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BRANDEVOORT 
Bakshoeve, Grienderhoeve, 
Teunishoeve, Zeepsehoeve.

 
BRANDEVOORT 

Biesveldje, Lagevoort, Roefvoort, 
Schutsboom.

 
CENTRUM 

Drietipstraat, Jan Stevensstraat, 
Wolfstraat, Zonnehof.

 
CENTRUM 

Asterstraat, Broekwal, 
Korenbloemstraat, Primulastraat.

 
RIJPELBERG 

Baroniehof, Rakthof, Utrechtplein.

BEZORGERS 
GEZOCHT 

BEZORGING@DELOOP.EU 
06-18938912

Spectaculaire kortingen op 
potterie, bbq’s, tuinmeubelen 
en restanten! 

KORTINGEN TOT 75%

VR 1 JULI
ZA 2 JULI
Z0 3 JULI

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

COMFORTABEL EN HEERLIJK  
FRIS DE ZOMER DOOR

AIRCO SERVICE
BIJVULLEN - ONDERHOUD - REPARATIE
van airco installaties van personenauto’s

Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

COMFORTABEL EN HEERLIJK  

ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING

BINNEN 1 MAAND 
GRATIS HERKEURING!

APK

S T I C H T I N G

presenteert

www.lambertushofhelmond.nl

TOEGANGGRATIS

0101
juli

02
juli

0303
juli

Lindyhop Pop/Rock Klassiek

3dagen open-air live muziek

‘n Heerlijk
weekendje

L’hof

S T I C H T I N G

weekendje
of Musique
en Plein Public

Naast het programma op het hoofdpo-
dium komt het Lokaal Talentenpodium 
dit jaar terug met een nieuwe naam: 
PodiumTwee. 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 staan er 
dit jaar weer diverse foodtrucks tussen 
de duiventorens met een terras. 

In dit persbericht maakt de organi-
satie Stichting Helmond City Events 
de volledige programmering van het 
hoofdpodium en PodiumTwee bekend. 

Lees verder op pagina 3.

De volledige line-up van de 
20e jubileumeditie van de 

Kasteeltuinconcerten bekend 

CENTRUM Het muziekprogramma van de 20e jubileumeditie van De Kasteel-
tuinconcerten Helmond is bekend! Ook dit jaar belooft het een mooie variatie 
aan muziekgenres te worden. Acht weken lang op de vrijdagen tussen 8 juli 
en 26 augustus staan diverse bands verspreid over twee podia. Met als topacts 
onder andere diverse landelijk bekende tribute bands, zoals Bob Marley (The 
Rootsriders), André Hazes (Een avond met H6) en Queen (Queen Must Go On). 

F | De Vaste Clique.
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De nieuwe Kia Niro.
Vanaf vrijdag 1 juli in de showroom.

줺31.99531.995
Vanaf:

Niro HEV: Gem. brandstofverbruik: 4,4 – 4,7 l/100km, 22,7 – 21,3 km/l. CO2-uitstoot: 100 – 106 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het rijbereik zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde consumentenprijs is een vanaf prijs en is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia 
Niro Hybrid met uiterste kentekenaanvraag op 30-09-2022 en uiterste registratie op 31-10-2022. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verwondering wacht op je. De best verkochte auto van 2020 en 2021 in Nederland is nu n읧g 
beter. Laat je inspireren door geavanceerde technologie, intu윹tieve bediening en een gedurfde 
crossover styling. Kom langs bij Kia VDNS en ervaar het zelf. 

Varenschut 21D, Helmond
Tel: 0492 - 588 970  |  kia-vdns.nl

VDNS Helmond

MELD U A AN VOOR DE EXCLUSIEVE  
SNE AK PREVIEW OP DINSDAG 5 JULI  

VIA W W W.ONTDEKDEMA ZDACX60.NL/
OOSTENDORP-HELMOND

MAZDA HELMOND
Varenschut 5 | 5705 DK Helmond | 0492 - 745666
www.oostendorp-mazda.nl |  OostendorpAuto  oostendorpautogroep

DE VOL L EDIG N IEUWE M A ZDA C X- 60
VA N A F  SEPTE MBER IN  DE  SHOWROOM

.  Stijlvol Japans design; zowel exterieur als interieur

.  Efficiënte Plug-in Hybride; tot 63km elektrisch rijden

.  Krachtig met 2.500kg trekgewicht

Mazda CX-60 2022 vanaf € 51.690. Gemiddeld verbruik Mazda CX-60 2022 van 1,5 tot 1,6 liter 
per 100 km / van 66,7 tot 62,5 km per liter / CO2-uitstoot van 33 tot 37 g/km. Alle technische 
gegevens zijn onder voorbehoud van de officiële homologatie en kunnen mogelijk nog aangepast 
worden. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot zijn onder voorbehoud voor officiele homologatie. Genoemde prijzen zijn incl. BPM, BTW 
en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Afgebeeld model kan afwijken van de 
daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: 
www.mazda.nl.

D R I V E  TO G E T H ER

179261 Oostendorp Helmond_CX-60_print ad_262x186.indd   1179261 Oostendorp Helmond_CX-60_print ad_262x186.indd   1 17-06-2022   15:5817-06-2022   15:58
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HOOFDPODIUM 
08/07 – COVER / FEEST – HARD-
2GET Hard2Get bestaat uit vijf zeer 
muzikale jongens met ieder een ei-
gen stijl. Het maakt niet uit naar wie 
je op het podium kijkt, bij iedereen 
hoor je de muzikaliteit en straalt het 
plezier ervan af. Hard2Get is poppy, 
blues en ruig. De mannen van Hard-
2Get geven een show vol opwinding, 
overgave en ontlading. Met bekende 
hits en special FX’s weten zij ieder op-
treden tot een feest te maken. Eerder 
speelde deze top band 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. 

