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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

 Bloedwijn en 
Gele Rozen3. Sarah Broekmeulen 

bestuurslid LAKS7. Succes voor Helmondse
Sporthelden9. Stiphout Vooruit 

is kampioen!15.

BEZORGERS 
GEZOCHT 

RIJPELBERG:
Althenahof, Sallandhof, 
Twentehof,Spinsterhof.

 
RIJPELBERG:

Baroniehof, Rakthof, 
Utrechtplein.

CENTRUM:
Asterstraat, Crocusstraat,  

Leliestraat, Wethouder 
Wellaan.

bezorging@deloop.eu 
06-18938912

Langer en veiliger thuis
wonen voor ouderen met 

dementie? 

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

0492 - 476 001 / info@samenverder.nl

Sundaville 
op rek
Deze kuipplant is 
verkrijgbaar in de 
kleuren wit, roze 
en rood. In 19cm-pot. 
16.99
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2e Pinksterdag open
Helmond Akkerweg 70

Sundaville 

2e Pinksterdag open

8.99

Drakenbootfestival 2022 gaat van start

CENTRUM Bij het schrijven van 
dit bericht is het woensdag 1 juni. 
De opbouwwerkzaamheden voor 
het evenement zijn gestart. Het 
gaat er na 2 jaar dus echt van ko-
men. Op 3, 4 en 5 juni 2022 staat 
het kanaal weer in het teken van 
de Draak.

Dit jaar was spannend. Later dan normaal 
zijn de voorbereidingen begonnen. Ieder-
een kan indenken waarom. Een evene-
ment neerzetten in 4 maanden blijft, ook 
al hebben we het al 5 keer eerder gedaan, 
heel veel werk.  Nieuw is vrijdagavond. 
Dan wordt het startsein gegeven voor 
de Sing-Along avond. Het terrein is open 

vanaf 18:00u. Om 19:30u start het festijn. 
De band X’cited zal iedereen meenemen 
in een geweldige avond. Zij bieden een 
compleet en avondvullend spektakel vol 
entertainment, gave geluids- en lichtef-
fecten! Een stortvloed aan ‘all time favorite 
songs’ vliegt voorbij in een ongelofelijk vet-
te show! Lees verder op pagina 3

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

Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2017
Automaat, 94Dkm, Navigatie, Bluetooth, 
Camera, Ecc, PDC v+a, € 249 p/m 18.950

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

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

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

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

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

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

NIEUWE AUTO

Toyota Verso 1.8 VVT-i Aspiration 7p. 2017
Automaat, 51Dkm, 147pk, Cruise control, 
Navigatie, Camera, ECC Airco, € 269 p/m 23.445

BMW X1 xDrive20i Executive Automaat 2018
81Dkm, Cruise control, Navigatie, ECC, 
Pdc v+a, Stoelverwarming, Lmv, € 349 p/m32.400

Kia Ceed 1.4i Executive 2018
Leder, LED, Schuifdak, 
Electrische stoelen 17.945

Suzuki Alto Automaat 2011
32Dkm , 5-Deurs, Automaat, Airco 7.945

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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Vervolg pag. 1

Komt dat zien en vooral beleven
Op zaterdag is het aan de bedrij-
venteams. Om 12:00u is iedereen 
welkom. Onze locoburgemeester 
Erik de Vries zal door Niek de Groot 
van Dit is Helmond gevraagd wor-
den om een woordje te doen en te 
vragen of de eerste teams in hun 
Drakenboot plaats willen nemen. 
Het startsein wordt om 13:00u ge-
geven en dan is het aan de teams. 
Wie gaat er met de beker naar huis? 
De avond wordt natuurlijk gezellig 
afgesloten met veel muziek.

Zondag 5 juni. Een familiedag. Van-
af 11:00u gaan de verenigingen, 
buurten en families het tegen elkaar 
opnemen. Het hele gezin is welkom 
om te zien hoe pa of ma zich aan het 
uitsloven is.

Natuurlijk wordt er voor de inwen-
dige mens gezorgd. Gezellig samen 
aan een tafel en toch kunnen genie-
ten van de race. Want dit jaar staat 
er een megagroot scherm opgesteld 
van ruim 30m2. Meer dan 10 came-
ra’s staan langs de waterkant om die 
verhitte koppen in de boot in beeld 
te brengen. Winnaars en verliezers 
worden door onze verslaggevers 
Niek en Jelco geïnterviewd. En Dit 
is Helmond verzorgt de live-uitzen-
ding op radio en tv. Zeg nou zelf, wie 
wil daar nou niet bij zijn?

Tot Drakenboot.
Rotary Club Helmond-regio

Hoe bloedwijn ineens heel anders kan smaken

HELMOND De afgelopen tijd hebben we de ontwikkeling en tot-
standkoming van Bloedwijn en Gele Rozen seizoen 1 van dicht-
bij mogen meemaken. We werden door Karin de Laat en Anton 
van Stekelenborg aan de hand meegenomen in het proces van 

het maken van een tv-serie. En afgelopen maandag was dan de 
langverwachte première, waarbij we in een volle theaterzaal het 

complete eerste seizoen gebingewatcht hebben.

De cast van Bloedwijn en Gele Rozen seizoen 1 | F Wendy Lodewijk

Door: Wendy Lodewijk

Zonder te veel van het plot te verklap-
pen, kunnen we één ding wel stellen: na 
het zien van deze serie zal je volgende 
bloedwijntje een bijsmaak hebben. 
Sommige personages wekken direct 
afkeer op en dat was nou net de bedoe-
ling. De serie eindigt in een mooi slot 
met verrassende twist, antwoorden op 
vragen maar ook zeker een aantal open 
eindjes. Daar moet een seizoen 2 van 
komen! Een compliment aan Anton en 
Karin en de rest van de hele club, die met 
beperkte middelen in deze serie toch 
een verhaal hebben weten te vertellen 
dat je vastgrijpt en de nieuwsgierigheid 
oproept om verder te kijken. Benieuwd 
geworden? De eerste aflevering is al ver-
schenen en onder andere te bekijken op 
de YouTubekanalen van Bloedwijn en 

Gele Rozen en DitisHelmond.

Nieuw seizoen
Een nieuw seizoen is dus al in de maak. 
We spraken Sten Nillesen en Bas Knob-
bout, twee nieuwelingen in de cast. Zij 
waren nog niet bekend met seizoen 1 
en sprongen in het spreekwoordelij-
ke diepe. Bas is enthousiast over de 
gehele opzet: “Dit is echt gaaf. Toen ik 
de oproep zag voor audities, hoefde ik 
niet lang na te denken. Ze geven dan 
wel aan dat het low budget is, maar ik 
vind het echt tof geworden. Aan het ge-
luid merk je in het begin misschien wel 
wat verschil, maar de verhaallijn is echt 
goed. Ik werk hier heel graag aan mee. 
Sten beaamt dat. “Het is lastig om een 
team te vinden dat zo goed samenwerkt 
en zo fijn met elkaar omgaat. Een groep 
mensen dat zich voor 100% geeft hier 

iets gaafs van te maken. Ik vind het echt 
knap en ben blij dat ik ben aangesloten.” 
Ook voor Bas bevallen de eerste opna-
medagen erg goed.

Beide heren hebben al van kinds af aan 
de drijfveer gehad om acteur te worden. 
Bas: “Ik heb al ervaring opgedaan met 
(edel)figuratie, dus om nu in een tv-serie 
mee te doen is echt tof. Sten: “Ik heb een 
achtergrond in de musicalwereld. Dat is 
andere koek! Maar ondanks dat grote 

verschil is dit ook superleuk om te doen. 
Ik kende een paar mensen uit de cast 
van andere producties. Zij zeiden dat ik 
auditie moest doen en daar heb ik geen 
moment spijt van gehad.
Bas komt uit Zoelmond en Sten uit 
Waalre. Geen Helmonders dus, hoewel 
het eerste seizoen zeer op Helmond ge-
richt is. Veel opnames zijn daar gemaakt 
en ook de naam valt veelvuldig in de 
gesprekken. Zowel Bas als Sten vinden 
de serie een mooie promotie voor onze 

mooie stad. “Het is echt een visitekaart-
je. In de serie zie je hoeveel mooie plek-
ken er in Helmond te vinden zijn.”
Het verhaal van seizoen 2 is al geschre-
ven en de eerste opnames zijn gemaakt. 
We kunnen dus letterlijk stellen: wordt 
vervolgd…

Het schrijversduo Anton van Stekelenborg en Karin de Laat | F Wendy Lodewijk

Misschien herkent u hem: Enzo (6) was een paar weken geleden ook Dier van de Week. Omdat Enzo steeds meer moeite heeft met de 

drukte in het asiel, zoeken we snel een nieuw thuis voor hem. Enzo is een schitterende, glanzende zwarte kater die dolgraag weer naar 

buiten wil. Hij is gewend aan een kattenluikje. Enzo is erg gesteld op zijn rust. Kinderen of andere huisdieren zijn daarom geen goed idee. 

Enzo is geen schootkat, maar komt wel kroelen. Momenteel heeft Enzo onderdak gevonden in de kittenkamer. Er zijn daar nu geen andere 

katten en het is er lekker rustig. Maar ja, binnenkort komen er weer kittens en moet Enzo noodgedwongen weer terug naar zijn vorige 

stekje, verscholen in een holletje. Enzo heeft gauw iemand nodig die zich over hem ontfermt en hem de rust en buitenruimte geeft die hij 

zo mist. Heeft u een plekje voor deze lieve, zachtaardige jongen met z’n puntige oortjes? Wij zoeken ook nog gastgezinnen voor kittens.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71ENZO
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Laat je informeren over duurzaamheid en 
de energietransitie 
Duurzaamheid en de energietransitie. Het zijn ondertussen geen onbekende 
begrippen meer. De laatste jaren zijn het twee heel belangrijke thema’s 
geworden. Voor de overheid en het bedrijfsleven, maar ook voor u als inwoner. 
Want: wat komt er eigenlijk op ons af? Voor welke uitdagingen staan we? En 
welke bijdrage kunnen we leveren aan een duurzamer Helmond? Tijdens de 
podiumbijeenkomst op dinsdag 14 juni gaan we hier dieper op in en laten we 
ons graag informeren over het thema ‘Duurzaamheid en de Energietransitie’. 
Ook u bent van harte welkom om deze avond bij te wonen!

Praktische informatie 
Wat?    Podiumbijeenkomst Duurzaamheid en Energietransitie 
Wanneer?  Dinsdag 14 juni om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Waar?    Dr. Knippenbergcollege – Rembrandtlaan 30, Helmond 
Voor wie?  Voor raadsleden en iedereen die zich graag laat informeren

Wilt u meer weten over het programma en de sprekers? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 14 juni.

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
Pinksteren 
Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt de gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven 
van een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op onze website.

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 7 juni. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op maandag 6 juni rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag 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. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten.

