiële 
première zal plaatsvinden in Veldhoven, 
bij theater De Schalm. “Eigenlijk is de 
cirkel daarmee rond. Waar ooit Bloed-
wijn voor het eerst op de planken stond 
als toneelstuk, keren we nu terug met 
onze tv-serie.” De dag erna zal de premi-
ère zijn op tv (DitisHelmond). 

Win kaartjes voor de première! 
Ben jij ook zo benieuwd naar Bloedwijn 
en Gele Rozen seizoen 1 en kun je niet 
wachten de serie te bekijken? Zou je 
graag bij de première aanwezig willen 
zijn? Vertel dan waarom in een mail 
naar dutchshowcompany@gmail.com 
en maak kans op twee vrijkaartjes! De 
winnaar wordt bekend gemaakt via de 
Facebookpagina van Bloedwijn en Gele 
Rozen. Like deze en blijf ook op de hoog-
te van alle nieuwtjes!

HELMOND Weekkrant De Loop heeft de productie van ‘Bloedwijn en Gele Rozen’ nauwlettend 
gevolgd; stond de tv-serie in maart vorig jaar nog in de startblokken, inmiddels staan we aan de 
vooravond van de première (30/31 mei) van seizoen 1. Seizoen 1 inderdaad, want er liggen nog 

volop plannen voor ‘Bloedwijn’.

Bloedwijn en Gele Rozen gaat in première! 

Een beeld uit de tv-serie ‘Bloedwijn en Gele Rozen’. F Anton van Stekelenborg.

CENTRUM Op woensdagavond 25 
mei 2022 is het dan eindelijk zo ver 
en gaat The Harbour Jazz Club van 
start en wordt gehouden in Borrelbar 
de Haven. The Harbour Jazz Club or-
ganiseert 6 keer per jaar op de laatste 
woensdag van die maand een Oude 
Stijl Jazz-bijeenkomst. 

Ter introductie is de entree op 25 mei 
2022 gratis en is iedereen welkom om 
te luisteren naar The New Orleans Bud-
dies vanaf 20:00 uur. Om 22:00 uur 
is er een jamsessie en staat het iedere 
muzikant vrij om mee te spelen met wat 
bekende jazznummers. De jamsessie 
wordt begeleid door Papa Dré Jazz 
Band.

Vorige week stond in onze krant abusie-
velijk vermeld dat het om donderdagen 
ging, het gaat echter om woensdagen 
(zoals hier nu juist vermeld).

Netwerkvereniging 0492 en Borrelbar de haven organiseren:

The Harbour Jazz Club
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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 
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ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD
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• 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
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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

TRENDCASUAL STYLE

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

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

SHOP DE NIEUWSTE ZOMERITEMS ∙ MAAK DEZE WEEK KANS OP EEN JEANS

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!

STEKPLANTEN 
o.a. surfinia, cosmea, 
million bells, verbena 

€ 1.50 PER STUK. 
5 VOOR € 7.00

 
GROOTSTE ASSORTIMENT 

PLANTEN UIT DE REGIO.
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Kenya Koene – Stijldansen
Voor Kenya Koene is het een ultieme 
droom om zich op hoog niveau bezig te 
houden met stijldansen. Zij heeft hier-
mee al een hele erelijst aan overwinnin-
gen behaald.
Samen met haar danspartner Tim 
Spruijt heeft ze al vele kampioenschap-
pen behaald. In 2018 behaalden ze 
het Nederlands kampioenschap in de 
G-klasse Ballroom en Latin dans.  Ver-
volgens wisten ze dit in 2019 te prolon-
geren en behaalden wederom het kam-
pioenschap in de G-klasse Ballroom en 
Latin dans. In 2021 werden ze winnaar 
van de gouden medaille bij de Special 
Olympics Nederland. Ze wonnen hier 
in drie uitvoeringen, zijnde de Cha Cha 
Cha, de Engelse wals en de Quickstep.
Voor al haar geleverde prestaties op 
hoog niveau, is haar deze Gemeente-
penning toegekend. Deze werd door 

verhindering van wethouder Harrie van 
Dijk uitgereikt door Willy van de Kerkhof.

Niels Vink – Rolstoeltennis
Niels Vink is met zijn bijna 20 jaar al 
iemand, die ondanks zijn handicap, al 
een rijkgevulde carrière heeft. Hij is een 

rolstoeltennisser die uitkomt in de cate-
gorie quad.  
In juni 2021 won Vink op het French Ri-
viera Open op de Mouratoglou Academy 
in Biot (categorie ‘ITF Super Series’) de 
titel zowel in het enkel- als in het dub-
belspel. Hij versloeg in het enkelspel 
degene, met wie hij hier samen het dub-
belspel won, landgenoot Sam Schröder. 
Hij bereikte in september 2021 in het 
enkelspel de derde positie op de we-
reldranglijst van quad-spelers. Door zijn 
goede spel in de voorronden heeft Niels 
zich geplaatst voor deelname aan de Pa-
ralympische spelen in Tokio.
Op de Paralympische spelen in Tokio 
won hij in september 2021 de bronzen 
medaille in het enkelspel en een gouden 
medaille in het dubbelspel, samen met 
Sam Schröder. 

Na het succes van Tokio was hij in de 
winning mood en reisde hij samen met 
Sam van Tokio gelijk door naar Ameri-
ka. Hier bereikte hij op het US Open de 
enkelspelfinale, die hij verloor van de 
Australiër Dylan Alcott – in het dubbel-
spel won hij daar de titel, samen met 
landgenoot Sam Schröder. In november 
won Vink op het officieus wereldkam-
pioenschap de titel in het enkelspel en, 
samen met landgenoot Sam Schröder, 
ook in het dubbelspel. Niels Vink werd 
daarbij de jongste quad-enkelspelwin-
naar in de geschiedenis van de Masters.
Niels en Sam zijn echte wereldreizi-
gers geworden, want op het Australian 
Open 2022 bereikten Niels Vink en Sam 
Schröder de finale van het dubbelspel.  
Voor al zijn geleverde prestaties op hoog 
niveau, is hem deze Gemeentepenning 
toegekend.

Vier gemeentepenningen uitgereikt in Helmond
Vorige week stelden wij twee van de vier mensen die een 

gemeentepenning ontvingen, aan u voor. Deze week is het de 
beurt aan de andere twee.

Met de komst van Bob de Voogd 
ontstaat er een nieuwe situatie voor 
HC Helmond Heren 1. De staf gaat 
bestaan uit Bob de Voogd en Chris-
tiaan Hoekstra. Samen gaan zij zich 
inzetten om het team verder te ont-
wikkelingen en versterken.

Bob de Voogd: “Ik ben heel blij met 
deze stap! Ik ben in Helmond begon-
nen met hockeyen en heb de club 
altijd een warm hart toegedragen. 
Nu krijg ik de kans om terug te gaan 
en dat maakt voor mijn gevoel de 
cirkel rond: ik ben terug waar mijn 
hockeyleven ooit begon. Met deze 
stap kan ik lekker hockeyen met mijn 
gezin, vrienden en bekenden om me 
heen. Dat is voor mij een kans die ik 
niet wil laten schieten, ik heb er dan 
ook heel veel zin in!”

Paul Houthooft (Bestuurslid Top-
hockey HC Helmond): “Wij zijn heel 
blij met de komst van Bob de Voogd 

naar onze club. Hij is hier opgeleid 
en uitgegroeid naar een tophockeyer 
van formaat. De komst van Bob is 
niet alleen een boost voor HC Hel-
mond Heren 1, maar ook voor onze 
hele club én voor de stad Helmond! 
Dat deze oud-international zijn car-
rière voortzet bij onze club, waar 
hij overigens ook een eigen ‘Bob de 
Voogd’-veldje heeft, is gewoon heel 
gaaf.”

Bob de Voogd maakt deze zomer de 
overstap naar HC Helmond. Wil je 
deze oud-international zien spelen 
en coachen, kom dan kijken bij één 
van de wedstrijden van HC Helmond 
Heren 1. De wedstrijdplanning is te 
vinden op www.hchelmond.nl.

Bob de Voogd versterkt HC Helmond 
Heren 1 in nieuwe seizoen 

HELMOND Bob de Voogd, oud lid van HC Helmond én oud-
international is terug bij HC Helmond! Hij neemt afscheid 

bij zijn huidige club Braxgata in België en komt HC Helmond 
Heren 1 versterken. Bob de Voogd maakt naast speler van 

het team ook deel uit van de staf van HC Helmond Heren 1. 

Op de locatie waar vandaag de dag nog 
een blikjes-budget winkel zit, komt in de 
loop van volgend jaar een prachtig ap-
partementencomplex met bijna 80 luxe 
appartementen. Het gebouw heeft een 
eenvoudige en moderne uitstraling en ligt 
prachtig centraal in Helmond. Een plek 
welke veel bekijks van alle Helmonders 
zal trekken.

Echter om hier te komen wonen, zal 
een flinke zak geld meegebracht moeten 
worden. De appartementen komen in 
de middeldure en dure prijsklasse. Of-
tewel koopprijzen van 350 duizend euro 
of meer en huurprijzen van meer dan € 
1000,- per maand.

“Helder Helmond vindt dat er in Hel-
mond voldoende aandacht moet zijn voor 
betaalbare woningen. Dat is ook wat we 
aan onze kiezers hebben beloofd”, aldus 
Willem Boetzkes van Helder Helmond. 
Uit een analyse van Vereniging Eigen 
Huis blijkt dat een woning van 355 dui-
zend euro voor heel veel Nederlanders 
onbetaalbaar is. Daarom diende Helder 
Helmond samen met het CDA en Mì 
Helmonders een amendement in om te 

zorgen dat tenminste 30% van de wo-
ningen betaalbaar wordt voor de gewone 
Helmonders.

Helaas bleek al snel dat er onvoldoende 
steun was. Volgens D66-wethouder Van 
de
Waardenburg zijn er genoeg mensen wel-
ke in deze duurdere woningen willen wo-
nen en is ook in dat segment veel vraag 
naar huizen. Daarbij heeft de gemeente 
Helmond de ontwikkelaar al beloofd dat 
ze hier dure woningen mag gaan bouwen. 
Voor de fractie van SP was dat voldoende 
reden om niet mee te gaan met Helder 
Helmond. “Dit plan loopt al langer en 
een betrouwbare overheid zegt ons ook 
heel veel en we hebben al heel veel so-
ciale woningen gebouwd”, aldus Lonneke 
Maráczi van SP Helmond.

