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Kasteeltuinconcerten 
20e jubileumeditie.

Internationale roadtrip 
met ‘oude barrels’.

Stichting Help Ukraine 
vrachtwagen vertrokken.

Vrijwilligerspenning 
voor de heer Gruijters.

3. 11. 15.7.

Vrijdag 17 juni 2022
20e Jaargang
Nummer 24
Oplage 39.500 exemplaren 
Laatste nieuws: 

 @weekkrantdeloop
 @weekkrantdeloophelmond
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PAG 6 | Heilige koe blijkt smerig varken  •  PAG 9 | ROC Ter AA steunt goed doel  •  PAG 10 | Zonnewendewandeling  •  PAG 13 | Magic Traffic Show voor de kinderen

RIJPELBERG Baroniehof, Groningenhof, 
Rakthof, Utrechtplein.

CENTRUM Asterstraat, Fresiastraat, 
Korenbloemstraat, Primulastraat.

STIPHOUT Wevestraat, Laardonk, 
Hillendonk, Dorpsstraat.

BEZORGERS GEZOCHT 

BEZORGING@DELOOP.EU 
06-18938912

Portulaca in 
hangpot
De felgekleurde bloemetjes 

openen zich overdag. 

Houdt van zon en behoeft

niet veel water. 12.99
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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Portulaca in 

felgekleurde bloemetjes 

openen zich overdag. 

Houdt van zon en behoeft

12.9912.99

Elke zondag open

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 19 JUNI 

WOOJIN KIM
YEGUK KANG

 

15.00 UUR, 
PLEINZAAL SPEELHUIS 

ENTREE € 15,00 / € 10,00

TICKETSSpecialist in het verkopen van 
woningen tot € 350.000,- k.k.

.nl

In Beweging 
Tegen Kanker 
 25 – 26 juni 2022

F | In Beweging Tegen Kanker.

In Beweging Tegen Kanker Hel-
mond/Laarbeek is een 26-uurs eve-
nement waar beweging, verbinding 
en saamhorigheid centraal staan. 

In het weekend van 25-26 juni gaan 
wij rondom het Kasteel van Hel-
mond samen bewegen tegen kan-
ker. Van zaterdag 14.00 uur tot zon-
dag 16.00 uur gaan verschillende 
teams in estafettevorm wandelen. 

Met het evenement proberen wij zo-
veel mogelijk geld op te halen. Het 
geld wordt verdeeld over drie lokale 
goede doelen die een positieve bij-
drage leveren aan de strijd tegen kan-
ker: De Cirkel, Hospice de Populier en 
het Elkerliek Ziekenhuis, afdeling On-
cologie.

In het bijzonder staan wij tijdens 
het evenement stil bij de eregasten, 

mensen die kanker hebben of kanker 
hebben overwonnen. Samen zorgen 
wij ervoor dat wij de eregasten een 
mooi en onvergetelijk weekend be-
zorgen. In het kasteel hebben de ere-
gasten een eigen plek waar ze door 
vrijwilligers van De Cirkel ontvangen 
worden met koffie/thee en een luis-
terend oor. Ook worden de eregasten 
een diner, brunch, verwenmomenten 
en een workshop aangeboden.

Lees verder op pagina 3.
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Ontdek meer op hyundai.com/nl/davo 

Den Haag Ypenburg, Laan van Waalhaven 365, tel. 070 - 307 3965
Den Haag Kerketuinen, Kerketuinenweg 20, tel. 070 - 850 2500
Rotterdam, Metaalhof 27, tel. 088 - 130 8360

Gecombineerd verbruik: 1,38 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 72,5 (km/l); CO2 - emissie: 31 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn 
overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen 
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. 
De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 750 op het aankoopbedrag van een Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid Comfort. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst tot en met 30-06-2022 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere 
transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven 
in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie8

Ontdek meer op hyundai.com/nl/oostendorp 

Den Bosch: Afrikalaan 16, tel. 073 - 303 3800
Nijmegen: Microweg 51, tel. 024 - 303 1800
Helmond: Varenschut 5, tel. 0492 - 745 600autogroep

Revolutionair design. Opwindende prestaties. De Hyundai TUCSON is niet voor niets de bestverkochte SUV in Europa
binnen zijn segment. Een geavanceerde en opvallende verschijning die voorzien is van vooruitstrevende connectiviteit en 
de beste veiligheidssystemen in zijn klasse. Deze krachtpatser is verkrijgbaar als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid. 
Ervaar de TUCSON zelf en maak een proefrit in de TUCSON van je keus.

Hyundai is op weg om in 2045 klimaatneutraal te zijn. 

De Hyundai TUCSON.
Bekroond, beloond en geroemd.

€ 36.495
Hyundai TUCSON vanaf  

€ 505 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

(inclusief Smart bonus)

ONTWIKKELING EN REALISATIE VERKOOPINFORMATIE

Interesse? Schrijf je dan in op www.maisonleurope.nl en geef je favoriet aan!

MET MAISON L’EUROPE - HET HUIS VAN EUROPA - KRIJGT HELMOND ER 
AAN DE EUROPAWEG EEN ECHTE EYECATCHER BIJ.

DIGITALE
START VERKOOP

MAISON L’EUROPE

D O N D E R DAG 30 J U N I 2022

- 78 ruime en comfortabele appartementen
- 8 verschillende woningtypen
- variërend in grootte van 70 tot 96 m2

- eigen privé parkeerplaats
- gezamenlijke fi etsenberging
Prijzen vanaf €310.000,- v.o.n. Het betreft slechts een indicatieve prijs tot start verkoop.

DIGITALE 
START 

VERKOOP
30 JUNI

2022

Boutenslaan 195A
5654 AN Eindhoven
T +31 (0)40 269 2530

Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
T +31(0)492 661 884



vrijdag 17 juni 2022 3

FIJNE 
VADER
DAG

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

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

Urikan 
U-Trail 8x42
VERREKIJKER
184.99

Victorinox
Swiss 

Champ 
XXL  

ZAKMES
349.99

299.-

Deuter
Speed 
Lite 20

DAYPACK 
79.99

49.-

Roggeli
Lugo 2 
WIELRENBROEK
63.99

59.99

CENTRUM De Kasteeltuinconcerten 
Helmond viert dit jaar eindelijk het 
20-jarig jubileum tijdens acht vrij-
dagavonden van vrijdag 8 juli tot en 
met vrijdag 26 augustus in de prach-
tige kasteeltuin in Helmond. In 2019 
bezochten tijdens de zeven avonden 
toen 50.000 bezoekers het evene-
ment. De organisatie, Stichting Hel-
mond City Events, zal dit jaar extra 
uitpakken met een extra editie van-
wege het twintigjarig jubileum. De 
opzet zal gelijk zijn aan voorgaande 
jaren op dezelfde locatie, op dezelf-
de tijden, met dezelfde sfeer en zo-
als altijd gratis toegankelijk. 

Ook dit jaar belooft het een mooie 
variatie aan muziekgenres te worden 
tijdens de 20e jubileumeditie van de 
Kasteeltuinconcerten. Naast het pro-
gramma op het hoofdpodium komt 
het Lokaal Talentenpodium dit jaar 
terug met een nieuwe naam: Podi-
umTwee. De programmering op dit 
podium is meer gericht op lokale en 
regionale bands. Zoals gewoonlijk zijn 
er bij dit podium voldoende zitplaat-
sen. Bezoekers die behoefte hebben 
aan een rustiger alternatief of slecht 
ter been zijn, hebben bij PodiumTwee 
een prettige plek om te genieten van 
De Kasteeltuinconcerten. Ook de 
Foodgarden tussen de duiventorens 
is in 2022 weer aanwezig en hier staan 
diverse foodtrucks met een terras.

In dit persbericht maakt de organisa-
tie Stichting Helmond City Events de 
eerste drie bands die op het hoofdpo-

dium geprogrammeerd staan bekend. 
De organisatie maakt de komende 
weken de rest van het programma 
bekent via de nieuwsbrief, Facebook-
pagina, Instagrampagina en website 
van De Kasteeltuinconcerten. 

HOOFDPODIUM 
08/07 – FEEST – HARD2GET Hard-
2Get bestaat uit vijf zeer muzikale 
jongens met ieder een eigen stijl. 
Het maakt niet uit naar wie je op het 
podium kijkt, bij iedereen hoor je de 
muzikaliteit en straalt het plezier er-
van af. Hard2Get is poppy, blues en 
ruig. De mannen van Hard2Get geven 
een show vol opwinding, overgave en 
ontlading. Met bekende hits en speci-
al fx’s weten zij ieder optreden tot een 
feest te maken. Eerder speelde deze 
topband onder andere op de Zwarte 
Cross en The Voice of Holland. 

15/07 – SALSA – AXIOMA Naast de 
Cubaanse zanger zijn het de twee 
vrouwelijke zangeressen van AXI-
OMA die zingend en swingend de 
aandacht van het publiek trekken in 
de frontlinie. AXIOMA bestaat uit elf 
ervaren muzikanten met pit. Zij spe-
len afwisselende salsa, merengue, 
bolero, rumba, chachacha en son/
munito uit diverse Zuid-Amerikaan-
se windstreken. AXIOMA staat be-
kend om haar standvastige en vlotte 
muziekspel waarop diverse dans- en 
salsastijlen gedanst kunnen worden. 
Zoals elke editie is er ook deze week 
een speciale dansvloer voor het podi-
um aanwezig.

19/08 – REGGAE – THE ROOTSRI-
DERS | BOB MARLEY TRIBUTE The 
Rootsriders staan bekend als één van 
de beste Bob Marley tributebands ter 
wereld. Zij zullen tijdens hun optre-
den laten zien én horen dat Marley’s 
tijdloze liedjes vandaag de dag nog 
altijd even relevant zijn als toen ze in-
dertijd door Marley werden geschre-
ven. Ook zijn The Rootsriders dit jaar 
tweede geworden bij het programma 
Battle of the Bands (SBS6) én ston-
den zij met groot succes eerder als 
afsluitende act bij De Kasteeltuincon-
certen. Positive vibrations gegaran-
deerd! 

Wilt u vrijwilliger worden bij dit mooie 
evenement? Of heeft u interesse in 
een het partner- of sponsorschap? 
Stuur dan een e-mail naar info@kas-
teeltuinconcerten.nl.

Meer informatie over de Kasteeltuin-
concerten Helmond vindt u op www.
kasteeltuinconcerten.nl. Volg de 
Kasteeltuinconcerten Helmond ook 
op Facebook en Instagram om op de 
hoogte te blijven!

Als eerste alle nieuwtjes omtrent De 
Kasteeltuinconcerten ontvangen? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief: www.kasteeltuincon-
certen.nl/nieuwsbrief
Facebook: www.facebook.com/kas-
teeltuinconcertenhelmond
Instagram: www.instagram.com/
kasteeltuinconcertenhelmond

20e jubileumeditie van 
de Kasteeltuinconcerten 
Helmond

F | Helmond City Events.

Vervolg van pagina 1.