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak 
via www.helmond.nl/milieustraat.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 14 juni, 28 juni en 12 juli 
2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de vergadering 
is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Bekendmakingen

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Helmond 25-05-2022 Jumbo op de pedalen,  2022-X1596

  25 september 2022  

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

Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat 8 t/m 13 juli  

Markt 05-05-2022 Vinyl platenbeurs, 26 juni 2022  2022-X1397

Lambardi Plein,  09-05-2022 Lambardi festival, 18 september 2022  2022-X1420

Kromme Steenweg, Speelhuis 

Ten Sneppescoet Helmond 24-04-2022 Wijkfeest ten Sneppescoet, 2 juli 2022  2022-X1217

Wederhof 12 - Driehoek  22-04-2022 Rijpelberg live 2.1, 2 t/m 3 juli 2022  2022-X1193

Rijpelberg Wederhof/ Theo Driessen - Groningenhof  

De Kromme Geer 33 -  20-04-2022 Dierdonkdagen 2022,  2022-X1185

De Kromme Geer 33 e.o.  van 9 t/m 11 september 2022  

Tubapad 6  20-04-2022 Garagesale Helmond-Noord  2022-X1180

  muziekwijk, 11 september 2022  

Houtsdonk 20-04-2022 Kofferbakverkoop, 5 juni 2022  2022-X1164

winkelcentrum Brouwhorst 19-04-2022 Jibb samen bewegen, 25 juni 2022  2022-X1162

Dierdonkpark 2 19-04-2022 25 jarig bestaan tennisvereniging  2022-X1156

  Dierdonk, 25 juni 2022 

Sportpark Espendonk 1 18-04-2022 Jarig jubileum V.V. Bruheze,  2022-X1141

  15 t/m 21 juni 2022  

Markt 18 11-04-2022 Straatvoetbaltoernooi Jibb, markt,  2022-X1101

  17 juli 2022  

Horst 27 13-04-2022 Gewoon omdat het weer kan 2022-X1099

  festival-hockeyclub Helmond, 9 juli 2022  

Dorpsstraat 10-04-2022 Dorp van de M, 18 en 19 juni 2022  2022-X1088

Cacaokade 1 15-04-2022 Bedrijfsfeest Savant groep, 25 juni 2022  2022-X1138

Kasteellaan 24-05-2022 Kasteellaan evenementen 2022,  2022-X1585

  10-7 t/m 28-8-2022  

Kasteellaan 8 24-05-2022 Kasteeltuinconcerten de Kei en  2022-X1571

  de Vlegel, 8-7-22 t/m 26-8-22 

Winkelcentrum Brouwhorst, 24-05-2022 Braderie Brouwhuis 35 jaar bestaan, 2022-X1568

Brouwhorst 14  18-9-2022  

Weverspark 23-05-2022 Nationale buitenspeeldag, 8 juni 2022  2022-X1562

Thorbeckestraat 3 23-05-2022 25 jarig jubileum autobedrijf  2022-X1560

  Hans Drouen, 9 en 10 juli 2022  

Havenplein 20-05-2022 Kennedymars, 2 t/m 3 juli  2022-X1552

Jan Olieslagersstraat 20-05-2022 Buurtbbq Jan Olieslagersstraat,  2022-X1548

  11 juni 2022  

Lambertushof 19-05-2022 En Plein Public, 1 juli t/m 3 juli 2022  2022-X1528

Havenweg 2-4 19-05-2022 Pinksteren, 4 juni t/m 6 juni 2022  2022-X1526

Dierdonk 18-05-2022 Buurtcamping Helmond Dierdonk,  2022-X1524

  22 t/m 24 juli 2022  

Hoofdstraat/ 17-05-2022 Muziek op ‘t plein, 24 juli 2022  2022-X1521

Pastoor Elsenstraat 

Markt, Veestraat,  16-05-2022 Helmond Art Festival,  2022-X1485

Smalle Haven  11 september 2022  

Balsbeemden, Rubeemden,  09-05-2022  Buurtbarbeque Beemden Brandevoort, 2022-X1424

Bentbeemden, Polbeemden,   25 juni 2022

Stepekolk-Oost, ecozone   

Havenweg 11-05-2022 After Party Kasteeltuinconcerten,  2022-X1431

  8 juli t/m 26 augustus 2022 

Kanaaldijk Z.O. 50 15-05-2022 Nederlands Kampioenschap  2022-X1478

  Kanopolo, 18 en 19 juni 2022  

Steenweg 19 26-05-2022 Dutch Kizomba Festival Beets  2022-X1613

  bachata, 16  t/m 20 juni 2022  

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende 

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Sectie U 7923 Brandevoort -  24-05-2022 oprichten woonhuis  6367885

Liverdonk kavel L90   

Rijpelbaan, sectie C nr.11429 24-05-2022 realisatie telecommast 7000861

Wevestraat 4 25-05-2022 vergroten woning 7002867

Bosselaan 18 25-05-2022 plaatsen bestaande woonwagen 7004019

Generaal Pattonstraat 1 27-05-2022 aanleg van laadinfrastructuur  7007333

Maccallastraat 19 26-05-2022 vestigen bed&breakfast  7006631

Engelbrechthoek 59 16-05-2022 plaatsen overkapping 6980263

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

Martinalidonk 43 23-05-2022 maken uitweg 6771353

Coppesdonk 7 23-05-2022 oprichten woning 6579935

de Korte Geer 3 18-05-2022 plaatsen dakkapel voorgevel 6855259

Liverdonk, kavel L 102 24-05-2022 maken uitweg 6928441

Kasteeltuin 18-05-2022 ontheffing doorloop kasteeltuin  51018111

  t.b.v. wandelevenement 

Metopestraat  25-05-2022 oprichten 12 patiowoningen 6865095

1 t/m 9 oneven en 2 t/m 14 even  

Jan Hokaarsstraat 26 25-05-2022 oprichten berging en overkapping 6902607

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

Kasteelplein 1 – Kasteeltuin 24-05-2022  In beweging tegen kanker,  2022-00024

  25 en 26 juni 2022

Goorloopweg 4 25-05-2022 Interne feestavond TV Shaile,  2022-x1589

   26-06-2022
 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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

Heistraat 6A 30-03-2022 splitsen pand, oprichten appartementen  6863771

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

De plannen liggen niet ter inzage. 

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

 legging vanaf:

Torenstraat, sectie I  27-05-2022  Torenstraat oprichten 35 appartementen 6260577

nummer 2346 en 2539 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 27 mei 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

(tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

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

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team 

Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kan een afspraak worden gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 14-0492).

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

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

Mazurek, N.E.  21-09-1989

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

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

Cărăbăneanu, I.  05-09-1991

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

Majchrzak, J.  22-09-2000

Verstijnen, H.J.M.  28-05-1965

Zsarnoczai, J.  17-11-1989

Jeleniewicz, R.P.  21-08-1989

Shikh Belo, R.  11-10-1995

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. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het aanwijzen van de Kerkstraat, Ameidestraat, Markt, Veestraat, een gedeelte van de 

 Kegelbaan, Smalle Haven, een gedeelte van de Oude Aa, Kamstraat, Beursplein, Het Hool, 

 Lambertushof, Kerkweg, Ketsegangske, Vleeschhouwerijstreeg, een gedeelte van 

 de Havenweg als voetgangers-zone voor het gehele etmaal door het aanbrengen van 

 verkeersbord G07zb met onderbord “fietsers toegestaan tussen 21:00 en 9:00h, snorfietsers 

 niet toegestaan” en met daarbij op enkele locaties het onderbord “laden/lossen toegestaan 

 maandag t/m vrijdag van 7:00 – 11:00h”.

• Een zone geslotenverklaring voor voertuigen op een gedeelte van de Havenweg tussen de 

 Havenweg (ter hoogte van de Kanaaldijk Noordoost) en de Veestraat en op de Kasteellaan 

 tussen de Veestraat en de Parkweg door het aanbrengen van verkeersbord C1zb met 

 onderbord “uitgezonderd fietsers”. Op de Havenweg is ter hoogte van de Kanaaldijk 

 Noordoost inrijden ten behoeve van laden en lossen toegestaan door het aanbrengen van

 onderbord “uitgezonderd laden/lossen maandag t/m vrijdag van 7:00 – 11:00h”. (VKB 2104)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl/verkeersbesluit. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met dhr. R. vd. Kuijlen tel. 14 0492.

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

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

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

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

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

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

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

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

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

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

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

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 2 juni 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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Het concept is uitgegroeid tot een suc-
ces in print, maar ook de socialmedia-
kanalen leven volop. Elke week met 
de gemeenteberichten en volop lokale 
weetjes, politiek, verenigingsnieuws, 
evenementen etc. etc. Weekkrant Hel-
mond, een lokale verbinder die niet 
meer weg is te denken. De coronaperi-
kelen zijn prima doorstaan, het werden 
zelfs achteraf de beste jaren ooit, dit kon 
niet zonder de inzet van een enthousiast 
team, ondersteund door gastschrijvers 
en betrokken bezorgers.

Eigen bezorgcorps
Wat we beloven, doen we ook. Elke 
week verspreiden een kleine 100 bezor-
gers 39.500 kranten in de brievenbus-
sen, maar ook magazines, flyers etc. Be-
zorgklachten horen we graag, zo houden 
we ons corps kwalitatief op peil. Onze 
lezers en adverteerders waarderen dit 
ook, gezien de vele reacties.

Vacatures adverteren werkt
Er is een enorme toename op het gebied 
van vacature-advertenties. Begrijpelijk, 
in de internetvijver ‘verzuipt’ de adver-
tentie en is het een kwestie van heel 
veel budget en geld om boven te komen 

drijven. Probeer de weekkrant uit, on-
dersteund door de socialmediakanalen! 
Ook een aanrader is om de vacature te 
plaatsen in de maandkrant Groot Peel-
land (oplage 100.000 ex.).

Goed gelezen
Onderzoek heeft aangetoond dat de 
weekkrant elke week wordt ingezien en 
gelezen door 70% van de Helmondse 
gezinnen. Een enorm bereik. Er wordt 
elke week meer kopij ingezonden dan 
men kan plaatsen, maar toch willen we 
iedereen ter wille zijn. Kortom Week-
krant De Loop Helmond, DE LOKALE 
VERBINDER! 

de lokale verbinder

Marktleider in Helmond 

HELMOND Sinds 2003 verschijnt Weekkrant Helmond elke week 
trouw in deze mooie stad. In 2003 waren er nog 4 weekkranten 

actief in Helmond: Zondagsnieuws, De Trompetter, Traverse 
en Weekkrant De Loop Helmond, alleen de laatste is nog 

met succes actief. Succesvol, omdat deze weekkrant 
superlokaal is en dicht bij de lezers staat, gemaakt 

door Helmonders, voor Helmonders. 

Meer info:
www.adcommunicatie.nl, 0492 – 845 350  |  christel@adcommunicatie.nl, 06 – 30 07 31 81

danielle@adcommunicatie.nl, 06 – 30 25 25 12  |  redactie@deloop.eu, 06 – 83 67 64 80

In Beweging 
Tegen Kanker 
HELMOND In 2015 organiseerde ik samen met Francis van Dijk de Sa-
menloop voor Hoop voor Peter Meeuwsen. Hij was een geliefd persoon 
bij jong en oud binnen onze sportvereniging Swift.

Alleen niet wetende dat ik nu een loop kan organiseren voor Francis. Zij was 
ook een icoon binnen onze vereniging. Vooral onder de kinderen was Francis 
zeer geliefd. Ook voor carnavalsvereniging de Ao-kanters heeft ze veel werk 
verricht met de jeugd. In 2018 is bij haar een hersentumor geconstateerd. In 
dat jaar is ze geopereerd aan haar tumor. In dezelfde week van de operatie is 
ze oma geworden van haar 1e kleinkind en is ze 50 geworden. Hoe verdriet en 
geluk toch zo dicht bij elkaar kunnen liggen.

Helaas heeft de operatie niet mogen baten. De tumor kon toen tijdens de ope-
ratie niet in zijn geheel worden verwijderd waardoor hij na een tijd weer is gaan 
groeien. Op 8 maart 2020 is Francis overleden.

Op 25 en 26 juni gaan we met de gehele vereniging en carnavalsvereniging de 
Ao-kanters Francis herdenken met het evenement In Beweging Tegen Kanker. 
Tijdens dit evenement gaan we met 19 teams 26 uur onafgebroken lopen.
In 2015 heeft de loop veel indruk op mij gemaakt. Vooral de kaarsjesceremonie 
om 22.00 uur op zaterdagavond is indrukwekkend. Kom ook een kijkje nemen 
op 25 of 26 juni. Tot dan!

Henny de Greef
Sportvereniging Swift

Links Esther Meeuwsen, rechts Henny de Greef | F Sportvereniging Swift

Graffiti kunstenaar kleurt
leegstaand pand 

Toen Derk via het project VOLOP Hel-
mond de kans kreeg om het pand in 
de Kerkstraat te mogen gebruiken, zag 
hij daar direct potentie in. Het idee om 
er niet alleen te exposeren maar ook 
workshops aan te bieden voor kinderen, 
werd meteen geboren. “Het is zo leuk 
om al die blije gezichten te zien tijdens 
een workshop. En op deze manier geef 
ik dit vakmanschap door aan de nieuwe 
generatie”, aldus Derk. 