Willem Boetzkes geeft aan zich in te blij-
ven zetten voor betaalbare woningen in 
Helmond. “Ouderen en starters zonder 
een dikke spaarrekening moeten ook in 
dit soort mooie appartementen kunnen 
wonen.” Dit was een speerpunt tijdens de 
verkiezingen voor Helder Helmond en dat 
zal het de komende vier jaar ook blijven. F JMW Architecten.

Helder Helmond krijgt geen steun voor 
meer sociale en betaalbare woningen 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 mei jl. heeft de 
fractie van Helder Helmond een amendement ingediend om 

meer sociale en betaalbare woningen te laten bouwen binnen 
de nieuwe ontwikkeling aan de Europaweg in Helmond. Helaas 

kregen zij onvoldoende steun.
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Hemelvaartsdag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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De rest van het weekend enkel 
teamwedstrijden, waarbij ook naar 
de individuele scores gekeken wordt 
en er nog een plekje voor de finale 
van volgende week bemachtigd kan 
worden. Drie teams, uitkomend in 
niveau 6 (verschillende wedstrijden, 
aparte uitslag):  Saar van Ooijen, 
Amaya L End, Yulet Ozdemir, Nova 
de Greef en Nova Timmers: 2e, zil-
ver (140,050). Fleur Senssen, Liz-
zie Vorstermans, Lise van Tetrode 
en Sophie Huijnen: 2e (145,325). 
Ninthe Zuidhof, Wies van Oorschot, 
Julie Rouwette en Finne de Louw: 
2e, zilver (137,500).

Twee teams in de bovenbouw, 
supplement G: 
Isabel van Hoof, Helena van 
Lierop, Inge Peters en Nina Ver-
wer: 1e, goud (125,450). Anna 
Remmers, Mirthe Ruyters, Mij-
ke van de Weijer, Roosmarijn van 
Roemburg en Julia Gocurucu: 6e 
(115,000). Zondag kwamen er nog 
twee teams van HT’35 in actie, 

allereerst middenbouw niveau 5: 
Silke van den Berg, Lizzy van den 
Bogaard en Sophie Morpey: 4e 
(144,375). En het bovenbouwteam 
supplement E, bestaande uit Merel 
Goorts, Sanne Verbakel, Brechtje 
Wennink, Lisa van der Wegen. Dit 
team eindigde als derde (91,050).

Clubkampioenschappen HT’35
zondag 22 mei 2022
Komend weekend, zondag 22 mei, 
staan in ons eigen turncentrum de 
Clubkampioenschappen op het pro-
gramma voor de recreanten. Er wordt 
in twee ronden geturnd op leeftijd/
niveau. Om 09:00u wordt de dag 
geopend, deze eerste ronde duurt tot 
11:30u. De tweede ronde duurt van 
12:00-14:30u. Toegang is gratis.

Volledige informatie is te vinden op 
www.ht35.nl.

Wederom medailles bij finale 
en teamwedstrijden HT’35 

Malon Rovers, Merel Goorts en Sanne Verbakel. F HT’35.

Na een korte break vanwege de meivakantie werd er 
afgelopen weekend weer geturnd, ditmaal in Boxmeer. Hier 
stonden ook de eerste (regionale) meerkampfinales op het 
programma. Bij de seniorendivisie 5 drie turnsters. Merel 

Geerts wist mede vanwege een zeer strakke balkoefening het 
zilver te behalen. Sanne Verbakel werd 7e, Malon Rovers 8e.

Door: Miranda

In juni 2013 hoorden we van een Sa-
menloop voor Hoop in Helmond, het 
was in het weekend van de verjaardag 
van Lisa. We wilden toen al meelopen, 
want mijn schoonvader was daarvoor 
overleden aan astbestkanker, maar 
door de verjaardag van Lisa nog uitge-
steld tot 2015. Niet wetende dat onze 
dochter de volgende editie ook kanker 
zou hebben. In 2017 en 2019 weer 
meegelopen als team op het terrein van 
H.A.C. Onze dochter inmiddels twee 
hersenoperaties, bestralingen en vele 
behandelingen en MRI’s verder. Maar 
ze is nog steeds in ons midden, ondanks 
dat ze ongeneeslijk ziek is gaan we ook 
dit jaar weer meelopen als team. Nu is 
het geen Samenloop voor Hoop meer 
waarvan de opbrengst naar het KWF 
gaat, maar nu is het In Beweging Tegen 
Kanker geworden. Een mooi evenement 
met een lach en een traan, waarvan de 
opbrengst naar drie mooie lokale doelen 
gaat. Inloophuis de Cirkel, Hospice de 
Popelier en de oncologie-afdeling van 
het Elkerliek ziekenhuis. 
Lisa wordt vlak voor het aankomende 
evenement 18 jaar, precies de helft van 
haar jonge leventje ziek. 

Negen jaar, de helft van Lisa haar jonge 
leven!
Negen jaar, waarin Lisa ons en artsen 
versteld heeft doen staan van haar 
vechtlust!
Negen jaar, waarin we met de jaren 
steeds meer duidelijkheid kregen over 
het ziektebeeld…
Negen jaar geleden, als de dag van giste-
ren. Net na het evenement in 2013. 

Als de dag van gisteren dat wij te horen 
kregen dat ons vermoeden waarheid 
was.
Als de dag van gisteren dat wij iedereen 

moesten vertellen dat Lisa ziek was.
Als de dag van gisteren dat wij vragen 
moesten beantwoorden als ‘gaat Lisa 
dood?’.

De hersenen zijn een complex geheel, 
met een zeer fijngevoelig weefsel, het 
besturingssysteem van ons lichaam. 
Dicht op elkaar gepropt om dat hele 
lichaam te voorzien van signalen. In de 
eerste periode na de diagnose wisten 
wij al dat een hersentumor bij kinderen 
niet volgens het boekje gaat. Waar het 
weefsel zegt ‘niet tot nauwelijks’ groei-
end te zijn, gedraagt deze zich bij Lisa 
agressief totdat men besluit te gaan be-
stralen in Duitsland en dat legt 1 van de 
2 tumoren stil. 

Maar in de afgelopen negen jaar ontdek-
ten wij nog meer onaangename verras-
singen. De hypofyse is kapot bestraald, 
waardoor hormonen zijn uitgevallen. 
Lisa kreeg een herseninfarct waardoor 
ze linkszijdig is verlamd. Lisa heeft last 
van NAH, of te wel ‘niet aangeboren 
hersenletsel’, waardoor Lisa soms ande-
re keuzes zal moeten maken dan haar 
leeftijdsgenootjes. 
Lisa heeft fijne artsen, verpleegkundi-
gen en andere (ondersteunende) thera-
peuten/begeleiders om haar heen ver-
zameld in de afgelopen negen jaar! Dat 
maakt dat Lisa haar tumor ter grootte 
van een mandarijn nog steeds stabiel is. 
Voor hoe lang weten wij niet, maar elke 
maand is er weer één bij! We leven van 
MRI naar MRI. Met elkaar leren we de 
signalen van NAH herkennen en maken 
wij keuzes voor Lisa, waardoor zij hier 
zo min mogelijk last van heeft, zonder 
dat zij het gevoel heeft belemmerd te 
worden in haar doen en laten.

Na 9 jaar hebben wij 2,5 kubieke meter 
aan kasten, vol met medische informa-
tie en benodigdheden.

Na 9 jaar hebben wij wegen bewandeld 
voor aanvraag van zorg en ondersteu-
ning, waarvan wij niet eens wisten hoe 
deze wegen liepen.
Na 9 jaar zijn wij jaloers op andere ge-
zinnen die dingen ondernemen die voor 
ons niet als vanzelfsprekend zijn of niet 
meer mogelijk.
Na 9 jaar zijn wij moe.
Na 9 jaar gaan wij op de automatische 
piloot maar door met leven.
Na 9 jaar is niets meer zorgeloos.
Na 9 jaar is geluk en genieten, niet meer 
vanzelfsprekend.
Na 9 jaar blikken wij niet te vaak terug 
op deze 9 jaar, maar proberen wij vooral 
vooruit te kijken!
Na 9 jaar zijn wij als ouders nog trotser 
op Lisa hoe zij zich staande houdt, altijd 
even vrolijk. 
Na 9 jaar proberen wij te blijven genie-
ten van de kleine geluksmomenten in 
het leven!
Na 9 jaar koesteren wij dat wij nog dage-
lijks mogen genieten van onze prinses!
Na 9 jaar kunnen wij nog heel veel leren 
van de manier waarop Lisa geniet van 
de mooie dingen van het leven!

Na 9 jaar is ons motto: 
Geniet van het leven!
Geniet van elkaar!

We zien jullie graag in het weekend van 
25 en 26 juni rondom het kasteel waarin 
er stil wordt gestaan bij deze vreselijke 
ziekte kanker, een evenement met een 
lach en een traan. 
Kom allen en geniet. 

In Beweging Tegen Kanker 
In Beweging Tegen Kanker is een evenement waar beweging, verbinding en saamhorigheid centraal 

staan. In het weekend van 25-26 juni 2022 gaan wij rondom het historisch Kasteel van Helmond 
samen bewegen tegen kanker. Maar liefst 26 uur gaan verschillende teams in estafettevorm 

wandelen. Zaterdag starten wij om 14.00u en gaan wij tot zondag 16.00u samen bewegen. Waarom 
schrijf ik dit stukje? Waarom doen wij als team mee met In Beweging Tegen Kanker? 

Thema mei/juni: DigiD en de AfvalApp
Aangifte doen bij de Belastingdienst. 
Een verhuizing doorgeven aan de ge-
meente. Huurtoeslag aanvragen. Al-
lemaal zaken die je steeds meer via 
internet regelt. Vaak is hiervoor ook een 
DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als 
je niet zo handig bent met een computer 
en met internet. Tijdens deze gezellige 
bijeenkomst gaan we samen bekijken 
wat de DigiD nu is en hoe je hiermee 
zaken met de overheid via internet snel 

en makkelijk zou kunnen regelen op je 
mobiele telefoon of tablet.

AfvalApp
In deze bijeenkomst nemen we als voor-
beeld de AfvalApp van de gemeente 
Helmond. In De AfvalApp vind je het 
antwoord op vragen als: wanneer wordt 
de GFT-bak opgehaald? Op welke dag 
kan het oud papier aan de straat? Waar 
zijn de inzamelpunten? Hoe maak ik 
een afspraak met de milieustraat? En 

wat betaal ik voor afvalstoffenheffing? 
We kijken ook hoe je met je DigiD inlogt 
bij Gemeente Helmond om te zien hoe 
vaak je afvalcontainer al geleegd is.