Tijdens het evenement zal er in de kasteeltuin een markt worden ge-
houden, waarbij de teams diverse acties en activiteiten organiseren 
om zoveel mogelijk geld op te halen voor de drie goede doelen. Er 
wordt een uitgebreid amusementsprogramma aangeboden met di-
verse artiesten, dansers en sprekers.

Voor de kinderen is er het hele weekend een heus kinderplein. Een 
plein met allerlei leuke activiteiten met een springkussen, schminken 
en een heuse kabelbaan en wat lekkers tegen een kleine vergoeding. 

Als organisatie vinden wij het belangrijk dat kinderen het gevoel van 
verbondenheid ervaren en hiermee een steentje kunnen bijdragen. 
Daarom hebben wij zondagochtend 26 juni van 10.00 uur tot 10.30 uur 
een Kinderloop. Tijdens de Kinderloop zullen de kinderen samen met 
de teams rondom het Kasteel van Helmond gaan wandelen. Kinderen 
mogen hier gratis aan deelnemen en na de Kinderloop zullen er leuke 
verrassingen zijn. 

25 juni is ’s avonds een indrukwekkende lichtjesceremonie waarbij 
de looproute zal worden verlicht met ontelbare wenszakken en aan-
gekleed met wenskaarten. De wenszakken en wenskaarten kunnen 
voorzien worden van een persoonlijke tekst, tekening, foto etc. Deze 
wenszakken met lichtje omringen de lopers gedurende de nacht met 
een zee van licht. Wil jij graag wenszakken of wenskaarten tegen een 
kleine vergoeding kopen, dat kan bij De Cirkel, Evertsenstraat 19, Hel-
mond. De wenszakken en wenskaarten worden ook verkocht tijdens 
het evenement. 

Samen bewegen wij tegen kanker
Beweeg jij met ons mee? Als eregast, deelnemer, vrijwilliger of als 
gast. Aanmelden kan via de site www.inbewegingtegenkanker.com, 
daar vind je ook meer informatie over het evenement. Je kunt ons ook 
vinden via de sociale kanalen Facebook en Instagram. 
Tot 25 en 26 juni!
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Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 
juni rijden de GRIP-wagen én kca-bus weer 
door Helmond
Vanaf maandag 20 juni rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de kca-bus 
tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval voor het GRIP als 
voor klein chemisch afval inleveren. De wagens staan elke dag op verschillende 
plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een bezoek aan het GRIP 
en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal kunt inleveren. 

Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
•  metalen;
•  kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
•  lampen;
•  piepschuim (let op: geen foam, geen gekleurd piepschuim, geen vervuild 
 piepschuim);
•  batterijen en kleine accu’s 
•  textiel;
•  harde kunststoffen;
•  frituurvet;
•  elektrische apparaten;
•  hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 
 spiegel).

U mag maximaal één boodschappentas vol naar het GRIP brengen.

Batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren bij kca-bus
Heeft u thuis nog klein chemisch afval (kca)? In de week van 20 tot en met 24 juni 
komen we met de kca-bus naar uw wijk om het op te halen! Bij de kca-bus kunt u 
onder andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis 
inleveren. U mag klein chemisch afval onbeperkt inleveren bij de kca-bus.

Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan volgende week elke dag op verschillende plekken in 
de stad. U vindt het rondreisschema in DeAfvalApp en op www.helmond.nl/grip 
en www.helmond.nl/kca. U kunt daar ook al het schema van de volgende ronde in 
oktober (week van 31 oktober) bekijken. DeAfvalApp is gratis te downloaden in de 
App Store of Google Play Store.

Let op: locaties kunnen afwijken van eerdere rondes. Kijk in het schema wanneer 
we in welke wijk  staan.

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

Fietsenactie stationsgebied
Fiets kwijt? Als deze in het stationsgebied in Helmond stond en niet in de 
stalling van de NS, staat hij nu mogelijk op de gemeentewerf. We halen in juni 
en juli fietsen in het stationsgebied in Helmond weg zodat het er overzichtelijker 
en veiliger wordt voor iedereen. 

Bij onze handhavers komen regelmatig meldingen binnen van hinderlijk gestalde 
fietsen bij het station die de doorgang versperren, de nooduitgang van een 
nabijgelegen gebouw blokkeren en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. 
Daarom halen we de fout geparkeerde fietsen weg.

Fiets afhalen tussen 13.30 en 15.30 uur
U kunt uw fiets afhalen op de gemeentewerf op woensdag- en vrijdagmiddag 
tussen 13.30 en 15.30 uur tegen betaling (pin) van €25,-. Ook dient u in het bezit 
te zijn van de juiste fietssleutel. 

Later dit jaar volgen mogelijk meer fietsenacties in het stationsgebied om te 
zorgen dat het netjes blijft. Meer weten? Lees het nieuwsbericht op 
www.helmond.nl/nieuws.

Fietsenstalling van NS
Sinds begin dit jaar heeft u toegang tot de fietsenstalling van NS bij Helmond 
station met uw OV-chipkaart. De eerste 24 uur kunt u uw fiets gratis stallen, 
daarna kost het 0,50 euro per dag. Wilt u uw scooter bij Helmond station stallen? 
Dan kunt u gebruikmaken van de overdekte parkeergelegenheid achter de 
fietsenstalling (bij het fietspad in de richting van de Binnen Parallelweg).    

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 28 juni, 12 juli en 26 juli 
2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de vergadering 
is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

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

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

Schootense Loop 2 07-06-2022 oprichten fietsenstalling 7029523

Aarle-Rixtelseweg 24 06-06-2022 realisatie lichtinstallatie Tennisclub  6589699

  de horst 

Beursplein 08-06-2022 plaatsen hekwerk 7033575

Schrijvershoeve 32 08-06-2022 plaatsen dakkapel 7016581

Stiphoutse Dreef 1 09-06-2022 realiseren inpandige uitlopen in de  7036901

  bestaande pluimveestallen 

de Kromme Geer 31 09-06-2022 verplaatsen uitweg 7040265

Hobbemalaan 33 09-06-2022 wijzigen bestaande garage en aanbouw 7040269

Steenovenweg 21 /  10-06-2022 oprichten mcdonald’s restaurant en 7033063

Sectie T - nr. 6139  mcdrive  

Molenstraat 215 10-06-2022 oprichten twee appartementen begane  7042385

  grond 

Kaldersedijk 5A 10-06-2022 wijzigen inrit 7042795

Bruhezerweg 21 12-06-2022 vergroten woning 6789311

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Leonardusbuurt,  09-06-2022 Halloween binnenstad Helmond-Oost,  2022-X1737

Zonnekwartier, Wevershof,   22 oktober 2022  

Vossenberg en Zangershof 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Steenovenweg 21 07-06-2022 het tijdelijk plaatsen van een  6913779

  Vodafone zendmast  

Havenweg 4 09-06-2022 Het plaatsen van overkappingen op  7008223

  de kasteellaan en havenweg 

Jadestraat 2 09-06-2022 vergroten woning 6950731

Scheerderhof 56 09-06-2022 plaatsen overkapping 6907549

Dierdonklaan 78 09-06-2022 vervangen erfafscheiding 6852777

Buizerdstraat 1-3-5-7-9-11 / 09-06-2022 vervangen asbesthoudende daken 6909195

Fluiterstraat 4-10 / Fuutstraat 4-6-8 / Gaaistraat 3-5-6-11-13-15-17A-17B / 

Havikstraat 1-3-5 / Kemenadelaan 10-20 / Kievitstraat 40-42-44-46-48-56-58-60-64-66 / 

Kruisbekstraat 1 t/m 27 en 31 t/m 35 (oneven)  

Mierloseweg 2C 09-06-2022 verbouwen kantoor naar woonhuis 6905243

Heibloemweg 4 10-06-2022 oprichten bedrijfspand, maken uitweg 2x 6849921

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

Sportcomplex de Rijpel 1 08-06-2022    Feestweekend t.b.v. 60 jaar Jubileum  2022-00081

  S.v Rood-Wit 62, Sportcomplex De Rijpel 1, 

  7 juli t/m 11 juli 2022

Winkelcentrum  03-06-2022 Braderie Brouwhuis 35-jarig bestaan,  2022-X1568

Brouwhorst    18-9-2022 

Sportpark Espendonk 1       07-06-2022 Jarig jubileum v.v. Bruheze,  2022-X1141

  15 t/m 21 juni 2022  

Driehoek Rijpelberg  09-06-2022 Rijpelberg live 2.1 (2 t/m 3 juli 2022) 2022-X1193

Wederhof/ Theo Driessen - Groningenhof          

Hoofdstraat 150       09-06-2022 Muziek op ‘t plein, 24 juli 2022  2022-X1521

Havenplein       10-06-2022 Kennedymars, Havenplein, 2 t/m 3 juli  2022-X1552

Bezwaar maken

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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

de Hoefkens 30 14-04-2022 oprichten bedrijfshal  6696425

Brandevoortse Dreef 101 09-05-2022 plaatsen gevelreclame  6961939

3e Haagstraat 157 21-03-2022 verhogen dak  6833701

Abendonk 50 28-03-2022 oprichten woning  6440413

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

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

Caroluslaan 5 09-06-2022 plaatsen reclame 50925766

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Praxis Helmond Engelseweg 224 Het veranderen van een winkel in 

doe-het-zelf- en tuinartikelen

Gemeente Helmond Sportpark De Braak Het oprichten van een 

multifunctionele sportaccommodatie

Vastgesteld bestemmingsplan Suytkade I – Hoek Taftstraat – Fluweelstraat
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2022 het bestemmingsplan Suytkade I – 

Hoek Taftstraat – Fluweelstraat heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 

17 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Op de locatie aan de Taftstraat 2 is een supermarkt aanwezig. Deze supermarkt heeft een 

oppervlakte van circa 1.500 m² bvo, in een pand met een oppervlakte van 2.000 m² bvo. 

Dit bestemmingsplan maakt de vergroting van de supermarkt mogelijk naar 2.000 m² bvo 

binnen het bestaande gebouw, het aanpassen van de gevel en het aanleggen van een tweede 

parkeerterrein.   

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP210075-2000. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien. 

Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt 

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

bindend.  

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 18 juni 2022 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

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

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

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

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

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

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

is genomen over het verzoek.  

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 16 juni 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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Ik was uitgenodigd vur iets wa hulle-
maal onbekend is vur men, de prijsuit-
reiking van de Stadscompetitie biljarten. 
Verschillende clubs uit Helmond hebben 
zich verzameld. Biljarten voor ouderen 
en mindervaliden. Het was een drukte 
van belang in de Rozenhof.

Libre biljarten is wat ze doen. Het is van 
oorsprong een Franse sport. Ik wies nie 
eens dat er zoveul verschil in biljarten 
is.  Ik zit aan een tafel met 6 gezellige 
Helmondse heren die allemaal goed 
kunnen biljarten, maar ook goed kunnen 
buurten. Het was natuurlijk de gezellig-
ste tafel, dat had ik goed uitgezocht. 3 
heren van Biljartclub ‘t Hout en 3 van de 
Boerderij (De Bus), ze hebben men hul-
lemaal bijgepraat over hun hobby libre 
biljarten. 