VOLOP Helmond is een project van de 
gemeente Helmond, in samenwerking 
met Helmond Marketing en de stich-
ting VOLOP Brabant. Deze stichting is 
actief in 6 verschillende Brabantse ge-
meenten. Zij transformeren leegstaande 
winkelpanden in bruisende plekken door 
er in de tijdelijkheid lokale initiatieven te 

plaatsen. Unieke initiatieven die aanvul-
lend zijn op het winkelaanbod en het 
DNA van het centrum versterken. Het 
sluit aan bij de trend dat de consument 
verrast wil worden en op zoek is naar be-
leving. VOLOP bemiddelt tussen deze lo-
kale initiatieven en de vastgoedpartijen.

Projectleider Linda Haverkamp, tevens 
centrummanager in Helmond, vertelt: 
“Geweldig dat we dit soort burgerini-
tiatieven nu een podium in onze stad 
kunnen geven. Maar alles valt of staat 
uiteraard bij de medewerking van de 
vastgoedpartijen. Gelukkig zijn we in 
Helmond eensgezind en doen we geza-
menlijk alles om onze stad levendig en 
gezellig te houden.” Derk Alting is tevens 
bekend om zijn murals die te zien zijn bij 
diverse horecagelegenheden in de stad. 

Hij verwacht dat bezoekers het leuk 
gaan vinden om hem aan het werk te 
zien. Want naast de workshops gaat hij 
ook demonstraties verzorgen. Je kunt 
Derk volgen via zijn Facebookpagina 
Graffiti Opmaat.

CENTRUM Derk Alting uit Helmond is al jaren in de ban van graffiti. De kleuren, het creëren, de 
vrije vorm van werken; het is voor hem een vorm van expressie. Bij graffiti denk je misschien al 
snel aan vandalisme. Maar het kan ook heel mooi zijn, een vorm van kunst zelfs. Die kunst is nu 

te zien in het leegstaande pand aan de Kerkstraat 37. 

F | Volop Helmond
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Helmondse Sarah Broekmeulen bestuurslid LAKS 
HELMOND Het krijgt langzaamaan weer de ‘normale’ vorm: 

de centrale eindexamens vinden dit jaar weer zo goed als 
allemaal op de bekende manier plaats. Toch nemen examen-

kandidaten massaal contact op met scholierenorganisatie 
LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) om hun klachten 
door te geven. Een goed teken, vindt het comité. Op het kan-
toor in Utrecht is de komende drie weken ook de Helmondse 

Sarah Broekmeulen (17) te vinden. Zij is gedurende dit school-
jaar bestuurslid bij LAKS en regelt onder andere de zogeheten 

Eindexamenklachtenlijn (EEKL).

Door Floortje Jansen

Oproep
Voordat ze zich aanmeldde voor de sol-
licitaties, kende Sarah het LAKS niet 
door en door. “Van de standaarddingen, 
zoals de Eindexamenklachtenlijn, had ik 
wel gehoord”, vertelt ze. Daar bracht het 
welbekende eerste coronajaar verande-
ring in. “In 2020 kwam het veel in het 
nieuws, met name door de schrapping 
van de centrale eindexamens van dat 
jaar.” Daar maakte de organisatie zich 
namelijk hard voor. Dit had ook betrek-
king op Sarah’s oudere zus, die dat jaar 
zelf examen zou doen. “Zij was natuur-
lijk wel bezig met wat het voor haar zou 
betekenen.” Daar bleef het bij, totdat ze 
een advertentie tegenkwam op het in-
ternet, met een oproep voor nieuwe be-
stuursleden. ‘Met een hoopje lef’ meld-
de Sarah zich aan. Na een proces van 
een aantal maanden werd ze gekozen 
tot bestuurslid en werd ze persvoorlich-
ter en coördinator.

Combineren met school
Geheel vanuit het niets kwam het niet; 
ook voor haar tijd bij het LAKS was Sa-
rah actief bezig voor scholieren bij de 

leerlingenraad en de debatclub op haar 
school: het Dr.Knippenbergcollege. “Ik 
zag dat altijd als hobby.” Zelf had ze niet 
gedacht daadwerkelijk in het bestuur te 
komen. Ook haar ouders zagen het als 
een behoorlijk grote stap. “Het feit dat 
je 20 tot 25 uur in de week ermee bezig 
bent en ook regelmatig halve schoolda-
gen mist, vonden zij wel bedenkelijk, ze-
ker nu ik in 5vwo zit.” In de aanloop naar 
een toetsweek blokt Sarah dan ook haar 
gehele agenda, zodat ze zich er volledig 
op kan focussen. Voor de dagen die ze 
mist, zoals nu drie weken achter el-
kaar met de EEKL, is ze afhankelijk van 
school. “We hebben afspraken gemaakt 
over hoe ik zorg dat ik de stof bijhoudt. 
Ik heb een groot document met wat er 
allemaal moet gebeuren.”

Reistijd
Als Helmondse is het veel om iedere dag 
op en neer te reizen tijdens de beldagen 
van de Eindexamenklachtenlijn. Voor 
die weken slaapt ze daarom in Utrecht. 
“In het weekend ben ik thuis. Ik scheid 
het dan ook echt: voor die dagen doe ik 
niks aan de EEKL. Dan werk ik aan mijn 
schooltaken.” Voor Sarah is het LAKS 
evengoed een leerschool. Zo heeft ze 

de portefeuilles Toetsen & Examens en 
Internationaal. “Dat zijn allebei dingen 
die me heel erg interesseren”, legt ze uit. 
“En natuurlijk het feit dat je op redelijk 
jonge leeftijd al mag coördineren, leiding 
geven en bezig zijn met pers is gaaf: dat 
zijn vaardigheden waar ik echt wel wat 
aan zal hebben later.”

Netwerk
Sarah houdt ook een aantal waardevolle 
contacten over aan haar bestuursjaar. 
Zo sprak ze op de eerste dag van de 
EEKL met minister van Onderwijs Den-
nis Wiersma. “Als vereniging, omdat we 
een belangenorganisatie zijn, is zo’n ont-
moeting met de minister doodnormaal; 

het hoort erbij. Maar voor mij als per-
soon was het een bijzondere ervaring.” 
Ze lacht. “Dat klinkt misschien wel fan-
girl-achtig.” In een jaar is door alle ken-
nis en ervaringen als deze haar blik op 
onderwijs veranderd. “Als we het nu in 
de klas hebben over onderwijs in Neder-
land kan ik gedetailleerder meepraten, 
omdat ik weet waar we het precies over 
hebben.” Anders dan een jaar geleden, 
toen ze dit in de MR enkel op regionaal 
niveau deed. Met haar aandeel op in-
ternationaal gebied staat ze in contact 
met organisaties die zich wereldwijd 
inzetten voor onderwijs. “Het zijn vaak 
hele enthousiaste en gemotiveerde 
scholieren, ook hier in Nederland. Een 

eer is het, om voor hen dit soort dingen 
te mogen doen.”

Voor de scholier
‘LAKS, dat ben jij’ is de slogan van de 
organisatie. “Je hoeft dus geen lid te 
zijn van een leerlingenraad om door ons 
vertegenwoordigd te worden in de me-
dia en de politiek”, zegt Sarah. “Iedere 
middelbare scholier is welkom op onze 
activiteiten.” Ze begrijpt dat leerlingen 
het actiecomité vooral kennen van de 
klachtenlijn. “Door het jaar heen doen 
we echter nog veel meer, nog veel ga-
vere dingen dan alleen dat. Acties waar 
scholieren, in mijn ogen, nog meer  
aan hebben.”

Sarah Broekmeulen druk bezig | F Floortje Jansen

Prijswinnaar Rondje Helmond 
HELMOND Op zondag 1 mei werd 
het fietsseizoen afgetrapt met het 
fietsevenement Rondje Helmond. 
Ieder jaar zijn er weer prachtige prij-
zen te winnen. De hoofdprijs is een 
fiets, aangeboden door Henk Van 
Rooij. De gelukkig winnares is de 
17-jarige Lidwien Kuijper.

Deze prijs krijgt Lidwien niet zomaar. 
Alle fietsers kregen een stempelkaart 

met daarop een rebus. De gehele ronde 
moest worden gefietst om alle stempels 
en letters te verzamelen. Het woord van 
dit jaar was ‘Lentekriebels’. Daarnaast 
moesten de fietsers laten weten wat zij 
het mooiste van Rondje Helmond von-
den. Er kwamen hele mooie inzendin-
gen binnen, maar Lidwien had de beste. 
Omdat Lidwien verplichtingen had op 
school, is de prijs in ontvangst genomen 
door haar broer Berend.

“Het mooiste aan Rondje Helmond is: 
Het samenbrengen van familie en vrien-
den. In plaats van dat iedereen apart 
op zijn telefoon zit, heeft dit ons gezin 
bij elkaar gebracht voor een leuke dag 
fietsen door prachtig Helmond!”, aldus 
Lidwien Kuijper. Naast de fiets waren 
nog meer prijzen te winnen: een Peel-
peuzelboekje van de VVV en meerdere 
strippenkaarten voor KidsPlaza. Deze 
prijzen zijn inmiddels uitgereikt aan de 
gelukkige winnaars. 

Rondje Helmond
Het Rondje Helmond is een bewegwij-
zerde route door heel Helmond. Deze 
fietsroute van ongeveer 50 kilometer 
brengt je langs bekende en minder be-
kende plekjes, het is een belevenis voor 
jong en oud. Het is een afwisselende 
route die je kennis laat maken met de 
binnenstad, architectuur, natuur en 
woonwijken. De route is zowel linksom 
als rechtsom te fietsen. 
Kijk voor meer informatie op:
www.rondjehelmond.nlKarin Loeffen (Helmond Marketing), Fred Bijsterveld en Henk van Rooij | F Helmond Marketing

Drakenboot: 
CV de Kluppels weer present 

Te veel diepgang 

MIERLO-HOUT Na 2 jaren in trainingskamp te hebben gezeten, zijn de 
Kluppels er weer klaar voor. Ook komende editie gaat de crème de la 
crème van carnavalminnend Mierlo-Hout weer strijden ‘in de stad’ om 
de ‘cup met de grote oren’, maar zoals het spreekwoord luidt: meedoen 
is belangrijker dan winnen.
 
Op eerste pinksterdag omstreeks 11.00 uur wordt de eerste wedstrijd geroeid. 
Een minpuntje is dat de boot de voorgaande jaren teveel diepgang had. Middels 
enkele afvalsessies onder begeleiding van een afvalcoach (Aloë Vera), zijn de 
kilo’s teruggebracht. Afijn, we zullen zondag zien, maar… komt u hen aanmoe-
digen? Het zal nodig zijn. Ze zullen in ieder geval van zich laten horen onder het 
motto: Daar komen de ‘Kluppels’, daar gaan ze die ‘Knuppels’… Alle teams veel 
succes gewenst!

F | CV de Kluppels
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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

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

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

Hollandse Nieuwe Haring. 
Vers van het mes. 

Vanaf 15 juni bij ons verkrijgbaar. 

V ISSPEC IAL I TE I TEN

2 KANT EN KLARE MENU’S
KEUZE UIT: 

HOT KIBBELING OF PAELLA 
+ 200 GRAM 

MANGO VIS SALADE

Nu voor €14.95
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Wederom 
4 sportevenementen
voor de Helmondse 
jeugd in 2022

We doen dit samen met bekende Hel-
mondse (oud-)sporthelden en in sa-
menwerking met Helmondse scholen, 
JIBB+ en Helmondse sportverenigin-
gen. De stichting organiseert de spor-
tevenementen, JIBB+ organiseert de 
clinics op de basisscholen, de scholen 
bieden daarvoor ruimte in hun program-
ma’s en uiteraard zijn het hun leerlingen 
die deelnemen. De sportverenigingen 
stellen hun complex beschikbaar en de 
middelbare scholen leveren scheids-
rechters en vrijwilligers tijdens de eve-
nementen.

De jeugdsportevenementen van Hel-
mondse Sporthelden verbinden de rijke 
sportgeschiedenis van Helmond met de 
toekomst van de stad. Ze verbinden kin-
deren ongeacht hun achtergrond, leef-
omstandigheden en eventuele beper-
king. Ze verbinden sportclubs, scholen 
en tal van maatschappelijke instellingen 
die onze stichting steunen.