Verschillende locaties
De uitleg wordt op begrijpelijke wijze 
gegeven door een medewerkster van Bi-
bliotheek Helmond. Interesse? Je bent 
welkom op maandag 23 mei 15.00–17.00 
uur in de Geseldonk, op donderdag 2 juni 
10.00–12.00 uur in Gemeenschapshuis 
de Loop, op donderdag 9 juni 15.00–
17.00 uur in de Ark en op dinsdag 14 juni 
15.00–17.00 uur in Bibliotheek Helmond. 
Kies een datum die jou het beste schikt.

Aanmelden 
Toegang is gratis, maar aanmelden is 
gewenst. Dat kan online via www.biblio-
theekhelmondpeel.nl/koffiemeteenta-
blet of door te bellen naar de bibliotheek 
(0492 52 22 20) of de secretaris van 
Kring Helmond (06 22 61 61 34).

Samenwerking
Koffie met een Tablet is een samenwer-
king tussen de KBO Kring Helmond, 
de gemeente Helmond, afdeling Zorg 
& Welzijn van het ROC Ter AA en de 
Bibliotheek Helmond-Peel. Samen be-
dachten zij dit project, waarbij mensen 
laagdrempelig meer te weten komen 

Nieuwe reeks ‘Koffie met een Tablet’
HELMOND Onder de naam ‘Koffie met een Tablet, een digitale 
ervaring rijker’ is er een serie bijeenkomsten gepland. Speciaal 

voor de wat oudere inwoners. In gezelschap en mét een kop koffie.

over digitale onderwerpen waar ie-
dereen dagelijks over hoort. Denk aan 
WhatsApp, apps, DigiD, online bood-
schappen doen, YouTube en nog zoveel 
meer. De bijeenkomsten zijn geschikt 
voor mensen die een smartphone of 
tablet hebben, maar ook voor mensen 
die hier niet over beschikken maar wel 
willen zien hoe het werkt. 
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De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen. 
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen Jaarvergadering 
 26 oktober 2021. 
4. Bespreken Jaarverslag 2021 van HBV de Vaart / 
 HV wocom Helmond incl. bewonerscommissies. 
5. Financiën 2021, verslag van de kascommissie.
 Samenstellen kascommissieleden 2023.
6. Verkiezing bestuursleden: 2021;  Geraldine Setz 
 (BC. Houtsdonk )  

 Vacatures b’cies: Apostelwijk -  Brandevoort – 
 Kroon/Krollaan. ( huurders kunnen zich hiervoor 
 aanmelden bij secretaris Hans Stienen; 
 j.stienen5@kpnmail.nl )
7. Woonbond informatie.
8. Informatie over VERDUURZAMEN door 
 medewerkers ENERGIEHUIS; aandacht voor 
 gedrag/bewustwording en ondersteuning.
9. Rondvraag
10. Sluiting en hierna een drankje en hapje 
 met muziek van Trio Vrij Vrolijk

AAN ALLE HUURDERS VAN WOCOM 
IN DE GEMEENTE HELMOND.

LANGS DEZE WEG WIJ U GRAAG UITNODIGEN VOOR HET BIJWONEN 
VAN DE JAARVERGADERING OP 

DINSDAG 24 MEI
WIJKHUIS WESTWIJZER, CORTENBACHSTRAAT 70, HELMOND WEST.  19.30 UUR.

Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bijv. de notulen van de Jaarvergadering 2021 of het 
Jaarverslag 2021, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken aan de secretaris:  j.stienen5@kpnmail.nl 

Met vriendelijke groet, Bestuur HV wocom Helmond. Namens deze voorzitter Berry Smits
Toon uw betrokkenheid met de huurdersvereniging en ben aanwezig. TOEGANG GRATIS

De Werkboog  

06 2033 6878

dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

Vacature 
BBL-opleiding 
Verzorgende IG

Heb je vragen over onze opleidingstrajecten? 
Stuur dan een berichtje via whatsapp of neem 
telefonisch contact op: 06 2033 6878. 

In september starten wij met het BBL-opleidings-
traject tot Verzorgende IG. Je leert mensen 
verzorgen, verplegen en begeleiden bij hun 
dagelijkse activiteiten. Je gaat één dag in de 
week naar school en hebt tijdens de opleiding 
drie verschillende werkplekken. Zo leer je veel 
en ontdek je wat bij jou past, als Verzorgende IG 
kun je in de zorg namelijk alle kanten op.

BBL-opleiding tot Verzorgende IG 
mbo-niveau 3 | opleidingsduur 2,5 jaar

Wij betalen de opleidingskosten en je ontvangt 
een leerarbeidsovereenkomst voor 24 uur per 
week, salaris én baangarantie bij diplomeren. 
Wil je meer weten en ben je klaar om de 
uitdaging met ons aan te gaan?

Scan de QR-code voor meer informatie 
en om te solliciteren!

De vacature staat online tot 24 mei 2022.

ADL-assistenten
Zoek jij een baan waarin je echt iets voor een ander 
kunt betekenen? Als ADL-assistent maak je een gewoon 
leven mogelijk voor mensen met een fysieke beperking. 
Je assisteert onze cliënten bij de algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL), zoals bijvoorbeeld persoonlijke 
verzorging, verplaatsingen of eten- en drinken. Je kunt bij 
ons de tijd nemen voor de cliënt en we hebben geen vaste 
routes, want wij werken op tempo, aanwijzing en regie van 
de cliënt. Zorg en assistentie zoals de cliënt het zelf wil. 
Dat maakt Fokus uniek!

Een achtergrond in de zorg is 
bij ons geen vereiste. Wij hebben 
namelijk een eigen opleidings-
traject tot ADL-assistent. 
We hebben diverse parttime 
mogelijkheden, waarbij de uren in 
overleg met jou worden bepaald.

Voor onze locatie in Helmond zoeken wij

Kijk voor meer informatie en om te solliciteren op

www.werkenbijfokus.nl

de cliënt. Zorg en assistentie zoals de cliënt het zelf wil. 
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Tekst en foto’s: Kirsten Smeenk

Een delegatie van het Helmondse on-
derwijs, makers, muziekverenigingen, 
projectmedewerkers van cultuuraan-
bieders, ROC en Hogeschool de Kem-
pel kwamen in het Speelhuis samen. 
Doel van de avond was verbinding 
zoeken met elkaar en samen nadenken 
over de verankering van muziekonder-
wijs op de basisscholen. De sfeer was 
goed en men kon voldoende inspiratie 
opdoen middels praktijkvoorbeelden 

van onderwijsprojecten en samen-
werkingen tussen diverse partijen die 
uitgelicht werden. Ook was er live mu-
ziek van studenten van Hogeschool de 
Kempel die de specialisatie opleiding 
Vakspecialist muziek volgen. “Helmond 
is een stad met een zeer hoog aantal 
muziekverenigingen, koren en andere 
muziekinitiatieven. Laten we er met 
elkaar voor 100% tegenaan gaan om 
te zorgen dat alle kinderen in Helmond 
toegang krijgen tot muziekonderwijs. 
Want muziekles is essentieel voor de 

ontwikkeling van kinderen”, aldus bur-
gemeester Blanksma, de ambassadeur 
van Stichting Méér Muziek in de Klas 
Helmond.

Eerste Muziektafel 
van start onder leiding 

van burgemeester 
Elly Blanksma

Donderdagavond 12 mei is de eerste Muziektafel gehouden.
Een initiatief van Stichting Méér Muziek in de Klas Helmond die 

zich inzet voor structureel muziekonderwijs op alle 
basisscholen in Helmond.

Van links naar rechts: Pieter Vervoort, Hans Huibers, Lambert van der Meulen, Inge van Dijk, Hielke Onnink, 
Holke Flapper en Jan Drouen | F Henk van Dijk

Voorzitter CDA Nederland 
Hans Huibers op bezoek 

in Helmond
Op vrijdag 13 mei werd, op uitnodiging van het 

CDA Helmond, een werkbezoek aan Helmond gebracht, door 
de voorzitter van CDA Nederland Hans Huibers. Hierbij wa-
ren ook nog aanwezig assistent Hielke Onnink, Inge van Dijk 

(Tweede Kamer), Pieter Vervoort, Jan Drouen, Holke Flapper 
(CDA Helmond) en Lambert van der Meulen, lokale onderne-

mer in Helmond. De nieuwe voorzitter heeft op uitnodiging van 
CDA Senioren, direct ingestemd met een bezoek aan Helmond 

en aansluitend aan KBO Brabant.

Burgemeester Blanksma
Gestart werd met een bezoek aan bur-
gemeester Blanksma die samen met 
Frank Beck, haar communicatieadvi-
seur, de delegatie enthousiast en met 
overtuiging een uiteenzetting gaf over 
de actuele stand van zaken in onze stad. 
Er komen veel zaken op ons af die de 
nodige druk leggen op het ambtelijk ap-
paraat, dat versterking zowel in kwaliteit 
als in aantal behoeft, gezien de vele ge-
compliceerde vraagstukken waar men 
voor wordt geplaatst. Ze deed een be-
roep op aandacht en steun van de lan-
delijke overheid en waarschuwde voor 
onderlinge concurrentie tussen lokale 
overheden als het om het aantrekken 
van investeerders gaat. Tot slot werd 
aandacht gevraagd voor de sterk toe-
nemende criminaliteit en ondermijning, 
hetgeen veel inzet van het lokale politie-
apparaat vergt, waarbij samenwerking 
in de regio een must is. Een buitenge-
woon levendige discussie, die gelet op 

het strakke tijdschema, later een vervolg 
zal krijgen.

Automotive Campus
De volgende stop was de Automotive 
Campus, waar de directeur Lex Boon 
een interessante presentatie gaf over 
de interessante ontwikkelingen, die de 
stad Helmond van een textiel- en me-
taalstad met alle daaraan gekoppelde 
problemen, hebben omgeturnd naar 
een smeltkroes van high tech bedrij-
ven en activiteiten, die internationaal 
worden gezien en gewaardeerd. Dat 
heeft tot gevolg dat dynamische en in-
teressante ondernemingen zich hier 
willen vestigen, hetgeen goed is voor 
de werkgelegenheid, het vestigingskli-
maat en koopkracht van de inwoners 
van Helmond. Uiteraard werd aandacht 
besteed aan de paradepaardjes zoals 
Lightyear en de interessante ontwikke-
lingen en activiteiten op het gebied van 
batterijtechniek, mobiliteit en energie-

transitie. Ook hier is afgesproken dat er 
zeker nog een vervolg zal komen. Zeker 
is dat je adrenalinespiegel stijgt als je 
omringd bent met zoveel dynamiek en 
internationale deskundigheid.