22/07 – DISCO, SOUL & FUNK – 
THE B-MACHINE Disco, funk, soul 
en een klein beetje dance. Zo kun je 
de muziek van The B-Machine het 
beste omschrijven. Een superstrakke 
blazerssectie, een basis die staat als 
een huis en drie ijzersterke vocalis-
ten. Deze band speelt de betere funk, 
soul en disco van vroeger. Denk aan 
CHIC, James Brown, Michael Jack-
son en vele anderen aangevuld met 
hits van nu. Garantie voor een avond 
dansen! 

29/07 – TRIBUTE – QUEEN MUST 
GO ON | QUEEN TRIBUTE Queen 
Must Go On neemt je mee terug 
naar de gouden jaren van de rock en 
brengen een ode aan de legendari-
sche Britse rockformatie ‘Queen’. Vier 
gepassioneerde muzikanten die de 
looks en de sound te pakken hebben. 
Ze brengen alle bekende nummers, 
zoals Don’t Stop Me Now, We Are The 
Champions, Bohemian Rhapsody en 
natuurlijk The Show Must Go On. Elk 
nummer tot in detail uitgezocht en 
gespeeld met perfectie en een rauwe 
energie gecombineerd met een spet-

terende show en podiumprestatie die 
je doet schreeuwen om meer! Queen 
Must Go On is tevens winnaar van 
het programma Battle of the Bands 
(SBS6). 

05/08 – NEDERPOP – NEDERPOP 
ALL STARS FT. HENK WESTBROEK 
Nederpop All Stars neemt je mee op 
een muzikale roadtrip langs de legen-
darische Nederpopklassiekers. Denk 
aan vele hits van onder andere Het 
Goede Doel, Ramses Shaffy en Paul 
de Leeuw. Een band van door de wol 
geverfde muzikanten die hun sporen 
in de Nederpop ruimschoots hebben 
verdiend. Aangevuld met Henk West-
broek (Zelfs Je Naam Is Mooi) staan 
ze garant voor een avond onvervalste 
Nederlandstalige popmuziek waarbij 
ook recente poppareltjes volop aan 
bod komen. 

12/08 – COVER / ALLROUND – BA-
BYBLUE De zes jongens van Baby 
Blue nemen hun enthousiasme mee 
naar ieder optreden. Tot 2021 was 
zanger FLEMMING leadzanger van 
deze allround coverband. Vanaf de 
eerste minuut word je geboeid door 
het pakkende repertoire van Baby 
Blue en staat de boel op z’n kop. Pop, 
Rock ’n Roll, Nederlandstalig en zelfs 
die ene foute zomerhit. Baby Blue 
speelt alles, zolang het maar voldoet 
aan de volgende voorwaarden: ie-
dereen kent het, iedereen zingt het 
mee en iedereen zal erop dansen en 
springen. De mannen van Baby Blue 
zorgen ieder optreden voor een gran-
dioos feest! 

19/08 – TRIBUTE – 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 
vierde geworden bij het programma 
Battle of the Bands (SBS6) én ston-
den zij met groot succes eerder als 
afsluitende act bij De Kasteeltuin-
concerten. Positive vibrations gega-
randeerd! 

26/08 – TRIBUTE – EEN AVOND 
MET H6 | ANDRÉ HAZES TRIBUTE 
Geen enkele Nederlandse zanger is 
jaren na zijn dood nog steeds zo im-
mens populair als André Hazes. Wie 

kent ze niet: ‘Een beetje verliefd’, ‘De 
Vlieger’, ‘Zij gelooft in mij’, ‘Bloed, 
Zweet en tranen’ en al die andere hits. 
Met de 13-koppige liveband compleet 
met zangeressen en blazers vuurt 
Een avond met H6 in één avond alle 
André Hazes hits op je af. Meezingen 
en schor naar huis gegarandeerd!

PODIUMTWEE 
08/07 – SOUL – OOH MY SOUL Ooh 
My Soul is een 10-koppige band die 
een ode brengt aan de rauwe soul-
muziek uit de jaren zestig. 

Denk aan legendarische artiesten, 
zoals Otis Redding, Aretha Franklin, 
James Brown, Sam & Dave, Wilson 
Pickett, Etta James en vele ande-
ren. Ooh My Soul speelt bekende en 
minder bekende nummers van deze 
grootheden uit de swinging sixties. 
Dit doen zij met overgave, energie en 
toewijding. Sixties Soul klinkt maar 
op één manier lekker: met veel drive, 
passie én een beetje schurend. 

15/07 – COVER, POP, BLUES – BGE-
NDA BGENDA is een blues- en cover-
band die hele mooie bekende blues 
nummers speelt én de grootste hits 
van de jaren zeventig en tachtig. 

De vijf bekende muzikanten delen 
samen hun passie voor muziek en 
vermaken hiermee ieder publiek. Met 
hun enthousiasme weet deze band 
van geen ophouden. Het motto van 
deze band is ‘What you see is what 
you get’, dus geen computers, maar 
gewoon echt pure live muziek! 