Terugblik 2021
In 2021 heeft de Stichting Helmondse 
Sporthelden een aantal aansprekende 
evenementen neer kunnen zetten voor 
kinderen van Helmondse basisscholen. 
Tijdens de Leontien van Moorsel Classic 
werd er gefietst op speciale kinderrace-
fietsen op de baan bij TWC Buitenlust. 
Na afloop ontvingen de kinderen een 
medaille uit handen van Leontien én 
konden ze samen met haar op de foto. 
Tijdens de Gebroeders Van de Kerkhof 
Cup werd er gevoetbald op sportpark 

De Braak, daar werden medailles en 
handtekeningen uitgedeeld door Wil-
ly en René van de Kerkhof. Tijdens de 
Pieter Gruijters Classic werden de kin-
deren op het HAC-terrein meegenomen 
in de wereld van de atletiek. En tot slot 
hebben veel kinderen kennis kunnen 
maken met de hockeysport tijdens de 
Bob de Voogd Trophy op HC Helmond, 
waar hij zijn handen vol had aan het zet-
ten van handtekeningen en het poseren  
voor de foto.

Voorafgaand aan deze evenementen ver-
zorgden de medewerkers van JIBB+ cli-
nics op Helmondse basisscholen, zodat 
de kinderen enthousiast gemaakt wer-
den om in het weekend daaropvolgend 
deel te nemen aan de evenementen.  

Zo heeft een groot aantal kinderen kun-
nen proeven van verschillende sporten, 
zonder dat er een winnaar uit de bus 
moet komen. De Stichting Helmondse 
Sporthelden vindt immers dat alle kin-
deren alleen al door het meedoen kam-
pioenen zijn.

Evenementen 2022
Dit jaar gaan we graag op deze voet ver-
der en er staan dan ook weer vier mooie 
evenementen op het programma. We 
zijn trots dat we voor 2022 de samen-
werking met JIBB+ kunnen voortzetten 
én intensiveren, we zetten ons samen 
met hen in om nóg meer kinderen te be-
reiken. Voorafgaand aan onderstaande 
evenementen, zal JIBB+ ook weer cli-
nics organiseren op basisscholen.

Het eerste evenement dat we onder-
steunen, betreft een watersportdag op 
zondag 12 juni. Dit evenement vindt 
plaats op twee locaties: op Recreatieplas 
Berkendonk en in de Zuid-Willemsvaart 
nabij Sluis 8. Bij dit evenement staat de 
watersport centraal en de Helmondse 
broer en zus Joris en Maartje Otten zijn 

hier het gezicht van, beiden beoefenen 
op hoog niveau de sport wildwaterkano. 
Maartje is onder andere Europees kam-
pioen onder 23 en ook Joris heeft zich 
door zijn prestaties kunnen voegen bij 
de wereldtop slalomvaren. 

Ze zijn beide woonachtig in het Franse 
Pau en kunnen vanwege wedstrijdvoor-
bereiding niet aanwezig zijn op 12 juni. 
Wel hebben ze hun medewering ver-
leend aan een promotiefilmpje, waarin 
ze de kinderen enthousiast vertellen 
over hun sport en wat daar allemaal bij 
komt kijken. Deze video zal in de weken 
voor het evenement op basisscholen 
worden getoond. 

Nog voor de zomervakantie organiseren 
we een voetbalevenement met niemand 
minder dan de Helmondse José van 
Hoof, oud international, en bijgenaamd 
de vrouwelijke Johan Cruijf op een van 
de Sportparken in Helmond. Na de zo-
mervakantie vindt in de sporthal van het 
Fletcherhotel op Suytkade de Judith 
Meulendijks Open plaats, een badmin-
tonevenement waaraan de Helmondse 
Nederlands kampioene haar medewer-
king zal verlenen.

Tot slot zal in de tweede helft van no-
vember een groots evenement plaats-
vinden rondom de wereldkampioen 
kickboksen: de Nieky Holzken Belt. 

Dit evenement zal plaatsvinden in de 
sportschool van Sjef Weber aan de Icar-
usstraat in Helmond. Kortom een mooi 
programma waar wederom veel kinde-
ren van Helmondse basisscholen volop 
van kunnen gaan genieten.

Gratis deelname
De deelname aan de evenementen is 
geheel gratis. Ook heeft de Stichting 
voldoende mooie sport tenues in kin-
dermaten beschikbaar, zodat het niet 
hebben van sportkleding of een gebrek 
aan financiën geen reden hoeft te zijn 
om niet mee te kunnen doen. En elk 
kind dat deelgenomen heeft aan een 
evenement gaat ook nog met een mooie 
medaille naar huis.

Dit kunnen we mede mogelijk maken 
doordat we geweldige bijdragen hebben 
mogen ontvangen van een aantal goede 
doelenorganisaties en bedrijven, die dit 
maatschappelijke doel van harte willen 
ondersteunen. Mocht u ons initiatief 
financieel willen steunen of heeft u 
vragen, dan vindt u hiervoor de info op 
onze website www.helmondsesport-
helden.nl

Kijk voor actuele informatie over en de 
data van evenementen ook op onze web-
site www.helmondsesporthelden.nl. 
Daar kun je ook terecht voor inschrijving 
voor een van onze evenementen.

HELMOND De stichting Helmondse Sporthelden zet zich in 
voor het bevorderen van een gezonde levensstijl voor (kansar-

me) Helmondse kinderen door het organiseren van sportclinics 
en sportevenementen. Na een – met name door coronabe-

perkingen – enigszins moeizaam eerste jaar, gaan er in 2022 
wederom 4 evenementen georganiseerd worden.

F | Helmondse Sporthelden

Nieuwe editie Stiphoutse vlooienmarkt 
STIPHOUT Het kan weer! De Stip-
houtse vlooienmarkt gaat weer los 
op eerste pinksterdag (5 juni). Coro-
na staat even op de achtergrond en 
we hopen op een gezellige bomvolle 
markt. Stiphout heeft ruim 2 jaar 
spullen kunnen verzamelen, dus 
we verwachten een ruim aanbod te 
kunnen presenteren.

Nieuwe locatie
Jarenlang was het terrein van De Greef 
onze vaste locatie, maar nu vindt de 

markt plaats op het binnenterrein van 
‘Brainport Human Campus’. Bij de 
meesten bekend als Driessen HRM.

Duurzaamheid & samenhang 
in het dorp
In samenspraak met de gemeente Hel-
mond staat duurzaamheid hoog in ons 
vaandel en worden de niet verkochte 
goederen zo goed mogelijk gescheiden 
om maximale recycling mogelijk te ma-
ken. De gehele opbrengst van de markt 
gaat naar een goed doel en naar Stip-

houtse verenigingen die helpen met het 
evenement. Een mooie aanleiding om 
als vrijwilliger mee te helpen. Gezellig 
samenwerken en nog een opbrengst 
voor je vereniging. Dus meld je aan via 
de aanmeld-link op www.destiphout-
sevlooienmarkt.nl of mail naar info@
destiphoutsevlooienmarkt.

De Stiphoutse vlooienmarkt staat be-
kend om zijn drukte, gezelligheid, gratis 
entree en natuurlijk het aanbod van de 
spullen en de aangename prijzen. De 

Stiphoutse vlooienmarkt wordt geor-
ganiseerd door Stichting de Stiphoutse 
vlooienmarkt en kenmerkt zich door de 
vele vrijwilligers en goede doelen.

De markt is open op 5 juni van 
10.30 uur tot 14.00 uur.
Adres: Tunnelovenweg 2 Stiphout

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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BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

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

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

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

� 

� 

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

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

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

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

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

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

� 

� 

Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

T. 0492 - 82 00 80  - www.nederheide.nl

VACATURE

Wij zijn ter ondersteuning  
van onze huishoudelijke dienst  

op zoek naar een
 

MEDEWERK(ST)ER
INTERIEURVERZORGING/ 

HOUSEKEEPING, 

gemiddelde uren per week in 
overleg tussen 32 en 38 uur.

Werktijden vroege ochtend tot 
kort in de middag.

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

2e PINKSTERDAG GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

ELKE KLANT EEN 

GRATIS 

PLANT!

GROOTSTE ASSORTIMENT 
PLANTEN UIT DE REGIO.

OPRUIMING ZOMERGOED 

Stekplanten 
1,50 per stuk 
10 voor 7,50

Begonias, 
Afrikaantjes 

etc. 
24 voor 6,00 

3*24 voor 12,00

Helmondse Dansschool 
flink in de prijzen 

MIERLO HOUT Hoomrun Dance Studios heeft 
geweldige resultaten behaald en daarbij ho-
rende prijzen gewonnen. Zo hebben zij met 
8 groepjes meegedaan met de Urban Dance 
Battle bij de Cacaofabriek, een speciale batt-
le georganiseerd voor kinderen zonder enige 
wedstrijdervaring. Hier is de groep genaamd 
Dance X 3e geworden in de categorie onder 12 
jaar en de groep Hoomrun G’s is 1e geworden 
in de categorie over 12 jaar. Er deden 33 groe-
pen mee en er waren enorm veel bezoekers bij 
dit evenement. Veel gespannen gezichtjes bij 
de kinderen, want wat was het spannend om 
voor zoveel mensen op te treden en heel veel 
trotse ouders en familieleden.

Tegelijkertijd waren 3 demoteams aan het strijden 
om het Europees Kampioenschap in Kalkar (Duits-
land). Alle 3 de teams hebben zich weten te kwalifi-
ceren door middel van voorrondes in het afgelopen 

seizoen, wat al een hele prestatie op zich is natuur-
lijk. Tijdens de eerste selectieronde hebben alle 3 
de teams zich direct naar de finale weten te dan-
sen. De finale-uitslag: TRK (The Runnaz Kids) 4e 
plaats in de categorie U14, The Runnaz Jr. 2e plaats 
in de categorie U16 en The Runnaz 5e plaats in de 
categorie U18. Helmond heeft zich weer goed op de 
kaart gezet en prachtige prijzen mee naar huis ge-
nomen.  Een onvergetelijke ervaring voor iedereen. 
Veel teambuilding, plezier en vooral dans!

Met name het team TRK heeft flink hun best ge-
daan om sponsoractiviteiten te ondernemen voor 
hun vertrek naar Kalkar. Een mooi resultaat hebben 
ze samen opgehaald waarvan zij de grootste spon-
soren graag even extra willen bedanken: BanBouw, 
Pauw Architektenbureau en Kantoor Nederveen.
Wil jij ook dansen in een wedstrijdteam? Zaterdag 
16 juli hebben zij weer audities waarvoor je jezelf 
nu al kan inschrijven.

F | Dansschool Hoomrun

Escape and More ter 
overname aangeboden
MIERLO-HOUT Escape and More in Helmond, 
waar vijf escaperooms onder één dak worden 
aangeboden, zoekt een nieuwe eigenaar. De 
gezondheid van ondernemer Martijn Docters 
heeft hem doen besluiten dit mooie concept 
ter overname aan te bieden. Martijn kampt 
sinds ruim een jaar met long covid en heeft te 
weinig energie om Escape and More de aan-
dacht te geven die het verdient. 

Escape and More is dé locatie in (Noord-)Brabant 
voor bedrijfsuitjes, kinderfeestjes, familie- en vrien-

denuitstapjes. Met drie thematische escaperooms 
voor volwassenen en twee voor kinderen kunnen 
bezoekers de samenwerking en/of competitie met 
elkaar aangaan. Daarnaast beschikt Escape and 
More over een compleet ingericht horecagedeelte 
waar zeker in combinatie met de te ontvangen groe-
pen nog groeimogelijkheden aanwezig zijn.
Martijn zoekt een ondernemend en creatief per-
soon die denkt in mogelijkheden en kansen. Wil jij 
graag de sleutel in handen hebben om het succes 
van Escape and More voort te zetten? Neem dan 
contact op via info@escapeandmore.nl.

