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Perkplanten 
in terraspot
In diverse soorten en 
kleuren. 11.99 p.st.

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 v

an
 8

 t
/m

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 v

an
 8

 t
/m

 1
4 

 1
4 

ju
ni

ju
ni

 2
02

1
 2

02
1 

en
 z

ol
an

g 
de

 v
oo

rra
ad

 s
tr

ek
t.

 e
n 

zo
la

ng
 d

e 
vo

or
ra

ad
 s

tr
ek

t.

5.99

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

RIJPELBERG Baroniehof, Groningenhof, 
Rakthof, Utrechtplein.

CENTRUM Asterstraat, Fresiastraat, 
Korenbloemstraat, Primulastraat.

STIPHOUT Wevestraat, Laardonk, 
Hillendonk, Dorpsstraat.

BROUWHUIS Zondag 19 Juni is het 
weer de derde zondag van de maand 
en dan staat onze tuin weer open 
voor publiek. Met dit keer als thema 
‘Fruitfeest’. De zomerkoninkjes zijn 
volop in de bloei en maken lekker 
rode vruchten. De zon laat ook an-
der fruit tot zijn recht komen en dit 
worden snoepjes van de natuur.

Je kunt op deze dag zien wat voor 
activiteiten wij allemaal organise-
ren en de akker is dan van dichtbij te 
zien. Voor de kinderen is er een leuk 
lichtwezen-spel en ze kunnen zich in-
schrijven voor onze Kidsclub. Voor de 
volwassenen hebben we onze koffie 
en thee klaarstaan met natuurlijk iets 
ambachtelijks lekkers erbij.

Dus zet in je agenda: 19 juni mei van 
13.00 – 17.00 uur Open Tuindag. En-
tree is gratis.
Stichting Vrienden Stadstuin Hel-
mond, Meanderlaan 6 Helmond 
(Brouwhuis). Parkeren kan bij het 
crematorium. Voor meer info: www.
stadstuinhelmond.nl. E-mail: stich-
tingvriendenstadstuin@gmail.com.

Fruitfeest bij 
Stadstuin Helmond

F | Nicole van de Rijt.

BEZORGERS GEZOCHT 

BEZORGING@DELOOP.EU 
06-18938912
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Op zaterdag 18 juni openen we de deuren van Oranjekade in Helmond. Op deze dag bent u van harte 
welkom tussen 11.00 uur en 15.00 uur op het bouwterrein van Oranjekade, gelegen aan Oostende. 
De ingang vindt u nabij de Julianabrug. Kijk voor meer informatie op onze website. Graag tot dan!

u op de

ORANJEKADE | ZATERDAG 18 JUNI  

banbouw.nlbanbouw.nl

DAG VAN DE BOUW

WOONZORG
CENTRUM 
RESIDENTIE 
SUYTKADE

Venazorg is een thuiszorginstelling 
actief in de regio Zuidoost 
Brabant. We werken met een 
team van professionals in ons 
woonzorgcentrum Residentie 
Suytkade.

De passie voor het werken in de 
zorg maakt ons sterk. We stellen de 
wensen van onze cliënten centraal 
en zijn persoonlijk betrokken bij hun 
verhalen en zorgvragen.

We zijn er voor iedereen en werken 
met mensen vanuit verschillende 
culturele achtergronden.

Onze diensten
• Woonzorgcentrum
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Begeleiding & ondersteuning
• Hulp in de huishouding 

Woonzorgcentrum Residentie Suytkade
Binnen de Residentie kunt u prettig wonen, 
in uw eigen comfortabele appartement, 
met de zorg die u nodig heeft binnen 
handbereik.
 
Onze zorgverleners hebben verschillende 
culturele achtergronden en staan 24 uur 
per dag, 7 dagen per week voor u klaar.

0492-236009
INFO@VENAZORG.NL
WWW.VENAZORG.NL

Wij hebben 
nog een aantal 
appartementen 

beschikbaar
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Eén dag, twee locaties
De Watersportdag start zondag 12 juni om 10:00 
uur en sluit af om 16:00 uur. De dag zal plaats-
vinden op twee locaties. Mohamed: “Kinderen 
en jongeren, maar ook volwassenen, kunnen 
kennis komen maken met watersport bij de 
Berkendonk en bij de Kanaaldijk Z.O.” Voor 
Windsurfing Berkendonk moet je je vooraf in-
schrijven, bij de andere verenigingen is er een 
vrije inloop.

Unieke samenwerking
De Watersportdag is ontstaan uit een samen-
werking tussen Jibb+ en de vijf watersport-
aanbieders: Jeugd Zeilvereniging Berkendonk, 
Windsurfing Berkendonk, HWC Helmvaarders, 
de Helmondse Reddingsbrigade de Reddings-
klos en HWV Helmondse Watervrienden. Dit 
jaar zal deze unieke sportdag ondersteund 
worden door de Helmondse Sporthelden. Deze 

organisatie stimuleert sportparticipatie onder 
Helmondse kinderen en jongeren.

Doe mee!
“Je kunt deelnemen aan de activiteiten bij de 
vijf watersportaanbieders en misschien ontdek 
je wel jouw favoriete sport”, vertelt Mohamed. 
Bij de meeste aanbieders geldt een vrije inloop, 
alleen bij Windsurfing Berkendonk is inschrij-
ven verplicht. Kijk op www.jibbplus.nl voor het 
volledige programma en kom kennismaken met 
diverse watersporten. 

HELMOND Zondag 12 juni is het zo ver, dan organiseren de watersportverenigingen in Helmond 
samen met Jibb+ de Watersportdag. “Na vier jaar van afwezigheid kunnen kinderen vanaf 
8 jaar weer kennis komen maken met zeilen, windsurfen, kanoën en de reddingsbrigade”, 
vertelt Mohamed Yahia, buurtsportcoach bij Jibb+. Kijk op www.jibbplus.nl voor het volledige 
programma en kom naar de Watersportdag! 

" Je kunt deelnemen aan 
 de activiteiten bij de vijf 
 watersportaanbieders en 
 misschien ontdek je wel 
 jouw favoriete sport".

Terug van weggeweest: 
de Watersportdag 
in Helmond

F | Jibb+

HELMOND Je leest het goed: de zesde editie 
van het tofste urban- en hiphopfestival van 
Nederland is een feit.

Nadat UrbanMatterz begin mei besloot om 
te stoppen met de organisatie van het Urban-
Matterz Festival en alle andere urban events en 
activiteiten, ontvingen zij een ware stortvloed 
aan reacties. Het begrip voor hun besluit om te 
stoppen enerzijds en de vele argumenten om 
toch door te gaan anderzijds, heeft hen over de 
streep getrokken om er op terug te komen en 
voor de organisatie van het UrbanMatterz Fes-
tival in september samen door te pakken. Echte 
oldschool hiphop-fans kunnen hun hart in sep-
tember weer ophalen. 

De grondleggers van de hiphop, de founding 
fathers, wanen zich dan weer even terug in de 
tijd. Kinderen (jong en oud) kunnen op een spor-
tieve en creatieve manier kennis maken met 
Urban Sports, Dance & Culture. Dit alles in een 
stad die bekend staat om zijn grauwte smoel, 
maar waar juist de goede sfeer en het warme 
ontvangst de meest genoemde redenen zijn 
door bezoekers uit binnen en buitenland, om 
één keer per jaar een weekend lang te genieten 
van de relaxte sfeer in en om De Cacaofabriek in 
Helmond. 
Bezoekers wilden het niet missen, 
De stad wilde het niet missen, 
De artiesten wilden het niet missen.
De organisatie wilde het niet missen.

Daarom: URBANMATTERZ 2022 6th edition
Het festival zal plaatsvinden op zaterdag 24 en 
zondag 25 september.

Zaterdag 24 september concert
De oorspronkelijke geplande twee concertavon-
den in de Popzaal van De Cacaofabriek, worden 
teruggebracht naar één avond: zaterdag 24 sep-
tember, de ‘Golden Era.’  De complete line-up 
wordt binnenkort in één keer bekendgemaakt.

Zondag 25 september festival
Sports Tijdens de festivalzondag zal weer een 
breed scala aan urban sports worden gepresen-
teerd. Niet alleen om naar te kijken, maar zeker 
om ook mee te doen. Door een unieke samen-
werking met Fonds Gehandicaptensport en met 
‘Uniek Sporten de Peel’, is er speciale aandacht 
voor inclusiviteit: iedereen moet kunnen mee-
doen! Kinderen kunnen ook zelf gaan ervaren 
hoe het voelt, om met een beperking te sporten.     

Dance Er zal een grootse dancebattle worden 
georganiseerd in de dance area, waar gestreden 
wordt om diverse titels. 

UrbanCulture Naast het educatietraject dat in 
de aanloop naar het festival loopt, zijn er tijdens 
het festival verschillende culturele activiteiten 
om te ontdekken.

Graffiti Een aantal artiesten zullen op uitno-
diging hun skills tonen. Daarnaast kunnen be-
zoekers natuurlijk zelf ook werken aan de eigen 
vaardigheden.

UrbanMarket De organisatie streeft ernaar een 
aantrekkelijke markt samen te stellen, waar ur-
ban artikelen verkocht gaan worden. Interesse? 
Stuur een mailtje naar info@urbanmatterz.nl 
als je een leuk aanbod hebt.

Don’t call it a comeback!
UrbanMatterz gaat door! 

HELMOND Beweeg mee met ons. In Bewe-
ging Tegen Kanker is een evenement waar 
beweging, verbinding en saamhorigheid 
centraal staan. In het weekend van 25-26 
juni 2022 gaan deelnemers rondom het his-
torische Kasteel van Helmond samen bewe-
gen tegen kanker. 

Maar liefst 26 uur gaan verschillende teams 
in estafettevorm wandelen. Zaterdag starten 
zij om 14.00 uur en gaan tot zondag 16.00 uur 
samen bewegen. Iedereen krijgt te maken, di-
rect of indirect, met deze vreselijke ziekte. In-
loophuis de Cirkel, Hospice de Populier en het 
Elkerliek Ziekenhuis zijn de Helmondse goede 
doelen. Wilt u sponsoren of meelopen, ga naar 
www.inbewegingtegenkanker.com en meld u 
aan bij team De Loop of bij een van de andere 

teams als loper (15 euro) of gewoon als kleine 
sponsor (elk willekeurig bedrag), belangrijk is 
dat men zoveel mogelijk geld ophaalt. 
GA NAAR www.inbewegingtegenkanker.com 
kies knop ‘doneren’, ‘ik wil een team sponso-
ren’, klik weekkrant De Loop of een ander team 
aan en maak een willekeurig bedrag over. 
In week 25 gaat Weekkrant De Loop de op-
brengst van een of meerdere pagina’s schen-
ken aan het evenement, al haar klanten wor-
den benaderd om middels een logo dat op de 
pagina komt te staan dit evenement met een 
klein bedrag te sponsoren. Dus Team De Loop 
zoekt lopers (tijden worden in overleg vastge-
steld, vanaf 1 uurtje lopen) of sponsors die dit 
belangrijke doel mede ondersteunen.
Ga naar www.inbewegingtegenkanker.com en 
doe mee!

OPROEP 
Team Weekkrant De Loop gaat ook deelnemen: 
In Beweging Tegen Kanker, meld u aan?

OPROEP, STEUN DIT GOEDE DOEL! 25 en 26 juni 2022: 
IN BEWEGING TEGEN KANKER! 

www.inbewegingtegenkanker.com 
kies knop ‘doneren’, ‘ik wil een team sponsoren’, klik Weekkrant De Loop 

of een ander team aan en maak een willekeurig bedrag over. DANK U!
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Welke ondernemer is duurzaam 
verantwoord bezig en verdient de 
Groene Pluim?
Stichting De Groene Pluim stimuleert ondernemers in heel Nederland om 
duurzaam te ondernemen. Niet door hen te controleren, maar door hen te 
belonen! Voldoet u als ondernemer ook aan een aantal criteria, dan kunt u 
in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Dat kost niets en levert u veel 
inspiratie, goede publiciteit en goodwill op. De gemeente Helmond steunt dit 
initiatief en roept duurzame ondernemers op om zich aan te melden.