22/07 – TO BE ANNOUNCED We 
maken het programma van Podi-
umTwee op vrijdag 22 juli binnenkort 
bekend op onze kanalen. 

29/07 – INTERACTIEVE COVERS – 
THE FELLAS The Fellas is een band 
met een grote diversiteit aan hits uit 
de muziekgeschiedenis. Ze betrekken 
het publiek bij de show door verzoek-
jes te spelen. Daag de mannen uit 
door je favoriete hit op een verzoek-
kaartje te schrijven. De fantastische 
zanger William staat wekelijks in het 
programma ‘Ik Hou Van Holland’ en 
kent dus werkelijk duizend liedjes. 

05/08 – FUNK, SOUL – NODA 
NODA Funky Soul band spelt de 
beste soul- en funkmuziek. Bekende 
nummers van The Jacksons, Earth 
Wind and Fire, The Trammps, Betty 
Wright, Sisters Slegde, Joss Stone en 
Bruno Mars zijn een kleine greep uit 
het repertoire van deze vrolijke band. 
NODA zorgt gegarandeerd voor een 
gezellig, goed en dansbaar feestje 
met hun topbezetting! 

12/08 – GROOVE, FUNK, SOUL – 
COLIBRI THE BAND Colibri is een 
11-koppige funk, soul en groove band 
met ruim 20 jaar ervaring. Hun reper-
toire laat zich niet in één woord om-
schrijven. Discogangers, soulsisters 
en funkbrothers, er is voor ieder wat 
wils zolang het maar dansbaar is! Ze 
spelen hits uit heden en verleden in 
een eigen jasje. Hiermee weten ze ie-
der optreden onvergetelijk te maken 
en iedereen met een brede lach naar 
huis te laten gaan! 

19/08 – ROCK ‘N ROLL – BAD BACK-
BONES The Bad Back Bones spleen 
rockabilly, rock ‘n roll, country, swing, 
americana, tex mex en alles wat daar 
op lijkt. Ze combineren eigen num-
mers met de bekende en onbekende 
nummers van grote muzikanten. Dit 
doen zij met passie en enthousiasme, 
wat deze band een sfeermaker bij uit-
stek maakt! 

26/08 – BLUES – CHICAGO CA-
PITOLS Met vijf gedreven muzikan-
ten speelt de band Chicago Capitols 
vette rhythm and blues uit de Windy 
City van het midwesten in de jaren 
vijftig en zestig. Blues met een dikke 
en volle hoofdletter. Frontman Erik 
van Tilburg komt speciaal voor deze 
show op en neer gereisd vanuit Zwe-
den. Met nummers van onder andere 
de grote legendes Howlin Wolf, Wil-
lie Dixon, Junior Wells, Sonny Boy en 
Muddy Waters. Daarnaast spelen zij 
ook eigen werk. Het zorgvuldig geko-
zen materiaal wordt vol overgave ge-
bracht, met liefde voor blues op een 
eigen en pure manier! 

TIJDEN 
HOOFDPODIUM
19:30 uur Terrein en horeca geopend
20:30 – 21:30 uur Programma – Set 1
21:30 – 21:50 uur Pauze
21:50 – 23:00 uur Programma – Set 2
23:30 uur Terrein en horeca gesloten 

PODIUMTWEE 19:00 uur Terrein en 
horeca geopend
19:30 - 23:00 uur Programma – Ver-
spreid over verschillende sets met 
meerdere pauzes 23:30 uur Terrein en 
horeca gesloten 

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 Kasteeltuin-
concerten ontvangen? Schrijf je dan 
in voor de nieuwsbrief. 
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Zomerkermis Helmond 
De zomerkermis vindt dit jaar plaats van vrijdag 8 tot en met woensdag 13 
juli. De attracties staan op en rond de Markt, Ameidewal en een gedeelte van 
de Watermolenwal. De kermis is dagelijks open van 13.00 tot 01.00u. 

Wegafsluitingen 
Van maandagochtend 4 juli 9.00 uur tot en met donderdag 14 juli 20.00 uur 
zijn de Noord-Koninginnewal (ter hoogte van de Ameidewal), de Marktstraat, de 
Ameidewal en de Watermolenwal (tussen Ameidewal en Torenstraat) afgesloten 
voor al het verkeer. 

Verplaatsing zaterdagmarkt 
De zaterdagmarkt van 9 juli verplaatst naar de Noord- en Zuid-Koninginnewal 
en naar de Watermolenwal (tot aan parkeergarage Elzas Passage). Ook op 
het parkeerterrein voor vergunninghouders naast de bibliotheek komen 9 juli 
marktkramen te staan. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven met gele 
borden. 

Meer informatie over de activiteiten, de attracties en de indeling van het 
kermisterrein vindt u op www.helmondkermis.nl. 

Rookmelders nu ook bij u thuis verplicht 
Rookmelders redden levens. Dus geldt vanaf 1 juli een nieuwe wet: 
minimaal één rookmelder op iedere verdieping. Dat was al verplicht voor 
huurwoningen. Maar straks dus ook als u een koopwoning heeft. Gelukkig is 
het plaatsen zo gedaan. Koop ze en plak ze op. Zo zorgt u voor uw veiligheid 
en die van uw dierbaren.  
 
In Helmond waren er vorig jaar 41 woningbranden. In 2022 zijn er al 25 
woningbranden geweest. 

Brand en rook gaan snel
Binnen een paar minuten kunnen er al flinke vlammen zijn. En brand kan 
iedereen overkomen. Door kortsluiting in de meterkast of een vergeten pannetje 
op het vuur. 