Chrisje van der Heijden, 88 jaar (ge zout 
het niet zeggen), van ‘t Hout zit tegen-
over men en speelt al 30 jaar stadscom-
petitie. Een keer of 6 is hij zelfs Helmonds 
kampioen gewist in de irste klasse. Die 
wit er dus wel wat van. 

De volgende clubs zijn aangesloten bij 
deze organisatie:
BC ’t Hout - Helmond 
BV Beursplein - Helmond
BV Brandevoort - Helmond
BV De Lier - Helmond
BV De Goudkarper - Helmond 
BV De Boerderij - Helmond
BV De Vliegert - Mierlo
BV De Witte Poort – Aarle-Rixtel
BV Trefzeker – Aarle-Rixtel

160 Helmonders nemen deel aan deze 
competitie. Het is eigenlijk net as voet-
bal, ze hebben uit- en thuiswedstrijden. 
Hun competitie loopt zon bietje gelijk 
mee het voetbal. En ook de bar speelt 
een belangrijke rol in deze sport. Het 
stamt ook af van het cafébiljarten. Jam-
mer dat er weinig jeugd meer aan deze 
sport doet. Er is ook geen gewone com-
petitie meer, alleen deze ouderencompe-
titie is er in Helmond. In Mierlo, die ook 
bij de Helmondse competitie is aange-

sloten, zijn de miste biljarters. Daar zijn 
zelfs ook dames die meedoen en volgens 
de heren aan men tafel hebben ze een 
goeie techniek en kunnen veul mannen 
daar een veurbeeld aan nemen.

In bijna alle teams zijn ze op zuuk naar 
nieuwe leden, dus vinde het leuk, bende 
wat ouder of beperkt en vinde het gezel-
lig om in teamverband te biljarten, neem 
dan contact op met een van de teams in 
Helmond.  Ook volledige teams zijn ze-
ker welkom om zich aan te sluiten, dus 
met een heel team onder de koepel van 
de stadscompetitie Helmond biljarten 
kan ook.

Maar ook individuelen kunnen meedoen 
(je moet wel lid zijn van de stadscom-
petitie), dat zijn de persoonlijke com-
petities. Dus vuulde oe eigen niet thuis 
in een team, dan kunde gewoon zelf in 
oe eentje meedoen.  De foto’s bij men 
column zijn de winnaars van dit seizoen 
en de mensen van het bestuur. Allemaal 
weer vrijwilligers.

Ik heb genoten van deze hele leuke ge-
zellige middag, van iets waar ik geen 
weet van had. Bedankt vur de uitnodi-
ging, erg leuk dat dit nog best wel groot 
in Helmond is. Wil jij biljarten (ouderen 
of beperking) sluit je aan, neem contact 
op met 1 van de clubs of kijk op de web-
site www.stchelmond.nl. Het komende 
seizoen wens ik alle biljarters  veul bil-
jartplezier toe.

Vur alle vaders unne fénne Vaderdag en 
wa men betreft geldt hier hetzelfde vur 
als bij Moederdag. Een klein cadeautje 
moet toch kunnen, al is het maar een 
kaartje mee iets liefs erop geschreven. 
Een lekker ontbijtje, zunne auto was-
sen,  ge kunt van alles bedenken, maar 
we meugen de vaders niet vergeten.
Fijn weekend.

Op bezuuk bij Stadscompetitie bilja rten

Houdoe!

Ons vertelt

Schrikbarend, jazeker. De Wereld Gezondheid Organi-
satie (WHO) heeft in 2018 een rapport uitgebracht. Een 
van de conclusies is dat geluidsoverlast veroorzaakt 
door verkeer wereldwijd een van de grootste ziektelast-
veroorzakers is. In 2020 heeft de RIVM dit onderzocht 
voor Nederland en kwam tot dezelfde conclusie. Beide 
organisaties gaven een zeer dwingend advies aan de 
overheden om maatregelen te nemen.

Inmiddels zien wij gelukkig dat de besturen van veel 
steden en dorpen hier gehoor aan geven. Rijden wij bij-
voorbeeld de bebouwde kom van Aarle-Rixtel binnen, 
dan zien we niet meer een bord van 50 km/u maar van 30 
km/u. Met ook een bord ‘verboden voor vrachtverkeer’ 
(met uitzondering van laden en lossen). 

Hetzelfde zien wij bij Lierop, Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten, Son en Breugel, etc. Maar ook steden als Amers-
foort en Zwolle om maar enkele voorbeelden te noemen. 
Vanaf 2023 wordt zelfs de gehele binnenstad van onze 
hoofdstad Amsterdam 30 km/u. Het bewustzijn dat er 
drastische maatregelen nodig zijn om de steden en dor-
pen leefbaar te houden, grijpt snel om zich heen.

Maar hoe zit het met Helmond? Mondjesmaat zien wij 
in straten een 30 km/u bord verschijnen, maar dat is 
natuurlijk bij lange na niet genoeg. Helmond blijkt een 
zeer slechte luchtkwaliteit te hebben. Voor een deel te 
wijten aan de ligging. Komt de wind van het westen dan 
is het Rotterdam. Vanuit het oosten het Ruhrgebied. 
Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Maar daar boven-
op draagt het verkeer dat dagelijks met duizenden door 
het centrum van onze stad rijdt, daar nog een behoorlijk 
steentje aan bij. Volgens metingen van het RIVM staat 
Helmond op plek drie als het gaat om de meest lawaaii-
ge stad van Nederland. De vierbaansweg N270 door ons 
centrum produceert dagelijks een geluidniveau van ver 
boven de 90dB. Even ter indicatie: dat is het volume van 
een drilboor waar je naast staat. En hier kunnen we wel 
wat aan doen.

Er wordt gezegd dat maar 20% van het verkeer door-
gaand is en dat doorstroming belangrijk is. Met andere 
woorden, er is weinig aan te doen. Maar als je nagaat 
dat 20 tot 30% vrachtwagens zijn van 15 meter lang, dan 
kunnen we niet geloven dat deze bestemming centrum 
hebben. Kijkend naar het verkeer dat vanaf de Henri 
Dunanttunnel of vanaf het kruispunt Boerhaavelaan 
ons centrum inrijdt, dan kunnen we ook niet geloven 

dat deze allemaal als 
bestemming centrum 
hebben. Dus kijken 
we naar het centrum 
van Helmond, dan is 
hoogstwaarschijnlijk 
80% van het verkeer 
dat door ons centrum 
rijdt met bestemming 
elders. Willen wij dit 
blijven faciliteren als 
burgers ten koste van 
onze eigen gezonde 
leefomgeving?

Onlangs hebben wij een presentatie gehouden aan een 
groep inwoners van Helmond. Ze waren er stil van en 
overtuigd dat we de tijd van afwachten en niets doen 
allang achter ons hebben gelaten.
Helmond loopt niet voorop met maatregelen om de 
geluidsbelasting en fijnstof terug te dringen. Wel heeft 
Helmond het Schone Lucht Akkoord medeondertekend, 
waarin is vastgelegd dat in 2030 minimaal 50% gezond-
heidswinst gerealiseerd moet zijn ten opzichte van 2016. 
Op 14 september 2021 is de motie ‘terugdringen geluids-
belasting’ met unanieme stemmen aangenomen door 
de raad. De eerste stappen zijn gezet, maar snel een 
doelmatig vervolg is noodzakelijk voor zichtbaar resul-
taat. Het beleid en de uitvoering waarin doorstroming 
van verkeer boven de gezondheid van onze inwoners 
gaat, moet om. Leefbaarheid dient voorop te komen 
staan. Een stad van en voor voetgangers en fietsers, 
daar maken wij ons sterk voor. 

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond
Vindt u dit ook een belangrijk onderwerp, en wenst u 
ook mee te praten of uw inbreng te leveren, geef u dan 
op voor een meet-up via info@gezondleefmilieuhel-
mond.nl of laat uw naam en telefoonnummer achter, 
dan nemen wij contact met u op.

HELMOND Een auto geeft ons vrijheid in beweging. Brengt ons van 
A naar B op het moment dat wij dat zelf willen. Maar er zit ook een grote 
keerzijde aan de auto. Iets waar we zo langzamerhand steeds meer mee 
geconfronteerd worden. Geluidsoverlast en fijnstof. Met andere woorden, 
een ongezond leefmilieu. Steeds meer erg jonge kinderen krijgen last van 
astma als gevolg van fijnstof. Jaarlijks sterven er ongeveer net zo veel 
mensen aan geluidsoverlast als er mensen in het verkeer omkomen. 

Heilige koe blijkt 
smerig varken

F | Stichting Gezond Leefmilieu Helmond.

www.inbewegingtegenkanker.com

Gezonde mensen, hebben 1000 wensen. 
Een ziek mens, heeft maar 1 wens!

Of sponsor team De Loop via:
https://www.inbewegingtegenkanker.com/Team/?id=27
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Het aantal wethouders in personen is 
meer dan vorige keer, maar vertaald 
naar het aantal uren, is het gelijk ge-
bleven. We hebben maar 1 fulltime 
werkende wethouder en 6 partti-
mers. Ook hebben de drie wethou-
ders uit de vorige periode afgezien 
van wachtgeld over de uren die ze 
minder gaan werken.

Is het aantal wethouders nou zo bij-
zonder voor Helmond? Het antwoord 
daarop is nee. In de buurgemeente 
Eindhoven gaan ze naar 9 wethou-
ders. Daarin is deze gemeente niet 
uniek. We kunnen er met zijn allen 
van alles van vinden - en dat doen 
we ook - maar besturen is steeds 
ingewikkelder geworden. Ooit was 
besturen vooral een roeping en geen 
beroep. Zoals de wereld er nu uitziet, 
vraagt het veel kennis, kunde en ook 
bepaalde competenties. Al was het 
maar, dat je heel veel uren ‘aan moet 
staan’. Daar bedoel ik mee, dat je niet 
zomaar de deur uit kunt als persoon, 
maar dat je in het openbaar altijd in 

functie bent. Nog los van het feit dat 
social media het werkklimaat niet po-
sitief beïnvloeden.

En dit maakt dat het steeds moei-
lijker wordt om wethouders te vin-
den, vooral vrouwelijke wethouders. 
Hoe cool is het dan, dat de raad in 
Helmond zo’n mooi divers team kan 
benoemen. Met maar liefst 3 vrou-
welijke wethouders. Dat maakt dat 
het team divers is. En met twee wet-
houders van buiten, hebben we ook 
een onbevangen blik aan tafel. En 
is het niet bijzonder, dat we daarbij 
versterking krijgen van een ervaren 
wethouder uit Rotterdam? Een stad 
die wij als Brabanders hebben groot 
gemaakt, toen de haven groeide en 
waar een mentaliteit heerst, die je 
best kunt vergelijken met die van 
Helmond.