Brainport Smart District
De laatste stop in het bezoek gold de 
meest bekende Vinex-locatie van Ne-
derland, Brandevoort en met name de 
inmiddels gestarte Tweede Fase van 
Brainport Smart District. Bij de bezoe-
kende delegatie sloot ook Sjef Jonkers 
aan, die destijds de verantwoordelijke 
wethouder was en de actuele ontwik-
kelingen op de voet volgt. Peter Port-
heine, directeur BSD en David de Vries, 

directeur Gemeente Helmond gaven 
aan de hand van een presentatie een 
toelichting op de lopende plannen en 
de gestelde doelen. Aan de hand van 
concrete voorbeelden werd duidelijk 
gemaakt dat er een grote variëteit van 
woonvormen mogelijk wordt. Dat daar-
bij zeker ook kans bestaat dat bepaalde 
uitvoeringen en plannen bijstellingen 
behoeven, is onderdeel van het gehele 
proces van vernieuwing.

Onze ervaring was dat het van groot be-
lang is meer aandacht te besteden aan 
externe communicatie en informatie 
om zo veel inmiddels gerezen misver-
standen en vooroordelen te voorkomen. 

Onder het genot van een door BSD aan-
geboden lunch werden nog de nodige 
vragen gesteld. Deze betroffen onder 
andere seniorenhuisvesting, gebruik 
gemeenschappelijke ruimtes, de lage 
parkeernorm en sociale huur. Ook dit 
project zal zeker verder worden gevolgd.

Naar den Bosch
Vervolgens vertrok de delegatie naar 
Den Bosch voor een bezoek aan 
KBO-Brabant. Onderwerp van gesprek 
hier zal onder andere zijn de positie van 
de senioren binnen het CDA en de mo-
gelijkheden om van hun kennis en erva-
ring beter gebruik te maken dan tot nog 
toe het geval is.

www.helmondnu.nl
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Engelseweg 196,  5705AJ  Helmond |  0492-476243 |  www.dierenwinkel .com

Engelseweg 196 Helmond  |  0492-475243

a.s. Woensdag 25 mei | van 18.00 t/m 21.00 uur

Heeft u nog geen vip-pas? Dan kunt u deze 
direct in de winkel krijgen en meteen profiteren!

Hemelvaartsdag 26 mei zijn wij gesloten.

KOOPAVOND
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Nei Skoen 5 jaar  

Houdoe!

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

Nei Skoen bestond vurige week 5 
jaar. Een echt festival hadden ze 
georganiseerd. Een supergoeie band 
‘de Bebizzy band’ speelde heerlijke 
oldies die we allemaal mee konden 
zingen, wat een gezelligheid. Ze 
hadden ook een BBQ georganiseerd. 
Ik ben al vaker hier geweest vur 
men column, ook een keer gekookt of 
gewoon vur de gezelligheid.

Een van de oprichters Dirk den 
Hollander behoort tot men favoriete 
Helmonders. Dirk wil nooit echt in 
de picture staan, maar altijd staat 
Dirk in dienst van, geven doet hij 
graag maar met ontvangen heeft 
hij moeite. Onder het mom van 
een column over het festival van 
Nei Skoen was ik aanwezig, maar 
een column over unne keiskônne 
Helmonder is het geworden.

Want dat is Dirk, da wil ie niet 
als ik da zou vragen, daarom een 
bietje sneaky heb ik gaande de 
dag wat vragen gesteld. Geboren 
in Heemskerk, ik heur het sommige 
meensen al zeggen, das ginne 
Helmonder. Maar as ge vanaf 
1976 in Helmond woont en oe eigen 
overal belangeloos vur inzet, zoveul 
goeds vur onze stad hed gedaan en 
hullemaal ingeburgerd bent, dan 
bende wa men betreft unne echte 

Helmonder. Dirk wordt deze dag 
overladen met bloemen, want Dirk 
neemt afscheid van Nei Skoen, 
maar het is geen vaarwel wordt er 
bij gezegd. Zo blijft de deur op een 
kier. Een soort Heintje Davids, hij 
kan niet helemaal afscheid nemen. 
Hij blijft toch de banden aanhouden 
bij Nei Skoen (dat zal hij nooit 
helemaal los kunnen laten), maar 
hij is er aan toe om de zorg over te 
geven. Ik ga niet emigreren zegt hij, 
het is gewoon tijd, het is goed zo.

Nu wil hij echt meer met zijn 
familie gaan genieten van het leven. 
Helmond is gezellig vindt Dirk, hij 
woont heel graag in Helmond. Het 
skonste stukske Helmond is volgens 
hem te vinden bij het Koeienpad 
en ook de Cacaofabriek behoort 
tot zijn favoriete stekkies en niet te 
vergeten Nei Skoen op het Hout. Nu 
dus meer tijd voor zijn hobby’s en 
dat zijn absoluut zijn kleinkinderen 
met wie hij veel wandelt, hij gaat 
veel speeltuintjes af en ze maken 
ook samen muziek. Zijn hobby en 
grootste passie is gitaar spelen, 
je ziet ook vaak een gitaar in zijn 
handen. Als we samen een foto 
maken vur bij dees column pakken 
we natuurlijk de gitaren erbij. Een 
van de mooiste cadeaus heeft Dirk 
in zijn handen, een met de hand 

gemaakte gitaar van Gerrit van 
Bergeijk. Supertrots is hij hierop.

Wat ook nog op zijn lijstje staat 
nu hij meer vrije tijd krijgt, is een 
nieuw kinderboek schrijven. Het is 
al een tijdje geleden dat de Gouden 
Dromedarisdrol uitkwam (een echt 
Helmonds kinderboek). Mijn neefjes 
hebben zo genoten van dit prachtige 
boek.

Wat ik ook nog wil melden is dat 
Dirk enige tijd geleden is benoemd 
tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. Vur men zèn die lintjes 
allemaal hetzelfde, maar dat is dus 
niet want het lintje wat Dirk heeft 
is nog maar 2 keer in Helmond 
uitgedeeld, heel bijzonder dus. 
Ridder worde als je nationaal iets 
bereikt hebt, die lintjes zijn er heel 
veul, maar Officier worde als je 
internationaal iets betekend hebt 
en als je Dirk googlet, zie je dat dat 
lintje helemaal terecht is. Trots is hij 
dat hij op 1 lijn met Johan Cruijff 
zit, die ook deze onderscheiding 
heeft ontvangen. Echt unne heule 
bijzondere Helmonder is Dirk. 
Nou zou ik ook graag omschrijven 
waarvoor hij dat lintje heeft 
gekregen, 2 dagen ben ik bezig 
geweest om dit om te zetten naar 
korte leesbare taal en het lukt me 
niet echt, zonne lange lijst is het met 
moeilijke medische benamingen, 
heel kort door de bocht: Voor 
zijn baanbrekende verdiensten, 
nationaal en internationaal, 
gerelateerd aan psychiatrische 
geestelijke gezondheidzorg. Ik hoop 
da ik da zo goed heb verwoord, 
Dirk?

Lieve Dirk.
Geniet van alle vrije tijd en ik 
kan niet wachten op je nieuwe 
kinderboek. 

Tot ziens, ik weet zeker 
bij Nei Skoen. 
Fijn weekend.

Stichting Wijkhuis 
de Geseldonk is op zoek naar

gastheer/gastvrouw op 
vrijwillige basis

MIERLO-HOUT Wijkhuis De 
Geseldonk is een non-profitor-
ganisatie die ten dienste staat 
van de Houtse verenigingen en 
instellingen en werkt voorname-
lijk met vrijwilligers. Vele vereni-
gingen hebben hun thuis in de 
Geseldonk en organiseren daar 
ook tal van activiteiten. Ook op 
maatschappelijk gebied zijn er 
tal van instellingen actief. 

We zoeken gastvrouwen/-heren die
• Bezoekers wegwijs maken in 
 het gebouw
• Koffie schenken
• Barwerkzaamheden
• Voorkomende keukenwerkzaam-
heden

Profiel vrijwilliger
• Gastvrij
• Beleefd
• Zelfstandig 

Werktijden
We werken in dagdelen (ochtend, 
middag, avond) en altijd met mi-
nimaal 2 personen. We zijn nog op 
zoek naar mensen voor verschillen-
de dagdelen doordeweeks en in de 
weekenden (bij evenementen). 

Heb je zin om ons team te 
komen versterken?
Heeft u interesse of wilt u meer in-
formatie, neem gerust contact op 
met of stuur uw sollicitatie naar: 
Stichting Wijkhuis De Geseldonk 
T.a.v. Dhr. Tim Kuijpers  
info@degeseldonk.nl 
of mobiel nummer: 06 24270632 
De Geseldonk is ook van u, 
tot spoedig in De Geseldonk! 

De Fonkel presenteert: 

Een gezellige muziekmiddag
met ’t Akkoordje 

Op zondag 29 mei presenteert De Fon-
kel weer zo’n gezellige muziekmiddag 
met ’t Akkoordje, aanvang 14.00 uur. 
De Helmondse liederentafel ’t Akkoord-
je treedt na een lange periode waarin 
niets kon of mocht weer op in de Fon-
kel. Onder de bevlogen leiding van di-
rigent Frans Sijmens brengen zij een 
gevarieerd meerstemmig repertoire van 
Nederlandse en anderstalige liedjes, die 
een feest van herkenning zijn en men-

sen in het hart raakt. Kwaliteit, sfeer en 
gezelligheid staan hoog in het vaandel 
en staan garant voor een middag muzi-
kaal genieten met elkaar.

Kaartjes à € 3,00 p.p. inclusief een 
kopje koffie of thee zijn te koop aan de 
receptie en bij aanvang van de middag 
in de foyer (ontmoetingsruimte).
De Fonkel, Prins Karelstraat 123 Hel-
mond, telefoon 597 444.

Jaslo’s snoet straalt het al uit: hij is een vrolijke Frans. Bij binnenkomst 
was hij echter minder vrolijk door oud letsel aan de kruisbanden van zijn 
rechterachterpoot. Jaslo is eraan geopereerd en huppelt inmiddels weer vrolijk 
rond, maar helemaal jofel wordt het niet meer. Hij steunt wel op zijn poot, 
maar slechts eventjes. Aangezien hij, indien vereist, geen sprintje kan trekken of 
kan springen, is Jaslo toch wat kwetsbaar. Omdat hij wel graag veilig door een 
tuin wil struinen, zoeken we voor hem een thuis met een echt afgezette tuin. 
Een flink dakterras kan ook. Een appartement met balkon is wat te beperkt 
voor deze 1-jarige knaap, die veel energie heeft. Jaslo is dol op spelen met 
een hengeltje. Hij kan zich echter ook prima zelf vermaken met een muisje of 
balletje. Tussendoor komt hij even knuffelen, om dan weer gelukzalig verder te 
spelen. Heeft u een veilig thuis voor deze vrolijke jongen? Wij zijn ook weer op 
zoek naar gastgezinnen voor kittens.