Een netwerk voor kennisoverdracht
Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers, 
die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet 
alleen de Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun 
kennis door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, events en best practices. Zij kunnen 
andere ondernemers inspireren om hun bedrijf te verduurzamen. Via De Groene 
Pluim worden bedrijven in het zonnetje gezet.

Aanmelden
Ondernemers in Helmond kunnen zich aanmelden tot en met 14 juli 2022 via 
www.degroenepluim.nl. Een jury bestaande uit een materiedeskundige, een 
bestuurslid van de Groene Pluim en een vorige Groene Pluim winnaar beoordelen 
vervolgens de aanmeldingen. De uitreiking zal plaatsvinden op, hoe kan het ook 
anders, 10 oktober 2022, De Dag van de Duurzaamheid. 

Bekendmakingen

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

grasveld aan de Rupelstraat 27-05-2022 De buurtcamping brouwhuis,  2022-X1617

  2 september t/m 4 september 2022  

Havenweg 4 27-05-2022 Live muziek kennedymars franske,  2022-X1620

  2 en 3 juli 2022  

Havenweg 4 27-05-2022 Kasteeltuinconcerten podium  2022-X1623

  havenweg, 8 juli t/m 27 augustus 2022  

Hoogeindsestraat 24 30-05-2022 Buurtfeest annawijk, 9 juli 2022  2022-X1632

Cacaokade 1 02-06-2022 Urban matterz, 25 september 2022  2022-X1672

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.

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

Dijksestraat 131 25-05-2022 kappen bomen parkeerplaats 7004901

Julianalaan 14 30-05-2022 vergroten woning 7010713

Korte Dijk 8 31-05-2022 uitbreiding bedrijfspand 7013831

Havenweg 4 27-05-2022 plaatsen overkappingen op de  7008223

  kasteellaan en havenweg 

Breitnerlaan 18 31-05-2022 uitbreiden woning 7012699

Rutkenshoeve 12 01-06-2022 verbouwen woning 7018489

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

Basstraat 138 30-05-2022 vergroten woning 6655977

Metopestraat, sectie F 1158 30-05-2022 maken 12 uitritten   6989825

Geeneind 22 30-05-2022 oprichten carport 6899907

Helmondselaan 15 30-05-2022 verwijderen schoorsteen  6987521

Heibloemweg 10 31-05-2022 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2 6547493

Horstlandenpark 10 01-06-2022 maken uitweg 6994055

Bosselaan 18 02-06-2022 plaatsen bestaande woonwagen 7004019

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Cornetpad 18 18-02-2022  oprichten aanbouw (t.b.v. mantelzorg) OLO 5222519 

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

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

Burgemeester Geukerspark 31-05-2022  Drakenboot Festival, Burgemeester  2022-00089

  Geukerspark, 3-6 t/m 5-6-2022 

Havenweg 2-4 01-06-2022 Pinksteren, 4 t/m 6 juni 2022 2022-X1526
 

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. Dit kan ook digitaal via 

www.helmond.nl/bezwaar. 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:

Binderseind 23-25 07-04-2022 aanbrengen fysieke scheiding en  6885997

  wijzigen huisnummer  

Lieshoutseweg 72A, 72B 28-01-2022 vestigen ondergeschikte zorgfunctie  6681899

  bij agrarisch bedrijf 

Horstlandenpark 10 28-02-2022 verbouwen woning  6566209

Aarle-Rixtelseweg 63 09-04-2022 aanleg siertuin en oprichting  6890845

  erfafscheiding 

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

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

Buliński, M.L.  22-04-1987

Beckers, J.A.  30-11-1984

Anasagasti, S.C.  04-02-1961

Maszner, B.M.  03-03-1984

Mehmedaliev. D.S.  12-08-1994

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

Ramsukul, A.W.  25-02-1984

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

Bajkowski, P.P.  28-06-1982

Bajkowska, E.  23-12-1987

Gąsienica, S.A.  27-04-1958

Grabowska, P.  06-07-2001

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Vis Specialist Heistraat 105 Het starten van een bedrijf voor 

de verkoop van verse vis en 

het bereiden van visschotels.

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

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

2 juni 2022 een melding is ontvangen van een voornemen om handelingen te verrichten ten 

gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van afdeling IBOR gemeente Helmond en betreft de locatie die bekend 

staat als Steenweg 25 met locatiecode AA079408344.

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 9 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.

Tekst en foto’s: Henk van Dijk.

Zondag
Dat men ook op zondag op deze 
weersomstandigheden rekende, was 
een normale zaak. Dit werd echter 
een grote tegenvaller, want de meteo 
wist een ander weerbeeld te melden 
op zondag. De starts waren nog alle-
maal goed te doen, echter hoe verder 
de zondag vorderde, hoe slechter het 
weer werd. De boten met hun ped-
delaars moesten vaak door harde re-
genbuien varen en er kwam veel wa-
ter in de boten te staan. Niet alleen 
van het opspattende water van de 
peddels werd men nat, maar ook van 
de hevige regen. Een groot pluspunt 
was er wel, omdat de onweersbuien 
die waren voorspeld, Helmond ge-
lukkig met rust hebben gelaten. Het 

waren allemaal bikkels die in die bo-
ten tekeer gingen, als het startschot 
geklonken had. Er werd door allen 
gestreden om een plaats in de finale.

De finale
Er werd echter om vijf uur in twee 
halve finales gestreden om het kam-
pioenschap. 

De tijden werden opgenomen en in 
volgorde van de binnenkomsttijd, 
werd de snelste van de vier tijden de 
kampioen. De snelste tijd werd ge-
realiseerd door het team van Kabaal 
op het kanaal en zij werden de kam-
pioenen. 

Op de tweede plaats eindigde de 
Peddel Knoeste en op de derde plaats 
kwam het team van Lutra 1.

Terugblik
Met een terugblik op deze twee 
wedstrijddagen, mag de organisa-
tie van Rotary Helmond terugzien 
op een fantastisch geslaagd festijn, 
chapeau. Het weer heb je nooit in de 
hand en je blijft er van afhankelijk, 
dat wel. Maar ondanks dat alles heeft 
het aanwezige publiek en alle deelne-
mers het als geweldig ervaren. 

De organisatie dankt ook al die vrij-
willigers, die zich in deze dagen 
hebben ingezet, om dit geweldig 
evenement mede tot een geweldig 
succes te maken. In de wandelgan-
gen hoorde je van de deelnemers al, 
dat ze niet kunnen wachten tot het 
volgende jaar, als het Drakenbootfes-
tival weer op 9, 10 en 11 juni 2023 gaat 
plaatsvinden.

Drakenboot festival 
ondanks wisselend weer
toch een geweldig succes 

Na een verplichte coronastop van 2 jaren, is het Helmondse Drakenbootfestival weer een fantastische happening 
geworden. De totale organisatie van dit evenement door de Rotary Helmond, vergde een lange voorbereiding. Op 
zaterdag werd er door ploegen van diverse bedrijven om de eer gestreden. Het waren fantastische weersomstandig-
heden, waaronder op deze dag de wedstrijden konden worden gestreden. Het publiek was in grote getale naar het 
kanaal gekomen, om de strijd op het kanaal te kunnen aanschouwen. 

HELMOND Meedoen! Voor ORO is 
het heel normaal. Daarom doet er 
elk jaar een team van medewerkers 
en cliënten mee aan het Draken-
bootfestival in Helmond. 

ORO maakt kwetsbare mensen ge-
lukkig. Dat is de lijfspreuk van de 
organisatie die mensen met een ver-
standelijke beperking in de Peelregio 
ondersteunt. Belangrijk daarbij is dat 
deze mensen gewoon meedoen in de 

samenleving. Deelname aan het tra-
ditionele Drakenbootfestival hoort 
daar natuurlijk bij. Cliënten én mede-
werkers genoten van de races en van 
de gezelligheid. 
Dat de Originaliteitsprijs naar ORO 
ging was aan het einde van de dag 
een onmiskenbaar hoogtepunt. De 
ontvangen trofee maakt een tour 
langs de locaties die deelnamen. En 
volgend jaar? Dan is ORO zeker weer 
van de partij.

ORO wint 
Originaliteitsprijs 
Drakenbootfestival

Groepsfoto met cliënten en medewerkers van ORO. F | Hein van Bakel.

Georganiseerd door seniorenvereniging KBO-St. Lucia.
Wanneer: Maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus 2022 
Inschrijven voor de seniorenvakantieweek kan nog op:
vrijdag 10 juni 13.00 – 14.00 uur of dinsdag 14 juni 13.00 – 14.00 uur 
Inschrijvingslocatie: Wijkhuis ‘De Geseldonk’, Cederhoutstraat 44, 
Helmond (Mierlo-Hout). Inschrijfformulieren zijn in Verzorgingshuis 
Alphonsus in de Hoofdstraat 176 of in De Geseldonk te verkrijgen. 
Wij verzoeken u cash te betalen en liefst gepast!

Seniorenvakantieweek 2022: 
voor alle senioren in Helmond
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Afgelopen zaterdag was ik op bezuuk bij 
dit geweldige initiatief. Om 11 uur  gaat 
de deur open en gelijk is het een drukte 
van belang. Er staan al mensen vur de 
deur te wachten. Ze worden ontvangen 
door de gastvrouw die je inschrijft en 
zorgt dat je bij de juiste reparateur komt. 
16 vrijwilligers zijn hier werkzaam, niet 
allemaal tegelijk natuurlijk, allemaal 
vrijwilligers.

Ik neem een kijkje op de fietsafdeling 
met een professionele ophangbrug, die 
is gelijk in gebruik voor een band die 
leegloopt en een koplamp die los zit. Een 
uurke later gaat de eigenaresse naar 
huis met een fiets die weer 100% in orde 
is. Ook zijn ze een koffiezetmachine en 
unne bandrecorder aan het repareren.

6000 mensen hebben hier al gebruik van 
gemaakt de afgelopen jaren.  Ik maak 
een praatje met Jan Andriese, hij is er 
voor het eerst als vrijwilliger, en vraag 
waarom hij hiervoor kiest. Een stukske 
gezelligheid, je wordt er niet dommer 
van en ik ben mee pensioen sinds een 
paar weken, waardoor ik voldoende 
vrije tijd heb om iets van vrijwilligers-
werk te doen, dat zijn de drijfveren om 
hier te gaan helpen. Wat me opvalt, is 
dat als je Jan roept er wel 5 man kijkt, 
zoveul Jannen werken hier.

Wat maken ze hier zoal. Stofzuigers, 
naaimachines, (antieke) klokken, koffie-
zetapparaten, fietsen, tuingereedschap 
en speelgoed. Ik kan beter zeggen wat 
maken ze hier niet. Eigenlijk alles, ze 
maken veel mensen blij met deze gra-
tis reparaties. Bijna 8 jaar bestaat dees 
café, Johan Megens is dit gestart als eer-
ste repaircafé van Helmond. 

Inmiddels zijn er 5 repaircafé’s verdeeld 
over Helmond.  Ze krijgen geen subsi-
die in dit filiaal, maar werken met een 
fooienpot  waar mensen iets in kunnen 
doen na een reparatie en met donaties 

zijn ze ook heel blij. Hiervan bekostigen 
ze koffie, thee, olie en vetten, kabels en 
gereedschap. De koffie en het snoepje 
wordt rondgebracht door een gezelli-
ge koffiejuffrouw. Het is hier een heel 
bedrijfje. Maar vooral heel gezellig. Ze 
werken hier voor en met plezier dat is 
duidelijk.

Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers die 
graag repareren, ze zijn heel welkom om 
bij hen aan te sluiten. Het is een heel leuk 
clubke waar ge in komt te werken, neem 
da van men aan. De klokkenmaker Peter 
Claessen neemt ook wel eens werk mee 
naar huis, zodat hij in alle rust soms uren 
bezig is om een klok weer aan de gang 
te krijgen. Er zijn al veel georven klokken 
weer aan de gang gebracht, maar ook in 
nieuwe klokken is hij gespecialiseerd.