Ik ga de kritiek op dit college niet her-
halen, maar zet er tegenover dat een 
sterk, divers en ook competent team, 
veel waard is. 

Zeker in onzekere tijden in een com-
plexe wereld met onverwachte ont-
wikkelingen. Kritiek hebben is mak-
kelijk. Maar vanaf woensdag hebben 
we een nieuw college en een open 
Ambitieakkoord. Tijd om constructief 
met z’n allen de schouders er onder 
te zetten en te gaan voor Een Sterker 
Helmond Voor Iedereen. 

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

Meulenbroek: een sterker Helmond voor iedereen
Woensdag 15 juni is het dan zover. We benoemen als raad de nieuwe wethouders. Daarmee 
komt officieel een einde aan de formatieperiode. Het aantal politieke partijen in de raad is 
diverser dan ooit en dit zien we terug in de brede coalitie met maar liefst 7 partijen.

HELMOND Op dinsdagavond 7 juni heeft de heer Gruijters uit handen van 
burgemeester Blanksma – van den Heuvel de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Helmond ontvangen. Deze penning is aan betrokkene uitgereikt 
vanwege zijn belangeloze inzet gedurende vele jaren voor de KHN Helmond 
en de Stichting Zestiger Jaren Pop.

De heer Gruijters heeft 11 jaar de functie van bestuurslid vervuld binnen de KHN 
Helmond, de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Daarnaast 
heeft de heer Gruijters vele jaren, van 1989 tot de beëindiging van de stichting, 
deel uitgemaakt van het bestuur van de Stichting Zestiger Jaren Pop. In deze 
rol verzorgde hij mede de organisatie van het zeer succesvolle gelijknamige 
jaarlijkse evenement, waarvan maar liefst 25 edities zijn georganiseerd. Uit de 
Stichting Zestiger Jaren Pop zijn daarnaast meerdere andere waardevolle initi-
atieven ontstaan, zoals Pinksterpodium en 0492PopPodium, waarvan de laat-
ste ten doel had jonge beginnende muzikanten een podium te bieden.

De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is voor burgemees-
ter en wethouders aanleiding geweest om aan de heer Gruijters de vrijwilli-
gerspenning van de gemeente Helmond toe te kennen.

Vrijwilliger-
spenning voor 
de heer Gruijters

De heer Gruijters ontving uit handen van burgemeester Blanksma de vrijwilligerspenning. 
F | Gemeente Helmond.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Een nieuwe raadsperiode is aange-
broken. Alles op een rij zettende, 
verwacht ik niet dat het anders zal 
gaan dan in andere raadsperiodes. 
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, 
andere mogelijkheden, ook weer 
dezelfde barrières waar deze nieu-
we coalitie maar ook de oppositie 
tegenaan zullen lopen.

De nieuwe coalitie heeft in ieder ge-
val wel lering getrokken uit de afge-
lopen periode door een wethouder 
te benoemen, in dit geval een zij, 
een portefeuille toe te vertrouwen 
voor ouderen. Natuurlijk doen ou-
deren mee in allerlei sociale voorzie-
ningen en opvangnetwerken. Maar 
als ouder zijnde wil je niet afhanke-
lijk zijn, wil je mee kunnen doen aan 
de maatschappij. 
De huidige maatschappij laat zien 
dat de ouderen hard nodig zijn om 
de zaak draaiende te houden! Er 
zijn zoveel ervaren en professione-
le mensen die nu aan de kant staan 
wegens vooroordelen. Gelukkig 
beginnen veel werkgevers daar in-

middels anders over te denken. In 
deze hectische tijd met zoveel onbe-
mande open vacatures is het fijn om 
terug te kunnen vallen op ervaren 
mensen die behoudend en voor rust 
en veiligheid gaan. 
Daarmee laten ze ook zien dat de 
wereld niet eindigt bij 55plus, deze 
mensen willen meedoen, kunnen 
meedoen, moeten meedoen. Als 
straks een heel groot gedeelte van 
de bevolking uit 55-plussers gaat 
bestaan, zullen dat zeker niet alle-
maal grijze muizen zijn! Misschien 
wel van haarkleur, maar daar houdt 
de vergelijking dan ook wel op. 
Jammer dat de huidige vrijwilligers, 
die later de echte ouderen zullen 
zijn, waar geen tijd (lees handen 
aan bed) meer zal zijn. Voorlopig 
worden projecten voor ouderen niet 
gebouwd omdat er geen personeel 
voor te krijgen is.
Respect is en blijft een heel belang-
rijk onderdeel van de samenleving, 
daarmee geef je aan dat je iemand 
waardeert, dat je hem of haar ziet, 
erkent dat hij of zij er is. In principe 

is dat het fundament van de samen-
leving, ook het ultieme middel te-
gen eenzaamheid. 
Dat deze coalitie niet alleen voor-
uitstrevend maar ook behoudend 
is, laten ze zien uit de keuzes voor 
de partijen waarmee ze gaan sa-
menwerken. Ook een beslissing die 
ontstaat uit een samenwerking die 
vraagt om door te kunnen gaan om 
bestaande projecten samen af te 
maken.
Sport Campus De Braak, Het Huis 
voor de Stad, Brainport Smart Dis-
trict en verder allerlei sociale huma-
nitaire projecten.
Graag wil ik deze coalitie dan ook 
succes wensen, vooral aanmoedi-
gen hun inzicht in de maatschappij 
van de toekomst te behouden, die 
niet kan bestaan zonder te beseffen 
dat we, zowel jong en oud, het sa-
men moeten doen. 
Een mooie opgave voor de coalitie 
en oppositie!

Jacqueline Bach
ex-raadslid

Een nieuwe raadsperiode
ingezonden brief

Op zondagmiddag 26 juni om 14.00 uur speelt de al ruim 5 jaar bestaande 
Helmondse band Sundown voor het eerst in De Fonkel en brengt de bes-
te en bekende muziek uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige 
eeuw.

De formatie bestaat uit Peter Braat (slag- en sologitarist), Peter van de Laar 
(drummer), William Aben (slaggitarist), Jan Hurkmans (bassist) en Hans 
Leijten (toetsenist). Kom nog een keer naar De Fonkel om, voor de vakan-
ties beginnen, te luisteren en te genieten van de beste muziek uit de jonge 
jaren van onze meeste bezoekers. 
Kaartjes á € 5,00 inclusief 1 consumptie zijn te koop aan de receptie en voor 
aanvang van het optreden. De Fonkel, Prins Karelstraat 123 Tel. 597444

De Fonkel presenteert:
De Helmondse band Sundown
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 havo 

JUNIOR CNC PROGRAMMEUR/
W E R K V O O R B E R E I D E R

JUNIOR CALCULATOR/
W E R K V O O R B E R E I D E R

Ga de uitdaging aan en word onze collega!

Interesse? Ga naar www.atoom13.nl/werken-bij-atoom13
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 klaar met school? 

 klaar met school? 

Ervaring niet nodig. De juiste mindset wel!

donderdag 23 juni 
en maandag 18 juli
19.00 - 21.00 uur

Niet geslaagd?

Behaal alsnog je 
diploma of certificaten  

voor enkele vakken!
Kijk voor meer informatie  

op stercollege.nl

vmbo-t  havo  vwo

Kom naar de infoavond  
van het VAVO

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

Wil je reageren, dan ontvangen wij graag je sollicitatie 
met recente pasfoto vóór 8 juli 2022 via info@abbs.nl

Onderhoudsmonteur 
Sprinklerinstallatie 

40 uur m/v

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

www.abbs.nl
Meer info?

WIJ ZIJN TER ONDERSTEUNING VAN ONZE 
HUISHOUDELIJKE DIENST OP ZOEK NAAR EEN 

MEDEWERKER(STER) 
INTERIEURVERZORGING/HOUSEKEEPING 
GEMIDDELDE UREN PER WEEK IN OVERLEG TUSSEN 32 EN 38 UUR. 

WERKTIJDEN VROEGE OCHTEND TOT KORT IN DE MIDDAG.

Vacature Interieurverzorging

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

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

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

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

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

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

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

VACATURE
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“Het waren verkeersexamens met hindernissen van-
wege met name het weer”, aldus voorzitter Frans 
Stienen van VVN-Helmond, “maar dankzij de inzet 
en de creativiteit van onze vrijwilligers is het uitein-
delijk toch allemaal op zijn pootjes terechtgekomen. 
Mijn waardering voor alle betrokkenen is daarom 
nog groter dan normaal.” Door het noodweer op de 
donderdagmiddag zijn de examens op dat moment 
afgebroken en is het programma voor de vrijdag 
vanwege de slecht weersvooruitzichten afgelast. Op 
donderdag 9 juni is daarom een inhaalochtend geor-
ganiseerd.

In totaal hebben ruim 1100 kinderen aan het examen 
deelgenomen. Ongeveer 97% is geslaagd. Dat is een 
geweldig resultaat. Er zijn dit jaar liefst 22 verkeers-
bonzen. Dat zijn kinderen, die met lof geslaagd zijn 
voor zowel het theoretisch als het praktisch examen. 
De bonzen uit de eerste examenweek zijn op 8 juni in 
het kasteel door burgemeester Blanksma voor hun 
bijzondere prestatie gehuldigd (zie foto). De overige 
bonzen (zij hebben deze titel verdiend tijdens de in-
haalochtend) worden op 29 juni alsnog gehuldigd door 
de burgemeester. Verkeersschool van het jaar is dit 
keer De Wilhelminaschool. Deze school heeft volgens 
VVN-Helmond haar leerlingen het best op het examen 
voorbereid.

Oefenen is en blijft belangrijk
Met de uitslag is Frans Stienen meer dan tevreden. 
“Het is tenslotte een bijzonder pittige route, die we 
deze kinderen voorschotelen. Ook als volwassene 
moet ik enorm opletten als ik door dit deel van de stad 
fiets. Maar de leerlingen hebben aangetoond dat ze 

met een goede voorbereiding echt wel raad weten met 
allerlei situaties, die door het drukke verkeer op hen 
afkomen”. Tegelijkertijd heeft de voorzitter ook enige 
zorgen: “Nog te veel kinderen komen aan de start van 
het examen zonder te oefenen. Je houdt soms je hart 
vast. En dan te bedenken dat ze over pakweg een jaar 
of soms al eerder de stad door moeten naar het voort-
gezet onderwijs.”

Verkeersbonzen en verkeersschool
“Slagen voor dit moeilijke verkeersexamen is al een 
mooie prestatie, “zegt Frans. “En – wat nog veel be-
langrijker is – het toont aan dat deze kinderen ver-
keerswijs zijn.” Maar er zijn altijd kinderen, die nog 
net iets beter presteren. Dat wil zeggen dat zij met lof 
slagen voor theorie en praktijk. Het is in Helmond al 
meer dan 20 jaar traditie dat deze verkeersbonzen (zo-
als VVN-Helmond ze noemt) in het kasteel een extra 
feestelijk diploma en een medaille uit handen van de 
burgemeester en de VVN-voorzitter krijgen. Gelukkig 
zijn er steeds meer leerkrachten die het oefenen van 
de kinderen stimuleren. En die tijd en aandacht be-
steden aan verkeereducatie. Bepaald geen overbodi-
ge luxe in onze drukke tijd. Daarom was het volgens 
Frans Stienen ook best moeilijk om de Verkeersschool 
van het jaar aan te wijzen. Na rijp beraad is besloten 
dat de Wilhelminaschool deze eer te beurt valt met de 
aantekening dat meerdere scholen dicht tegen deze 
titel aanzaten. 