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

MIERLO-HOUT Dit jaar, en wel 
op zondag 22 mei 2022, is er 
eindelijk weer een garagesale/
voordeurverkoop in de Pastoors-
wijk van Mierlo-Hout. Twee jaar 
heeft het geen doorgang kunnen 
vinden door corona, maar in deze 
periode hebben blijkbaar wel veel 
mensen hun garage en/of zolder 
opgeruimd. Er zijn dit jaar bijna 
50 aanmeldingen, zoveel zijn het 
er nog niet eerder geweest. Als 
de weergoden ons dan ook nog 
eens goedgezind zijn, wordt dit  
een topeditie!

Bruikbare spulletjes
Heb je zin om lekker te struinen en 
op zoek te gaan naar leuke spullen? 
Kom gezellig langs! De bewoners uit 
de wijk verkopen spulletjes die ze zelf 
niet meer hoeven hebben, maar die 
nog prima bruikbaar zijn. Iemand 
anders blij maken met jouw spullen 

is immers de leukste manier van op-
ruimen!

5e editie
De Pastorkes organiseren deze ga-
ragesale voor de 5e keer. De wijk is 
zeer makkelijk bereikbaar en de route 
langs de verschillende verkoopadres-
sen is simpel te voet of met de fiets 
af te leggen. Op enkele verkoop-
adressen liggen ook plattegronden 
voor diegenen die dat op prijs stellen. 
Via de Houtse Parallelweg 136 en de 
Pastoor Elsenstraat 11 is de markt 
goed te volgen. Op deze adressen 
liggen ook plattegronden. De afgelo-
pen edities waren een groot succes, 
dus we hopen ook nu weer op een 
geslaagde dag.

Iedereen is van harte welkom in de 
Pastoorswijk. De garagesale is op 22 
mei tussen ongeveer 10.00 uur en 
15.00 uur. Waar ga jij naar op zoek?

Gezellige garagesale
Pastoorswijk

Fanfare De Vooruitgang 
bestaat 100 jaar!

STIPHOUT De fanfare van Stiphout 
bestaat 100 jaar. Over een maand 
komt 100 jaar Dorp van de Muziek 
tot een climax. Na drie jaar organi-
seren, herplannen, volop concerten 
en borrels, sluit de fanfare op zater-
dag 18 juni het honderdjarig jubile-
um af met een groots muziekfestival 
in de Dorpsstraat in Stiphout. 

Een jubileum dat al is gevierd met ko-
ninklijke erkenning, lesprojecten op de 
basisscholen, en een jubileumconcert 
met het Nederlands Blazers Ensemble. 
Het festival op zaterdagmiddag 18 juni is 
bedoeld voor de hele regio. Er zijn bands 
als Tip Jar en Common Strangers, en 
workshops Breakdance en Beatbox. 
De koren zingen en er is in de middag 
een Sing Along, en in de avond een Bier 
Cantus. In de pastorietuin is de rust voor 
evergreens, zang en lezingen over Beat-

les en Paul McCartney 80 jaar. En in de 
avond staat er muzikale humor door 
Stenzel & Kivits (met jeugd en fanfare-
orkest). En de band Bag On Wheels (met 
volop blazers) maakt het feest compleet. 
Een festival op het kerkplein in Stiphout. 
En wil je deze middag zelf ook optreden 
met zang, of als solo-instrumentalist, of 
in een bandje, dan laat het weten via 
100jaar@fanfaredevooruitgang.nl. Ook 
als je de reünie van oud-leden die mid-
dag wilt bezoeken.

F | Fanfare De Vooruitgang

Lucas Gassel onder een vergrootglas
Stichting Genootschap Lucas 
Gassel Helmond organiseert als 
eerste activiteit in 2022 de Gas-
sel-lezing als begin van een traditie. 
Rechtshistoricus mr. dr. Jan van 
Hoek is bereid gevonden zijn onder-
zoeksresultaten naar enkele werken 
van de Helmondse 16de-eeuwse 
meesterschilder openbaar te ma-
ken. Van Hoek doet dit met behulp 
van een uitgebreide beamerpre-
sentatie op de laatste dag van mei, 
dinsdag de 31ste vanaf 20.00 uur in 
Bibliotheek Helmond-Peelland aan 
de Watermolenwal.

De activiteiten rond het Lucas Gassel-
jaar in Helmond hebben Van Hoek aan-

gezet tot nader onderzoek van enkele 
bekende werken van Gassel waaronder 
‘de kopermijn’ en ‘de terugkeer van de 
verloren zoon’. Deze schilderijen zijn 
voorheen voornamelijk in kunsthisto-
risch opzicht onderzocht. Van Hoek als 
rechtshistoricus is echter aan de slag 
gegaan met scènes binnen de land-
schappen en heeft daarbij verrassende 
ontdekkingen gedaan. Deze hielden 
verband met politieke gebeurtenissen, 
historische feiten en de rechtsgang 
in Gassels tijd. Het lijkt erop dat de 
meesterschilder een verspieder is ge-
weest die voor stille opdrachtgevers, 
waaronder mogelijk regentes Maria van 
Hongarije, spannende zaken in beeld 
heeft gebracht. De geheim agent met 

schetsboek en potlood zou dat gedaan 
kunnen hebben in de tijd waarin niets 
van Gassel vernomen werd. Van Hoek 
wil laten zien welke uitleg van zijn wer-
ken er dan mogelijk is. Wilt u het geheim 
achter Gassels ijsvogel weten, de relatie 
tussen de Brusselse landvoogdes en 
de Helmondse meesterschilder en de 
betekenis van zijn naam op de rotsen? 
Kom dan op 31 mei om 20.00 uur naar 
de Helmondse bibliotheek, de toegang 
is gratis, aanmelding is niet nodig, de 
deur aan het Piet Blomplein staat vanaf 
19.30 uur voor u open.

Leo de Bruyn,
namens Stichting 
Genootschap Lucas Gassel

Ingeborg Odekerken 
De Helmondse Maestro 2022 

Na weken van repeteren, workshops 
en veel uren thuisstudie konden Har-
rie van Dijk (wethouder), Noël Silalahi 
(jeugdburgemeester), Geraldine Setz 
(voormalig eigenaresse stadstoiletten), 
Gerard van Hal (fotograaf), Mounir Toub 
(chefkok) en Ingeborg Odekerken (coach 
en logopediste) eindelijk het Helmondse 
publiek laten zien wat ze allemaal ge-
leerd hadden. Samen met het harmo-
nieorkest van Helmonds Muziek Corps 
lieten ze alle toegestroomde fans genie-
ten van een muzikale avond variërend 
van ‘Morgenstimmung’ tot ‘Star wars’. 

Dat het Helmonds Muziek Corps een 
vereniging is van én voor de stad kwam 
gedurende de avond een aantal keer naar 
voren. Dankzij de ondersteuning van di-
verse sponsoren vormde De Helmond-
se Maestro een zeer welkome avond uit 
voor gasten die anders wellicht de weg 
naar theater Het Speehuis niet weten te 
vinden. Daarnaast is middels een ludie-
ke dienstenveiling een eerste financiële 

basis gelegd voor het aanstaande jubi-
leumjaar dat volgend jaar gevierd gaat 
worden met muzikale activiteiten voor 
heel Helmond. De jury – bestaande uit 
Bram Bosmans, Jermain de Rozario 
(winnaar De Helmondse Maestro 2019) 
en Rob van der Sommen- had het nog 
moeilijk om te bepalen welke van de 
kandidaten uiteindelijk door mocht naar 
de finale. Uiteindelijk belandden Noël 
Silalahi, Ingeborg Odekerken en Mounir 
Toub nogmaals op de bok alwaar zij so-

liste Danny Mikesz begeleidden samen 
met de muzikanten van het Helmonds 
Muziek Corps. 
Na een feestelijke dirigeer-estafette op 
de bekende klanken van Sousa’s ‘Stars 
and Stripes Forever’ volgde het verlos-
sende woord: haar duidelijke slagtech-
niek in combinatie met haar inlevingsver-
mogen én voorbereiding maken Ingeborg 
Odekerken de opvolgster van Jermain de 
Rozario en daarmee mag zij zich De Hel-
mondse Maestro 2022 noemen.

HELMOND Op zaterdagavond 14 mei 2022 zag een uitverkocht Theater Speelhuis hoe Ingeborg 
Odekerken na een spannende muzikale strijd de zilveren baton in ontvangst mocht nemen. 

Ingeborg Odekerken is De Helmondse Maestro 2022 | F Dave van Hout
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Samen met hun partnerschool, het 
Städtisches Gymnasium uit het Duitse 
Straelen, wonnen ze de eerste prijs in 
de categorie ‘Partnerscholen’ met hun 
inzending over het thema Europa, dat 
dit jaar centraal stond in de wedstrijd. 
Tijdens de prijsuitreiking afgelopen 
maandag in Goch werd hun inzending 
– een bekend bordspel in een Europees 
jasje – in het zonnetje gezet. 

Om 10.40 uur hing er voelbaar span-
ning in de lucht in het ‘Sacklager’ van 
de Viller Mühle in Goch, toen presen-
tatrice Sina Kuipers op het punt stond 
de winnaars in de derde en laatste cate-
gorie ‘Partnerscholen’ aan te kondigen. 
Dan de ontlading: “De eerste prijs gaat 
naar de partnerscholen in Helmond en 
Straelen!” Onder luid applaus en vrolijke 
popmuziek betraden twee scholieren 
het podium om hun prijs in ontvangst 

te nemen: een cadeaubon voor een 
gezamenlijk bezoek aan de ijssalon in 
Straelen, waar een speciaal bedachte 
Europa-coupe op ze staat te wachten. 
Op een zelfgekozen datum kunnen de 
Helmondse scholieren nog één keer tijd 
doorbrengen met hun leeftijdsgenoten 
uit Straelen, voordat ze na hun eind-
examens allemaal hun vleugels zullen 
uitslaan. 