Ze zijn ook zeker op zuuk naar mensen 
die iets te repareren hebben, na corona 
zijn er flink wat minder mensen die laten 
repareren, terwijl alles zoveul duurder is 
geworden. Nog effe vur de duidelijkheid: 
echt heel Helmond is hier welkom in de 
Rijpelberg. Je hoeft niet in deze wijk te 
wonen. In deze tijd waar alles duurder 
wordt en de afvalberg steeds groter 
wordt, is dit natuurlijk helemaal van 
deze tijd. Niet weggooien, maar herge-
bruik of repareren. Hedde iets te repare-
ren, dan bende hier van harte welkom. 
Het is gratis en als je iets kunt missen 
voor in hun fooienpotje, dan is dat fijn 
maar absoluut geen must. Ze zijn aan-
wezig op 2 woensdagen en 2 zaterdagen 
in de maand. De openingsdagen en -tij-
den zijn te vinden in de Van Alles Wa-ru-
briek in deze krant en op hun Facebook. 
Die heet ‘Repaircafé Rijpelberg’. 
Ze zitten op het Groningenhof 4 tegen-
over de Jumbo, in het schoolgebouw wat 
daar staat. In wijk de Rijpelberg.

Het was een leuke, leerzame zaterdag. 
Een groot applaus voor het mooie werk 
wat deze vrijwilligers doen, ik ga er ze-
ker gebruik van maken. U toch ook? 

Fijn weekend.
Tot volgende week.

Repaircafé Rijpelberg

Houdoe!

Ons vertelt

"Wat maken ze hier zoal. 
Stofzuigers, naaimachines, 
(antieke) klokken, koffiezet-
apparaten, fietsen, tuinge-
reedschap en speelgoed. Ik 
kan beter zeggen wat maken 
ze hier niet."

HELMOND/REGIO Het tekort aan (technisch) talent 
is nog nooit zo groot geweest en de verwachting is 
dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. 
Om dit tij te keren en om te laten zien hoe leuk tech-
niek wel niet is, is 11 jaar geleden gestart met de Dutch 
Technology Week (DTW), dat inmiddels het Dutch 
Technology Festival heet. 

De basis van deze week is altijd geweest dat de bezoe-
kers, veelal kinderen en jongeren, op de meest uiteen-
lopende locaties zien en beleven dat technologie fun is 
en oplossingen biedt voor vraagstukken in onder andere 
gezondheidszorg, mobiliteit en duurzame energie waar 
zij een bijdrage aan kunnen leveren. Als techniekregio 
bij uitstek heeft de regio Helmond - de Peel tijdens het 
Dutch Technology Festival ook een reuze-interessant 
programma. Zo vindt op zaterdag 11 juni voor de 7de keer 
het grootse publieksevent ‘Hotspot Hightech Helmond 
– de Peel’ plaats.

Hotspot Hightech Helmond – de Peel
Hotspot Hightech Helmond- de Peel strijkt jaarlijks op 
een andere locatie neer en zal dit jaar op zaterdag 11 
juni van 10:00 – 16:00 uur plaatsvinden bij de bedrijven 
Formula Air en Van Thiel United (beiden gelegen aan de 
Bosscheweg 36-38 te Beek en Donk). Hier bundelen die 
dag ruim 50 technologiebedrijven en onderwijsinstellin-
gen uit de regio Helmond - De Peel hun krachten en pre-
senteren samen wat technologie voor de regio betekent. 
We zorgen voor veel verschillende activiteiten, waarbij 
het draait om techniek ontdekken en beleven voor jong 
en oud. Iedereen is van harte welkom en de toegang 
is gratis. Deze hotspot is onderdeel van de High Tech 
Ontdekkingsroute die bezoekers op 11 juni door heel de 
Brainportregio leidt. Op 6 verschillende hotspotlocaties 
binnen de Brainportregio geven technologiebedrijven 
een kijkje in de keuken. 

Kom beleven en ervaren
De deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen 
zorgen voor een interactief programma. Je kunt onder 
andere je eigen sieraad maken, een luchtraket bouwen 
of een wedstrijd zenuwspiraal spelen tegen een cobot. 
Kan jij het snelste een technisch voetbal-dribbelpar-
cours afleggen of zo snel mogelijk ontsnappen uit een 

escaperoom? YouTube, vloggen, social media… daar 
zit meer techniek achter dan je denkt! Maar ontdek ook 
welke school past bij een technische opleiding, leerlin-
gen laten hun zelfgemaakte projecten zien. Ook wereld-
kampioenen Team Rembrandts en Solar Team Eindho-
ven zijn aanwezig, de een met hun winnende robot en 
de ander demonstreert de succesvolle zonneauto Stella 
Vie. Echt een dagje uit voor het hele gezin. Je gaat in 
ieder geval met een tas vol (zelfgemaakte) technische 
gadgets en megaveel ervaring naar huis.

Dutch Technology Festival
De roep om technisch talent blijft onverminderd 
groot. Voor jonge denkers en doeners zijn er volop mo-
gelijkheden voor een relevante en interessante stu-
die en/of baan in de techsector.  Die boodschap staat 
centraal tijdens Dutch Technology Festival: hier  geven 
we technologie letterlijk én figuurlijk het hoofdpodium. 
Hightech is een belangrijke sector voor de Nederland-
se economie. De sector draagt bij aan het ontwikkelen 
van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken 
en levert echt topprestaties. En daar zijn we ontzettend 
trots op! Om dit trotse gevoel te delen werken bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen samen aan een festival 
vol met technologische verrassingen.

Het volledige programma zien of meer weten over de 
Dutch Technology Festival? K
ijk dan op www.dutchtechnologyfestival.nl voor het 
volledige programma of volg de activiteiten in de regio 
Helmond-De Peel via www.hightechhelmonddepeel.nl 
en volg @HightechHelmondDePeel op social media. 

Kom en beleef technologie 
op Hotspot Hightech 
Helmond - de Peel 

F | Stichting Hightech Helmond- de Peel.
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Er komen 3 nieuwe gezichten, waar 
dhr. Bonte (GroenLinks) en dhr. De 
Kort (PvdA) van buiten Helmond ko-
men. Ik vind het maar een brevet van 
onvermogen dat GroenLinks met 50 
kandidaten op de lijst niet één wet-
houder uit Helmond kan regelen. 

Eerder kwamen Dortmans en Harij-
gens van buiten Helmond. Beide he-
ren gaan niet verhuizen en blijven in 
Vught en Rotterdam wonen. De afge-
lopen verkiezingen zijn er wederom 
minder mensen naar de stembus ge-
komen en dit college denkt die kloof 
te gaan overbruggen met wethou-
ders die hier niet eens gaan wonen.

Het is een wettelijke verplichting om 
te wonen in de stad waar je wethou-
der bent. Alleen met een ontheffing 
kan je daar onderuit komen. Wij als 
lokale partij vinden uiteraard dat 
wethouders in Helmond moeten wo-
nen. Zodat ze dicht bij de samenle-
ving staan en de effecten voelen van 
hun eigen beleid. Je bent als wethou-

der namelijk bestuurlijk verantwoor-
delijk voor alles wat er hier gebeurt.
Met de aanstelling van Bonte lijkt er 
totaal geen beleid te zitten bij Groen-
Links. Dhr. Harijgens nam namelijk 
eerder al de plek van mevr. Maas over 
en was net gewend aan zijn functie. 

Om nu na een half jaar vervangen te 
worden door wederom een nieuwe 
wethouder van ver buiten Helmond. 
Uit de declaraties van Harijgens 
blijkt dat verblijfskosten aardig in de 
papieren kunnen lopen. Als Helder 
Helmond willen we geen Helmondse 
baantjescarrousel waar wethouders 
uit de hoge hoed worden getoverd. 
Nee, onze stad heeft behoefte aan 
stadsbestuurders met hart voor Hel-
mond.

Het andere nieuwe gezicht is dat van 
mevr. van Lierop (50 PLUS). Eerder 
schreef ik al dat ze haar kiezers in 
de steek liet door niet in de gemeen-
teraad zitting te gaan nemen. Toen 
kwam de verklaring van haar partij 

dat ze er nog niet klaar voor was. Ze 
moest namelijk nog erachter komen 
‘hoe de hazen lopen’. Nu 2 maanden 
verder gaat ze wel voor het wethou-
derschap. Moeten we haar wethou-
derschap dan zien als stage die ze 
gaat lopen bij de gemeente? Het lijkt 
duidelijk dat deze functie geen stage-
plek is. 15 juni zal het debat plaatsvin-
den. Wordt vervolgd!

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Rieter: Helmondse baantjescarrousel
Afgelopen vrijdag werd het beoogde nieuwe college van Helmond gepresenteerd. Een college 
van 7 partijen met hetzelfde aantal wethouders. 4 jaar geleden hadden we nog 5 wethouders 
en was er al veel commotie met de uitbreiding naar 6 wethouders. Als vergelijking: Eindhoven 
heeft het afgelopen jaar de stad bestuurd met minder wethouders. 

Het is een akkoord op hoofdlijnen. 
Zodat het vooral een vertrekpunt 
voor samenwerking kan zijn: met de 
gemeenteraad, en met inwoners, on-
dernemers en andere partners. Maar 
ook om zo in te kunnen spelen op 
ontwikkelingen die de gemeente niet 
zelf in de hand heeft. Denk aan de 
vluchtelingencrisis, de energiecrisis 
en onzekerheid over de uitkeringen 
van het rijk. De komende tijd is hoe 
dan ook veel flexibiliteit nodig. 

Brede Welvaart
Tegelijkertijd zet het ambitieakkoord 
wel een duidelijke koers uit. Als kap-
stok is ‘Brede Welvaart’ gekozen. Dat 
wil zeggen: economische groei als 

middel om een inclusieve, leefbare en 
gezonde stad voor elkaar te boksen. 
Thomas Tuerlings: “Ons principe is 
dat het ene vraagstuk gaat helpen 
om het andere vraagstuk op te los-
sen. Aanleg van natuur om ontmoe-
ting en gezondheid te stimuleren. 
Verduurzaming van vervoer om de 
stad en bedrijventerreinen bereik-
baar te houden. Ondersteunen van 
verenigingen om eenzaamheid te 
bestrijden. Wijkontwikkeling om de 
tweedeling in de stad tegen te gaan. 
Ook de Schaalsprong benaderen we 
op die manier: primair bedoeld om 
Helmond sterker te maken op vele 
terreinen. Kortom, dat vraagt een in-
tegrale aanpak en werkwijze.” 

In verbinding met de samenleving
Het akkoord stelt dat de nieuwe co-
alitie wil besturen in verbinding met 
de samenleving. Dat vraagt een be-
trouwbare overheid en een overheid 
die maatwerk levert. Doen wat nodig 
is, in plaats van doen wat regel is.
De financiële vertaling van het ambi-
tieakkoord vindt plaats in de komen-
de programmabegroting. Scherpe 

keuzes zijn dan nodig, waarbij na-
drukkelijk rekening wordt gehouden 
met de moeilijke financiële situatie 
waarin een deel van onze inwoners 
zich bevindt. 

Nieuwe wethouders
In de raadsvergadering van 15 juni 
aanstaande (aanvang 19.30 uur) 
staat ook de installatie van de zeven 

beoogde wethouders op de agenda. 
Cathalijne Dortmans (GroenLinks), 
Erik de Vries (SP), Gaby van den 
Waardenburg (D66) en Harrie van 
Dijk (Lokaal sterk) keren terug in het 
college. Nieuw zijn Marita van Lierop 
(50PLUS), Martijn de Kort (PvdA) en 
Arno Bonte (GroenLinks). De partij 
DENK maakt deel uit van de coalitie, 
maar levert geen wethouder.

Vrijdagmorgen 3 juni hebben de zeven formerende partijen in Helmond hun 
ambitieakkoord gepresenteerd. “We willen Helmond sterker maken, maar 
dan wel voor iedereen!”, aldus Thomas Tuerlings (fractievoorzitter Groen-
Links) die het voortouw had in de coalitiegesprekken. Het akkoord wordt 
woensdagavond 15 juni besproken in de gemeenteraad.

Ambitieakkoord gepresenteerd: 

“Een sterker 
Helmond voor 
iedereen” 

F | Knoops Fotografie.

BINNENSTAD Elke derde donder-
dag van de maand vindt het Alzhei-
mer Café Helmond plaats. Iedere 
maand is er een ander thema. Deze 
keer gaat het over het toepassen 
van domotica bij dementie. 