Op de foto de burgemeester, bestuursleden van VVN-Hel-
mond, de verkeersbonzen, die op 8 juni zijn gehuldigd en 
een vertegenwoordiging van De Wilhelminaschool. (foto: 
Vincent Knoops).

Ondanks weersomstandigheden

Verkeersexamens 
uiteindelijk toch 
geslaagd

advertorial

Aanstaande zondag 19 juni om 20.00 
uur houden we een grote bingoavond 
in de kantine van korfbalvereniging 
OEC, Braakse Bosdijk in Helmond 
(tegenover Helmond Sport). 

Iedereen is welkom, zeg het voort, 
zeg het voort. We hebben alle prijzen 

gesponsord gekregen van de onder-
nemers in Helmond, het zijn echt 
prachtige prijzen. De opbrengst gaat 
in zijn geheel naar In Beweging tegen 
Kanker voor drie mooie doelen zo-
als Inloophuis de Cirkel, Hospice de 
Popelier en het Elkerliek ziekenhuis. 
Kaarten kosten 7,50 euro.

Bingoavond voor 
In Beweging 
tegen Kanker

HELMOND Donderdag 23 juni vindt voor de elfde keer het festival Kabaal 
plaats. Twintig (oud-) studenten en medewerkers van ROC Ter AA beklim-
men het podium van de Cacaofabriek in Helmond. Studenten en docenten 
krijgen de kans om hun talent te laten zien aan een breed publiek en steunen 
hiermee het goede doel KR8!. 

Kabaal is een festival waarbij (oud-) studenten en medewerkers in de spot-
light staan. Een programma met pop, hiphop, rap, bands, moderne dans, sin-
ger-songwriters en fijne covers. De avond wordt afgesloten door DJ Spinn’m. 

KR8!
De opbrengst van het festival gaat naar KR8! Dit is een project van Up2U Trai-
ningen en biedt ruimte aan jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het is bedoeld als 
time-out voor jongeren. In een groep van maximaal acht jongeren gaan ze de 
natuur in. Om bij te tanken en om te leren hoe ze problemen de baas kunnen 
worden. Dit doen ze door te wandelen, sporten, klussen of in de moestuin te 
werken.

Kabaal start donderdag 23 juni om 19.30 uur. Een ticket kost € 4 en koop je 
online via www.ticketview.nl/shop/rocteraa.

ROC Ter AA steunt 
goed doel met 
muziekspektakel 
Kabaal

RIJPELBERG Baroniehof, Groningenhof, 
Rakthof, Utrechtplein.

CENTRUM Asterstraat, Fresiastraat, 
Korenbloemstraat, Primulastraat.

STIPHOUT Wevestraat, Laardonk, 
Hillendonk, Dorpsstraat.

BEZORGERS GEZOCHT 

BEZORGING@DELOOP.EU 
06-18938912
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BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

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

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

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

� 

� 

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

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

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

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

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

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

� 

� 

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

F | IVN Helmond.

Zonnewendewandeling over Groene Punt
BROUWHUIS Op zondag 19 juni om 04:00 uur houdt het IVN een zonnewende-
wandeling op de Groene Punt. Twee dagen voor de langste dag, de dag van 
de zonnewende, wandelen bij het ochtendgloren. Deelname is gratis. Opgave 
vooraf niet nodig.

Wil je ‘n keer ervaren hoe de dag be-
gint in de natuur? Wil je een keer met 
eigen ogen zien hoe de natuur elke 
dag weer ontwaakt? 

Dat kan. Kom, wandel mee en geniet! 
Samen met de IVN-gidsen kun je op 
deze vroege ochtend op stap. Twee 
dagen voor de langste dag, de dag 
van de zonnewende, wandelen we bij 
het ochtendgloren. 

Als we ter plekke aankomen, is het 
nog nacht; het is er nog stil. Gauw ge-
noeg beginnen de eerste vogels aar-
zelend te zingen. Het duister maakt 
plaatst voor wat licht in het oosten. 

Mist hangt over de weiden, een gra-
zende ree heft waakzaam de kop op. 
De lucht kleurt rood, het vogelcon-
cert zwelt aan, de dag begint. We 
wandelen door de ruige natuur van 
dit voor velen nog onbekende gebied.

De Groene Punt is een nieuw natuur-
gebied dat in de splitsing van het 
oude en nieuwe kanaal ligt. In juli 
2019 heeft de gemeenteraad besloten 
om het gebied te ontwikkelen voor 
natuur en recreatie. Voor die tijd had 
het gebied een industriebestemming. 
De Groene Punt wordt doorsneden 
door de Nieuwe Aa en bestaat uit veel 
verschillende biotopen. Bloemrijke 
ruigte in het noorden, verspreid dro-
ge én natte bloemrijke graslanden, 
een rijk begroeide kanaaloever en 
een beek waarin ijsvogels hun visjes 
vangen en waar ze elk jaar hun jon-
gen grootbrengen.

Deelname is gratis. Aanmelding 
vooraf niet nodig. Niet geschikt voor 
rolstoelers. Het verzamelpunt is bij 
kruising van de Stipdonkseweg en 
Veldbeemd in Helmond. (Steek het 
kanaal over bij Kanaaldijk ZO 12, 5705 
BE Helmond). 

Wees voorbereid op een pittige wan-
deling. De vegetatie is vochtig, we 
lopen soms door overhangend gras. 
Stevig schoeisel of laarzen is noodza-
kelijk. We beklimmen enkele malen 
de 20 meter hoge zandbergen. Als 
je gevoelig bent voor muggenbeten, 
dan is bescherming daartegen aan te 
raden.

Nadere inlichtingen bij Anne Regts: 
telefoon 0492 – 477 392 of mail ivn-
helmond@gmail.com. Kijk voor meer 
informatie over deze wandeling op de 
site www.ivn.nl/afdeling/helmond.

"Als we ter plekke 
aankomen, is het 
nog nacht; het is 
er nog stil."

www.ivn.nl/afdeling/helmond

17 jaar en jonge
r € 11,36

18 jaar 
€ 12,07

19 jaar 
€ 12,78

20 jaar en ouder € 14,19

dat ben ik!

Vakantiekrachten 
gezocht!

Daarom kan ik op vakantie

www.variantdeurne.nlMeer info?

of scan
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De studenten Technisch specialist 
personenwagens (niveau 4, bol) 
sluiten de studie dit jaar op een bij-
zondere wijze af. Ze sluiten aan bij 
een project van eerstejaars, die oude 
auto’s van maximaal 500 euro kopen 
en met een budget van maximaal 250 
euro opknappen. “De laatstejaars 
helpen de nieuwkomers”, vertelt do-
cent Paul Maas. “Als beloning mogen 
ze de auto lenen voor een trip door de 
Benelux en Duitsland.” 

De zestien studenten zijn verdeeld 
over zeven ‘oude barrels’, zoals Maas 
de oude auto’s noemt. “Hun belang-
rijkste opdracht is om de auto’s tij-
dens de vier dagen durende rit op de 
baan te houden. Ze moeten dan ook 
goed nadenken of en welk gereed-
schap en onderdelen ze meenemen.” 
Maar daar komt nog iets bij: tijdens 
de rit worden ze ook geacht opdrach-
ten uit te voeren. Wat precies kan de 
leerkracht niet zeggen. “Maar ga er 
maar vanuit dat het met auto’s en 
techniek te maken heeft.” 

Bezemwagen
Overigens moeten de zestien heren 
zelf een slaapplek te regelen. “Als ze 
niet in een tentje, maar in de auto wil-
len overnachten, dan is dat helemaal 

goed.” Een bezemwagen zorgt ervoor 
dat de voertuigen die de heuvels in de 
Ardenne, de Eifel of andere gebieden 
niet kunnen trotseren, toch thuis 
worden gebracht. 

Ook een saillant detail: de auto’s 
worden op naam van de bestuurder 
gezet. “Dat betekent dat de studen-
ten echt verantwoordelijk zijn voor 
het voertuig. En dat ze eventuele 
boetes ook zelf moeten aftikken”, al-
dus Maas. 

De uitdaging doet denken aan het 
fameuze Britse tv-programma Top 
Gear, waarin de presentatoren ook 
dergelijke ritten reden. De auto’s van 
de roadtrip worden op 29 juni aan be-
langstellenden geveild.

HELMOND Zestien studenten van Summa Automotive in Helmond gaan op 
20 juni een uitdagende wedstrijd met elkaar aan: wie komt als eerste met zo 
weinig mogelijk technische problemen thuis van een roadtrip met een ‘oude 
barrel’ door Nederland, België, Luxemburg en Duitsland? 

Uitdaging voor afgestudeerde studenten Summa Automotive

Internationale roadtrip met 
‘oude barrels’ van 500 euro

www.inbewegingtegenkanker.com

Gezonde mensen, 
hebben 1000 wensen. 
Een ziek mens, 
heeft maar 
1 wens!

Eerste- en vierdejaars studenten sleutelen gezamenlijk aan de ‘barrels’ van de roadtrip door de Benelux en Duitsland. F | Bert Jansen.

“Hun belangrijkste 
opdracht is om de 
auto’s tijdens de vier 
dagen durende rit op 
de baan te houden.”

sponsor nu
Wij van Weekkrant Helmond/Adcommunicatie lopen mee met de 
sponsorloop van In Beweging Tegen Kanker die op 25/26 juni zal 
plaatsvinden in en rondom de kasteeltuin van Helmond.

Dit 26-uurs durende evenement start zaterdag 14.00 uur en eindigt op 
zondag 16.00 uur, elk team wandelt onafgebroken in estafette vorm. 
Op zaterdagavond om 22 uur zullen er wenszakken met lichtjes langs 
de route worden gezet, hier kan iedereen een persoonlijke boodschap 
op schrijven. Op dit moment hebben zich 14 teams ingeschreven.

Wij willen middels ons grote bereik d.m.v. Weekkrant De Loop 
Helmond onze adverteerders vragen om ons te sponsoren.
 
Om extra geld in te zamelen willen wij in week 25 (23 juni) een pagina 
plaatsen in Weekkrant De Loop en de opbrengst daarvan geheel aan 
de Stg. In Beweging Tegen Kanker doneren.

Je kunt op deze pagina je bedrijfslogo laten plaatsen voor € 35,00 excl. 
btw om zo je betrokkenheid te tonen.