Dubbele overwinning
Maar er was ook nog een tweede prijs: 
de twee scholen wonnen tevens de 
‘Sonderpreis’. “Dat jullie ook in corona-
tijden grensoverschrijdend zo’n groot 
project hebben opgezet, verdient name-
lijk een extra compliment”, aldus Heidi 
de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal. 
Daarom ontvingen de scholieren ook 
nog een wereldkraskaart waarop ze de 
landen waar ze al zijn geweest, kunnen 

wegkrassen. Na hun eindexamen ligt 
de wereld immers aan hun voeten – 
ook buiten Europa, dat dit jaar centraal 
stond tijdens de Euregionale Scholen-
wedstrijd. De overwinning was de scho-
lieren overigens niet vreemd, want ook 
vorig jaar behaalden ze de eerste plaats 
in deze categorie. 

Europese waarden op het spel
Het Jan van Brabant College en het 
Städtisches Gymnasium gingen samen 
aan de slag met de opdracht ‘Ontwikkel 
best- en worst-case-scenario’s voor Eu-
ropa’. Het antwoord van de twee scho-
len: ‘Europoly’, een speciale Europese 
editie van het bekende bordspel Mono-
poly. Na veel geschilderd, geplakt en ge-
discussieerd te hebben is het resultaat 
een zelfgemaakt spelbord met zelfbe-
dachte vragen, met de hand beschilder-
de Europa-dobbelstenen en 3D-geprinte 

spelfiguren. Dit keer zijn er geen straten 
te koop, zoals in de originele variant van 
het spel, maar Europese waarden die de 
scholieren bijzonder belangrijk vinden, 
zoals democratie, vrijheid en gelijkheid. 
Net als bij Monopoly moeten de spelers 
tussendoor kaarten trekken, waarop 
goede en slechte scenario’s voor Euro-
pa worden beschreven. Met behulp van 
chips neemt de levenskwaliteit van de 
spelers vervolgens toe of af. Want bij Eu-

ropoly staat niet geld centraal, maar de 
levenskwaliteit van de Europese bevol-
king – steeds afhankelijk van actuele ge-
beurtenissen. Door de crises van de laat-
ste jaren zijn de scholieren zich daarvan 
eens te meer bewust geworden. Gezien 
de diepgang en de aandacht voor detail 
in het spel was het dus nauwelijks een 
verrassing dat de jury het Europoly-spel 
tot beste inzending van de Scholenwed-
strijd uitriep.

Team Summa College 
Nederlands Kampioen 

Waterstofrace 

Tijdens landelijke finale in Groningen 

Summa Automotive, met vestigingen in 
Helmond, Eindhoven en Boxtel, kwalifi-
ceerde zich tijdens de Zuid-Nederland-
se voorronde in eigen huis (Helmond), 
met drie teams voor de landelijke finale 
in Groningen. Team Summa Racing 3 
won het NK door in zes uur tijd maar 
liefst 881 rondes met een waterstof 
auto af te leggen. De nummer 2, van 
het Alfa College die een thuiswedstrijd 
speelde, behaalde de eindstreep na 831 
rondjes. Een ander team van dezelfde 
mbo-instelling veroverde zilver met wel-
geteld één ronde minder. 

Het team van Summa Automotive rea-
geerde uitzinnig op het resultaat. “Het 
kampioenschap is een beloning voor 
hard werken door onze studenten”, zegt 
docent Ronald van Oorschot. “Het is 
een mooie prestatie. Bijzonder detail: 
de raceauto is maar liefst zes uur door 
welgeteld één piloot bestuurd: Tom 

Engelen.” Normaal wisselen de piloten 
elkaar om de zover tijd af.

De andere twee teams van het Summa 
College scoorden ook in de top: Sum-
ma Racing 2 was goed voor een vierde 
plaats met 790 rondjes, terwijl Summa 
Racing 1 met eveneens 790 rondjes 
goed was voor een vijfde plaats. De 
deelnemers van het Summa College 
reageerden na afloop uitgelaten op de 
goede resultaten. 
Het NK Waterstofchallenge wordt sinds 
2016 in Nederland gehouden. Het eve-
nement is opgezet om mbo-studenten 
automotive op een speelse manier 
kennis te laten maken met alternatieve 
brandstoffen zoals waterstof. Aan de 
wedstrijd gaat een lesperiode vooraf, 
waarin onder meer duurzaamheid, kli-
maat en efficiency van auto’s voorop 
staat. Studenten nemen aan de wed-
strijd deel met radiografisch bestuurba-

re race-auto’s (schaalmodellen), die op 
waterstof rijden. Tijdens de wedstrijd 
moeten de racewagens net als bij For-
mule 1 regelmatig een pitstop maken 
om banden te verwisselen of brandstof 
(waterstof, red.) te tanken. 

Wereld Kampioenschap
De nummers 1 en 2 van het NK Water-
stof Challenge nemen op 4 juni deel aan 
het Wereldkampioenschap in zaal de 
Bonte Wever in Assen. Tijdens die wed-
strijd strijden enkele tientallen teams uit 
de hele wereld voor een plaats op het 
erepodium.

HELMOND Een team van Summa Automotive & Smart Mo-
bility uit Helmond is vrijdag 13 mei in Groningen Nederlands 
Kampioen Waterstofchallenge geworden. Daarmee heeft het 
team van zes mbo-studenten een ticket in de wacht gesleept 

voor het Wereldkampioenschap.

Jan van Brabant College in de prijzen 
bij Euregionale Scholenwedstrijd 

Plankenkoorts in de Viller Mühle in Goch 

Voor de 6vwo-scholieren van het Jan van Brabant College in Helmond staan de eindexamens 
voor de deur – maar dat weerhield ze niet van deelname aan de vierde Euregionale Scholen-
wedstrijd. De Euregio Rijn-Waal organiseerde deze wedstrijd dit jaar in samenwerking met de 

regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Europe Direct Information Centers 
in Nijmegen en Duisburg. 
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Binnenkort in verkoop 12  
unieke patio-woningen, schrijf je 
nu in via: www.puurhelmond.nl 

Lambertus Concerten presenteert: 

Feestelijke concert bij 250 jaar Robustelli-orgel: 
Klaartje van Veldhoven, Aldona Bartnik en Jan van de Laar

Sinds 1822 prijkt in de Helmondse St. 
Lambertuskerk een uniek instrument 
dat vijftig jaar eerder voor de abdij van 
Averbode werd gebouwd door Guillau-
me Robustelly. In het kader van het ju-
bileumjaar “Robustelly, 250 jaar jong” 
past een feestelijk en stijlvol concert 
met het Robustelli-orgel als middelpunt, 
een orgel met een uitgesproken Frans 
karakter, daarbij twee uitstekende voca-
listen, Klaartje van Veldhoven en Aldona 
Bartnik, en de vaste bespeler van dit 
instrument, stadsorganist Jan van de 
Laar. Op het programma staan onder 
andere twee feestelijke en uitbundige 
werken van de Franse componist Fran-
cois Couperin: ‘Regina Coeli laetare’ en 
‘Victoria Christe Resurgente’. Virtuoze 
coloraturen, prachtige duetten, uitda-
gende solomotetten en magnifiek sa-
menspel tussen orgel en sopraanstem.

Daarnaast een compositie van Stefan 
Paluselli, een Oostenrijks componist uit 
de Klassieke periode (de tijd van Hay-
dn en Mozart) die een speelse mis in C 
schreef voor twee sopranen en concer-
terend orgel. Het werk werd geschreven 

in 1775, dus drie jaar na de bouw van 
het Robustelly-orgel. De uitvoering van 
dit werk is voor Nederland een premiè-
re! Naast samenspel wisselen orgelwer-
ken en zangstukken elkaar af; centraal 
staan daarbij dus Franse meestercom-
ponisten, zoals Couperin, Charpentier, 
Campra. En natuurlijk mag tijdgenoot 
en organist Bach niet ontbreken met 
een prachtig preludium (BWV 541/1).

De uitvoerenden van deze avond heb-
ben hun sporen in de klassiekemu-
ziekwereld al ruimschoots verdiend. 
Sopraan Klaartje van Veldhoven is dus 
ook geen onbekende meer, zeker niet 
bij het Nederlandse publiek, dat haar 
heldere toon en invoelende vertolkingen 
enorm bewondert. Na haar zangstudie 
aan de conservatoria van Basel en Den 
Haag ontwikkelde ze een passie voor 
het repertoire uit de barok en Klassieke 
periode, maar ze gaat een avontuur met 
improviserende musici en muziekthea-
ter ook zeker niet uit de weg. Ze soleer-
de bij beroemde orkesten, onder leiding 
van Christina Pluhar, Ton Koopman en 
Sigiswald Kuijken en maakte diverse 

cd’s met werken van Bach, Pergolesi, 
Händel en Purcell. De Poolse sopraan 
Aldona Bartnik specialiseerde zich aan 
het Koninklijk Conservatorium van Den 
Haag in Oude Muziek en kreeg lessen 
van onder andere Rita Dams, Peter 
Kooij en Michael Chance. 
Ze werkt samen met diverse internati-
onale top-ensembles, waaronder Col-
legium Vocale Gent, Vox Luminis, het 
Gabrieli Consort en De Nederlandse 
Bachvereniging, en top-dirigenten, zoals 
Philippe Herreweghe, Ton Koopman, 
Jordi Savall en Jos van Veldhoven. On-
derzoek en promotie van de muziek van 
haar moederland Polen leverde haar 
diverse prijzen op, die onder andere 
resulteerden in diverse solo-cd’s met 
Poolse liederen. Ze staat op de grote 
internationale podia, zoals de Royal Al-
bert Hall in Londen, het Concertgebouw 
Amsterdam, Warsaw Philharmonic, 
Festival van Vlaanderen, en het Boston 
Early Music Festival.

Jan van de Laar is stadorganist en vaste 
organist op het jubilerende Robustel-
ly-orgel van de St. Lambertuskerk in 

Helmond. Daarnaast speelt hij klave-
cimbel en piano. Hij specialiseerde zich 
in interpretatie, met name van de Fran-
se Oude Muziek, maakte diverse radio-, 
plaat- en cd-opnames in binnen- en bui-
tenland (KRO, BBC, Oostenrijk, Italië). 
Hij is als artistiek leider verbonden aan 
de stichting Lambertus Kerkconcerten 
en dirigent van het koor Nuove Musiche, 
dat deel uitmaakt van deze organisatie. 
Met zijn beide zonen Ruud en Rob ver-

zorgt hij een speciaal programma met 
trompet, hoorn en orgel, onder de naam 
‘Driemaal van de Laar’. Bovendien is hij 
docent aan de muziekafdeling van het 
KunstKwartier Helmond.