Deze slimme technologie in de wo-
ning (domotica) kan ook voor men-
sen met dementie uitkomst bieden. 
Tijdens deze avond wordt ingegaan 
op de mogelijkheden van het toe-
passen van demotica.  De avond is 
gratis toegankelijk voor mensen met 
dementie, hun naasten en geïnteres-
seerden.

Domotica
Steeds vaker zetten zorgorganisa-
ties domotica in ter ondersteuning 
van de zorg en de verbetering van 
de kwaliteit van leven in de wijk of 
binnen een verpleeg- of verzorgings-
huis (zorgcentrum) of in een complex 
kleinschalig wonen voor mensen met 
dementie.

Dankzij leefstijlmonitoring kunnen 
mensen met dementie soms langer 
zelfstandig thuis blijven wonen. De 
leefstijlmonitoring houdt een oogje 

in het zeil en vertelt mantelzorgers 
op afstand of alles nog goed gaat. 
Er wordt gebruik gemaakt van een 
sensorennetwerk op verschillen-
de  plekken in de woning om de be-
wegingsactiviteiten van de bewoner 
te volgen. 

Leefstijlmonitoring wordt voorname-
lijk toegepast bij zelfstandig wonen-
de mensen met dementie. De senso-
ren registreren 24 uur per dag, zeven 
dagen per week voor een prettige 
ervaring.

Hulpmiddelen en dementie
Goede hulpmiddelen verhogen de 
kwaliteit van leven van iemand met 
dementie. Ook ontlasten ze zorg-
verleners en mantelzorgers. Ontdek 
welke hulpmiddelen bij dementie 
kunnen helpen en waar je  rekening 
mee moet houden bij de aanschaf en 
het gebruik.

Informatie
Alzheimer Café Helmond vindt plaats 
bij het ROC Ter AA, Keizerin Maria-
laan 2. U bent welkom vanaf 19 uur, 
het programma start om 19.30 uur en 
de avond eindigt om 21.00 uur.

Alzheimer Café Helmond
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Nissan Micra 1.2 DIG-S Acenta 2013
117Dkm, Airco, 5-Deurs, BlueTooth, 
Electrisch pakket, € 119 p/m 6.450

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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Als klein meisje verzon Kristie al fan-
tasierijke verhalen die ze opschreef 
en later uittypte. Haar keuze om jour-
nalistiek te gaan studeren om van 
schrijven haar werk te kunnen ma-
ken, was voor haar naasten dan ook 
geen verrassing. 

Maar schrijven als journalist en als 
auteur zijn twee totaal verschillende 
dingen. “Dat is ook precies de reden 
dat het zolang geduurd heeft tot ik 
mijn eerste boek daadwerkelijk ge-
schreven heb”, vertelt ze lachend. “Er 
staan tientallen eerste hoofdstukken 
op mijn computer, maar nooit kon ik 
me ertoe zetten om een heel boek af 
te schrijven. Ik was gewend aan snel-
le deadlines. Wat ik die dag schreef 
was veelal de volgende week klaar 
en gepubliceerd. Een boek leek altijd 
een eindeloos project.” 

Nieuw avontuur
Dat veranderde toen ze in 2021 op een 
schrijfwedstrijd stuitte. “Het ging om 
een kort verhaal, dat was nog wel te 
overzien. Dus begon ik met schrij-
ven.” Daar had de 32-jarige Houtse 
zoveel plezier in dat ze al snel wist: 
dit wil ik vaker doen. 
“De wedstrijd heb ik niet gewonnen, 
maar via het korte verhaal was ik wel 
in contact gekomen met Gillian King, 
een van mijn favoriete Nederlandse 
feelgoodauteurs. Zij zag potentie in 
het verhaal en moedigde me aan om 
een uitgever te zoeken.” Zo begon 
het balletje te rollen. “Een kort ver-
haal wordt niet zo snel gepubliceerd, 
dus kwam de vraag of ik nog andere 

manuscripten had. Daarop was mijn 
antwoord: ‘nog niet’. Het was het 
laatste zetje dat ik nodig had om me 
vol enthousiasme in dit nieuwe avon-
tuur te storten.” 

Muziek
“Mijn grootste inspiratiebron bij het 
schrijven is muziek. Songteksten 
vertellen vaak een heel verhaal en 
zorgen ervoor dat mijn fantasie ge-
prikkeld wordt. Dat muziek een grote 
rol mocht spelen in mijn boek, stond 
daarom al snel vast.” Compleet van 
de Wijs gaat over dertiger Fleur. Ze 
struint concerten en festivals af, zingt 
regelmatig op feesten en partijen en 
flirt er lustig op los. 

Niet voor niets staat ze bekend als 
‘Fleur Flirt’. Ze is dolblij als ze de kans 
krijgt om mee te doen aan Utrecht on 
Stage, hét evenement voor jong mu-
zikaal talent. Het enige nadeel is dat 
ze een duet moet zingen met de man-
nen van de up-and-coming rockband 
Misty Figures. Alleen lijkt de arrogan-
te leadzanger Jeff een hekel te heb-
ben aan Fleur. Gelukkig heeft ze wel 
een fijne klik met Johan, de charman-
te drummer. Maar hoe komt het toch 
dat Jeff zo anders lijkt als hij begint te 
zingen? En waarom raakt Fleur daar 
zo van in de war?

“Het leuke aan het schrijven van fic-
tie is dat je alle vrijheid hebt. Natuur-
lijk vind je inspiratie in je eigen leven, 
maar ik vond het juist heel leuk om 
van Fleur een totaal ander type te 
maken dan ik zelf ben.” Het verhaal 

vloog bijna als vanzelf op papier. Bin-
nen een paar maanden was de eerste 
versie af. “Dat manuscript stuurde 
ik naar diverse uitgeverijen.” Vervol-
gens begon het lange wachten. Wel 
voor een goed doel: drie uitgeverijen 
waren geïnteresseerd. “Ik was com-

pleet overrompeld maar supertrots. 
Het allereerste boek dat ik ooit ge-
schreven had, was opgevallen tussen 
het grote aanbod van manuscripten.” 

Vierdelige serie
De keuze viel op HarperCollins Hol-
land. Afgelopen 10 mei verscheen 
Compleet van de Wijs daar als ebook. 

Het is het eerste boek binnen de vier-
delige Rock & Flirt-serie. “De drie 
volgende delen verschijnen in de loop 
van dit jaar en volgend jaar. Het zijn 
stuk voor stuk los te lezen romanti-
sche verhalen waarbij de band Mis-
ty Figures gevolgd wordt vanuit een 
andere vrouwelijke hoofdpersoon.” 
Voor Kristie is het een droom die uit-
komt. “En dat voelt heel bijzonder. Ik 
dacht altijd dat dit slechts voor een 
enkeling was weggelegd, maar heb 
nu zelf mogen ervaren dat het echt 
loont om hard te werken voor je dro-
men”, vertelt Kristie trots. 

Compleet van de Wijs (ISBN 
9789402766578) is voor € 7,99 te koop 
als ebook via de (digitale) boekhandel 
en te lezen via platforms als Storytel 
en Koboplus. Wil je meer lezen over 
Kristie’s schrijfproces en de volgende 
delen in de serie? 
Ze is actief op Instagram en 
Facebook als @kristieraaijmakers.

Als journalist schrijft Kristie Raaijmakers (32) uit Mierlo-Hout al jaren, onder 
meer voor dit magazine. Maar onlangs zag ze ook haar meisjesdroom in 
vervulling gaan: haar eerste boek is uitgegeven door HarperCollins Holland. 
Een romantische feelgoodroman over vriendschap, familie en muziek. 

Mierlo-Houtse Kristie Raaijmakers 
brengt eerste boek uit 

F | Karin Verhoog Fotografie.

“Het leuke aan het 
schrijven van fictie 
is dat je alle vrijheid 
hebt. Natuurlijk 
vind je inspiratie in 
je eigen leven, maar 
ik vond het juist heel 
leuk om van Fleur 
een totaal ander 
type te maken dan 
ik zelf ben.”

HELMOND Stichting Leergeld Hel-
mond  wil dat Helmondse kinderen 
van 0 tot 18 jaar, van wie de ouders 
een laag inkomen hebben, toch mee 
kunnen doen aan allerlei activitei-
ten die voor hun persoonlijke ont-
wikkeling van belang zijn. Deelna-
me aan het verenigingsleven zoals 
sport, muziek, toneel of scouting en 
deelname aan werkweken.

Wat doen wij?
Wij bieden kinderen in de leeftijd van 
0-18 jaar de kans om te kunnen deel-
nemen aan binnen- en buitenschool-
se activiteiten. Hierdoor kunnen ook 

deze kinderen hun sociale vaardighe-
den en hun kennis zo optimaal moge-
lijk ontwikkelen, om later als volwas-
senen volwaardig te participeren in 
de samenleving. 
Ons motto is dan ook: Alle kinderen 
mogen meedoen, want nu meedoen 
is straks meetellen.

Voor wie?
Wij zijn er voor alle ouders/verzor-
gers in Helmond met een inkomen 
tot 120% van bijstandsniveau. Wan-
neer het inkomen hoger ligt, zijn er 
wellicht nog steeds mogelijkheden 
om gebruik te maken van de onder-

steuning van Stichting Leergeld Hel-
mond. Wij weten dat er veel werken-
de ouders met geldzorgen zijn. Het is 
afhankelijk van uw gezinssamenstel-
ling en eventuele bijzondere omstan-
digheden, bijvoorbeeld extra kosten 
door huur, ziekte of schulden, of u in 
aanmerking komt. 
Heeft u twijfels of u in aanmerking 
komt? Neem dan vrijblijvend con-
tact met ons op. Wij streven naar een 
oplossing op maat. Voor meer infor-
matie en of het aanvragen van de ver-
goeding voor de leermiddelen kunt u 
een mail sturen naar: 
info@leergeld-helmond.nl.

Elk kind doet mee bij Stichting Leergeld
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KOOP JE KAARTENKOOP JE KAARTEN
ONLINE

Te koop: Dorpsstraat 93, Stiphout

Uitgebouwde 
karakteristieke 
tussenwoning

Met enorm diepe tuin met achterom gelegen in hartje Stiphout. Laat u verrassen. 
Prijs; €299.000,--k.k. Meer info: info@vanwetten.nl

Kijkdag zaterdag 11 juni tussen 14.00 - 16.00 uur

Tijdens een openluchtviering op Hemel-
vaartsdag, 26 mei 2022, heeft de heer Hans 
Hettema een pauselijke onderscheiding 
ontvangen. 

Uit handen van deken E. Seidel heeft Hans 
de versierselen, die horen bij Pro Ecclesia et 
Pontifice, opgespeld gekregen voor zijn ver-
diensten aan de katholieke kerk in Helmond. 
Hans is een aantal jaren penningmeester ge-
weest van de toenmalige parochie Onze Lieve 
Vrouw ten Hemelopneming en na de fusie 
ook van de parochie St. Trudo in Stiphout.

Hij had bovendien sinds 1969 zitting in het 
Bestuur van de Kapel van Binderen. Naast 
bestuurslid was Hans ook vele decennia pen-
ningmeester van de Kapel van Binderen Lelie 
onder de Doornen.

Pauselijke 
onderscheiding 
voor de heer 
Hans Hettema

Hans Hettema ontving een pauselijke onderscheiding. F | Madelon Hettema.

MIERLO-HOUT In het tweede weekend van 
juli wordt het 125-jarig bestaan van de St. Lu-
ciakerk gevierd. 

Dat willen we ook graag samen met jullie 
vieren. Op zaterdag 9 juli organiseren we een 
middag voor gezinnen met kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd. De inloop is vanaf 15.00 uur. 
Het programma start vanaf 15.30 uur.

Er zullen deze middag verschillende leuke din-

gen te doen zijn! Denk hierbij aan het beklim-
men van de kerktoren, knutselactiviteiten, 
spel, het luisteren naar het verhaal van pater 
Damiaan en nog veel meer. Voor eten en drin-
ken wordt gezorgd. Aansluitend is er om 19.00 
uur een gezinsviering in de St. Luciakerk!
Je bent van harte welkom!

Wil je meedoen? Meld je dan aan vóór 19 juni 
via mverhoeven@damiaanhelmond.nl onder 
vermelding van gezinsmiddag 9 juli.