PLAATS MIJN BEDRIJFSLOGO 
IN WEEKKRANT DE LOOP 

VOOR 35,- EURO

MAIL NAAR:
ADVERTENTIE@DELOOP.EU

O.V.V. SPONSOR 
IN BEWEGING TEGEN KANKER

Of sponsor team De Loop via:
https://www.inbewegingtegenkanker.com/Team/?id=27

SAMEN STERKER!

HELMOND Voor mannen bij wie prostaatkanker wordt 
vastgesteld en die erover willen praten, kan het moeilijk 
zijn om gehoor te vinden. Daarom nodigt de Prostaat-
kankerstichting hen uit om hun ervaringen en vragen te 
delen met lotgenoten. 

Lotgenoten kunnen van onschatbare waarde zijn omdat 
zij hetzelfde hebben meegemaakt als degene die net de 
diagnose heeft gehoord.  Daarnaast kan het krijgen van 
praktische informatie en tips rond een behandeling be-
langrijke steun geven.

Bijeenkomst
De stichting nodigt belangstellenden uit voor een lotgeno-
tenbijeenkomst op maandag 20 juni in Centrum de Cirkel, 
Evertsenstraat 19, Helmond.  De bijeenkomst begint om 
14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Het thema van de mid-
dag is: Prostaatkanker heb je niet alleen. Ervaar je dat?

Aanmelden 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via  een mail 
naar: pks.eindhoven@gmail.com. 
Graag in de mail vermelden of u alleen of samen met uw 
partner komt. De toegang is gratis.

Bijeenkomst lotgenoten prostaatkanker 

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

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

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

Skoda Octavia 1.2TSI Elegance Business 2015
Navigatie, PDC, 17inch, Xenon,
1e eigenaar 15.945

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

Suzuki Vitara 1.5 Full Hybrid Style Aut. 2022
1Dkm, Demo, Meest luxe uitvoering, Pa-
noramadak, Direct leverbaar, € 499 p/m 35.144

Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ 2017
Automaat, 43Dkm, Cruise, Navigatie, Lmv, 
Stoelverw., BlueTooth, Pdc, € 249 p/m 21.650

Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure 2018
Automaat, 77Dkm, Navigatie, 360 Cam., 
Cruise, Led, Stoelverw., BlueT., € 299 p/m 25.445

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

Citroen C3 PureTech 2017
Navigatie, 17inch, Trekhaak 11.945

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 Swift 1.2 Bandit 2016
58Dkm, 1ste Eigenaar, Dealer onderhou-
den, Cruise control, Airco, LMV, € 159 p/m 10.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2019
23Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise control, Meest luxe uitv., € 269 p/m 18.450

(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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RIJPELBERG Vorige maand vond de 
eerste Baroniehof Buurttafel plaats. 
Op 22 mei kwamen buurt- en stad-
genoten bij de picknicktafel aan de 
Baroniehof bijeen om kennis te ma-
ken en gezellig te kletsen onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
met natuurlijk wat lekkers erbij. 
Omdat het in die maand Wereld Bij-
endag was, deelde het Baroniehof 
Buurttafel Team aan iedereen gratis 
biologische bloemzaden uit. Eerlijk 
is eerlijk, het liep nog niet storm. 
Maar dat geeft niet, de eerste aan-
zet is gemaakt en de Buurttafel 
moet natuurlijk meer bekendheid 
gaan krijgen.
 
Wat is Baroniehof Buurttafel?
Op de Baroniehof Burendag 2021 is 
door Woonpartners in samenwer-
king met de firma Jansen Huybregts 
een picknicktafel geschonken en ge-
plaatst. Kinderen en volwassenen 
uit de straat hebben van de tafel een 
waar kunstwerk gemaakt met allerlei 
beschilderde tegels.

Elke maand organiseert een groep-
je buurtbewoners, het Baroniehof 
Buurttafel Team, gezellige bijeen-
komsten rondom de picknicktafel. Ie-
dereen is welkom om even aan te ko-
men. Het team wil mensen wat meer 
met elkaar in contact laten komen. 
De coronaperiode heeft er bij veel 
mensen best wel ingehakt. Beeldbel-
len was soms een uitkomst, maar het 
is toch veel fijner om elkaar face to 
face te ontmoeten en met een kopje 
koffie of thee gezellig met elkaar te 
kletsen. Of een spelletje te doen.

Agenda Baroniehof Buurttafel
Woon je op de Baroniehof, dan krijg 
je regelmatig de Baro-Meter, de 
nieuwsbrief voor straatbewoners. 
Daarin staat voor komende periode 
de agenda van Baroniehof Buurtta-
fel.  Meestal vinden de activiteiten 
elke laatste zaterdag van de maand 
plaats, van 12.00 tot 14.00 uur. Maar 
iedereen is welkom, dus woon je niet 
op de Baroniehof, kijk dan regelmatig 
in de agenda van Weekkrant De Loop 
of op de website van Dit Is Helmond.
 
Baroniehof Boekenbal 25 juni van 
12.00-14.00 uur
De eerstvolgende bijeenkomst is het 
Baroniehof Boekenbal op zaterdag 
25 juni van 12.00 tot 14.00. Er staat 
dan een boekenkast, de Baroniehof 
Buurtbieb, met een ruim assortiment 
aan tweedehands boeken waaruit je 
gratis één of meer exemplaren mag 
kiezen. Leuk voor de aanstaande 
zomerperiode, een spannende de-
tective of aangrijpende roman om in 
je achtertuin, op je balkon of op je va-
kantieadres te lezen. Dus kom gezel-
lig naar de Buurttafel, voor een praat-
je, een kopje koffie en natuurlijk een 
fijn boek om mee naar huis te nemen.

Baroniehof 
Buurttafel is van 
start gegaan

F | Baroniehof Buurttafel Team.

Tekst en foto’s: Henk van Dijk.

Deze mooie show werd aangebo-
den door VVN afdeling Helmond. De 
reden hiervoor was het feit dat leer-
kracht mevrouw Mirjam van Aren-
donk deze maand 40 jaar werkzaam 
is in het onderwijs en daarvan de 
laatste 4 jaren op deze school. 

De Showman
De man die deze Magic Show ver-
toonde, is een echte entertainer die 
de naam Jovel de Showman draagt. 
Zijn echte naam is Jori Veldhuizen 
en hij maakt een magische show 
over het verkeer voor kinderen. Het 

is een show van een klein uur en zit 
vol met magische momenten. Hij is 
het, die deze ‘grappigste verkeersles 
ooit’  verzorgt. De gymzaal was vol-
ledig ingericht als verkeersplein met 
stoplicht, zebrapad en belijning en 
verkeersborden.

Inhoud
De Showman heeft een pakketje ge-
kregen, maar was niet thuis toen de 
post het kwam bezorgen. Er lag een 
brief in zijn brievenbus en daar stond 
op: ‘u was er niet’. Samen met de 
kinderen gaat hij het pakketje zoe-
ken. De kinderen moeten hem hierbij 
gaan helpen zoeken, maar moeten 

dan via het verkeersplein zo op het 
pad komen, dat het pakketje gevon-
den wordt. Hiervoor heeft Jovel een 
hele procedure in elkaar gezet en de 
kinderen er op diverse manieren bij 
betrokken, dat het pakketje toch bo-
ven water komt. 
Op deze manier leren zij spelender-
wijs iets over het verkeer en de veilig-
heid in het verkeer. Jori Veldhuizen is 
een entertainer en ook (ex-)leraar. Hij 
is met zijn show bekroond als vice-
kampioen tijdens het NK goochelen 
voor kinderen. De kinderen zijn zeer 
enthousiast over deze Magic Traffic 
Show en er ook nog eens deelgenoot 
ervan mogen zijn.

Magic Traffic Show voor de 
kinderen van OKC de Stroom 
BROUWHUIS Op woensdag 8 juni was er een heel leuke verkeersactiviteit op OKC 
de Stroom in Brouwhuis. Er kwam daar de Magic Traffic Show die voor de kinderen 
van de school in de grote sportzaal een verkeersles gaf met goochel-elementen. 

HELMOND Helder Helmond diende 
vorige week donderdag een motie 
in betreft grasaren. Na in gesprek 
te zijn geweest met verschillende 
buurtbewoners en verschillende 
signalen opgevangen te hebben via 
sociale media, nam Helder Helmond 
de verantwoordelijkheid en deed 
wat nodig was om de problemen 
rondom grasaren aan te pakken. 

De motie riep het college op om de 
grasaren op hondenvelden en uit-
laatstroken grondig te verwijderen 
door middel van maaien en opvegen; 
dus absoluut niet laten liggen. Deze 
motie is door de raad unaniem aan-
genomen. Grasaren worden ook wel 
‘kruipers’ genoemd door de weer-
haakjes die ze hebben. Hierdoor kun-
nen ze maar één kant op, verder naar 

binnen. Deze aren hechten zich vast 
aan je hond en komen er dan vaak 
niet meer vanzelf uit. In het beste ge-
val blijft hij zitten en is deze gemak-
kelijk te verwijderen, maar ze kunnen 
ook diep in de huid doordringen met 
soms ernstige complicaties tot ge-
volg. Grasaren komen vooral voor in 
juni tot en met augustus, de ideale 
tijd dus voor Helder Helmond om hier 
een motie over in te dienen.

Wethouder Erik de Vries onder-
schreef de motie en beloofde hiermee 
aan de slag te gaan. Wel stelde hij dat 
hondenbezitters zelf ook een oogje 
in het zeil moesten houden door de 
honden regelmatig te controleren 
op grasaren, omdat er plekken zijn 
waar de gemeente moeilijk of niet 
bij kan. Dit is natuurlijk een prachtig 

resultaat en Helder Helmond hoopt 
hiermee dat het probleem snel aan-
gepakt wordt, zodat de dieren weer 
zonder ernstige complicaties uitge-
laten kunnen worden. Raadslid Alex-
andra Koolen: ”Veel berichten van in-
woners gehad dat ze last hadden van 
deze grasaren. Als je hondenbelas-
ting betaalt, dan mag je verwachten 
dat de hondenveldjes goed worden 
bijgehouden. Mooi dat de gemeente 
het snel gaat oppakken!”

Raad Helmond unaniem achter voorstel Helder Helmond 

Gemeente Helmond gaat 
grasaren snel aanpakken

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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Kienavond
Zondag 19 juni 

20:00 uur
GOEDE DOEL 

IN BEWEGING TEGEN 
KANKER

Mooie prijzen 

Korfbalvereniging 
OEC 

Braakse Bosdijk 1A

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

pleinverkoop
zaterdag 25 juni 10.00-16.00 uur

bij Manders Totaal
Lungendonk 9 in Helmond

ten gunste van de jeugdopleiding van Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Aan het Maurickplantsoen werd 
een monument geplaatst met een 
herdenkingsplaat erop. In het gras 
voor het monumentje werd een gro-
te struikelsteen geplaatst. Al deze 
elementen dienden ervoor om ieder-
een te laten weten wat er met deze 

personen was gebeurd in de Tweede 
Wereldoorlog.