F | Escape and More
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Martijn Rieter

Frans Mol

Rick Koolen

John van der Kant

Theo Heller

Manfred Smol

Theo Manders

Goede vertegenwoordiging 
van de raad
De afgelopen vier jaar hebben De we-
blog van Helmond en Weekkrant De 
Loop succesvol samengewerkt om de 
politiek dichtbij de Helmonders te bren-
gen én te houden. Deze samenwerking 
bevalt goed en zetten we daarom uiter-
aard graag voort. De afgelopen weken 
zijn we dan ook druk in voorbereiding 
geweest voor de komende vier jaar. Wat 
met het nieuwe stadsbestuur niet lukte, 
is ons wel gelukt: zowel GroenLinks, 
VVD als Helder Helmond doen bij ons 
mee. Samen met 50Plus, Forum voor 

Democratie en CDA wordt 2/3 van de 
raad vertegenwoordigd in de columns; 
wij denken dan ook dat zij een goede 
afspiegeling van de Helmondse politiek 
zijn.

Elke week op de weblog en in De Loop
Elke week verschijnt een politieke co-
lumn; op maandag op de weblog en de 
vrijdag daarna diezelfde column in De 
Loop. Er wordt natuurlijk gerouleerd 
tussen de zes partijen die meedoen. 
Onze lezers worden uitgenodigd om op 
deze columns te reageren op de we-
blog (www.deweblog.nl). We starten 

volgende week met deze nieuwe reeks 
columns. 

Nieuwe reeks politieke columns
Dat politiek leeft, hebben we de afgelopen vier jaar wel gemerkt. Hoewel het 

opkomstpercentage van afgelopen gemeenteraadsverkiezingen helaas (weer) niet bepaald 
hoog was, merken we dat er wel volop gereageerd wordt op politieke berichten en dito columns. 

De interesse in hoe onze stad bestuurd wordt, blijft onverminderd aanwezig. Vandaar dat wij 
de inwoners van Helmond graag blijven informeren over wat er speelt in de politiek.

Foto’s: Gerard van Hal en Vincent Knoops

Kampioenen

Houdoe!

De dames van voetbalvereniging 
Roodwit 62 zijn vurige week 
kampioen geworden in de tweede 
klasse. Al jaren zaten ze er net 
tegenaan en nu is het een feit, 
het kampioenschap is binnen. 
Geweldige prestatie, ze gaan 
promoveren naar de eerste klasse 
wat voor Helmond en omstreken 
bijzonder is. Van de 19 duels tot nu 
toe hebben ze mar inne keer verloren 
en 3 keer gelijk gespeuld. Dan kunde 
zeggen da ge het heel goed doet.

Coach van dit kampioenselftal is 
Jeroen Vervoort. Het is zijn eerste 
jaar bij Roodwit 62. Zijn doel was 
prestatievoetbal in combinatie met 
gezelligheid en plezier. Wat die 
gezelligheid betreft, kan ik zeker 
beamen dat dat goed zit en de 
prestatie kan gewoon niet beter met 
dit resultaat. Vlak ook niet weg de 
begeleiding en steun van de trainer 
en de dames… Guus van Mierlo en 
Irene Prins. Dit trio is het gelukt 
om het elftal naar een hoger level 
te tillen. Volgens de coach hebben 
de dames het vooral aan hun zelf 
te danken. Ze hebben zich een doel 
gesteld, waren al op de goede weg 
de voorgaande jaren. Hun inzet, 
hun kracht en een klein duwtje van 
Guus van Mierlo was genoeg. Wat 
hun geheim is hoef ik niet te vragen, 
dat zie ik zelf, omdat ik regelmatig 
bij Roodwit ben. Ze zijn een ECHT 
team er zijn dames die 10 jaar of 
langer met elkaar voetballen en 

als ze binnen komen dan loopt het 
hele team bij elkaar. Als er iets 
georganiseerd wordt, zijn de dames 
altijd aanwezig in de kantine. Ze 
houden van feestjes op zijn tijd. 
Ik kan dan ook zonder blikken of 
blozen zeggen dat het het leukste, 
gezelligste elftal is van de club, 
zonder deze dames zou het een stuk 
saaier zijn in de kantine. Als ik tegen 
ze zeg ‘jullie zijn de kers op de taart 
hier’ zeggen ze lachend ‘nee Marij, 
wij zijn de taart’. De gemiddelde 
leeftijd van het team is 23,5. Nog 
vrij jong dus. Dames/meisjes van 
Helmond en omstreken.

Roodwit 62 is op zoek naar 
versterking, talenten vanaf 17 jaar 
die een aardig balletje kunnen 
trappen, inzet hebben, gedreven en 
ambitieus zijn. Neem contact op met 
Roodwit 62 Helmond als jij op niveau 
met deze dames wil voetballen. 
Maar ook de jongere meisjes (alle 
leeftijden) zijn welkom bij deze club, 
waar het damesvoetbal hoog in het 
vaandel staat. Topscoorder Dewi 
van Rijt met 31 goals op haar naam 
die zich behoorlijk in de picture heeft 
gespeeld, zegt dat andere clubs haar 
niet weg kunnen kapen. Er is maar 
één clubke, das Roodwit 62 zegt ze 
trots.

Het waren trouwens niet de enige 
kampioenen die dag. Ook was het 
zesde elftal kampioen geworden, een 
geheel Pools team die zich helemaal 
thuis voelt bij Roodwit 62. Toen 
de dames terugkwamen van hun 
overwinning met de schaal, maakte 
dit Poolse team een erehaag waar 
de dames door gingen. Vond ik echt 
kei mooi. 2 Poolse teams hebben hun 
thuisbasis al enige jaren bij deze 
gastvrije club. Ook het zesde elftal 
wil ik natuurlijk feliciteren met hun 
kampioenschap. Het bleef nog lang 
feest op de Rijpelberg die dag met al 
die kampioenen. 

Een fijn weekend.
Tot volgende week. 
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hartstichting.nl
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* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie 
Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht. 
Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR 
Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

SUZUKI 
VITARA
FULL HYBRID
SELECT AUTOMAAT 

€427,-
PRIVATE LEASE
V.A. P/M

€29.350,-
V.A.

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 
5,3 – 5,8 l/100 km; 18,9 – 17,2 km/l; CO2-uitstoot: 121 – 131 g/km.

serious about fun

Spontaan naar Antwerpen 
voor de lunch.
De multifunctionele alleskunner. Jouw nieuwe Vitara heeft een modern en 
herkenbaar SUV-design, mooi! Als zuinige en super betrouwbare allroader is de Vitara 
uitgeroepen door de ANWB als meest waardevaste auto, voortreffelijk. En wat ‘m nog 
aantrekkelijker maakt is dat hij nu ook verkrijgbaar is met een nieuwe ef� ciënte Full 
Hybrid aandrijving. De Vitara schittert van de geavanceerde technieken, het Suzuki 
Multimedia System en het Suzuki Safety System Pro omdat veiligheid geen grenzen 
kent. Over grenzen gesproken … met 1200 kg trekgewicht kan je ook spontaan door 
naar de La Rochelle. Een lunch aan zee … waarom niet? Kom ‘m bewonderen in de 
showroom of plan gelijk een heerlijke proefrit met de Vitara. 

Nu ook als
Full Hybrid

Kom snel langs bij VDNS Suzuki

Varenschut 21D · 5705 DK Helmond · Tel 0492-588975 
suzuki.nl/vdns-suzuki

Op ons horecaplein is er weer de ge-
bruikelijke BBQ met speenvarken, wor-
sten en hamburgers. Dit jaar hebben 
we nog een extra BBQ die staat achter 
gemeenschapshuis ‘de Loop’. Daar kun 
je terecht voor wat exclusiever vlees en 
speciaalbier. In ons gemeenschapshuis 
kun je dit jaar lasergamen, dat belooft 
een waar spektakel te worden. Ook zal 
de kabelbaan weer opgebouwd worden. 
Voor ‘de Loop’ zal de voetbalclub weer 
zorgen voor verschillende voetbalspelen 
waar de jeugd zich kan uitleven. De we-
reldberoemde streufen (pannenkoeken) 
zullen weer gebakken worden en op het 

horecaplein is er genoeg te drinken, op 
de parkeerplaats naast de Visser staat 
weer een treintje voor de kleintjes en 
kun je trampolinespringen.

Op het horecaplein staat Dj Petertje, die 
zorgt voor de muziek en er zijn ook een 
aantal kapellen aanwezig, onder andere 
Navenant en Just4Fun. Deze zullen ook 
over het parcours lopen en zorgen voor 
gezelligheid tussen de kramen door. 
Dansdemonstraties zullen gegeven 
worden door DéDé Dance die met ver-
schillende groepen aanwezig zullen zijn.
Ook zijn er dit jaar pony’s aanwezig die 

de kinderen kunnen aaien, maar ze 
kunnen ook een ritje maken in een kar-
retje achter de pony. Voor de kinderen 
hebben we nog iets leuks: we willen 
een soort van snuffelmarkt organise-
ren, kinderen kunnen op het veld met 
de waterpomp (Zeelenweg) hun oude 
spulletjes verkopen. Alleen een kleed 
is toegestaan om de spullen op te leg-
gen, dus geen partytent of iets derge-
lijks neerzetten. De kinderspelen zullen 

weer achter de Loop staan. Als de mèrt 
is afgelopen, gaan we beginnen aan ons 
dorpsfeest waar de band All-In zal spe-
len tot 23.00 uur, afgewisseld door DJ 
Petertje. De 8 organiserende verenigin-
gen gaan aan de slag om de Boeremèrt 
2022 weer een mooi evenement te laten 
worden. We hebben hier niet voor niets 
2 jaar naar uitgekeken. Samen met onze 
horecapartners gaan we er weer een 
mooi feestje van maken, overdag op de 

mèrt en ’s avonds op het dorpsfeest op 
het Louis Donkersplein.

Tot zover even de update van de 38e 
Boeremèrt Brouwhuis. Wil je ondertus-
sen op de hoogte blijven, kijk dan op onze 
website: www.boeremertbrouwhuis.
nl of kijk op Facebook: facebook.com/
boeremertbrouwhuis. Dus wat ons be-
treft tot zondag 5 juni 2022 vanaf 11.00 
uur voor de 38e Boeremèrt Brouwhuis. 

Boeremèrt 
Brouwhuis is 

weer terug!
BROUWHUIS Op zondag 1e pinksterdag 5 juni 2022 

wordt voor de 38e keer de Boeremèrt Brouwhuis georgani-
seerd. Wederom zal de oude dorpskern van Brouwhuis bol 

staan van de activiteiten voor zowel jong als oud. De 8 vereni-
gingen die de Boeremèrt mede organiseren laten zich weer van 
hun beste kant zien. Vanaf 11.00 uur kunt u rondlopen over ons 

vernieuwde parcours met kraampjes met oude ambachten, 
hobbyisten en commerciëlen.

F | Boeremèrt Brouwhuis
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Uitnodiging voor de 
expositie Schilder-
groepen KBO-St. 
Lucia Mierlo-Hout 

MIERLO-HOUT 12 juni van 
13.00 tot 16.30 uur, zet deze da-
tum in uw agenda! Al 10 jaar be-
staan wij en dat vieren wij met 
u tijdens een grote expositie. 15 
leden gaan exposeren met hun 
mooiste werken waaruit u di-
verse exemplaren kunt kopen of 
winnen bij een gratis loterij!

De entree is eveneens gratis. 
Breng uw kind of kleinkind mee; zij 
mogen schilderen. De koffie staat 
klaar!

Locatie:
Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44
5706 XC  Helmond

KBO
ST. LUCIA

De rode draad door het (wetenschap-
pelijke) leven van de Helmondse Henk 
Garretsen wordt gekenmerkt door het 
bruggen slaan tussen wetenschap en 
praktijk. Zijn gehele carrière stond in 
het teken om bij te dragen aan een be-
tere kwaliteit van leven voor mensen in 
kwetsbare posities. Onder andere men-
sen met psychische en verslavingspro-
blemen, kinderen uit achterstandssitu-
aties of eenzame ouderen.