Gezinsmiddag 
St. Luciakerk 125 jaar 
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CENTRUM Zaterdag 11 juni van 
11.00 tot 14.00 uur is er een baby- 
en peuterontdekdag in de Biblio-
theek Helmond. Deze ontdekdag 
wordt gehouden op de landelijke 
BoekStartdag. De allerjongste be-
zoekers en hun (groot)ouders kun-
nen deze dag meedoen met leuke 
activiteiten in de bibliotheek. 

Op de baby- en peuterontdekdag zijn 
er verschillende activiteiten voor ou-
ders en hun kindjes. Er is een green 
screen waar je op de foto kunt. Zo 
sta je op de foto in de jungle of vlieg 
je samen door de lucht. Ouders ont-
vangen de foto’s gratis in hun mail. 
Daarnaast is er een workshop voor-

lezen. Naast handige voorleestips 
leer je ook over verschillende soor-
ten boekjes, digitale en muzikale 
alternatieven en de diensten van de 
bibliotheek. Ook zal Blikkie de Voor-
leesbus aanwezig zijn. Hier worden 
zoals gewoonlijk de mooiste verhalen 
voorgelezen. 

De ontdekdag staat helemaal in het 
teken van de allerkleinsten. De Bi-
bliotheek geeft extra informatie over 
de speciale collectie voor baby’s en 
peuters en over voorlezen. Ouders 
kunnen hun kindje gratis lid maken 
van de bibliotheek en ontvangen dan 
gratis het BoekStartkoffertje. 

Meer informatie vind je op 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten. 

Baby- en peuterontdekdag in de Bibliotheek Helmond

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Voor alle werkzoekenden
Hoe krijg je die leuke baan, de baan 
van jouw dromen? Theatermaker en 
trainer Ralph Kolen geeft het ant-
woord in zijn show. ‘Stop met solli-
citeren, ga werken!’ is bedoeld voor 
álle werkzoekenden: mensen zonder 
baan, maar ook mensen die de over-
stap willen maken naar een nieuwe 
baan en de stap nog niet durven te 
nemen. Ralph: “Het is de kunst om de 
angst los te laten en kritisch te kijken 
naar jouw baan. Anders wordt wer-
ken een last, terwijl je uit jouw werk 
juist energie moet halen!” 

Interactie, humor en muziek
Als je succesvol wilt solliciteren, 
neem dan de regie. Ontdek waar je 
talent ligt, waar je energie van krijgt 
en zoek werk dat daarbij past! Ralph: 

“Je moet niet op elke vacature gaan 
reageren in de hoop dat je ‘ergens’ op 
gesprek mag komen; zoek de baan 
die jou past.” 
De theatershow geeft werkzoeken-
den een frisse kijk op solliciteren! 
Josée Blanken, operationeel direc-
teur JobOn: “We geven mensen 
praktische tips, verpakt in een inter-
actieve theatervoorstelling vol met 
humor en muziek en er is ruimte om 
te netwerken en nieuwe mensen te 
ontmoeten.”

Netwerken werkt
De theatershow geeft inzicht en zorgt 
voor uitbreiding van je netwerk. Dit is 
ook het motto van Stichting JobOn: 
Netwerken werkt! Onze events bren-
gen mensen bij elkaar. Uiteraard ko-
men de netwerktips ook aan bod in 

de show. Ralph: “Maar liefst 70% van 
alle vacatures worden via het net-
werk ingevuld! Dus ga aan het werk! 
Lukt de droombaan nog niet, maak 
een (tussen)stap en ga aan het werk. 
Ook vrijwilligerswerk is een optie, in 
veel organisaties en ook bij JobOn 
kan je eventmanager worden. Na de 
show nemen we je mee in onze pro-
gramma’s.”

JobOn is de landelijke community 
voor werkzoekenden
Stichting JobOn is het landelijke 
netwerk voor iedereen aan zijn/haar 
loopbaan wil werken. Via een breed 
netwerk van vrijwilligers worden 
evenementen georganiseerd om an-
deren te informeren en te inspireren. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.jobon.nl.

Helmond, benut deze arbeidsmarkt 
en ga voor jouw droombaan! 
JobOn presenteert de theatershow ‘Stop met solliciteren, ga werken’ 
HELMOND De arbeidsmarkt heeft nog nooit zo’n tekort gehad aan werkne-
mers. Tegelijkertijd zijn er nog een groot aantal mensen op zoek naar een 
passende baan of aan het oriënteren op de vervolgstap in hun carrière. Dit 
biedt een unieke kans om de huidige arbeidsmarkt te benutten en de stap 
richting jouw droombaan te maken. Daarom presenteert Stichting JobOn 
vanaf juni de theatershow ‘Stop met solliciteren, ga werken!’. Een vernieu-
wende en interactieve show met gelegenheid tot netwerken. Op 16 juni zijn 
de inwoners van Helmond en omgeving van harte uitgenodigd om de show 
te komen zien in de Brainport Human Campus. 

“ Het is de kunst om de 
 angst los te laten en kritisch 
 te kijken naar jouw baan. 
 Anders wordt werken een 
 last, terwijl je uit jouw werk 
 juist energie moet halen!” 

Na het succes van voorgaande 
jaren een nieuwe productie onder 
de vlag van Podium W. Voor de 
spelers van Podium W is theater 
hun lust en hun leven. 

De afgelopen tijd is er hard ge-
werkt om alles in te studeren en de 
spelers voor te bereiden op de uit-
voering. Eindelijk mag het weer en 
kan de cast op de planken staan. 
Met liefde en enthousiasme speelt 

een groep van jongeren en jong-
volwassenen met een beperking 
een eigentijdse versie van Romeo 
en Julia. Deze klassieker van Sha-
kespeare vertelt het verhaal van 
een onmogelijke liefde. 
U zult van begin tot einde verrast 
worden door hun samenwerking, 
spel en prachtige kostumering. 

Kijk voor meer informatie op 
www.podium-w.nl. 

Romeo en Julia opgevoerd 
door Podium W 
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5,99

GRATIS 
RONDE 
WAFELS

5,99

2 schalen 
voor

7,99

18,99

7,49

GRATIS tegen
inlevering van

125 spaarpunten

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 8 juni t/m dinsdag 
21 juni 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Hamburger bistro
Doos à 16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 9,99

Aardbei of vanille
Bij aankoop van 
2 roomijsrollen

1 liter - Van Gils

Normaal 1,99 - 2,89

Limburgse 
braadworsten
Doos à 20 stuks - Simons

Normaal 23,99

Rundvlees, goulash, stoofvlees of 
kipsaté

Kroketten
Schaal à 5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,59 - 3,99

Aardbeien of chocolade
Sundae softijs
Doos à 12 stuks - Domini

Normaal 10,49

Kipspies 
voorgebraden
2 stuks - Easy Good Food

Normaal 3,69

diverse varianten

Kipsnacks
Zak à 1 kilo - Streekpoelier

Normaal 7,49

Van Rijsingen

MUSIC       DJ       ZANG       DANS       PARTY

/KABAALROCTERA                  KABAALROCTERAA                  #KABAALROCTERAA/KABAALROCTERA                  KABAALROCTERAA                  #KABAALROCTERAA

HÉT STUDENTTALENT VAN ROC TER AA ON STAGE 
VOOR GOED DOEL: KR8!

DONDERDAG

23 JUNI 2022
19.30 - 01.00 uur
@CACAOFABRIEK

                >> TICKET KABAAL:  € 4,00
     >> TICKET KABAAL + BBQ OM 18.00 UUR: € 24,00

KOOP JE TICKET ONLINE:
WWW.TICKETVIEW.NL/SHOP/ROCTERAA

NIEUW:
BEKKERS VERLEIDING

Brioche bolletje 

met kaneel, 

rozijnen en 

nootjes. Gevuld 

met Zwitserse 

room.

2 WEKEN GELDIG
t/m 21 juni

1,50
per stuk

  bakkerij bekk
e

r
s

rozijnen en 

nootjes. Gevuld 

met Zwitserse 

room.
1,501,501,

ELKE DINSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

AMEIDESTRAAT 13, HELMOND,  VESTINGINGEN & WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

BBQ BREEKBROOD
Met gratis Philadelphia 

(zolang de voorraad strekt)

2 WEKEN GELDIG
t/m 21 juni

2,70 gratis

laat je verleiden
door iets bekkers

CAKE-A-BREAK
MANGO

2 WEKEN GELDIG t/m 21 juni

4,25

MONCHOU- 
KERSEN STRIP
5 personen

2 WEKEN GELDIG t/m 21 juni

9,25
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Verdeeld over de hele tuin staan er 
die dag witte tenten waarin een 18-
tal kunstenaars hun recente werken 
tentoonstellen. Er zijn veel verschil-
lende disciplines te bewonderen, on-
der andere schilderkunst, glaskunst, 
ballpointtekeningen, houtsneden, 
hoedobjecten, fotografie, beelden, 
keramiek en pastelschilderijen.

Ook deze keer zijn er verschillende 
gastkunstenaars die hun werken 
exposeren samen met de leden van 
de Kunstgroep. Het geheel wordt 
omlijst door muziek. Ook wordt er 
gedurende de dag een loterij gehou-
den, waarbij de gelegenheid is van 
iedere kunstenaar een ter beschik-
king gesteld kunstwerk te winnen 

door middel van het kopen van lotjes. 
De expositie is van 11.00 tot 17.00 uur 
en wordt zeker de moeite waard om 
te bezoeken in deze prachtige omge-
ving!

De pastorietuin is gelegen aan de 
Dorpstraat 34 in Stiphout en de toe-
gang is gratis! Ook is de website van 
de groep te bezoeken om alvast een 
idee te krijgen van de op die dag ten-
toongestelde kunst. 

U kunt deze vinden onder: www.
kunstgroepstiphout.nl. Er is voor 
kunstenaars uit de omgeving altijd 
gelegenheid zich aan te sluiten bij de 
groep, via dezelfde site kunt u zich 
hiervoor aanmelden!

F | Stiphout Art.

CENTRUM De Nederlandse Vereni-
ging voor een Vrijwillig Levensein-
de (NVVE) organiseert op dinsdag 
14 juni een themabijeenkomst over 
dementie en het levenseinde in Het 
Speelhuis aan het Speelhuisplein 2 
in Helmond. De bijeenkomst begint 
om 14.00 uur (inloop 13.30 uur) en 
duurt tot ongeveer 17.30 uur. De toe-
gang is gratis, ook voor mensen die 
geen lid zijn van de NVVE.

De NVVE organiseert de themabij-
eenkomst voor het inwinnen van in-
formatie over alles wat met keuzes 
rond het levenseinde te maken heeft. 
We zorgen voor koffie en thee en 

een boeiend programma. U krijgt de 
korte documentaire over dementie 
‘Nu weet ik het nog’ te zien, gevolgd 
door een nagesprek. Na een korte 
pauze volgt de lezing ‘Dementie en 
het levenseinde, nu weet u het nog’. 
Tijdens de bijeenkomst kunt u ons 
ontmoeten, informatie inwinnen en 
is er ruimte voor een kort persoonlijk 
gesprek. Daarnaast is er doorlopend 
een informatietafel geopend. U kunt 
er terecht voor brochures, informatie 
over (digitale) wilsverklaringen en 
voor het uitwisselen van informatie.

U kunt zich aanmelden via nvve.
nl/helmond of door te bellen naar  

020 – 62 00 690. Wie zich inschrijft en 
de bijeenkomst bezoekt, ontvangt na 
afloop per e-mail het digitale boekje 
‘Dementie en het levenseinde’ van de 
NVVE. 
Meer informatie over deze en andere 
bijeenkomsten en de digitale lezin-
gen van de NVVE staat op 
www.nvve.nl/agenda.

Datum: dinsdag 14 juni 2022
Locatie: Het Speelhuis aan het 
Speelhuisplein 2, Helmond.
Tijd: 14.00 uur (inloop 13.30 uur) – 
17.30 uur
Toegang: gratis
nvve.nl/helmond

NVVE organiseert 
themabijeenkomst 
over dementie en het 
levenseinde in Helmond

STIPHOUT Na drie jaar kan er eindelijk weer geëxposeerd worden door 
Stiphout Art, de kunstenaarsgroep uit Stiphout! Op zondag 26 juni 
organiseert deze kunstenaarsgroep weer een grootse tentoonstelling in de 
pastorietuin van de kerk in Stiphout! 