Graag uw speciale muzikale aandacht 
dus voor het jubilerende Robustelly-or-
gel en de uitvoerenden van dit feestelijk 
concert. Meer info en kaartverkoop: 
www.lambertusconcerten.nl

HELMOND Op vrijdagavond 27 mei 2022 vindt er een feestelijk concert plaats in de St. Lamber-
tuskerk in Helmond. In het kader van het jubileumjaar ‘Robustelli, 250 jaar jong’ treden organist 

Jan van de Laar (orgel) en sopranen Klaartje van Veldhoven (Nederland) en Aldona Bartnik 
(Polen) op in een bijzonder Frans programma, waarbij orgel en zang elkaar afwisselen, maar 
ook gecombineerd worden. Werken van onder andere Couperin, Dandrieu, Campra, Bach en 

een speelse mis voor orgel en twee sopranen van Stefan Paluselli, een Nederlandse première! 
Dit concert is tot stand gekomen mede in samenwerking met de Robustelli Society. Plaats: St. 

Lambertuskerk, Kerkstraat 54 in Helmond. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 10-15.

Doe mee met de OldStars 
Beweegdag en maak kennis 
met diverse OldStars sporten 

HELMOND Op vrijdag 3 juni kunnen 55-plussers in Helmond 
en omgeving kennis gaan maken met OldStars Sport. Met 
OldStars sporten heb je de mogelijkheid om in aangepaste 

vorm mee te blijven doen bij de vereniging. Tijdens de OldStars 
Beweegdag zullen verschillende sporten aan bod komen.

Beweegdag 
De OldStars Beweegdag start vrijdag 
3 juni om 10:00 uur. Deelnemers zijn 
welkom in het SolarUnie Stadion op 
sportpark de Braak in Helmond. Er 
zullen diverse OldStars sporten aan 
bod komen, zoals tennis, voetbal en 
handbal. Tijdens de Beweegdag krijgen 
senioren de kans om één of meerdere 
sporten uit te proberen, hierdoor komen 
55-plussers (weer) in aanraking met de 
sportvereniging.

OldStars Sport 
OldStars sporten zijn reguliere sporten 
met een aantal spelregelwijzigingen 
om de spelvreugde voor 55-plussers te 

verhogen en tevens de belastbaarheid 
en blessuregevoeligheid te verkleinen. 
Deze manier van sporten draagt enorm 
bij aan de vitaliteit van de oudere in-
woners. Jibb+ introduceerde in 2016 
OldStars voetbal in Helmond en sinds 
een aantal jaren wordt deze vorm van 
voetbal gespeeld door W.V.V. Old Stars 
Helmond en bij R.K.S.V. Mierlo-Hout. 
Inmiddels heeft Jibb+ in samenwerking 
met het Nationaal Ouderenfonds en de 
sportverenigingen meerdere OldStars 
sporten in Helmond opgezet.

Schrijf je in!
Senioren die geïnteresseerd zijn in de 
OldStars Beweegdag kunnen zich in-

schrijven via www.jibbplus.nl. Als in-
schrijven via de website niet lukt, mag 
je je ook inschrijven door een e-mail te 
sturen naar kristianvandennouwlant@
jibbplus.nl. Let op, inschrijven kan nog 
tot en met woensdag 1 juni. Meedoen 
aan de OldStars Beweegdag is gratis. 
Kom in sportieve en/of makkelijk zitten-
de kleding. 
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Wandel mee 
De week van de wandeling op Schoors-
veld vindt plaats van zaterdag 28 mei 
tot en met vrijdag 3 juni. ’s Ochtends 
kunnen geïnteresseerden zelf een wan-
deling maken tussen 10.00 en 11.30 
uur en in de middag van 14.00 tot 15.30 
uur. De natuurbeheerder is in het ge-
bied en kan van alles vertellen over de 
natuur en wat er gebeurt om Schoors-
veld zo mooi te houden, te ontwikkelen 
en te behouden voor generaties na ons. 
Medewerkers van Schoorsveld nemen 
mensen mee in de verhalen van deze 
bijzondere plek vlakbij de Strabrechtse 
Heide. Ze kunnen ook informatie geven 
over de keuze voor eeuwige grafrust in 
de natuur. Want op Schoorsveld, onder-
deel van Natuurbegraven Nederland, 
kies je zelf een eigen plek voor altijd die 
past bij wie jij bent. Iedereen is van har-
te welkom op Schoorsveld, aan de So-
merenseweg 116 in Heeze. Aanmelden 
kan op www.schoorsveld.nl/wandeling.

Eeuwige natuur
Op natuurbegraafplaats Schoorsveld 
kun je een mooie plek voor later reser-

veren. Onder de wiegende takken van 
een bijzondere boom. Aan de rand van 
het bos. Of bij een ven, waar de ijsvo-
gel laag over het water scheert, terwijl 
zijn gekleurde veren glanzen in de zon. 
Hoewel natuurbegraven nog lang niet 
bij iedereen bekend is, is het zo oud als 
de mensheid en heel natuurlijk. Al in 
vroege beschavingen bood de natuur 
de laatste rustplaats. De plek om gelief-
den te eren en gedenken. De cirkel van 
het leven.

Over Natuurbegraven Nederland 
Bij Natuurbegraven Nederland zien we 
het als onze missie om de natuur in Ne-
derland een beetje mooier en groener te 
maken. We zijn op die manier al tien jaar 
van betekenis voor mens en natuur.

 We hebben natuurbegraafplaatsen in 
natuurgebieden op verschillende plek-
ken in Nederland. We beheren en ont-
wikkelen die gebieden zorgvuldig. We 
versterken bestaande natuur, maken 
nieuwe natuur en herstellen en bevor-
deren de biodiversiteit. Zodat de natuur 
kan groeien en bloeien. Iedereen die een 

plekje bij ons reserveert, zorgt ervoor 
dat de natuur voor altijd natuur blijft. 
Uiteindelijk worden ook de graven door 
de natuur opgenomen. In de toekomst 
zorgt onze partner Natuurmonumenten 
voor het beheer van de gebieden. En de 
natuur zelf, natuurlijk. 

Schoorsveld 
Wandelaars, fietsers en mijmeraars ge-
nieten van de natuurpracht op Schoors-
veld. Maar ook planten en dieren voelen 
zich er thuis. Canadese ganzen, een-
den, salamanders, kikkers, padden, de 
rietzanger, zilverreiger, libellen en wa-
terjuffers huizen in en rondom de twee 
grote vennen. Ook raven, spechten, 
vossen, hagedissen, muizen, vleermui-
zen, insecten, bijen en vlinders behoren 
tot de vaste bewoners van Schoorsveld. 
Natuurbegraafplaats Schoorsveld ligt 
in Heeze, vlakbij de uitgestrekte Stra-
brechtse Heide in het zuidoostelijke 
puntje van Brabant. Iedereen is er ze-
ven dagen per week welkom: het na-
tuurgebied is tussen zonsopkomst en 
zonsondergang altijd vrij toegankelijk 
voor iedereen. 

De lente: het seizoen waarin alles weer opnieuw begint. Vers blad en nieuwe bloemen kleuren 
de wereld. De wind voelt zachter en de zon staat steeds hoger aan de hemel. In de week 

van de wandeling, van 28 mei tot en met 3 juni, ontdek je al wandelend natuurbegraafplaats 
Schoorsveld in Heeze in dit mooie seizoen én kun je je laten informeren over natuurbegraven en 

een eigen plek in de natuur. 

Week van de wandeling op 
natuurbegraafplaats Schoorsveld

Op ontdekking door het lentebos

• PLASKRUIZEN
• TOILETCABINES

• MINDERVALIDEN TOILETTEN 
• HANDWASUNITS

INFO@VANDEVORSTVERHUUR.NL
06-46273504

Ook toiletvoorzieningen voor nieuwbouw en verbouw.

VERHUUR VOOR FEESTJES, 
EVENEMENTEN EN FESTIVALS:

Voor diverse projecten zoeken wij:

SCHOONMAAKSTER(S)
HELMOND: dagelijks (ma. t/m vr.) van 
07.00 tot 10.00 uur, 15 uur per week.

LEENDE: 2 maal per week ná kantoortijd 
gedurende 2 uur en 3 kwartier, 

5,5 uur per week.

LIEROP: 2 maal per week ná kantoortijd 
gedurende 2 uur, 4 uur per week.

Combinatie van projecten is mogelijk 
(zélfs fulltime!), werktijden in overleg, 

vergoeding reiskosten. Heb je interesse, 
neem dan tijdens kantooruren contact 
met ons op, tel. 0413-254736 of mail je 

gegevens naar info@acsschoonmaak.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 21 en zondag 22 mei: 6e zondag in de Paastijd
17.00 uur Helmond-West kapelaan Koopmans mmv Arie Ketelaars. 
19.00 uur Luciakerk kapelaan Koopmans mmv Jan van de Beek met kinderkerk 
Intenties: Toos van der Vooren-van de Laar 
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Adrie van Oorschot vw verjaardag; 
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina. Doop van Sam van Dooren na de mis
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v 76e verjaardag; Jos van Nunen; Zr. Walburga Verschuuren; 
Theo van Melis en familie van Melis en familie Gerlings

Dinsdag 24 mei: 25-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR SCHEEPERS
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv alle koren met kinderkerk  Intenties: Piet en Janske 
Scheepers-Sanders en zoon Jos; Harrie en Liza van Kessel-van Hout Gonny van Berlo-van Kessel; 
Jan van Kessel; Harrie van Kessel; Piet van Kessel; Antoon van der Linden; Piet van der Heijden; 
Stefan Malinak; pater Bollen; pater Harrie van Dijk; pastoor Stuart Allan; pastor Frans Marcelis; 
pater Frans Grul; pastoor van de Ven; Geert Menting; Rector Frank Janssens; Thijs en Nel San-
ders-Foolen; zr. Theobalda Sanders; Johannes en Gon van Hout-van de Cruijssen; Petrus en Hele-
na van Kessel-van Gemert; Henrica en Antonius Scheepers-Verhagen

Donderdag 26 mei: HOOGFEEST VAN HEMELVAART 
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk Intenties: Rector Frank 
Janssens 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Anke en Gertie
11.30 uur Ommel bedevaartsmis Damiaanparochie. Kapelaan van Overbeek

Zaterdag 28 en zondag 29 mei: 7e zondag in de Paastijd
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk. 
Intenties: Mia van der Zanden- Ketelaars.
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Jacques van Asten
11.15 uur Trudokerk KONINGSMIS GILDE mmv gregoriaans koor
Intenties: Petronella Visser-Snijders; Bert van de Kerkhof; Beatrijs Hunink-van Thiel; Maria van den 
Berkmortel- Verbakel; Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Harry Sanders, Do San-
ders-Peulen, Cor Sanders; Kees Valkenaars; Frits Wijn en Els-Wijn-Maas 

Maandag 30 mei:
11.00 uur Trudokerk GILDEMIS pastoor Scheepers

Donderdag 2 juni: 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Evangelische Gemeente Helmond
De eredienst 
Zondag 22 mei staat het levende en levensveranderende evangelie van onze Here Jezus Christus 
weer centraal. We vieren tevens het avondmaal waarin we het lijden, sterven en opstanding van 
onze Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Henk Gelling uit Houthalen (B). 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
Dinsdagavond 24 mei is er Bijbelstudie met Martin Symons als leraar via Zoom. Aanvang 19.45 uur.
De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 26 mei, Hemelvaartsdag, is er vrouwensamenkomst.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

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.