• Sinds 1995 is de heer Garretsen vi-
ce-President bij Kettil Bruun Society 
(KBS). Een internationale organisatie 
met als focus onderzoek naar de sociale 
aspecten van alcoholgebruik en alcohol-
problematiek. 
• De heer Garretsen heeft sinds de op-
richting van ZorgOnderzoek Nederland
in 1996 (vanaf 2001 ZonMw) een ac-
tieve rol vervuld in het gezondheids-
onderzoeksbeleid. Met zijn zeer brede 
expertise droeg hij bij aan thema’s als 
sociaal-economische gezondheidsver-
schillen, epidemiologie, gezonde steden, 
verslaving, publieke gezondheid en alge-
mene preventie. 

• In 2000 richtte de heer Garretsen het 
Wetenschappelijk Centrum voor Zorg 
en Welzijn (Tilburg University) Tranzo 
op. Zijn gedrevenheid en enthousiasme 
was voor velen aanstekelijk, de opbouw 
van Tranzo is een voorbeeld voor andere 
instituten hoe wetenschap en praktijk 
op succesvolle manier met elkaar te 
verbinden. 
• Hij was van 2000 tot 2017 als hoog-
leraar verbonden aan Tilburg University 
aan de School of Social and Behavioral 
Sciences. Later bleef hij in deeltijd ver-
bonden aan de Universiteit.
• Als voorzitter van de Raad van Toe-
zicht van de Netherlands School of 
Public & Occupational Health (NSPOH) 
levert hij een waardevolle bijdrage aan 
de verbetering van de volksgezondheid, 
de arbeidsomstandigheden en arbeids-
participatie in Nederland.
• Vanaf de start van Regieorgaan SIA 
(in 2013) is de heer Garretsen lid van de 
raad van bestuur. Vanuit deze rol heeft 
hij een waardevolle bijdrage geleverd 
aan de missie van het Nationale Weten-
schapsorgaan (NWO): ‘Het bevorderen 
van wetenschappelijk onderzoek met 

wetenschappelijke en maatschappelijke 
impact’. Daarnaast heeft hij inhoudelijk 
sterk bijgedragen aan de ontwikkeling 
van het praktijkgericht onderzoek van 
hogescholen en de positionering van 
Regieorgaan SIA binnen NWO. 
• Sinds 2016 is de heer Garretsen lid van 
de Raad van Toezicht van het Trimbos 
Intituut. Als adviseur en sparringpartner 
heeft hij een grote bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van het hedendaagse 
Trimbosinstituut tot toonaangevend on-
derzoeksinstituut voor mentale gezond-
heid en middelengebruik.
• De heer Garretsen is 8 jaar voorzitter 
van de Raad van Toezicht van de Stich-
ting Informatievoorziening Zorg (IVZ) ge-
weest. Hij heeft het Landelijk Alcohol en 
Drugs Informatiesysteem (LADIS) op de 
kaart gezet en een belangrijke bijdrage 
geleverd om LADIS te bestendigen als 
onafhankelijke en onomstreden lande-
lijke monitor. 
• Nog altijd is de heer Garretsen lid van 
de Gezondheidsraad, een onafhankelij-
ke wetenschappelijke adviesraad met 
als wettelijke taak de regering en het 
parlement te adviseren op het brede 

terrein van volksgezondheid en gezond-
heidszorg.
• De heer Garretsen is sinds 2017 
voorzitter van de Erkenningscommissie 
Interventies in de langdurende zorg, die 
fungeert onder regie van Vilans. Het 
doel van deze commissie is om vanuit 
een onafhankelijke positie, aan de hand 
van expliciete criteria, een ‘erkenning’ 
toe te kennen aan bij haar voorgelegde 
interventies uit de Gehandicaptenzorg 
en de Ouderenzorg.

• Sinds 2017 maakt de heer Garretsen 
deel uit van de Raad van Toezicht van de 
GGzE. Bij de Bibliotheek Helmond-Peel 
is hij sinds de oprichting van de Raad 
van Toezicht in 2020 verbonden als 
toezichthouder aan de organisatie. Hij 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het opzetten en vormgeven van de 
Raad van Toezicht binnen de Biblio-
theek Helmond-Peel.

HELMOND | TILBURG Op dinsdag 24 mei 2022 vond aan de Tilburg University de 1e 
Henk Garretsen-lezing plaats. Prof. dr. Henk Garretsen werd bij deze gelegenheid benoemd
 tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze hoge onderscheiding uit handen 

van burgemeester Elly Blanksma.

Henk Garretsen met zijn onderscheiding 

| F Gemeente Helmond

OldStars walking football clinic bij Stiphout Vooruit
tijdens KBO zomeractiviteitendag 

KBO Stiphout Warande organiseert tij-
dens haar jaarlijkse zomeractiviteiten-
dag wandel- en fietstochten, jeu des 
boules en oud Hollandse spelen. Tevens 
wordt op die dag in samenwerking met 
Jibb+ en Stiphout Vooruit een OldStars 
walking football clinic georganiseerd. 
Deze middag wordt afgesloten met 
een barbecue waarbij een drankje ook 
niet zal ontbreken. Deelname aan de 
activiteiten is gratis, de kosten voor de 
barbecue inclusief enkele consumpties 
bedragen € 17,-.

OldStars walking football hanteert de-
zelfde regels als het regulier voetbal 
met een aantal aanpassingen, zoals niet 
rennen, geen slidings, niet hoog spelen, 
geen fysiek contact, spelen zonder bui-
tenspel en zo nog enkele zaken meer. 
Er wordt gespeeld op een aangepast 
veld van 25x40 meter, 6 tegen 6 zonder 

keeper, met kleinere doeltjes. Uiteraard 
zijn de deelnemers fanatiek en willen 
ze graag winnen, maar verantwoord be-
wegen, meedoen en vooral gezelligheid 
staan voorop. 

OldStars walking football kent geen mi-
nimale of maximale leeftijd, maar we 
denken aan een leeftijd vanaf ongeveer 
60 jaar en ouder. Het is voor zowel 
mannen als vrouwen die kennis willen 
maken met de voetbalsport of een al 
stopgezette carrière willen hervatten. 

Frans van de Kimmenade, voorzitter 
van KBO vertelt: ”Het leek de KBO Stip-
hout Warande een prima idee om een 
OldStars walking football clinic op deze 
dag te organiseren bij Stiphout Vooruit. 
Walking Football en ouderen gaan prima 
samen. Actief bezig zijn en met elkaar 
plezier beleven aan het voetbalspel.”

Voorzitter Marc Relou van Stiphout Voor-
uit vult aan: “OldStars walking football 
ontbreekt nog bij Stiphout Vooruit. De 
zomeractiviteitendag past perfect bij 
Stiphout Vooruit, en deze clinic zou een 
mooi begin kunnen zijn van een leven lang 
actief voetballen bij Stiphout Vooruit van 
de jonge benjamins tot OldStars walking 

football. Wie wil dat nu niet?” Is je interes-
se gewekt en wil je aan de OldStars wal-
king football clinic of één van de andere 
activiteiten mee doen, schrijf je dan nu 
in. Dat kan digitaal via de website www.
kbo-stiphoutwarande.nl of stiphout-
vooruit.nl. Hier staat tevens alle infor-
matie over de diverse activiteiten vermeld.

STIPHOUT Op woensdagmiddag 20 juli aanstaande van 13.00 
tot 18.00 uur houdt KBO Stiphout Warande haar jaarlijkse 

zomeractiviteitendag, op en rond het sportpark Molenven. Dit 
moet leiden tot een waar feest van bewegen, elkaar ontmoeten 

en verbinden. 

F | Stiphout Vooruit
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Een witte tornado raast over de Jeruzalemwijk
Tekst en foto’s: Henk van Dijk 

De buitenkant van de huizen bestond 
uit witte steenblokken en dat was iets 
wat heden ten dage nog wel heel moei-
lijk terug te vinden was. Het was door de 
jaren heen een grijze massa geworden. 

Terug naar het begin
De 122 huizen waren snel gebouwd om 

de woningachterstand in te halen. De 
isolatiewaarde was ook iets om niet over 
naar huis te schrijven. Iedereen had een 
tuintje achter het huis en de indeling 
was: een woonkamer en eetkeuken. 
Boven waren 3 slaapkamers en een 
douchecel met lavet. Door de jaren heen 
zijn de woningen al diverse keren ge-
renoveerd. Ze waren allemaal uitgerust 
met stalen kozijnen en die werden er bij 
de eerste renovatie allemaal uitgehaald 
en vervangen door kunststof kozijnen. 
Er is spouwmuurisolatie toegepast en de 
kolen- en houtkachels zijn bij de renova-
tie verdwenen vervangen door centrale 
verwarming. In de douche en de keuken 
is er een nieuw centraal afzuigsysteem 
aangelegd. Ook nu wordt er weer onder-
houd uitgevoerd en daar hoort nu ook het 
aanbrengen van de witte startkleur bij, 
van meer dan zeventig jaar geleden. Het 
zal er oogverblindend uit gaan zien en bij 
felle zonneschijn zal iedereen er met een 
goede zonnebril buiten moeten lopen. 

Flats gesloopt
Voor een aantal jaren terug alweer, zijn 
de flats van Jeruzalem die aan de Rem-
brandtlaan stonden gesloopt. Hiervoor 
in de plaats is een mooie rij moderne 
woningen teruggebouwd, die in het ge-
heel afwijken van de oude wijkstructuur. 

Van twee bewoners die ik ken, Jan en 
Gonny Bombeeck, die hier al bij vijftig 
jaar wonen, weet ik dat ze nog steeds 
goed d’n aard in hun huis hebben. Zij 
zeggen het hier nog wel twintig jaar vol 
te houden, als het aan hen ligt. Dat zal 
wat de woningen betreft wel gaan luk-
ken, als woningbouwvereniging Volks-
belang het onderhoud aan deze wonin-
gen goed blijft uitvoeren. 

De eerste bewoners
Jan vertelt dat zijn oom tot één van de 
eerste bewoners behoorde van deze 
wijk. Volgens zijn herinnering woon-
den er in de huizen in eerste instantie 
veel KNIL-militairen, zijn oom was een 
KNIL-militair. Oom en tante hebben er 
vanaf de nieuwbouw gewoond, Jan ging 
er geregeld op bezoek.

 De huizen werden gebouwd op een 
plek waar Jan zich voornamelijk weilan-
den herinnert. Ze waren bedoeld voor 
de beroepsmilitairen die na de oorlog te-
rugkwamen en snel een huis nodig had-
den. Maar ook voor andere bewoners. 
Vroeger woonden hier in deze wijk rijke 
en arme mensen door elkaar heen. Jos 
van Wel had bij de opzet van deze wijk 
bedacht dat de bewoners huur betaal-
den naar gelang hun inkomsten.

HELMOND-NOORD Rond 1950 bouwde woningbouwvereni-
ging Volksbelang ten noordoosten van de Wethouder Ebben-
laan een nieuwe woonwijk. Het waren de jaren na de tweede 
wereldoorlog en er was ook een woningnood zoals er nu een 
is. Bij de bouw kreeg men financiële steun vanuit de Mars-
hallhulp. Er moest van de nood een deugd worden gemaakt 

en voorzitter Jos van Wel noemde de nieuwe woonwijk 
Jeruzalem. Deze naam herleidde hij aan de bouwstructuur 

en de bouwmaterialen die er gebruikt werden. 

HELMOND Piet Jeuken en Simon Prinsen hebben afgelopen maandag de 
gouden speld van de Partij van de Arbeid in ontvangst genomen. Zij ont-
vingen deze onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de PvdA en de 
sociaaldemocratie. De onderscheiding werd namens partijvoorzitter Es-
ther-Mirjam Sent bij de heren opgespeld door Gedeputeerde Stijn Smeul-
ders. De gouden speld is de hoogste onderscheiding binnen de PvdA.

De twee Helmondse PvdA-helden werden geëerd tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 24 mei. Beide heren zijn maar liefst 50 jaar (!) lid van de PvdA. 
En beiden hebben ze een lange en zeer actieve staat van dienst voor onze par-
tij. Piet Jeuken kwam na zijn actieve politieke carrière naar Helmond en was 
hier betrokken bij kandidaatstellingscommissies en vele inhoudelijke dialogen. 
Simon Prinsen was maar liefst 16 jaar actief in de Helmondse politiek, 4 jaar 
als raadslid en 12 jaar als wethouder. En hoewel de jubilarissen erkenden dat 
hun politieke loopbaan zich in z’n nadagen bevindt, spraken ze onverminderd 
bevlogen de Algemene Ledenvergadering toe. Én waren ze verheugd dat de 
Helmondse PvdA binnenkort weer is waar ze hoort, ín het stadsbestuur.