Lambertus Concerten presenteert: 
Young Musicians Academy Fontys
CENTRUM Op zondagmiddag 12 juni 
2022 geven de Young Musicians van 
de Fontys Academy een spetterend 
optreden met een prachtig, zowel 
klassiek als eigentijds, gevarieerd 
programma met onder andere vi-
ool, cello en piano. Plaats: Pleinzaal 
Theater Speelhuis, Speelhuisplein 2 
in Helmond. Aanvang: 15.00u. En-
tree: € 6 - € 10. 

Na succesvolle samenwerking de 
afgelopen jaren, en na een onder-
breking van ongeveer twee jaar als 
gevolg van corona, heeft Lambertus 
Concerten met de Young Musicians 
Academy van Fontys gelukkig dit 
seizoen de draad opnieuw kunnen 
oppakken. Natuurlijk kent u Fontys 
al van de Rock Academy, die succes-
volle artiesten als Krezip, dj Hardwell 
en Danny Vera voortbracht. Maar 
weet u ook dat Fontys Young Musici-
ans Academy een kweekvijver is voor 
toptalenten op het gebied van klas-
sieke muziek? Om deze jonge musici 
de mogelijkheid te bieden zich muzi-
kaal te presenteren en ervaring op te 
doen, biedt Lambertus Concerten ze 
een podium en een springplank voor 
het grote professionele werk.

Op het programma staan onder an-
dere werken voor piano (Julia Bogda-
nova en Christian Gilissen), viool 
(Femke Chu, Evan en Abigail van 

Dijk) en cello (Lidwien Kuijper), solo 
en in groepsverband, van bekende 
klassieke maar ook moderne compo-
nisten, in allerlei stijlen en bewerkin-
gen. Kortom, een zeer gevarieerd en 
spannend programma; voor elk wat 
wils. Wellicht hoort u hun namen de 
komende jaren terug en gaan ze de 
pianobroers Jussen, violiste Janine 
Jansen of cellist Pieter Wispelweij 
achterna in hun succesvolle carrières!

De Young Musicians Academy is de 
opleiding aan het Conservatorium 
van Tilburg voor getalenteerde en ui-
terst gemotiveerde jonge musici in de 
leeftijd van 10 tot 17 jaar. Alle lessen 

aan deze veelbelovende studenten 
worden verzorgd door docenten van 
Fontys; individuele hoofdvaklessen 
en lessen in groepsverband. Op za-
terdagen studeren ze in de koorklas 
en in ensembles waar ze, ook onder 
begeleiding van ervaren docenten, 
het spelen van kamermuziek oefe-
nen. Gedurende het hele jaar presen-
teren deze talentvolle jonge mensen 
zich op concerten en concoursen op 
speciale locaties. Kom genieten van 
jonge musici op weg naar de grote 
nationale en internationale concert-
podia. 
Meer info vindt u op: 
www.lambertusconcerten.nl.

F | Lambertus Concerten.

In verband met de ZLM Tour zal het 
Molenplein op vrijdag en zaterdag 
afgesloten worden voor parkeren. 
In de Margrietstraat van Molen-
plein tot W. Alexanderstraat kan 
vanaf vrijdagmiddag niet gepar-
keerd worden. De parkeerplaatsen 
bij Lenssen-Manders en het oude 
gemeentehuis, Dienst Dommelval-

lei, zijn op zaterdag niet bereikbaar. 
Wel bereikbaar: de bestaande par-
keerplaatsen bij de 3 supermarkten 
in Mierlo Centrum via de Kerkstraat, 
Kerkakkers en Wilhelminastraat.

Beperkte bereikbaarheid 
parkeerplaatsen op vrijdag 
10 en zaterdag 11 juni in 
centrum Mierlo

Expositie 
Stiphout Art 

OPROEP, STEUN DIT GOEDE DOEL! 25 en 26 juni 2022: 

IN BEWEGING TEGEN KANKER! www.inbewegingtegenkanker.com 
kies knop ‘doneren’, ‘ik wil een team sponsoren’, klik Weekkrant De Loop of een ander team aan en maak een willekeurig bedrag over. DANK U!
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Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 14 juni
naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AANTREFFEN • AFKUNNEN • AFSCHIETEN • BASEMENT•BEGERIG
BLUTS • BORNEO • BOTEREN • BOUGJE • BUMPER • CONFITUUR • DEELS

ENIGE • FRAAI• HERBERG •HOOFS • NATUUR • NIEUW
PRETTIG • RIBBEL • RINGWEG • ROUTE • RUMOERIG • STOER

STUIFMEEL • TUINFEEST • WANNEER • WEGBLIJVEN• ZWAARD

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

Oplossing week 21: OPLEGGER

LAAT ZIEN DAT JE 
UIT HELMOND KOMT!

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

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

Hé Mantelzorger!
Goed bezig!  

Waar ben jij trots op?

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 

Samen met bewoners en familie een warm en veilig thuis 
creëren, dat vinden wij belangrijk. 

Particulier wooninitiatief ‘Stiphoudt Leefhuis’ zoekt  
enthousiaste (persoonlijk) begeleiders die hier  

aan bijdragen.  
 

Stiphoudt Leefhuis is een nieuwe kleinschalige woonvorm 
in Stiphout die in november 2022 haar deuren opent. In 
dit wooninitiatief gaan 18 bewoners met een zorgvraag  
wonen. Alle bewoners beschikken over een eigen studio 

waar ze de aandacht en ondersteuning krijgen  
die nodig is.

Wil jij als betrokken en enthousiaste begeleider aan de 
slag bij dit nieuwe wooninitiatief?

Solliciteer dan via de QR-code of neem contact op met 
Ad van den Brand op nummer: 06-2958 1768.

Bekijk de vacature op: www.fittin.info/vacatures-fittin

Stiphoudt Leefhuis zoekt (persoonlijk) begeleiders  
en huishoudelijk medewerkers

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Met jouw 
verkoopervaring 
de wereld 
mooier maken

Bel 023 - 56 77 028 of 
stuur een mail naar 
info@socialtalk.nl

Een prima bijbaan voor 65-plussers!
Wekelijks je werkdagen bepalen
Vast uurloon + goede bonussen
Werkgebied in je eigen regio

SocialTalk_advertentie 131x94mm.indd   2 4-6-2022   22:56:16
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Nieuwsgierig? 
Loop de Zero Waste Tour mee!
Wil je weten hoe je boodschappen 
doet met minder plastic? En bij welke 
winkels je terecht kunt met je eigen 
bakjes en zakjes? Wil je anderen ont-
moeten die ook graag minder plastic 
gebruiken? Ga dan mee op pad. 
Gidsen Yvette, Mandy en Esther heb-
ben een mooie wandeltour langs Zero 
Waste-locaties in Helmond voor je 
samengesteld. Deze gidsen hebben 
er ieder op hun eigen manier voor 
gekozen om anderen duurzaam te in-
spireren, ze vertellen daar graag over. 
Ze delen graag met jou bij welke 
adressen je terecht kan met je eigen 
verpakkingen, en waar je plasticvrije 
producten kan kopen. Samen bezoe-
ken jullie deze favoriete adressen op 
een leuke uitgestippelde route. Zo 
krijg je als deelnemer de fijnste tips 

en is afvalvermindering helemaal 
niet zo moeilijk meer! Er worden ten 
minste 5 locaties bezocht, met een 
divers aanbod, zoals bulk/droog-
goed, vers aanbod/toko/groenten, 
lunchroom/koffiezaakje. Deze loca-
ties kun je ook na de tour herkennen 
aan de Zero Waste-raamsticker, met 
daarop ‘Neem gerust je eigen verpak-
king mee’. Je ontmoet toffe duurzame 
ondernemers die vaak ook een goed 
verhaal te vertellen hebben. Laat je 
inspireren! De tour eindigt met een 
gezamenlijk kopje koffie. Een mo-
mentje om alles te laten bezinken 
en uit te wisselen. Dat wordt altijd 
heel positief beoordeeld. De tour zelf 
duurt ongeveer 1.5-2 uur.

Waar, wanneer en hoe?
De Zero Waste Tour wordt georga-
niseerd op 9 juli. De tour zal dit keer 
voornamelijk door het centrum gaan, 
waar het die dag ook markt is. Neem 
je eigen tasjes/doosjes/bakjes mee 
voor je aankopen en start gelijk met 
het verminderen van afval! 

Voor meer informatie en de ticket-
verkoop, kijk dan op het Facebooke-
venement. Zoek op ‘Zero Waste wan-
deltour Helmond’ en dan vind je het 
evenement vanzelf. De ticketverkoop 
dient als een onkostenvergoeding; 
de Zero Waste Tour wordt georgani-
seerd door vrijwilligers en heeft geen 
winstoogmerk.

Leer afvalvrij winkelen en 
ga mee op Zero Waste tour! 

Er zijn allerlei manieren om afvalvrij je boodschappen mee naar huis te nemen. 
F | Yvette Loeve.

Afvalvrij boodschappen doen is 
soms nog best een uitdaging. 
Gelukkig hebben diverse (grote) 
supermarktketens al afscheid 
genomen van plastic zakjes voor 
losse groenten en fruit, maar nog 
steeds is de afvalberg die we met zijn 
allen produceren behoorlijk groot. 
Dit kan anders! Onder andere door 
het aantal wegwerpverpakkingen 
te minimaliseren; daarom zijn er al 
diverse winkels in Helmond waarin 
je je aankopen in eigen tassen of 
bakjes mee naar huis kunt nemen. 

Vier het jubileumfeest van Fanfare 
De Vooruitgang mee op zondag 12 
juni in stadspark De Warande. 

De slagwerkgroep verzorgt dan op 
het Carat-podium de spectaculaire 
afsluiting van het drieluik jubileum-
concerten ter ere van het 100-jarig 
bestaan. Met medewerking van the-
atermaker en zanger Bart de Rijk, 
vibrafoon-virtuoos Vincent Houdijk 

en diverse instrumentalisten, zal u 
versteld gaan staan van de veelzij-
digheid van de hedendaagse slag-
werkmuziek. Met herkenbare liedjes, 
stevig drumspektakel en aanstekelij-
ke humor wordt het een aantrekkelijk 
programma voor jong en oud.
Let op: aanvang is al om 11:30, een 
half uur eerder dan de normale pro-
grammering op het Carat. Toegang is 
uiteraard gratis!

F | Slagwerkgroep Fanfare De Vooruitgang.

Afwisselend jubileum-
concert slagwerkgroep 
Fanfare De Vooruitgang 

Maja (1) heeft een nestje kittens 
gehad. De kids zijn groot genoeg 
om zonder mams de wereld in te 
trekken, dus Maja kan nu weer 
haar eigen weg gaan. 

Maja is lief maar onzeker. Ze zal 
zich eerst op een beschut plek-
je terugtrekken om alles eens te 
bekijken. Na wat wentijd komt ze 
weer tevoorschijn om kopjes te ge-
ven en laat ze zich aaien. Een druk 
gezin met kinderen is voor haar 
te veel van het goede. Een rustig, 
ervaren baasje daarentegen, dat 

geduld met haar heeft, dáár is ze 
naar op zoek. Als deze dan ook nog 
beschikt over een tuin en een la-
serlampje, staat Maja al klaar om 
te verhuizen. Maja is niet de enige 
poes die een nestje kittens heeft 
gehad. Op dit moment komen er 
veel kittentjes en zwangere poe-
zen bij ons binnen. 

We kunnen nog meerdere gastge-
zinnen gebruiken om kittens te so-
cialiseren. Neemt u gerust contact 
met ons op via nummer 0492 – 513 
971 voor meer informatie.

Dier van de 
Week: Maja

MIERLO-HOUT Afgelopen zondag 
won RKSV Mierlo-Hout 1 haar laat-
ste wedstrijd in de competitie van de 
2e klasse, tegen Sparta ‘25 uit Beek 
en Donk met 2-0. Zodoende mag het 
team proberen om promotie te be-
werkstelligen naar de Eerste Klasse. 
Trainer Raymond Koenraadt meent 
dat dit eerder in een ver verleden 
ook is voorgekomen. Maar voor nu 
een unieke kans om promotie af te 
dwingen.