Uw neus slaapt ‘s nachts ook
Vaak denken mensen dat ze brand vanzelf wel merken en ruiken, maar het 
tegendeel is waar. Als u slaapt, slaapt uw neus ook. Een rookmelder voorkomt 
geen brand maar zorgt er wel voor dat u snel gealarmeerd wordt en de woning zo 
snel mogelijk kan verlaten. Dan red u uw eigen leven en van de mensen die bij u 
wonen. De brandweer zorgt er vervolgens voor dat de brand zo snel mogelijk uit 
is.

Soorten rookmelders, ook voor doven of slechthorenden
Voor mensen die doof of slechthorend zijn, bestaan er accessoires die draadloos 
gekoppeld kunnen worden aan een rookmelder.

Meer informatie
Kijk op www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders. Op www.rookmelders.nl 
leest u waar u ze kunt kopen en hoe en waar u ze ophangt.

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

Werkzaamheden aan Wolfsputterbaan vanaf  
1 juli
Vanaf vrijdag 1 juli wordt de Wolfsputterbaan (tussen de rotonde Weg 
naar Bakel en de Waterleliesingel) voorzien van een nieuwe deklaag. De 
onderhoudswerkzaamheden worden in twee weekenden uitgevoerd. De wijk 
Dierdonk blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden bereikbaar. 
Het autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren? 
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Beide weekenden vinden 
de werkzaamheden plaats vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot uiterlijk 
maandagochtend 6.00 uur. Uiterlijk maandagochtend 6.00 uur is de 
Wolfsputterbaan weer open voor het doorgaande verkeer.

• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf de rotonde 
Weg naar Bakel tot aan de Rembrandtlaan inclusief de aansluiting vanuit 
Dierdonk Coendersberglaan op de Wolfsputterbaan.
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf 
Rembrandtlaan tot voorbij de Waterleliesingel / Venuslaan. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer ter plaatse omgeleid:
• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): De Bakelsedijk en de Waterleliesingel/Venuslaan 
blijven voor verkeer van en naar de wijk Dierdonk bereikbaar. De aansluiting 
Coendersberglaan is dit weekend afgesloten. Lokaal wordt het doorgaande 
verkeer over de Rijpelbaan omgeleid. 
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Bakelsedijk en Coendersberglaan blijven open 
voor al het verkeer van en naar de wijk Dierdonk. De aansluiting Waterleliesingel/
Venuslaan is dit weekend afgesloten. Verkeer vanaf Rembrandtlaan richting N279 
Asten / Bakel kan normaal gebruikmaken van de toe- en afrit.

Beide weekenden is een adviesroute in twee richtingen aangegeven vanaf A67 
nabij Asten via A2 Eindhoven naar A50 Veghel.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden en de omleidingsroutes 
op www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners  
Dinsdag 5 juli om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarverslag Integriteit 2021
2. Jaarverantwoording 2021

Adviescommissie Omgeving   
Dinsdag 5 juli om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Meerjarenplanning en financiering Hoogspanningsmasten
2. Vaststellen bestemmingsplan ‘t Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat

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

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.
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Bekendmakingen

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

Dr. Knippenberghof 68 15-06-2022 plaatsen dakkapel 7055579

sectie U 8010 Oud 21-06-2022 oprichten woonhuis en maken uitweg 6652661 

Brandevoort 9

Scheepsboulevard 2/   21-06-2022 vergroten winkelpand, maken uitweg en   7020773 

Taftstraat 2  parkeerterrein 

Lucas Gasselstraat 25 21-06-2022 oprichten atelier/ tuinkamer  7067285

Sweelincklaan 5 22-06-2022 wijzigen gevel 6988983

Rijpelbergseweg   20-06-2022 kappen 3 bomen 7064661

sectie U-7925-Kaldersesdijk 23-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 6380263 

  en strijdig gebruik

Schutterslaan 29 23-06-2022 wijzigen woning 7069999

Lieshoutseweg 23 23-06-2022 maken uitweg 7076451

Hertelaan 59-61 23-06-2022 wijzigen uitweg 7074215

Varenschut 24 24-06-2022 vergroten bedrijfspand 6784019

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

De Kromme Geer 31 20-06-2022 verplaatsen uitweg 7040265

President Rooseveltlaan 35 20-06-2022 wijzigen gevel 6954501

Hoge Zij 1 20-06-2022 plaatsen overkapping 6915095

Vleutendonk 12 23-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 6923443

Abendonk 56 24-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 6318361

Het Hool 1B, 1C,  24-06-2022 wijzigen winkel in appartementen 6809239

1D en 1E en Markt 20 

Meijerijhof 45 24-06-2022 vergroten dak garage 6988969

Zeelandhof 11 25-06-2022 oprichten bierbrouwerij in garage 6942415

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Centrumgebied Helmond 27-06-2022 Blaasfestijn Centrum Helmond  2022-X1961

  2022 (24 en 25 september) 

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 vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca                         Locatie    Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

Gall & Gall Meuleman Brouwhorst 40 slijterijvergunning 50899612/16-06-2022

Cafetaria Brandevoort De Plaetse 118 Alcoholwetvergunning 50925156/16-06-2022

Vicenza pizzeria & pasta Nieuwveld 21 exploitatievergunning 51015508/16-06-2022

Meer informatie

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van: 

 