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.

Meimaand Mariamaand
HELMOND Iedereen in Helmond kent wel ‘het 
Kapelleke van Binderen’. Op Hemelvaartsdag, 
donderdag 26 mei aanstaande, zal op de pro-
cessiewei bij de Kapel van Binderen een open-
luchtmis worden gehouden in samenwerking 
met het Helmondse Catharina Gilde, waar-
voor wij u van harte uitnodigen. De deken van 
Helmond, Pastoor E. Seidel, zal ons in deze 
dienst voorgaan.

Het is al weer even geleden dat er op de wei een 
openlucht-eucharistieviering heeft plaatsgevon-
den. De meimaand is per traditie ‘Mariamaand’. 

Maria wordt in deze maand extra omringd met licht 
van de vele kaarsjes die bezoekers haar in stilte en 
rust brengen.
Vooral in deze tijd gaan onze gedachten uit naar 
Oekraïne. We voelen ons allen verbonden met deze 
harde, diepdroevige oorlog. Tijdens de viering zullen 
wij bidden voor ‘vrede’.

Natuurlijk wordt de wei op een passende wijze 
‘kerkklaar’ gemaakt. Er zijn een aantal stoelen be-
schikbaar, maar wilt u verzekerd zijn van een zit-
plaats, breng dan gerust uw klapstoeltje mee! Wij 
kijken ernaar uit u te mogen ontvangen.

hartstichting.nl

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Jaarvergadering huurders 
woCom Helmond

HELMOND-WEST Op dinsdag 24 mei organiseert Huurdersvereniging 
woCom Helmond haar jaarlijks overleg met haar huurders. Deze wordt 
gehouden in wijkhuis de Westwijzer Cortenbachstraat 70, aanvang 
20.00 uur. De volledige agenda van deze bijeenkomst vindt u in deze 
Loop-editie.

Met deze jaarlijkse bijeenkomst wil het bestuur van HV woCom Helmond haar 
huurders, totaal ruim 2500 wooneenheden, informeren over het afgelopen 
jaar en zaken die in dit jaar met de corporatie woCom zijn gepasseerd. Natuur-
lijk wordt verantwoording afgelegd over de financiën en het algeheel gevoerd 
beleid van de huurdersvereniging. 

Aanwezig zijn onder andere ook de professionals van woCom net zoals huur-
derscommissaris de heer Jochum Deuten. Vertegenwoordigers van het Ener-
gieHuis geven voorlichting over het thema ‘verduurzamen’ waarbij ook een 
gemeentelijke vertegenwoordig zal aansluiten. Nadien is er natuurlijk de tra-
ditionele ‘nazit’ waarbij het hapje en drankje niet ontbreken net zoals een trio 
met vrolijke muziek. De toegang is gratis. 

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 regelma-
tig een gratis loterij plaats met prachtige 
prijzen. Aanvang is om 19.30 uur en het 
duurt tot 22.00 uur. De zaal is open van-
af 17.45 uur. U komt toch ook! Rijpelberg 
Gratis reparaties van je kapotte spullen 
bij Repaircafé Rijpelberg op zaterdag 
21 mei van 11.00 tot 14.00 uur en op 
woensdag 25 mei van 13.00 tot 16.00 
uur. Locatie: De Torelaer, Groningenhof 
4, Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom. Zie ook www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg.

BRANDEVOORT, 
HELMOND-WEST EN
 MIERLO-HOUT Repaircafé KBO – 
St. Lucia: iedereen mag gebruikmaken 
van deze aangeboden faciliteit. Er zijn 
geen verplichtingen aan verbonden 
ongeacht waar u woont of status. U 
bent van harte welkom op donder-
dag 19 mei van 13.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag 11 juni 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, 
fietsen en ander klein materieel.

MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Houtse 
Slem gaat weer van start. We spelen op 
maandagavond competitie en vrijdag-
middag vrije inloop in Wijkhuis De Ge-

seldonk. 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 verplichtin-
gen. 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 Kienen op vrijdag 
3 juni in wijkhuis De Lier van 19.30 
uur – 22.45 uur. Er zijn weer vele mooie 
prijzen ingekocht. Er zijn tassen met 
levensmiddelen en een koffie- en was-
middelronde.

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 wijkmanifesta-
tie/braderie plaats. Deze start om 10 
uur en duurt tot 17 uur. De Boerderij en 
De Schabbert laten zien welke activi-
teiten er onder hun dak plaatsvinden; 
mensen, verenigingen en organisaties 
in het welzijnswerk die werkzaam zijn 
in de wijk Helmond-Noord presente-
ren 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. Schilder je prachtige kunststuk-
ken, maak je mooie beelden, fotografeer 
je al jaren 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 aan-
melden, neem contact 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 maken van een 
hele gezellige dag voor Helmond-Noord.

RIJPELBERG Baroniehof Buurttafel 
zondag 22 mei - Wereld Bijendag. 
Kom zondag 22 mei tussen 12.00 en 
14.00 uur gezellig even 'buurten' bij de 
Baroniehof Buurttafel (op het veldje t.o. 
o.a. huisnummer 160). Met een kopje 
koffie, thee met honing of iets fris en 
natuurlijk een lekkere koek erbij een 
beetje kletsen met elkaar en kennis-
maken met buurt- en stadgenoten. En 
omdat Wereld Bijendag in deze maand 
valt, hebben we ook nog een aardig-
heidje voor je. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Kom gewoon even gezellig aan! 
Zoals het er nu naar uitziet belooft het 
die dag mooi weer te worden. Mocht 
het onverhoopt toch gaan regenen of 
hard waaien, dan gaat het niet door. 

MIERLO-HOUT Concert Muziekver-
eniging Unitas op zondag 12 juni 2022, 
aanvang 13.00 uur, in wijkhuis De Ge-
seldonk, gratis toegang. Op zondag 12 
juni aanstaande zal Muziekvereniging 
Unitas samen met het POP-orkest 
een concert geven in wijkhuis De Ge-
seldonk. Zowel de muziekvereniging als 
het POP-orkest staan onder leiding van 
Henk van de Weijer. Een afwisselend 
concert in big band, jazzy en POP-stijl. 
De toegang is gratis.

HELMOND-NOORD Op dinsdag 24 
mei houdt het bestuur van de wijkraad 
Helmond-Noord een wijkvergadering. 
Het belangrijkste onderwerp is het 
wijkontwikkelingsproject en de aanvul-
ling van het bestuur. De datum van de 
vergadering is naar voren geschoven in 
verband met de voetbalwedstrijd daags 
erna. De vergadering is in de Boerderij 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. Iedere wijk-
bewoner is van harte welkom. 

Laatste dag 
Aquavit in aantocht 

Plantmeditatie, een goed 
gesprek met een plant
Op zondag 29 mei kun je van 11.30 tot 
12.30 uur deelnemen aan een plant-
meditatie die wordt gegeven door beel-
dend kunstenaar Jolanda Schouten in 
de tentoonstelling Aquavit. Voor deze 
expositie maakte zij een monumenta-
le aquarel van 5,5 meter bij 3,5 meter, 
waarbij de natuur in alle fases van bloei 
en verwelking de inspiratiebron vormde.

Tijdens de meditatie word je uitgeno-
digd om op te gaan in het nu en de bloe-
men die je voor je ziet. Tekenen = kijken. 
Laat je handen leiden door hetgeen je 
ziet en laat je creativiteit de vrije loop om 
een aquareltekening te maken, terwijl je 

luistert naar een soundscape van Ja-
mes de Jong (student HKU Music 3.0) 
die speciaal is gemaakt om je even af te 
zonderen van de geluiden van buitenaf, 
en inwaarts te laten keren. Na afloop 
neem je je tekening als aandenken mee 
naar huis.
Meld je aan via juliennetullemans@ca-
caofabriek.nl.
 
Korte afsluitende lezing
Om 15.00 uur zal Niels van Maanen, 
conservator van 20e en 21e -eeuwse te-
keningen en prenten van het Rijksmuse-
um, een afsluitende korte lezing houden 
over ‘de aquarel’.

Je bent van harte welkom.

HELMOND De tentoonstelling Aquavit, met meer dan 100 
kunstwerken van 12 hedendaagse kunstenaars, is te zien tot 
en met 29 mei. Op deze laatste openingsdag kijken we terug 

op een succesvolle tentoonstellingsperiode, onder andere met 
een Plantmeditatie en een afsluitend woord van Niels van 

Maanen, conservator bij het Rijksmuseum.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing • Website bouw/
hosting (probleemloze verhuizing) • Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder • Drukwerk/outdoor

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

WWW.GROOTPEELLAND.NL

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

WONINGONTRUIMINGEN 

EVENEMENTEN 

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

Zondag 22 mei vlooienmarkt
Marktplein Tongelre Eindhoven

Tongelresestr. / Gen. Bothastraat
Gratis entree. 9-16u. info: 06-20299824.

www.timmermansevenementen.nl

BUSINESS     OWNER

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

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 De gezelligste markt met meer dan 200
kramen voor ieder wat wils

Tijd:
11.00 – 17.00 uur

Locatie:
Dorpsstraat Aarle-Rixtel

Jaarmarkt
Aarle-Rixtel
Hemelvaartsdag
26 mei 2022

Gratis
parkeren

BEZORGERS 
GEZOCHT 

RIJPELBERG:
Althenahof, 
Sallandhof, 
Twentehof, 
Spinsterhof.

 
RIJPELBERG:

Baroniehof, 
Rakthof, 

Utrechtplein.

bezorging@deloop.eu 
06-18938912
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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

2149.-

Maximaal comfort met 
de Gazelle Paris C7 HMB

Met Bosch 
middenmotor, 
7 versnellingen, 
verende voorvork 
en vast display.

20% 
KORTING
OP EEN 
FIETSTAS OF 
MAND NAAR 
KEUZE

Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 28 mei 2022