“De selectie, waarmee is gespeeld de 
laatste tijd, is zo goed als volledig fit. 
Uniek is ook dat de meeste spelers 
uit de eigen jeugd van Mierlo-Hout 
komen.” 

Zondag 18 juni moet er thuis op sport-
park De Beemd worden gespeeld te-
gen Bekkerveld, aanvang 14.30 uur. 
Als er gewonnen wordt, dan moet 
men op donderdag 16 juni spelen te-
gen de winnaar van SS18 – Someren. 

Als men die ook winnend af weet te 
sluiten, dan vindt op zondag 19 juni 
de laatste wedstrijd plaats om pro-
motie af te dwingen.

Uniek is dat ook Mierlo-Hout 2 uit 
moet spelen om promotie en toevallig 
ook tegen Bekkerveld 2. Mierlo-Hout 
een club met ambitie en zoals gezegd 
met voornamelijk eigen jeugdspe-
lers. We wensen Mierlo-Hout 1 en 2 
veel succes en kom ze aanmoedigen!

RKSV Mierlo-Hout volop in de strijd 
om promotie naar Eerste Klasse

F | Eric Smeets.

OPROEP, STEUN DIT GOEDE DOEL! 25 en 26 juni 2022: 
IN BEWEGING TEGEN KANKER! 

www.inbewegingtegenkanker.com 
kies knop ‘doneren’, ‘ik wil een team sponsoren’, klik Weekkrant De Loop 

of een ander team aan en maak een willekeurig bedrag over. DANK U!
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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.

Na een mooi en dankbaar leven nemen wij afscheid van
mijn man, ons pap, opa en overgrootvader

Jan Meeuwsen
echtgenoot van

Nelly Meeuwsen - van den Heuvel

Hij overleed op 1 juni 2022 in de leeftijd van 92 jaar.

Nelly
Lambert en Mia
Antoinette en Mario 
Roland en Joke 
Ellen 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Op woensdag 8 juni hebben we in Uitvaartcentrum van de Kerkhof 
te Mierlo afscheid van Jan genomen en hem met ons gezin naar zijn 
laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats begeleid.

Correspondentieadres: Heer van Rodestraat 72, 5731 VX  Mierlo

we staan niet altijd stil 
bij het woord “samen”
maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is

HELMOND-OOST Iedere maandag organi-
seert het HMC een Superkien in Soos 40, Aza-
lealaan te Helmond. Met een totale prijzenpot 
van € 1.500,- met onder andere een hoofdprijs 
van € 400,- en een loterij voor het winnen van 
2 gevulde levensmiddelenmanden en gratis 
kienkaarten.

Ook vindt er regelmatig een gratis loterij 
plaats met prachtige prijzen. Aanvang is om 
19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur. De zaal is 
open vanaf 17.45 uur. U komt toch ook!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je kapotte 
spullen bij Repaircafé Rijpelberg op woensdag 
15 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Tore-
laer, Groningenhof 4, Helmond. Alle Helmon-
ders, 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 aan-
geboden 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 or-
ganisatie die het mogelijk maak uw defecte 
spulletjes te laten repareren. Alle gebruiksar-
tikelen die verplaatsbaar zijn per fiets of sim-
pel transportmiddel zijn acceptabel en zullen 
in behandeling worden genomen. 
Wij repareren naar ons vermogen en kennis 
elektrische en elektronische apparaten, speel-
goed, naaimachines, gereedschap, kleding(re-
paraties), kinderspeelgoed, slijpen klein 
gereedschap en scharen/messen, fietsen en 
ander klein materieel.

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

MIERLO-HOUT Elke donderdagmiddag vrij 
kaarten, rikken, in de Geseldonk in Mier-
lo-Hout van 13.30 uur tot 17.00 uur. Aanmelden 
vanaf 13.15 uur tot 13.30 uur. Inleg 1 euro. Geen 
verplichtingen.  Hebt u donderdagmiddag nog 
niets te doen en rikt u graag, dan kunt u elke 
donderdagmiddag vrij rikken in de Geseldonk. 
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, telefoon 06 – 30 73 06 20.

HELMOND-NOORD Afgelopen weken heeft 
er herhaaldelijk een oproepje in De Loop ge-
staan voor de wijkmanifestatie 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 sa-
men toch voor elkaar krijgen weer een mooie 
markt voor Helmond-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 
Grinsven, wilma.vangrinsven@levgroep.nl of 
06 – 40 94 48 87.

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

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

BINNENSTAD Zaterdag 11 juni, aanvang 16:00 
uur, een optreden van Symfonieorkest Hel-
mond-Venray samen met leerlingen Kunst-
kwartier onder leiding van Samuel Aguirre 
met een vioolsolo van Anne-Sophie Gerards. 
Entree € 5,00 en € 2,50 voor scholieren/stu-
denten. Kaartverkoop uitsluitend à contant 
aan de zaal van De Fonkel, Prins Karelstraat 
123, 5701 VL Helmond.

STIPHOUT ‘Je bent wel gek als je iets laat 
repareren wat stuk is. Onbetaalbaar én waar 
vind je nog reparateurs? Koop liever een nieuw 
exemplaar en gooi het oude weg. Da’s veel 
voordeliger!’ En zo groeit onze afvalberg en 
slinkt onze voorraad grondstoffen. Daar wil-
len wij als Repaircafé Stiphout verandering in 
brengen. Bij ons kun je je spulletjes gratis laten 
repareren. Kom ermee naar De Ark (tegenover 
de Stiphoutse kerk). Vrijwilligers met twee 
rechtse handen staan voor u klaar en maken er 
een erezaak van om uw probleem op te lossen. 
U kunt er elke eerste donderdag (14.30 – 17.00 
uur) en elke derde zaterdag (10.00 – 12.30 uur) 
van de maand terecht. Om te weten welke 
spullen wel/niet onder handen genomen wor-
den, kijk op onze website www.repaircafes-
tiphout.wordpress.com. Eerstvolgende ope-
ningsdagen: zaterdag 18 juni, donderdag 7 juli 
en zaterdag 16 juli. In de maand augustus zijn 
wij gesloten.

Van alles wa

WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?

MIERLO-HOUT Zaterdag 4 juni 2022 is de vijfde 
trekking verricht, deze trekking geldt voor alle 
loten die zijn uitgegeven in de maand mei 2022.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- 
is gevallen op lotnummer 16902.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- 
is gevallen op lotnummer 23152.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- 
is gevallen op lotnummer 16817.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij de 
Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 09.00 uur 
en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden 
ingeleverd bij de Houtse ondernemers. Breng 
uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de 
Kluppels en speel maandelijks gratis mee met 
onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 
uur tot 13.00 uur. Brenglocatie CV de Kluppels: 
Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

Trekking Kluppelloterij: gun uw 
oud papier, kleding en schoeisel 
een tweede leven

De trekking werd verricht door de Hofsnoeper van 
de Kluppels De Zoete inval. F | CV De Kluppels.

OPROEP, STEUN DIT GOEDE DOEL! 25 en 26 juni 2022: 
IN BEWEGING TEGEN KANKER! 

www.inbewegingtegenkanker.com 
kies knop ‘doneren’, ‘ik wil een team sponsoren’, klik Weekkrant De Loop 

of een ander team aan en maak een willekeurig bedrag over. DANK U!
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 een
vertrouwd
gezicht

voor 
al uw
vragen Henk van Eijndhoven

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga 
naar monutamagis.nl.

Magis

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Valerie Goossens van DELA

We waren nog zo vol plannen en maakten tijd voor alles,
maar tijd maakte geen tijd meer voor ons.

Kees de Gooijer
✩ Curaçao, 9 juli 1955             † Aarle-Rixtel, 4 juni 2022

echtgenoot van Hennie de Gooijer-Derksen

Mark en Maranka, Milou, Mathijs, Merel

Erik en Petra, Liza, Yara, Luc

Frank 

Niek en Wieteke

en alle huisdieren

Correspondentieadres:
Helmondseweg 41
5735 RA Aarle-Rixtel

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Kees op donderdag 9 juni tussen 
18.00 en 19.00 uur en zaterdag 11 juni tussen 18.00 en 19.00 uur, bij 
Monuta Magis, Warandelaan 62 te Helmond.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op maandag 13 juni om 11.30 uur 
bij crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond. Deze dienst is 
tevens te volgen via livestream-code:
https://media.plechtigheidonline.nl/login/code/9CTE-D9JR

U kunt een condoleance plaatsen op: www.keesdegooijer.nl

In plaats van bloemen wordt een donatie ten name van Dwarslaesie 
Organisatie Nederland op prijs gesteld. Hier zullen collectebussen voor 
aanwezig zijn. 
https://www.dwarslaesie.nl/doneren/

We waren nog zo vol plannen en maakten tijd voor alles,
maar tijd maakte geen tijd meer voor ons.

Kees de Gooijer
✩ Curaçao, 9 juli 1955             † Aarle-Rixtel, 4 juni 2022

echtgenoot van Hennie de Gooijer-Derksen

Mark en Maranka, Milou, Mathijs, Merel

Erik en Petra, Liza, Yara, Luc

Frank 

Niek en Wieteke

en alle huisdieren

Correspondentieadres:
Helmondseweg 41
5735 RA Aarle-Rixtel

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Kees op donderdag 9 juni tussen 
18.00 en 19.00 uur en zaterdag 11 juni tussen 18.00 en 19.00 uur, bij 
Monuta Magis, Warandelaan 62 te Helmond.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op maandag 13 juni om 11.30 uur 
bij crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond. Deze dienst is 
tevens te volgen via livestream-code:
https://media.plechtigheidonline.nl/login/code/9CTE-D9JR

U kunt een condoleance plaatsen op: www.keesdegooijer.nl

In plaats van bloemen wordt een donatie ten name van Dwarslaesie 
Organisatie Nederland op prijs gesteld. Hier zullen collectebussen voor 
aanwezig zijn. 
https://www.dwarslaesie.nl/doneren/

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

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; overleden ouders van de familie Nguyen Pham
11.15 uur Trudokerk pastoor Swagemakers mmv Damiaankoor
Intenties: Uit dankbaarheid naar pastoor van Kessel b.g.v 65-jarig priesterjubileum; Huub Rij-
kers en Maria Verschuuren de echtgenote en voor hun overleden ouders

Donderdag 16 juni 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 18 en zondag 19 juni: HOOGFEEST SACRAMENTSDAG/ Vaderdag 
680e verjaardag Sacramentsmirakel van Stiphout (1342) 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk
Intenties: Willemien Lammers- Verbakel vw 1e sterfdag; Toos van der Vooren-van de Laar; Jo 
van Duijnhoven en moeder vanwege verjaardag; uit dankbaarheid b.g.v 102e verjaardag; Ger-
rit Meulendijks
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Marietje Mulder-Dirks; Jozef van Vijfeijken
11.15 uur Trudokerk mmv gregoriaans koor met aansluitend kort Sacramentslof en zegen Al-
lerheiligste.
Intenties: Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden; Jan Wijnhoven; Mia 
ten Hengel; Antoon Hikspoors
14.30 uur Trudokerk Doop van Saar Obers
 
Donderdag 23 juni: vooravond HOOGFEEST JOHANNES DE DOPER   
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Evangelische Gemeente Helmond
De eredienst
Zondag 12 juni staat tijdens de eredienst het levende en levensveranderende evangelie van 
onze Here Jezus Christus centraal. We vieren tevens het avondmaal waarin we het lijden, ster-
ven én opstanding van onze Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Richard Kelly, voorgan-
ger van de Maranthakerk Eindhoven. 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
Volgende week zondag 19 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 14 juni is er huiskring, we gaan verder met de Bijbelstudie ‘God bepaalt de tijd’. 
Aanvang 19.30 uur.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 16 juni 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.

Eucharistievieringen in de Parochie H.Lambertus 
Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00 en zaterdag 12:00 uur.