Vernield
Er zijn echter personen in onze sa-
menleving, die het doel wat er met 
deze herdenkingen beoogd wordt, 
niet begrijpen. Zij hebben de herden-
kingsplaat op het monument zodanig 

vernield, dat het vernieuwd moest 
worden. De Heemkundekring Hel-
mont heeft hier, evenals met de eer-
ste struikelstenen die gelegd werden, 
contact opgenomen met de gemeen-
te Helmond. 

Het ging hierbij om de vraag of de 
gemeente Helmond de herdenkings-

plaat wilde vervangen voor een nieu-
we, weer toonbare respectvolle her-
denkingsplaat op het monument. 

Vervangen
Het verzoek van de Heemkundekring 
Helmont is door de gemeente Hel-
mond ingewilligd en er is een nieuwe 
herdenkingsplaat gemaakt. Deze is 

inmiddels geplaatst en laat ons ho-
pen dat er nu wel respectvol met dit 
monument wordt omgegaan. 

Wat er nog mankeert is dat het gras 
dat rondom de grote struikelsteen die 
in het gras ligt, beter wordt wegge-
haald, zodat de teksten nog leesbaar 
blijven.

Vernielde gedenkplaat van monument 
bij Maurickplantsoen vervangen
RIJPELBERG Met de viering van 75 jaar bevrijding 
zijn door de Heemkundekring Helmont in samen-
werking met de gemeente Helmond op enkele 
plaatsen in Helmond struikelstenen gelegd. 

De familie Boudewijns is in de carna-
valsweek een inzamelingsactie ge-
start, omdat zij een agrarisch bedrijf 
in de Oekraïne hebben met ongeveer 
80 man in dienst waar hele gezinnen 
afhankelijk zijn van het inkomen van 
1 personeelslid. Zoals met zoveel ini-
tiatieven is het hier ook zo, van het 
een komt het ander. Met diverse vrij-
willigers wordt hard gewerkt en zijn 
inmiddels vijf vrachtwagencombina-
ties vol hulpgoederen afgeleverd in 
Siret, Roemenië, op de grens met Oe-
kraïne. In elke doos van het recentste 
transport zat een kindertekening, 
gemaakt door een kind van een Hel-
mondse basisschool.
Vrijwilligers uit Oekraïne komen met 
kleine transportbusjes naar Siret om 
de hulpgoederen te sorteren tot op 
maat gemaakte pakketten die wor-
den verdeeld onder de inwoners van 
diverse dorpen, ziekenhuizen, vluch-
telingen en het leger. De transporten 

worden volledig gesponsord mogelijk 
gemaakt door het transport bedrijf 
‘InstaFreight GmbH’ uit Berlijn.

Helpen?
De hulpgoederen worden continu in 
overleg met Oekraïense vrijwilligers 
afgestemd, zodanig dat ze onder-
steunen in de eerste noden. Wie zich 
geroepen voelt, particulier of be-
drijfsmatig, om te steunen in welke 
vorm dan ook is van harte welkom. 
Donaties mogen overgemaakt wor-
den op Stichting Help Ukraine NL-
95RABO0189828218. Het inzamelen 
van hulpgoederen is elke zaterdag 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De 
meeste behoefte is aan water en blik-
conserven zoals vis, vlees, groenten. 
Voor de volledige lijst, zie onze Fa-
cebookpagina www.facebook.com/
stichtinghelpukraine. Meer informa-
tie is ook te vinden op stichtinghel-
pukraine.com. 

Vijfde vrachtwagen Stichting Help Ukraine vertrokken
Hoe een ieder denkt over de oorlog in Oekraïne is 
niet aan ons, dat laten wij geheel in het midden, 
maar dat er zich een humanitaire ramp voltrekt is 
duidelijk. In dat licht is ‘Stichting Help Ukraine’ in 
Stiphout opgericht.

F | Stichting Help Ukraine.

Blij gezin met een doos met hulpgoederen.

Een ziekenhuis waar we veel divers ver-
band materiaal, eenmalig te gebruiken 
ziekenhuis dekens, sondevoeding-extra 
verreikte voeding, pyama’s, dekens en 
laken sets aan geven.

Enkele vrijwilligers, André en Marja 
Boudewijns met hun hond Bèta en 
de chauffeur van het vijfde transport, 
dat als donatie wordt verzorgd door 
InstaFreight GmbH uit Berlijn.

Twee kinderen van het Wilhelminaschool 
project met hun donatie van een grote 
hoeveelheid ravioli in tomatensaus. Het 
project was inzamelen van statiegeld 
flessen en daarvoor hebben de kinderen 
levensmiddelen gekocht.

Een stapel kindertekeningen gekregen 
na lobby bij de Helmondse basisscholen.

Een geschonken 4 wheel drive door 
Janssen Kerres die nu bij het leger dienst 
doet, groen gespoten.
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in 
XS-S-M-L-XL-XXL Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar 

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

CENTRUM Op woensdag 8 juni 
was het een hele mooie ochtend en 
middag rondom de verhalen van de 
Verhalenspeeltuin. Er was geen be-
tere dag te bedenken dan ‘De Bui-
tenspeeldag’, maar helaas zat het 
weer niet mee. Daarom is het feest-
programma naar binnen verplaatst. 
Het was een leuk en leerzaam feest-
programma voor alle kinderen én 
ouders, georganiseerd door de Bi-
bliotheek Helmond-Peel.

Gezellig spelen, bewegen en lezen 
in de Bibliotheek.

Het feestprogramma bestond uit 
een Boekjes & Babbels, Verteltheater 
‘Verhalen van Annie’, een muziek- en 
dansworkshop door Anne van den 
Beuken en natuurlijk was Voorlees-
bus Blikkie ook aanwezig voor de 
mooiste verhalen.

Speciaal doeboekje ontwikkeld
Het nieuwe doeboekje, met het bij-
behorende verhaal ‘Piep in de Bieb’ 
is gepresenteerd. Het verhaal ‘Piep 
in de Bieb’ is gebaseerd op het ver-
haal wat Bart van der Linden speciaal 
voor de Verhalenspeeltuin geschre-

ven heeft. Daarnaast staan er allerlei 
opdrachten in die je in de speeltuin 
kunt doen. In de hal van de biblio-
theek en de Verhalenspeeltuin staan 
paaltjes met daarop QR-codes. Deze 
QR-codes leiden je naar interactieve 
verhalen die Piep van de Bieb en zijn 
vriendjes in de bibliotheek en in de 
Verhalenspeeltuin meemaken. Het 
boekje is gratis op te halen in de Bi-
bliotheek Helmond. 

Meer informatie over de 
Verhalenspeeltuin, 
zie www.verhalenspeeltuin.nl.

Buitenspeeldag in de bibliotheek

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Start 
opruiming 
donderdag 16 juni a.s.

Pim Jagers

20%
50%

KORTING
 tot

* (Niet op standaard artikelen)

U bent welkom!
Koffie en/of 
een glas wijn
Staan voor u klaar.

Steenweg 34, 5707 CG Helmond  | 0492 553 038  |  www.pimjagersherenmode.nl

Met merken 
zoals:

Jacob Cohen

Paul & Shark

Lacoste

Parajumpers

Colmar originals

Cavallaro Napoli

Stenströms

Circolo 1901

Vaderdag 19 juni

KOOPZONDAG 26 juni13-17 uur
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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.

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

Zaterdag 18 en zondag 19 juni: HOOGFEEST SACRAMENTSDAG/Vaderdag 
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; 
Gerrit Meulendijks
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Marietje Mulder-Dirks, Cor Mulder en overleden 
ouders Verwasch-van den Brand; Jozef van Vijfeijken
11.15 uur Trudokerk mmv Gregoriaans koor met aansluitend kort Sacramentslof en zegen 
Allerheiligste.
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

Zaterdag 25 en zondag 26 juni: 13e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk

09.30 uur Trudokerk: Peuter-kleuterviering voor de allerkleinsten.
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Edith Steinkoor met kinderkerk
Intenties: Jos Scheepers vw verjaardag; Zr. Clasine Minkels; Corrie van der Heijden-van de Ven
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Josepha de Bie-Terwindt; Petronella Visser-Snijders, Bert 
van de Kerkhof, Beatrijs Hunink-van Thiel, Maria van den 
Berkmortel-Verbakel; Piet van Neerven en Irma van Neerven-
Harnisch, Henk van Hoof, overleden ouders Van Hoof-van Zutphen, 
Martien de zoon en Marijke de dochter

Donderdag 30 juni: eerste martelaren van Rome 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst
Zondag 19 juni is het Vaderdag, God staat als onze vader dan ook centraal in de prediking. We 
vieren tevens avondmaal waarin we het lijden, sterven én opstanding van onze Here Jezus 
Christus herdenken. Spreker is Christiaan Bakker voorganger van de evangelische gemeente 
CrOSSpoint te Oss. 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
Zondag 19 juni is er ook weer een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6 tot 
18 jaar. Er zal voor alle vaders weer iets moois geknutseld worden. Aanvang 10 uur.

Huiskring
Dinsdagavond 21 juni is er Bijbelstudie via Zoom met Auke Rienstra. Aanvang 19.45 uur.

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 22 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.

 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

Hé Mantelzorger!
Wanneer heb je weer een 

momentje voor jezelf?

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 

WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?



vrijdag 17 juni 202218

Het definitieve programma is nog 
niet helemaal rond, maar we kunnen 
al wel een tipje van de sluier lichten. 
Op maandag gaan we kennismaken 
met alle kinderen die meedoen en 
gaan we het terrein helemaal inrich-
ten als een echte camping. Verder 
hebben we op de eerste dag een vos-
senjacht.

Nadat iedereen thuis goed heeft uit-
gerust, zijn we klaar voor de 2e dag. 
Vandaag gaan we computergames 
spelen, maar dit doen we wel op een 
hele bijzondere manier. De games 
veranderen voor een dag in echte 
spellen die we buiten kunnen doen. 
We gaan de games dus in real life 
spelen.

Op woensdag gaan de jongere kinde-
ren vliegers maken en deze uittesten. 
De oudere kinderen hebben vandaag 
een leuke fietstocht. Voor de oudere 
kinderen is het na deze fietstocht nog 
niet afgelopen, zij mogen s’avonds 
namelijk terug komen voor een 

avondspel en hierna mogen ze blij-
ven slapen. Na het nachtje slapen op 
onze eigen camping komt natuurlijk 
de rest van de kinderen ook weer. We 
hebben vandaag een sportieve dag 
en gaan kijken wie er het beste is in 
echte campingspelletjes.
We sluiten de week op vrijdag af met 
een dagje weg.
Heb jij zin gekregen om samen met 
ons op vakantie te gaan en zit je op 
de basisschool, meld je dan snel aan 
voor de kindervakantieweek. Zit je al 
op het voortgezet onderwijs, dan is 
het mogelijk om als begeleiding mee 
te helpen.

Natuurlijk vragen wij wel een kleine 
bijdrage voor deelname. Deze te gek-
ke week kost € 37,50. Het is ook mo-
gelijk om via Stichting Leergeld mee 
te doen. Inschrijven is mogelijk tot 1 
juli, zorg dus dat je optijd bent.