Nog meer onderscheidingen 
Naast de gouden spelden werd ook Frankie Jonkers in het zonnetje gezet 
vanwege haar 25-jarig lidmaatschap van de PvdA. Mirjam van der Pijl en Bert 
Valentijn ontvingen de Zilveren Roos van de PvdA Helmond vanwege hun vele 
verdiensten voor de afdeling.

Twirlvereniging Imagination zet 
Helmond op de kaart tijdens NK
HELMOND Afgelopen weekend 
vonden de Nederlandse Kampioen-
schappen plaats van de National 
Baton Twirling Association in de 
Topsporthal in Almere. Gedurende 
2 dagen is er gestreden in diverse 
categorieën en leeftijden voor het 
Nederlands Kampioenschap. Om 
deel te kunnen nemen aan dit kam-
pioenschap moesten de sporters 
zich tijdens nationale wedstrijden 
de plaatsingspunten behalen en 
tijdens de voorrondes zich plaatsen 
bij de laatste 15.

Voor Twirlvereniging Imagination moch-
ten deelnemen aan het NK: Zora van 
Lierop, Esmee van der Vliet, Dafne vd 
Hurk, Lara Ramos Rodriques, Larissa 
Tolle, Rozanne Tolle en Lisanne van 
Stiphout. Na een lange dag van strijden 
om de diverse titels was het duidelijk dat 
het trainen van de afgelopen tijd zeker 
heeft geloond. Zo mochten de sporters 
van Twirlvereniging Imagination diverse 
malen het podium bestreden om een 
medaille in ontvangst te nemen en ook 
meervoudig de titel van Nederlands 
Kampioen. De Nederlandse titels wa-

ren er voor Zora van Lierop (2 maal), 
Rozanne Tolle (2 maal), Esmee vd Vliet 
(2 maal), Lisanne van Stiphout (2 maal) 
en Dafne vd Hurk. Verder was er nog 2 
maal een 2e plaats en 1 maal een der-
de prijs. Het volgende grote evenement 
zal plaatsvinden in de week van 25 juli 
2002 tot en met 31 juli 2002. Dan zullen 
14 landen en 750 sporters strijden om 
de Wereldtitel in het Indoor Sportcen-
trum in Eindhoven. Tijdens dit evene-

ment zullen ook 6 sporters van Twirlver-
eniging Imagination aan mee doen. 
Voor meisjes of jongens die het leuk vin-
den om deze sport te beoefenen, biedt 
de vereniging gratis proeflessen aan. 
Heb je interesse in een gecombineerde 
sport waarin dans, turnen en houding 
aan bod komen in samenwerking met 
een baton, neem dan contact op onder 
nummer 06-18633566 of mail ons via 
info@imagination-twirl.nl. 

F | Twirlvereniging Imagination

F | PvdA Helmond

PvdA geeft Simon Prinsen
en Piet Jeuken gouden speld 
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Terug naar de plek
van zijn jeugd 

In de Helmondse Lambertushof, een fraai kunstenaars-
pleintje achter de Lambertuskerk, staat sinds enige tijd 
een portret van Helmonds grootste kunstenaar Lucas 

Gassel (1488-1569). Het is geboetseerd door beeldhou-
wer Leo van Kraay. Hij had er geen betere plaats voor 

kunnen kiezen.

Door: Ger Jacobs

Lucas Gassel heeft zijn jeugd en de beginjaren van zijn volwassenheid door-
gebracht in Helmond. Aanvankelijk woonde hij net buiten de Binderse Poort 
tussen de riviertjes de Ameide en de Aa, een gebiedje dat ‘tussen de Brugs-
kes’ werd genoemd. Daarna kocht zijn vader een huis aan de Markt tegenover 
het klokhuis en op nauwelijks 150 meter van de Lambertuskerk. Daar leerde 
Lucas van zijn vader de grondbeginselen van het schilderen. Als opgroeien-
de jongen heeft hij vanuit de Markt, samen met vriendjes, Helmond verkend; 
zowel buiten als binnen de wallen. Zo moet hij ook in het gebied rond de 
Lambertuskerk geweest zijn op de plaats waar hij nu door Leo van Kraay is 
vereeuwigd.  

In zijn deftige kledij van meester-schilder van het Brusselse Lucasgilde kijkt 
hij naar de apsis van de kerk. Maar kijkt hij ook echt? Het lijkt eerder alsof hij 
wegdroomt naar het begin van de 16e eeuw. Je ziet hem met een verholen 
glimlach terugdenken aan zijn jeugd, aan de kleine stad Helmond met zijn 
kerk, zijn markt, zijn kasteel, zijn wallen en de riviertjes die er als grachten om-
heen stroomden. Of denkt hij aan de kwajongensstreken die hij samen met 
vrienden uithaalde: appels stelen uit de tuin van de pastoor of veeboeren op 
de markt voor de gek houden? Zijn gezichtsuitdrukking vertelt dat het dierbare 
herinneringen zijn. 

Hij staat er helemaal op zijn plaats; dat beeld in het centrum van Helmond, 
van een Helmonder, door een Helmonder en voor Helmonders. 

Leo van Kraay, Portret van Lucas Gassel, 2020 | F Ger Jacobs

Bekijk het videoverslag nu op onze 
facebook pagina of op www.helmondnu.nl

Stiphout Vooruit is kampioen!

De ploeg van trainer Mario Plugers had aan één punt ge-
noeg in de wedstrijd tegen Bavos om zich tot kampioen 
te kronen, men won met 2-0.  Zoals vaker was ook deze 
kampioenswedstrijd niet van een hoog niveau. Het duur-
de tot twintig minuten voor tijd alvorens Teun Vos met een 
poeier in de kruising de ban brak. Stijn de Kleine maakte 
pal voor tijd de 2-0. Aanstaande zaterdag 4 juni is iedereen 
van harte uitgenodigd om de selectie te komen feliciteren 
met het behaalde kampioenschap in de vierde klasse. De 
kampioensreceptie start om 18.00 uur.

STIPHOUT Na tien jaar keert Stiphout Vooruit terug in de derde klasse. Afgelopen weekend 
heeft het eerste elftal de titel binnen gesleept in de vierde klasse F van de KNVB. 

Een mooie prestatie waar de hele vereniging trots op is. 

@WEEKKRANTDELOOP
VIDEOVERSLAG DOOR 
WIM KLAASEN

F | Pieter Klaasen

HELMOND Zondag 22 mei vonden 
in ons eigen turncentrum niet alleen 
de clubkampioenschappen voor 
onze recreanten plaats, maar was 
het ook een geschikt moment om 
enkele jubilarissen in het zonnetje 
te zetten. Allen zijn inmiddels 12,5 
jaar lid van onze vereniging:

Kirsten Bevers, turnster in de hoogste 
1e divisie en lid van de activiteitencom-
missie Emma Hagens, ex-turnster en 
trainster van meerdere recreatiegroe-
pen. Monique Jonkers, lid van de activi-
teitencommissie. Hartelijk gefeliciteerd!
www.ht35.nl

Huldiging jubilarissen HT’35

Van links naar rechts: Kirsten Bevers, Monique Jonkers en Emma Hagens | F HT’35
hartstichting.nl
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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

Hé Helpende Held!
Wat zou jij willen  

veranderen?

Zorg jij voor een naaste?
En kun jij wel een steuntje 

in de rug gebruiken?
Als Helmondse mantelzorger vraag je nu 

gemakkelijk een gratis GoedVoorMekaarGesprek 
aan en krijg je daarbij de GoedVoorMekaarBox met 

allerlei informatie en goodies. 

Bel 0492 59 89 89 of mail 
aanvraag@goedvoormekaar.org

Liever eerst meer informatie?
Check www.goedvoormekaar.org 
of mail info@goedvoormekaar.org 

Kinderplein 
In Beweging 
Tegen Kanker
HELMOND In het weekend van 25 en 
26 juni wordt er rondom het historische 
Kasteel van Helmond een 26-uurs wan-
delevenement georganiseerd. Tijdens dit 
evenement lopen teams in estafettevorm 
om zoveel mogelijk geld op te halen voor 
drie lokale goede doelen.

Door: Anke van den Hurk

Dit hele weekend is er ook een kinderplein. 
Op dit plein zullen verschillende leuke spel-
len en activiteiten te doen zijn voor een klein 
prijsje. Er staat een gigantisch springkussen, 
een kabelbaan, een kleurplaat kleuren, je 
kunt glazen potjes versieren die we ’s avonds 
bij de lichtjesceremonie langs de route zetten. 
Er is een kazenspel, sjoelbak, maar misschien 
ben jij veel beter in blikgooien en gooi jij alle 
blikken om. Ook staat er een echte snoep-
kraam waar je heerlijke snoepjes kunt kopen. 
Op zondagochtend is er een Kinderloop. Hier 
mogen de kinderen gratis een half uurtje mee 
wandelen. Van 10.00 uur tot 10.30 uur lopen 
ze mee om ook het gevoel van verbondenheid 
te ervaren en hun steentje bij te dragen. Na 
het wandelen zijn er nog wat extra verrassin-
gen voor de kinderen. En wat die zijn?

Iedereen is van harte welkom! 
Tot 25 en 26 juni! 

Compaen trakteert omwonenden en
schoolkinderen op een ijsje

Buren
Joost Lobée, directeur-bestuurder van Compaen, 
benadrukte in zijn verhaal het belang van ‘goede 
buren’ zijn. Hij bedankte hen voor het geduld en 
vertrouwen. Nog niet zo lang geleden ging Compaen 
het gesprek aan met de bewoners van de inmiddels 
gesloopte woningen die op deze plek stonden. 

En nu is alweer het hoogste punt van de nieuw-
bouw bereikt. “Dat konden we helaas door corona 
niet vieren. Vandaar vanmiddag een update én een 
ijsje voor onze buren”, aldus Joost.

Stichting Stiphoudt
De 18 studio’s worden straks bewoond door men-
sen met een verstandelijke beperking. De meesten 
van hen komen uit Stiphout en wonen nu nog bij 
hun ouders. De ouders hebben stichting Stiphoudt 
opgericht omdat zij graag willen dat hun kind met 
een verstandelijke beperking in Stiphout kan blijven 

wonen. De stichting heeft samen met Compaen 
kunnen regelen dat er een mooi en praktisch woon-
gebouw kon worden gerealiseerd. Voor de onder-
steuning en begeleiding van de bewoners heeft 
stichting Stiphoudt een ervaren zorgaanbieder Fit-
tin gecontracteerd. 

Zij zijn een onderdeel van stichting Prisma en zij be-
geleiden meerdere wooninitiatieven. Fittin gaat de 
24-uurs zorg verzorgen. Voor de 18 studio’s zijn in-
middels al 16 nieuwe bewoners van Leefhuis Stip-
houdt bekend. De ouders en kinderen van Stichting 
Stiphoudt zijn enorm blij dat, na een jarenlange 
zoektocht naar passende woonruimte in Stip-
hout, hun ‘nieuwe thuis’ nu steeds dichterbij komt.  

Mochten er overigens nog mensen zijn die een 
woonplek voor hun zoon/dochter met een verstan-
delijke beperking zoeken, neem dan gerust contact 
op met Ad van den Brand, zie ook website www.
stiphoudtleefhuis.nl.

Zingende bouwvakkers
Moeskops’ Bouwbedrijf is hard bezig met de bouw 
van de 30 nieuwe appartementen. Omwonenden 
spreken van zingende bouwvakkers en zijn on-
danks dat bouwen ook overlast kan geven, positief 
over het traject. Naar verwachting zal het project in 
het najaar (oktober-november) worden opgeleverd.