Naam inrichting                         Locatie           Omschrijving melding

TV Shaile         Goorloopweg 4        Het aanleggen van padelbanen

Tennispark De Warande Horst 25        De aanleg van twee padelbanan en het   

           verwijderen van elf jeu-de-boule-banen

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

Kasteelplein 1 22-06-2022  Kasteeltuinconcerten 2022 2022-00028 

  (vrijdagen 8, 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19, 26 augustus)

Thorbeckestraat 3 15-06-2022 25 jarig jubileum autobedrijf  2022-X1560 

  Hans Drouen, 9 en 10 juli 2022

De Kromme Geer 33 e.o. 23-06-2022 Dierdonkdagen 2022,   2022-X1185 

  van 9 t/m 11 september 2022

Havenweg 4 23-06-2022 Live muziek Kennedymars Franske,   2022-X1620

  2 en 3 juli 2022

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  

www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

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

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 30 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.

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

STIPHOUT Op zondag 5 juni jl. vond na een pe-
riode van 2 jaar corona-sabbatical de Stiphoutse 
Vlooienmarkt weer plaats. Deze keer op de nieu-
we locatie van Brainport Human Campus aan de 
Tunnelovenweg op Bedrijventerrein Groot Schoo-
ten.

Met een enorm aantal vrijwilligers van diverse Stip-
houtse verenigingen werden heel veel ‘vlooien’, op-
gehaald op zaterdag, verkocht op zondag. Ondanks 
de regen, die vanaf ongeveer één uur, begon werd 
er toch een mooi bedrag van een kleine 10.000 euro 
opgehaald. De helft van dit bedrag wordt geïnves-
teerd in een evenemententent voor het Stiphoutse 

verenigingsleven. De andere helft komt ten goede 
van de diverse verenigingen die hebben meegehol-
pen om dit evenement te doen slagen.

Speciale dank gaat uit naar Brainport Human Cam-
pus voor het ter beschikking stellen van het prach-
tige terrein en de gebouwen, de medewerkers van 
Driessen HRM die tijdens die dagen actief zijn ge-
weest, Gemeente Helmond, alle vrijwilligers van 
jong tot oud die hebben meegeholpen en zonder 
iemand tekort te doen alle overige bedrijven en 
personen.
Wij hopen iedereen volgend jaar weer te mogen be-
groeten op 4 juni 2023!

De Stiphoutse Vlooienmarkt bij 
Brainport Human Campus groot succes! 

F | Organisatie Stiphoutse Vlooienmarkt.
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De mooiste goedkoopste 
De mooiste goedkoopste 

kermis van Nederland!kermis van Nederland!

Meer dan 90 attracties!Meer dan 90 attracties!
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www.kermisbest.nlwww.kermisbest.nl1 t/m 6 juli 20221 t/m 6 juli 2022

99 kinderattracties      kinderattracties     ee1,201,20
11 familie-attracties   11 familie-attracties   ee1,501,50
10 grote topattracties 10 grote topattracties ee2,00-2,00-ee4,004,00

RandprogrammaRandprogramma
- Ballonnenparade - Ballonnenparade Vrijdagmiddag

- Straattheaterfestival - Straattheaterfestival Zaterdagmiddag

- Stripfigurenparade - Stripfigurenparade Maandagmiddag

- Braziliaanse avond - Braziliaanse avond Maandagavond

- Back to the 90’s parade 
- Back to the 90’s parade Dinsdagmiddag

- CircodiStrada (verlicht) - CircodiStrada (verlicht) Dinsdagavond

- Kindersafari - Kindersafari Woensdagmiddag 

 

HELMOND Zaterdag 25 juni werd in ’s-Hertogenbosch het 
Brabants Kampioenschap atletiek voor CD-junioren, 12 tot 
en met 15 jaar, gehouden. De Helmondse atleet Joep van 
Casteren, lid van Atletiek Helmond, won daarbij zowel het 
speer- als discuswerpen. Bij het speerwerpen was de eer-
ste poging van Joep meteen raak: 33 meter 20. De concur-

rentie kwam daar niet meer overheen. Dat herhaalde hij 
bij het discuswerpen waar hij in zijn voorlaatste poging de 
leiding overnam. Twee gouden medailles voor Joep. Zijn 
clubgenote Sofie van Wouwe verraste bij de meisjes op de 
800m. Sofie verbeterde haar beste tijd met 7 seconden en 
werd daarvoor beloond met de bronzen medaille.

In Rotterdam stonden op zon-
dagochtend de NK toestelfinales 
op het programma. In Ahoy! Hét 
sportpaleis waar ook de eredivi-
sie-turners en -turnsters in actie 
kwamen. En daar mochten na-
mens HT’35 ook onze 1e divisie 
junioren Sara en Laura Kloor bij 
aanwezig zijn. Tijdens hun NK 
(meerkamp) in april wisten ze zich 
te plaatsen voor meerdere toestel-
finales.

Sara kwam uit op sprong (7e), balk 
(5e) en vloer (4e). Laura turnde al-
leen balk en wist hier de zilveren 
medaille te behalen! Dames, pro-
ficiat met deze prachtige afsluiting 
van het seizoen! www.ht35.nl Sara en Laura Kloor. F | HT’35.

Zilver op NK voor 
HT’35 turnster 

Laura Kloor 

Helmondse Joep van Casteren Brabants 
kampioen speer- en discuswerpen 

Twee gouden medailles voor Joep en een bronzen medaille voor Sofie. F | Atletiek Helmond.

WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Dat kan anders – en moet anders. In 
campagnetijd hoorde ik veel partijen 
zeggen (beloven?) dat we niet over 
onze inwoners moeten praten, maar 
mét. Laten we daar werk van maken. 
Want we staan voor nogal wat uitda-
gingen in Helmond. 

Zo groeien we naar een stad met 
115.000 inwoners, willen we de twee-
deling het hoofd bieden en werken 
we met partnerstad Eindhoven aan 
een Klimaatactieplan om sneller kli-
maatneutraal te zijn. 

Dat heeft impact op nogal wat terrei-
nen. Hoe geven we bijvoorbeeld de 
energietransitie in onze stad vorm? 
Met de kennis over thema’s als deze 
zit het in Helmond wel goed. We kun-
nen bogen op een kwalitatief sterk 
ambtelijk apparaat. 
De kunst is om die kennis te vertalen 
in concrete plannen. De inbreng van 
onze inwoners is daarbij noodzake-
lijk, maar ook lastig ‘voor elkaar te 
krijgen’ met een almaar groeiende 

kloof tussen politiek en inwoners. 
Een burgerberaad biedt uitkomst. 
Een gelote groep inwoners buigt 
zich dan over een vraagstuk dat alle 
Helmonders raakt. Zij vormen een 
representatieve afspiegeling van de 
inwoners van onze stad en wisselen 
hun persoonlijke kijk met elkaar uit. 
Vervolgens laten ze zich uitvoerig in-
formeren door experts. Dat helpt om 
hun persoonlijke kijk te verdiepen of 
juist aan te scherpen. Tot slot formu-
leren ze aanbevelingen voor nieuw 
beleid. 

In steden als Haarlem, Utrecht en 
Amsterdam, maar ook internationaal 
is het burgerberaad een succes. Het 
vertrouwen in de politiek is er toe-
genomen. Bovendien blijkt het een 
uitstekend middel tegen polarisatie: 
niet vooringenomen meningen, maar 
dialoog en uitwisseling staan cen-
traal. Hoe gevoeliger een kwestie? 
Des te slimmer om een burgerberaad 
te organiseren.
En werkt zo’n burgerberaad niet juist 

vertragend? Het simpele antwoord 
luidt: nee. Juist op vraagstukken 
waar we ons in Helmond op vast-
bijten, kunnen burgerberaden voor 
versnelling zorgen. Als het in andere 
steden kan, moet dat ook in Helmond 
lukken. CDA Helmond werkt graag 
mee aan zo’n vernieuwing. 

John van der Kant
 Raadslid CDA Helmond 

van der Kant: Democratische vernieuwing
Het nieuwe ambitieakkoord geeft ruimte voor samenwerking en vernieuwing. Bijvoorbeeld 
op het vlak van participatie. En dat is een goede zaak. Met participatie bedoelen we het 
betrekken van onze inwoners. Dat is in de afgelopen jaren te weinig gebeurd. Lokaal (en 
landelijk) tekent zich een trend af: het vertrouwen in de politiek neemt af, inwoners voelen 
zich niet goed geïnformeerd en ervaren nauwelijks betrokkenheid bij besluitvorming. Dat uit 
zich in Helmond in lage opkomstcijfers bij gemeenteraadsverkiezingen.

Sem start crowdfunding voor aan 
rolstoel gebonden vriend: 

‘Rijbewijs 
betekent vrijheid 
voor Sven’
GEMERT/HELMOND Voor je twin-
tigste je schooldiploma en je rijbe-
wijs halen. Voor Sem is het de ge-
woonste zaak van de wereld, maar 
voor zijn goede vriend Sven niet. 
Zelf achter het stuur kunnen zitten 
is voor Sven nog belangrijker. Hij zit 
vanaf zijn geboorte in een rolstoel 
en blijft zonder eigen vervoer op 
anderen aangewezen. Sem wil daar 
verandering in brengen.

Door: Marcel Bosmans

Gemertenaar Sem van der Velden 
(18) en Helmonder Sven Claassen (19) 
kennen elkaar al jaren. “We zijn ver 
familie. Zijn vader is de neef van mijn 
oom. We hebben elkaar ook ontmoet 
op de verjaardag van onze oom. Daar 
zijn we van jongs van af aan naar toe 
gegaan. We zijn dus al kameraden 
sinds onze kindertijd en gaan ook 
vaak samen op stap.”

Geen gelijke kansen
Sem heeft zijn rijbewijs al gehaald. 
“Eerder dit jaar was ik bij Sven op 
bezoek. ‘Wat gaaf dat je nu een eigen 
auto hebt. Dat zou ik ook wel willen’, 
zei hij tegen mij, toen ik op het punt 
stond om terug naar huis te gaan. Bij 
het wegrijden zag ik in de achteruit-
kijkspiegel Sven kleiner worden. We 
schelen maar twee weken in leeftijd, 
wonen in hetzelfde land en toch kan 
ik mijn rijbewijs halen en hij niet. Om-
dat het voor hem onbetaalbaar is. We 
zijn gelijkwaardig, maar hebben geen 
gelijke kansen. ‘Dat is niet eerlijk’, 
was de gedachte die door mijn hoofd 
schoot. Ook Sven moet die mogelijk-
heid krijgen. Tijd dat er iemand op-
staat om hem daarbij te helpen. Dus 
stelde ik aan Sven voor om samen in 
actie te komen.”