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

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00 uur. 
0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. www.heiligelambertus.nl.
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Het festival op zaterdagmiddag 18 
juni is bedoeld voor de hele regio. 
Er zijn bands als Tip Jar en Common 
Strangers, en workshops Breakdance 
en Beatbox. De koren zingen en er is 
in de middag een Sing Along, en in 
de avond een Bier Cantus. In de pas-
torietuin is de rust voor evergreens, 
zang en lezingen over Beatles en Paul 
McCartney 80 jaar. In de avond staat 
er muzikale humor door Stenzel&-
Kivits (met jeugd en fanfareorkest). 
De band Bag On Wheels (met volop 
blazers) maakt het feest compleet. 
Zie hieronder een greep uit het pro-
gramma:
15.30u | Goochelaar Tim Slaats

De Grote Magische Kindershow 
Bekend van Holland’s Got Talent, 
deze goochelshow is voor alle leef-
tijden. Het publiek wordt ook op het 
toneel uitgenodigd. Zij kunnen assis-
teren en blijken soms bijzonder goed 
te kunnen toveren. Goochelaar Tim 
Slaats houdt de deelnemers af en toe 
een beetje voor de gek en helpt ze op 
een bijzondere manier te goochelen. 

15.45u | Tip Jar
Liedjes over de liefde en het leven
Folkforum schrijft over Tip Jar: “Bart 
de Win en Arianne Knegt maken mu-
ziek waar ik blij van word. Goed ge-
speeld, vaak vrolijk klinkend en toch 

met inhoud.” Americana aan de hip-
pie-kant van de country, met invloe-
den uit pop en jazz.

16.00u | Common Strangers
Sometimes catchy, sometimes hard. 
Constantly swingin’ between com-
mon and strange
Uit Belgisch Limburg, een rockband 
die eigenzinnige, maar snel vertrouw-
de nummers brengt. Oude power, 
maar met een modern laagje vernis. 
Een knipoog naar een tijdperk waarin 
onbezonnen nozems stijfhoofdig hun 
eigen goesting deden! 

19.45u | Stenzel & Kivits (met fanfa-
reorkest)
Klassiek en humor, in rokkostuum
Een topper op het festival. Ook al te 
zien in Duitsland en Finland, maar 
gewoon uit Asten en Gemert. Mu-
zikale humor door Stenzel & Kivits 
(met ons eigen fanfareorkest), na 
acht jaar weer terug in Stiphout. In 
rokkostuum gestoken geven ze hun 
klassieke concert, of liever gezegd 
proberen ze hun concert te geven.

15.30u en 16.45u | Musicoloog Dick 
Hermsen over The Beatles
Proficiat Paul McCartney, vandaag 80 
jaar
Musicus en musicoloog Dick Herm-
sen (columnist NPO Radio 5) vertelt 

je het verhaal van The Beatles. Op za-
terdag 18 juni wordt Paul McCartney 
80 jaar. Een muziekreis naar Liver-
pool en Londen, met muzikale - live 
- omlijsting.

15.00u | Hiphop in een Notendop
Laat je eerst meenemen in het hele 
verhaal van hiphop. En leer daarna 
beatbox of breakdance, of word DJ 
15.00u: voorstelling Hiphop in een 
Notendop
16.00u: workshop DJ (Dennis)
16.30u: workshop breakdance (KJ)
17.45u: workshop beatbox (Patrick)

17.30u | Sing Along
21.30u | Bier Cantus
Meeblère met Schoonouders en 
Maastrichtse studenten
De Ideale Schoonouders zingen ons 
voor, en Bram Bosmans speelt alles. 
Dus dat wordt meezingen met lied-
teksten die gebeamd worden door 
X-Mas Sing Along. En in de avond 
ontgroenen studenten uit Maastricht 
ons in de rappe Bier Cantus. Met of 
zonder de Voices van hun ouders, 
maar zeker weer met Bram Bosmans.

Kijk voor het volledige programma en 
meer informatie op: fanfaredevoor-
uitgang.nl/100jaar. Daar kun je ook 
de festivalkrant raadplegen.

Festival 100 jaar Dorp van de Muziek
De fanfare van Stiphout bestaat 100 jaar. Op 18 juni komt 100 jaar Dorp van de Muziek tot een climax. Na drie jaar 
organiseren, herplannen, volop concerten en borrels, sluit de fanfare op zaterdag 18 juni het honderdjarig jubileum af 
met een groots muziekfestival in de Dorpsstraat in Stiphout. Een jubileum dat al is gevierd met koninklijke erkenning, 
lesprojecten op de basisscholen, en jubileumconcerten in Carolus en met het Nederlands Blazers Ensemble.

MELD JE AAN VOOR DE REÜNIE, VANAF 14.00 UUR 

100JAAR@FANFAREDEVOORUITGANG.NL

PROGRAMMA 
      & tijdschema

FESTIVALTERREIN

Paul McCartney 
vandaag 80 jaar 
 
Musicus en musicoloog Dick Hermsen (columnist NPO 
Radio 5) vertelt je het verhaal van The Beatles. 
 
Deze zaterdag 18 juni wordt Paul McCartney 80 jaar. 
Een muziekreis naar Liverpool en Londen, met muzikale - 
live - omlijsting.

15.30u en 16.45u | Paul McCartney Proficiat

Sometimes catchy, sometimes hard. Constantly 
swingin’ between common and strange. 
 
Uit Belgisch Limburg, een rockband die eigenzinnige, 
maar snel vertrouwde nummers brengt. Oude power, 
maar met een modern laagje vernis. Een knipoog naar een 
tijdperk waarin onbezonnen nozems stijfhoofdig hun 
eigen goesting deden!

16.00u | Common Strangers

Wie hoort HipHop, R&B of 
Disco 
 
Swingen doe je op muziek, maar ieder heeft een eigen 
smaak. 
 
Muziek op drie kanalen, en ga in stilte uit je plaat.

middag en avond | Silent Disco

Kom al op tijd in de middag naar het festival en je hoeft 
tot laat in de avond niet meer naar huis. 
 

Volop muziek, maar ook volop eten en drinken om 
heerlijk te verblijven op het festivalterrein. 

 
Ontdek welke thee je het lekkerste vindt, ga je toch voor 
de hamburger, of kies je voor de Italiaanse keuken van 
Dolce&Gusto. Een markt van Food en Feel Good om uit 
te kiezen.

Festivalterrein | Food en Feel Good Markt

Een feest met vette blazers 
 
Bag on Wheels bezorgt het feest. Swingende blazers, een 
ritmesectie zo strak dat de bloedsomloop stokt en een 
zangeres, wat een zangeres. Van gouwe ouwen tot 
gloedjespikfonkel nieuwe hits, alle stijlen komen aan bod. 
Allemaal voor de volle 100% live! Dit wordt een knoertend 
heet feest waar mensen zingen, springen en dansen.

20.45u | Bag on Wheels

De Grote Magische Kindershow  
 
Bekend van Holland’s Got Talent, deze goochelshow is 
voor alle leeftijden. Het publiek wordt ook op het toneel 
uitnodigt. Zij kunnen assisteren en blijken soms bijzonder 
goed te kunnen toveren. Goochelaar Tim Slaats houdt de 
deelnemers af en toe een beetje voor de gek en helpt ze 
op een bijzondere manier te goochelen. 

15.30u | Goochelaar Tim Slaats
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De Dag van de Bouw is de jaarlijkse open dag van 
Bouwend Nederland. De dag is onderdeel van de 
imago-campagne ‘De bouw maakt het’, waar-
mee Bouwend Nederland laat zien hoe belang-
rijk de bouw en infra is voor Nederland.  Het is 
dé dag waarop iedereen achter de bouwhekken 
mag komen kijken hoe bouw- en infrabedrijven 
dagelijks doorbouwen aan Nederland. 

Datum: 18 juni 2022
Tijd: van 11.00 uur tot 15.00 uur
Adres: Oostende, ingang bouwterrein nabij Juli-
anabrug

We nemen je op deze dag mee door de tijd. Van 
de geschiedenis van de EDAH die hier ruim hon-
derd jaar geleden ontstond, tot de moderne ar-

chitectuur van nu. Volg een rondleiding bij één 
van onze projectleiders. Zij kunnen je alles ver-
tellen over de geschiedenis, het huidige bouw-
proces en de nabije toekomst van Oranjekade. 
We hebben verschillende activiteiten, voor kof-
fie en thee met wat lekkers wordt gezorgd en 
ook aan de kinderen hebben we gedacht.

Nog een paar handige tips:
Trek stevige schoenen aan, het bouwterrein is 
niet voorzien van een vloer.
Parkeren rondom Oranjekade is lastig en wij 
adviseren daarom om op de fiets te komen. Wij 
hebben meer dan genoeg ruimte voorzien om 
fietsen te parkeren.

Tot dan!

Banbouw opent bouwplaats Oranjekade 
op de Dag van de Bouw
BINNENSTAD Wil jij de indrukwekkende bouwplaats van Oranjekade 
van dichtbij bewonderen? Kom dan op 18 juni 2022 tussen 11.00 uur 
en 15.00 uur naar de Dag van de Bouw. Op deze dag kun je een kijkje 
nemen achter de bouwhekken van Oranjekade in Helmond. 

F | Banbouw.



vrijdag 10 juni 2022 19

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

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

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

MILIEUSTRAAT TAXI 
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN
GEZOCHT

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? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

06-13362457.

www.grootpeelland.nl

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

WONINGONTRUIMINGEN 
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

BUSINESS     OWNER

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

Lenie Klaasen 06-52716622

Wij zijn gespecialiseerd in:
 Vervaardigen van nieuwe 
 gebitsprotheses
 Protheses op implantaten 
 (klikgebit)
 Immediaat protheses 
 (na het trekken van de 
 tanden, noodgebit)
 Partieële en frame protheses 
 (gedeeltelijk gebit)
 Rebasen (passend maken van 
 de huidige gebitsprothese)
 Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u:
 Geen verwijzing nodig van 
 een tandarts
 Vergoeding via uw 
 zorgverzekeraar
 Reparaties klaar terwijl 
 u wacht
 Het verhelpen van pijnplekken
 Vrijblijvend advies
 Eerste consult gratis

Lucas Gasselstraat 12, 
Helmond 

0492-474205

Woonruimte gezocht voor 
alleenstaande man van 70 jaar. 
Voorkeur omgeving Helmond. 

Vanaf augustus 2022 tot ongeveer 
oktober 2023. T: 06-46294381

Dit jaar heeft onze slootjesdag ook 
een feestelijk tintje: IVN Helmond 
viert het hele jaar door haar 40-jarig 
bestaan tijdens verschillende acti-
viteiten. Daarom is er voor iedereen 
een lekkere traktatie.

Algemene informatie:
Zaterdag 11 juni 2022 van 09:30 tot 
12:30 uur. Voor kinderen in de leeftijd 

van 6 tot en met 12 jaar onder bege-
leiding. De activiteit wordt begeleid 
door jeugdleiders van het IVN.

Locatie: natuurtuin De Robbert, nabij 
De Kemenadelaan 5, 
5702 KT Helmond. 
Deelname is gratis. 
Vooraf aanmelden bij 
maria.nijssen@planet.nl.

Nadere inlichtingen bij
Coördinator Jeugd-IVN: 
Maria Nijssen 
06 – 42480559 
maria.nijssen@planet.nl

Voor meer informatie 
over IVN kijk op: 
www.ivn.nl/afdeling/helmond.

Slootjesdag IVN 
Helmond 

De vijvers van natuurtuin de Robbert zitten barstensvol waterleven. F | IVN Helmond.

HELMOND-NOORD Op zaterdag 
11 juni kun je waterdiertjes schep-
pen in natuurtuin de Robbert. Ook 
dit jaar doet IVN Helmond mee 
aan de landelijke slootjesdagen. 
Dit doen we in samenwerking met 
de natuurtuin De Robbert waar we 
welkom zijn in hun prachtige tuin 
met vijvers, waar het krioelt van het 
waterleven. Wat gaan we allemaal 
vangen? Veel kikkervisjes, libellen-
larven, posthoornslakken, poel-
slakken, salamanders en misschien 
ook de waterschorpioen. Te veel om 
op te noemen.



vrijdag 10 juni 202220

10%
KORTING
OP ALLE MANNEN 
STYLING/VERZORGINGS- 
PRODUCTEN

EEN 
GRATIS 
BAARD 
OLIE. 
Alleen geldig in de winkel. 
Actie is geldig t/m 18 juni 2022.

haircombi
Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl

Haarproducten • Kappersbenodigheden • Drogisterijproducten • Nagelproducten en Schoonheidsproducten