Bouw Van der Weidenstraat in Stiphout op stoom

STIPHOUT Het nieuwbouwproject van Compaen aan de Van der Weidenstraat 
in Stiphout is goed op stoom. Het project Van der Weidenstraat behelst 18 

studio’s voor mensen met een verstandelijke beperking en 12 appartementen 
voor jongeren onder 23 jaar. Aan de belofte om omwonenden en ook de kinde-
ren van de naastgelegen basisschool mee te nemen in het bouwproces, is op 

25 mei gehoor gegeven. Woningstichting Compaen, Moeskops’ Bouwbedrijf en 
Stichting Stiphoudt vertelden toehoorders over de voortgang van het project en 

bedankten de wijk voor hun geduld en vertrouwen.

Kinderen van basisschool De Lindt in de rij voor een ijsje 

| F Woningstichting Compaen

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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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

Donderdag 2 juni 19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 4 en zondag 5 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
11.00 uur Luciakerk EERSTE COMMUNIE
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk
Intenties: Sjan Merkx vw sterfdag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits; André de Bruijne
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv les Femmes
Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Theo van Bommel

Maandag 6 juni: TWEEDE PINKSTERDAG/MARIA MOEDER VAN DE KERK
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gertie en Anke 

Donderdag 9 juni 
19.00 uur Luciakerk GEEN VIERING

Vrijdag 10 juni 19.00 uur Luciakerk VORMSEL bisschop G. de Korte/
M. Verhoeven mmv Common Voice

Zaterdag 11 en zondag 12 juni: HOOGFEEST HEILIGE DRIE-EENHEID
17.00 uur Helmond-West deken Seidel mmv Arie Ketelaars
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk deken Seidel mmv Jan van de Beek met kinderkerk
10.00 uur Luciakerk pastoor Swagemakers mmv Cantorij en kinderkerk
Intenties: familie Dirks-Kanters
11.15 uur Trudokerk pastoor Swagemakers mmv Damiaankoor
Intenties: Uit dankbaarheid naar pastoor van Kessel b.g.v 65-jarig priesterjubileum; Huub Rijkers en 
Maria Verschuuren, echtgenote en voor hun overleden ouders

Evangelische Gemeente Helmond
De eredienst 
Zondag 5 juni is het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, en zoals elke zon-
dag staat ook nu het levende en levensveranderend evangelie van onze Here Jezus Christus weer 
centraal. We vieren tevens het avondmaal waarin we het lijden, sterven én opstanding van onze 
Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Gerrit Vink. Onze gastvrouwen staan klaar om u van 
harte welkom te heten. Aanvang eredienst 10 uur, de zaal is open vanaf 9.30 uur.
Tiener- en kinderdienst
Komende zondag 5 juni 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 7 juni is het aanbidding en gebedsavond via Zoom. We geven God de hoogste eer voor 
wie hij is en voor de wonderen die hij nog altijd doet. We bidden voor de kerk van onze here Jezus 
Christus, de leiding van ons land en onze stad en voor de wereldleiders opdat we allemaal zijn rust 
en vrede persoonlijk mogen leren kennen. Aanvang 19.45 uur.
De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er een 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.

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

Elke 1e zondagmiddag en 1e donderdagavond van de maand

Maak kennis met Hoeve Ruth
en het natuurbegraven
Sluit aan bij de informatieve wandelingen: we vertellen  
over de natuurbegraafplaats en het natuurbegraven op 
deze bijzondere plek tegen het dal van de Astense Aa. 
Aanmelden kan via de website, e-mail of een telefoontje. 

Liever een persoonlijk gesprek en rondleiding met de 
electrocar? Maak hiervoor een afspraak.  Informatie-
centrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Juliette Poelmann-Magis

een afscheid
precies zoals u het wilt

U bent altijd welkom  
voor een open gesprek.  
 
Bel 0492 - 66 60 00 of ga  
naar monutamagis.nl.

Magis

Op 27 mei 2022 namen wij kennis van het onverwachte 
overlijden van onze medewerkster 
Rosita van Haaren-Duijmelings. 

Rosita is vanaf 2020 werkzaam bij ons geweest als 
interieurverzorgster. Wij kennen haar als zeer gemotiveerde, 

betrokken en plezierige collega. Ze had echt hart voor de zaak.

Wij wensen de familie en alle nabestaanden van Rosita veel 
sterkte toe met dit grote verlies.

Directie en collega’s,
Variant Schoonmaak Service

Hart Cleaning Service
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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 4 juni van 11.00 tot 14.00 
uur en op woensdag 15 juni van 13.00 tot 
16.00 uur. Locatie: De Torelaer, Gronin-
genhof 4, Helmond. Alle Helmonders, 
jong en oud, zijn welkom. Zie ook www.
facebook.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 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, fiet-
sen en ander klein materieel.

MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Hout-
se Slem is weer gestart. We spelen 
op maandagavond competitie en vrij-
dagmiddag vrije inloop in Wijkhuis De 
Geseldonk. Nieuwe leden zijn welkom. 
Ook starten we weer met een cursus 
voor beginners, die wordt gegeven in 
een kleine groep van 4 deelnemers. Info 
en aanmelden bij Theo Leijten 06 – 21 
42 51 09.

MIERLO-HOUT Elke donderdagmid-
dag vrij kaarten, rikken, in de Geseldonk 
in Mierlo-Hout van 13.30 uur tot 17.00 
uur. Aanmelden vanaf 13.15 uur tot 
13.30 uur. Inleg 1 euro. Geen 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 
vooral kleurrijk is en meestal geïnspi-
reerd door bloemen en landschappen. 
Te bezoeken tijdens openingsuren in 
Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 Helmond.

HELMOND-NOORD Afgelopen we-
ken heeft er herhaaldelijk een oproepje 
in De Loop gestaan voor de wijkmani-
festatie op 26 juni. Door het uitvallen 
van een mede-organisator en de korte 
tijd ter voorbereiding hebben we helaas 

moeten besluiten deze niet door te laten 
gaan op 26 juni. Op deze te korte termijn 
lukt het niet de markt te organiseren die 
we voor ogen hadden. Het zou geweldig 
zijn als we het samen toch voor elkaar 
krijgen weer een mooie markt voor Hel-
mond-Noord te organiseren. Daarom 
zijn we op zoek naar mensen die dat 
ook zien zitten en graag iets voor de wijk 
willen doen. Ben je goed in organiseren? 
Weet je wat onze wijk nodig heeft en bij 
wie je daarvoor moet zijn? Zeg je ja, ik 
wil hier een bijdrage aan leveren? Neem 
dan contact op met Wilma van Grins-
ven, wilma.vangrinsven@levgroep.nl of 
06 – 40 94 48 87.

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.

BROUWHUIS Op 3 juni is het weer 
Donutdag. Het is dan feest in onze 
buurthuiskamer van Perron 3. We de-
len donuts, koffie en gezelligheid met 
elkaar. En we doen natuurlijk allerlei 
leuke spelletjes met donuts. Donutdag 
is voor iedereen in de buurt en vooral 
voor vaders, moeders, opa's, oma's en 

kinderen. We vinden het leuk als je erbij 
bent! We zijn open van 13:00 – 16:00 
uur (Overloop 48a, Helmond).

HELMOND-NOORD Speeltuin Le-
onardus organiseert op zondag 5 juni 
en maandag 6 juni een Pinkster Fancy 
Fair. Heeft u niks te doen met Pinkste-
ren, kom dan gerust een kijkje nemen. 
Er staan ongeveer 10 kramen onder het 
afdak met allerlei spelletjes. Ook kunt 
u loten kopen met leuke prijsjes. De 
opbrengst hiervan is voor het spelende 
kind. Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur. Toe-
gang is gratis. Speeltuin Leonardus, Mgr. 
Swinkelsstraat 24 Helmond.

HELMOND-WEST Garageverkoop – 
kofferbakverkoop in de wijk Houtsdonk. 
Buurtkamer Houtsdonk organiseert 
op zondag 5 juni samen met de wijk 
Houtsdonk een garage-/kofferbakver-
koop. Bewoners uit de wijk kunnen gra-
tis meedoen. Deelnemers kunnen hun 
spullen op de stoep of op het grasveld 
achter de flats verkopen. De Buurtka-
mer zal met de buurttent op het grasveld 
staan.

BINNENSTAD Van 3 juni tot 20 juli 
2022 exposeert de schildersgroep van 
Atelier Simulart uit Helmond in de Fon-
kel. Simulart werkt onder leiding van 
Willy Boetzkes en Mariet vd Wasenburg 
in ‘De Uilenburcht’ te Helmond. Expo-
sitie te bezoeken tijdens openingsuren 
in wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 te Helmond.

Bloemen en insecten, 
biologie van een ontmoeting 
HELMOND-WEST Op donderdag 16 juni 2022 
organiseert IVN Helmond In samenwerking 
met KNNV Helmond een lezing door bioloog 
Rini Kerstens uit Erp. De lezing vindt plaats in 
de kantine van Speeltuin Helmond-West, Ar-
bergstraat 85 en begint om 20 uur.

‘Insecten houden van bloemen’. Het lijkt wel een 
populaire reclameslogan. Maar het is veel meer. Er 
gaat een complete wereld schuil achter het bezoek 
van insecten aan bloemen. 
Insecten en bloemen die elkaar min of meer toeval-
lig tegenkomen, maar ook soorten die voor elkaar 
geschapen zijn. Kenmerken van hun (lichaams-)
bouw en gedrag zijn dan in detail afgestemd op 
hun ontmoeting.

Een verhaal:
• van lokken en verleiden,
• van roltong tot zuigsnuit,
• van stuifmeelkorrels en beharing,
• van belonen en misleiden, 
• van leren en onthouden, een verhaal 
 ‘in geuren en kleuren’.

Stilstaan bij bloemen en insecten betekent kennis-
maken met een innige relatie, zicht krijgen op de 
functionaliteit van bouw en gedragingen en op een 
stukje samenhang in de natuur. Zonder insecten 
geen bestuiving, dus minder gewassen! Het zal 
echter ook en vooral een ontmoeting zijn van ver-
wonderen en bewonderen! Entree is 2 euro p.p., 
pinnen is mogelijk!

Natuurmarkt Helmond in Warande
WARANDE In stadswandelpark de Waran-
de wordt op zondag 12 juni 2022 van 12.00 
tot 17.00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt Hel-
mond georganiseerd. Ongeveer 40 organi-
saties, verenigingen en particulieren zullen 
demonstraties en voorlichting geven op het 
gebied van natuur, milieu en duurzaam-
heid, gericht op een breed publiek, van jong 
tot oud! De markt biedt doe-activiteiten en 
interacties met het publiek. Er wordt veel 
aandacht besteed aan kinderactiviteiten. 
De markt wordt georganiseerd door ’Na-
tuurplatform Helmond’. De toegang tot de 
markt is gratis.

Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De Natuur-
markt is heel goed te combineren met een bezoek-
je aan een gratis concert in het Carat-muziekpa-
viljoen (vanaf 12.00 uur), de midgetgolfbaan, het 
dierenpark of het gezellige terras van Paviljoen 
de Warande. De Natuurmarkt wordt gehouden 
in en rondom de ´Bijenhal´ in stadswandelpark 
de Warande. (GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP Hel-
mond). De ingang tot de markt bevindt zich aan 
de Aarle-Rixtelseweg. Een impressie van de na-
tuurmarkt kunt u vinden onder de rubriek foto’s 
op www.natuurmarkthelmond.nl. Daarop ziet u 
ook de lijst van activiteiten van de deelnemers 
aan de natuurmarkt van dit jaar.
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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
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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.

BUGS OUT Horren en Raamdecoratie.
De specialist die naar ú toe komt. Wij 

leveren kwaliteitsproducten tegen aantrek-
kelijke prijzen. Altijd gratis inmeten en gratis 

monteren. Voor meer informatie : www.
bugsout.nl of mail naar info@bugsout.nl. 

Bellen kan natuurlijk ook op 06-45765505.

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 
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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo
www.fysio-brouwhuis.nl 

Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025
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SPORTIEF 
OP PAD

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

voor

3549.-

Voorzien van een 
Bosch Performance 
CX motor met 85nm 
en een 625wh accu.

PEAGSUS 
PREMIO 
EVO 10 LITE

20% 
KORTING
OP EEN
SLOT
NAAR 
KEUZE

Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 11 juni 2022

nu van
3849,-