Aanpassingen
Die support was welkom. “Ik ben 
geboren met Osteogenesis Imper-
fecta”, legt Sven uit. “Mijn botten zijn 
broos en breken snel. Ik heb te weinig 
kracht in mijn benen om te kunnen 
lopen en zit daarom in een rolstoel. 
Ik kan dus niet achter het stuur van 
een auto kruipen. Ik mis de kracht om 
mezelf op te hijsen uit de rolstoel en 
naar de bestuurdersstoel te verplaat-
sen. Ook kan ik de rolstoel, die altijd 
mee moet, niet zelf in de auto zetten. 
Ik heb daarom een voertuig nodig dat 
ik zittend in mijn rolstoel kan bestu-
ren. Een gewone auto is daarvoor te 
krap. Een bestel- of personenbusje 
is wel een goede basis, maar moet 
dan nog wel aangepast worden. Om 
vrij baan te hebben met de rolstoel 
moet de bestuurdersstoel en de zit-
ting erachter worden verwijderd. Ook 
moet de vloer verlaagd worden om 
voldoende hoofdruimte te hebben. 
Omdat ik geen kracht heb om met 
mijn voeten de pedalen te bedienen, 
dient er een gas-rem-schuif geïn-
stalleerd te worden. Dat is een soort 
schijf die je met je linkerhand bedient: 
naar achteren is remmen, naar voren 
gas geven. Je rechterhand gebruik je 
dan om te sturen. Als het voertuig 
jonger is dan drie jaar, dan vergoedt 
de gemeente de aanpassingen. Zo’n 
relatief nieuwe bus kost ‘kaal’ onge-
veer 35.000 euro. Maar dan ben je er 
nog niet. Er is maar één rijschool in 
Nederland, waar je, op maat, in een 
aangepaste bus kunt lessen. Die zit 
in Bodegraven. Elke les kost ruim 300 
euro. Dat heeft onder andere te ma-
ken met de voorrijdkosten. Voor de 
rijlessen ben ik naar schatting 13.000 
euro kwijt. Zoveel geld heb ik niet. 
Sem kwam daarom met het idee om 
een crowdfunding te starten. In mijn 
eentje had ik dat waarschijnlijk niet 

aangedurfd. Ik ben dus heel blij met 
de hulp van Sem. Ik denk dat weinig 
mensen kunnen zeggen, dat ze zulke 
goede vrienden hebben. Hoever we 
komen weet ik niet, maar niet ge-
schoten is altijd mis.”

Vrijer
“Als ik met mijn eigen bus de weg 
op kan, dan zou me dat veel vrijheid 
geven. De regiotaxi moet ver vooruit 
ingepland worden en komt dan nog 
vaak te laat. Daar kan ik dus niet op 
bouwen. Op school mis ik regelmatig 
het begin van de les, omdat de taxi 
maar niet komt opdagen. Als ik een 
afspraak heb in het ziekenhuis, is 
het nog belangrijker om op tijd zijn. 
Om er zeker van te zijn dat ik mijn af-
spraak niet mis, moet mijn vader me 
brengen. Mijn moeder is uit beeld en 
mijn vader is alleenstaand en heeft 
een volledige baan. Dat is dus best 

lastig voor hem. Ook voor hem zou 
het fijn zijn als ik eigen vervoer heb. Ik 
denk dat ik me dan minder eenzaam 
voel, omdat ik dan vaker spontaan 
vrienden kan bezoeken. Mijn school-
genoten komen uit alle delen van Ne-
derland. Met de taxi of het openbaar 
vervoer naar Maastricht of Roosen-
daal is voor mij eigenlijk niet te doen. 
Ik ben nu bezig met de opleiding all-
round-mediamaker en wil straks de 
reclamewereld in. Ik heb straks meer 
kans op een baan in deze branche, 
als ik zelfstandig met mijn bus naar 
het werk kan rijden. Het draagt dus 
in alle opzichten bij aan een vrijer en 
onafhankelijker leven.”

Gofundme
Sem en Sven hebben op het bekende 
crowdfunding-platform gofundme.
com een pagina aangemaakt. “Sinds 
de start hebben we al ruim 4.000 euro 

opgehaald. Naast familie en vrienden 
benaderen we bedrijven uit de regio 
met de vraag of ze een bijdrage willen 
leveren. Op Koningsdag hebben we 
hamburgers verkocht en we denken 
erover om bij een lokaal tankstation 
een autowasdag te organiseren. De 
50.000 euro is nog lang niet in zicht, 
maar we gaan er alles aan doen om 
dit doel te bereiken.”

Wil je Sven helpen om zijn droom 
te verwezenlijken? Donaties zijn 
welkom op  www.gofundme.com/f/
m e e r - o n a f h a n k e l ij k h e i d - v r ij -
heid-voor-sven?.

Kijk voor meer info op Facebook/
Instagram  Helpnusven, mail naar 
helpnusven@gmail.com, of bel met 
06 – 55 45 95 33.

helmondhelmond
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Gratis puzzelboek!
bij jouw ReadShop

puzzelboek!

gratis

Puzzelboek t.w.v. € 4,95 
bij aankoop van € 12,50 aan tijdschriften. OP=OP

Deze actie is geldig van 
27 juni t/m 14 augustus 2022

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

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

Wij wensen u 
     een mooie 
         zomer toe!

Aangepaste openingstijden 
In juli en augustus is ons kantoor in Someren van 8.30 tot 
12.30 uur geopend voor bezoekers. 