Kijk voor meer informatie en het in-
schrijfformulier op: 
www.kindervakantievertier.nl. 

Op vakantie in 
eigen land met 
Kindervakantie-
vertier Helmond
RIJPELBERG Kindervakantievertier Helmond 
organiseert net als voorgaande jaren weer een 
kindervakantieweek. Dit jaar is het thema van deze 
week: vakantie in eigen land. De kindervakantieweek 
begint op maandag 28 augustus en eindigt vrijdag 
2 september. We beginnen en starten iedere dag bij de 
blokhut van scouting Rijpelberg.

Van aria’s uit Bachs Mattheus passie, 
en opera’s van Händel, Rimsky-Kor-
sakov en Wagner tot liederen van 
Schuman en hedendaagse liederen 
uit Korea. Plaats: Pleinzaal Theater 
Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Hel-
mond. Aanvang: 15.00u. Entree: € 15. 

Twee jonge, pas afgestudeerde, maar 
veelbelovende Koreaanse zangers 
sluiten het muzikale seizoen van 
Lambertus Concerten feestelijk af. 
Bariton Woojin Kim en countertenor 
Yeguk Kang doen dat met een prach-
tig, origineel en gevarieerd program-
ma dat hun beider talenten ten volle 
tot uitdrukking brengt. 

De warme stem van Woojin Kim 
contrasteert prachtig met het hoge, 
lichte stemgeluid van Yeguk Kang; en 
het grote bereik van beide stemmen 
zorgt ervoor dat ze een breed en veel-
eisend repertoire kunnen vertolken. 
Ze brengen deze middag hun favo-
riete opera-aria’s en liederen ten ge-
hore: van beroemde aria’s, zoals het 
ontroerend mooie ‘Erbarme Dich’ uit 
Bachs Mattheus passie, tot bekende 
opera-aria’s uit Alcina van Händel, 
The Snow Maiden van Rimsky-Kor-
sakov, en Wagners Tannhäuser. Maar 

ook zingen ze enkele romantische lie-
deren van Schumann, zoals het lief-
lijke en passievolle ‘Widmung’ naast 
‘The Spring Girl’ en ‘Nostalgia’, van 
twee Koreaanse twintigste-eeuw-
se componisten. Genoeg variatie en 
muzikale schoonheid dus om van te 
genieten en de zomer mee in te gaan!

De Koreaanse bariton Woojin Kim be-
haalde zijn bachelor in vocale studies 
en communicatie aan de Yonsei Uni-
versity (2018) en zijn master zang aan 
het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag (2021). Tijdens zijn studie won 
hij al prijzen op prestigieuze concour-
sen, waaronder de City Philharmonic 
Orchestra Competition (2020), de 
Haneum Music Competition (2020) 
en de Seoul Seonyul Competition 
(2020). 

Als solist was hij te horen in diverse 
Bachcantates in en buiten Neder-
land, en onder andere in Haydns 
Harmoniemesse, Mozarts Vesperae 
solennes de confessore en de Krön-
ungsmesse. In 2020 kreeg hij de cen-
trale rol in de opera Little Women bij 
Dutch National Opera Academy. Mo-
menteel treedt hij op als opera- en 
concertzanger bij diverse podia.

Countertenor Yeguk Kang (27 jaren 
jong, geboren in 1995) volgde zijn eer-
ste zanglessen al toen hij 13 jaar was. 
Op zijn 18e vervolgde hij zijn zangstu-
die aan de Yonsei University, waar hij 
zijn bachelordiploma behaalde. Sinds 
oktober 2019 doet hij zijn masterop-
leiding aan de Universiteit voor Mu-
ziek en Dans Keulen (D) bij Prof. Kai 
Wessel. Yeguk Kang nam met succes 
deel aan diverse concoursen. En zong 
als solist in Vivaldi’s Gloria, in diverse 
Bachcantates en Bachs Johannes-
passion (2018), en Bernsteins Chi-
chester Psalms (2018). Ook in opera’s 
zingt hij als countertenor, zoals in Die 
Fledermaus van J. Strauss jr. en Caio 
Fabbricio (aanpassing van Hasse’s 
Opera) van Händel, beide in 2022.

Beide zangers bouwen dus ondanks 
hun jonge leeftijd al voortreffelijk 
aan hun zangcarrière en u kunt daar 
in Helmond getuige van zijn tijdens 
hun virtuoze presentatie op zondag 
19 juni aanstaande. Een prachtig 
sluitstuk van het concertseizoen bij 
Lambertus Concerten, dat u zeker 
niet mag missen. Hopelijk zien we u 
ook weer terug in het nieuwe seizoen! 

Meer info: lambertusconcerten.nl. 

Lambertus Concerten presenteert:

Liedrecital door jonge virtuozen: 
bariton Woojin Kim en 
counter-tenor Yeguk Kang

F | Lambertus Concerten.

CENTRUM Op zondagmiddag 19 juni 2022 sluit Lambertus Concerten het 
muzikale seizoen feestelijk af met bariton Woojin Kim en countertenor 
Yeguk Kang. Deze twee jonge fantastische Koreaanse zangers treden op 
met een gevarieerd en origineel liedrecital. 

HELMOND-NOORD Op dinsdag 28 juni organiseert LEVgroep 
Helmond-Noord weer een maatjescarrousel. Voor 55-plussers uit 
Helmond-Noord die graag nieuwe mensen willen leren kennen om 
samen te kletsen, wandelen, spelletjes te doen, koffie te drinken, 
eropuit te gaan of een (nieuwe) hobby uit te oefenen.

Deze ochtend duurt van 10 uur tot 11:30 uur en vindt plaats in Wijkcen-
trum De Boerderij, Harmoniestraat 105 in Helmond. Aansluitend is er 
de mogelijkheid om op eigen kosten een soepje en/of broodje te eten. 
Kijk voor informatie daarover op de laatste bladzijde van het wijkblad. 
Daar vindt u het menu en de prijzen. 
Opgeven voor deze maatjescarrousel kan via 
wilma.vangrinsven@levgroep.nl of telefonisch via 06 – 40 94 48 87.

Maatjescarrousel 
Helmond-Noord

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

MILIEUSTRAAT TAXI 
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 

etc. Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

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

FEESTJE? 
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.

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

HELMOND Op 18 en 19 juni is het 
weer zover. Opnieuw zal het nor-
maal zo kalme kanaalwater bij Sluis 
8 aan de Kanaaldijk Zuidoost wor-
den overstroomd door zo’n 350 ka-
nopoloërs. Misschien heeft u het al 
eens eerder gezien: een bonte ver-
zameling van wedstrijdvelden, tent-
jes, caravans, een bar en een terras 
aan de oever van het kanaal. En op 
het kanaal een gekrioel van kayaks 
die strijden om een bal.

Kanopolo is een mix van waterpolo, 
kayakken en rugby. Twee teams van 
vijf personen (en drie personen in de 
wissel) proberen met de bal te scoren 
bij de tegenpartij. Het lijkt een ruwe 

sport en het is spectaculair om naar 
te kijken. Echter zijn er duidelijke 
regels, die de veiligheid van de spor-
ters garanderen. Een wedstrijd duurt 
twee keer tien minuten.

Komend weekend is HWC de Helm-
vaarders de gastheer van het NK ka-
nopolo. Alle Nederlandse teams, van 
de jeugd tot de hoofdklasse, zullen 
in actie komen in Helmond. En dat is 
bijzonder, omdat ook alle internatio-
nals van Oranje en van Jong Oranje 
aanwezig zullen zijn. Het heren- en 
het damesteam maken zich op het 
moment klaar voor de World Games. 
Tijdens deze World Games worden 
alle sporten beoefend die (nog) niet 

Olympisch zijn, zoals bijvoorbeeld 
ook korfbal. Na deze World Games 
staat het WK Kanopolo op het pro-
gramma in augustus. Hier zullen zes, 
mogelijk 7, leden van HWC de Helm-
vaarders aan mee gaan doen. De 
club is hofleverancier aan de selectie 
van Jong Oranje, met in ieder team 
(Dames u21 en Heren u21) zeker drie 
jeugdleden. En daar is de club terecht 
erg trots op.

Mocht u komend weekend niets te 
doen hebben en een mooie spectacu-
laire sport willen zien, dan bent u van 
harte welkom om te komen kijken en 
iets te komen drinken of eten op het 
terras van HWC de Helmvaarders. 

Nederlands kampioenschap kanopolo 
bij HWC de Helmvaarders 

F | HWC de Helmvaarders.

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien 
in Soos 40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 
1.500,- met onder andere een hoofd-
prijs van € 400,- en een loterij voor 
het winnen van 2 gevulde levensmid-
delenmanden en gratis kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een gratis lo-
terij 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 Rij-
pelberg op zaterdag 25 juni van 11.00 
tot 14.00 uur en op woensdag 29 juni 
van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De 
Torelaer, Groningenhof 4, Helmond. 
Alle Helmonders, jong en oud, zijn 
welkom.
Zie ook  www.facebook.com/Repair-
cafeRijpelberg.

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST 
EN MIERLO-HOUT Repaircafé KBO 
– St. Lucia: iedereen mag gebruikma-
ken van deze aangeboden faciliteit. 
Er zijn geen verplichtingen aan ver-
bonden ongeacht waar u woont of 
status. U bent van harte welkom op 
donderdag 23 juni van 13.00 tot 16.00 
uur. Repareren? Heel slim!

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

Wij repareren naar ons vermogen en 
kennis elektrische en elektronische 
apparaten, speelgoed, naaimachi-
nes, gereedschap, kleding(repara-
ties), 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 vrij-
dagmiddag vrije inloop in Wijkhuis 
De Geseldonk. Nieuwe leden zijn 
welkom. Ook starten we weer met 
een cursus voor beginners, die wordt 
gegeven in een kleine groep van 4 
deelnemers. Info en aanmelden bij 
Theo Leijten 06 – 21 42 51 09.

MIERLO-HOUT Elke donderdag-
middag vrij kaarten, rikken, in de 
Geseldonk in Mierlo-Hout van 13.30 
uur tot 17.00 uur. Aanmelden vanaf 
13.15 uur tot 13.30 uur. Inleg 1 euro. 
Geen verplichtingen. Hebt u donder-
dagmiddag nog niets te doen en rikt 
u graag, dan kunt u elke donderdag-
middag vrij rikken in de Geseldonk. 
Er wordt niets van u gevraagd, alleen 
dat u op de hoogte bent van de be-
ginselen van het rikken. Vragen en 
informatie bij dhr. Frits van Bussel, 
telefoon 06 – 30 73 06 20.

Van alles wa
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzenwaardebon|DL

Een vliegende start van je 
dag met de Urban Arrow 

Family active plus

20% 
KORTING
OP EEN 
FIETSTAS OF 
MAND NAAR 
KEUZE

Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 25 juni 2022

voor

4799.-van

5290.-

 400wh disc.

Veilig op pad met 
maximaal 4 kinderen.