In de middag zijn wij alleen op afspraak of telefonisch 
bereikbaar. 

Telefonisch zijn we bereikbaar op 0493 49 76 66

Natuur kun je zien, proeven, ruiken, horen en 
voelen. Deelnemers aan de wandeling wor-
den uitgedaagd om allerlei elementen van de 
natuur intenser te beleven. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van werkvormen waarbij men 
zelf actief met alle zintuigen de omgeving ont-
dekt.
Het gaat tijdens deze wandeling niet om ken-
nis, maar om de natuur te ervaren. Daardoor is 
de wandeling ook bijzonder aantrekkelijk voor 
kinderen.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is niet 

geschikt voor rolstoelgebruikers. Deelname 
is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Ver-
zamelpunt: Parkeerplaats einde parallelweg 
voorbij kwekerij ‘Het Plantenpark’ (Raktseweg 
2, 5752 RV Deurne).

Nadere inlichtingen
Coördinator natuurgidsen: Anne Regts, tele-
foon 06 – 20 49 14 28 of mail 
wandelen.ivn.helmond@gmail.com.

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

Natúurbeleving 
met al je zintuigen 
Wandeling IVN Helmond 
rond het Buntven op 3 juli
HELMOND/DEURNE Op zondag 3 juli om 14:00 uur houdt 
het IVN een natuurwandeling rond het Buntven. Het thema 
van de wandeling is ‘Natuurbeleving’. Het verzamelpunt is de 
parkeerplaats nabij het Buntven.

F | IVN Helmond.WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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Dit weekend is een bezoekske aan ons 
prachtige Lambertushof een must. 3 da-
gen lang zal dit keimooie hofje (wat mid-
den in het centrum ligt in de schaduw 
van de Lambertuskerk) het middelpunt 
zijn van 3 mooie muziekdagen. Vur men 
was dees hofke lang verborgen, maar 
wat is het een plaatje. Dit behoort toch 
zeker tot de mooiste stukskes Helmond 
wat men betreft. En er worden regelma-
tig mooie evenementen gehouden die 
ook echt bij de uitstraling van het hofje 
horen, zoals dees weekend.

Programma:
1 juli: jazz- en bluesmuziek 
20.00 - 22.30 uur
2 juli: popmuziek door 
tributebands 16.00 - 22.00 uur
3 juli: klassieke muziek 
13.00 - 17.00 uur

Vrijdag is menne favoriet, dan is er jazz 
en lindyhop mee unne houten dansvloer, 
want dat er gedanst gaat worden is een 
ding wat zeker is. Maar wat is lindyhop? 
Het is ontstaan in de Amerikaans Afri-
kaanse gemeenschappen uit Haarlem, 
New York, in 1920/1930.  De lindyhop is 
een samensmelting van vele verschil-
lende dansen. Je moet gewoon komen 
kijken. De muziek die avond wordt ver-

zorgd door een kleinere bigband wat 
men gelijk doet denken aan Glenn Mil-
ler, Louis Armstrong of Ella Fitzgerald. 
Een topavond gaat da worden, weet ik 
zeker. 

Zaterdag gaat  het pop/rock-program-
ma van start. Waar een aantal toffe 
bands te horen zijn waaronder tribu-
teband Tom Waits, introduction to the 
blues.  Ze eindigen hun weekend  op 
zondagmiddag  met klassieke muziek. 
Het mooie van deze middag is dat ook 
lokaal talent een podium krijgt.  Maar 
het gehele programma vind je op hun 
Facebook, stichting Lambertushof waar 
precies staat wie er op gaan treden. Na-
tuurlijk is er horeca deze 3 dagen en op 
zaterdag zelfs een frietkar. Ik kan zeggen 
dat deze mooie stichting het goed voor 
elkaar heeft dit weekend. Ook hier zijn 
weer talloze vrijwilligers die zorgen dat 
wij in helmond een stikleuk weekend 
gaan beleven waarvoor bedankt. Tot 
ziens op dit geweldige evenement.

RIJPELBERG LIVE 
Maar op zaterdag 2 juli is er in mijn ei-
gen wijk de Rijpelberg ook een keileuke 
avond georganiseerd, die ook een ver-
melding verdiend. Terwijl de Kennedy-
mars langsloopt, is er een topavond gra-
tis te bezoeken met DJ Ricardo Moreno, 
coverband Emptyfield en niemand min-
der dan Arjon Oostrom sluit de avond af. 
Het feest vindt plaats op het Wederhof/
Frieslandpad en is ook gratis te bezoe-
ken. Kinderen kunnen tot 00.00 uur ook 
gratis terecht in de speeltuin. Een avond 
voor de hele familie. Nou niemand hoeft 
zich dees weekend te vervelen, dat is 
duidelijk. Een heel fijn, gezellig, muzi-
kaal weekend. 

Tot volgende week. 

Musique en 
Plein Public! 

Ons vertelt

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

HELMOND Burgemeester Elly 
Blanksma heeft wederom de dia-
manten echtparen in het Kasteel 
kunnen ontvangen. Het waren de 
echtparen die door corona in maart 
niet aan de uitnodiging hebben kun-
nen voldoen. De jubilerende echt-
paren zijn nu voor deze dag uitgeno-
digd en werden ontvangen met een 
heerlijke lunch in het Kasteel.

Het zijn 14 diamanten echtparen, die 
dit jubileum al hebben mogen vieren. 
Heel fijn dat het coronavirus ons voor 
een groot deel heeft verlaten en dat 
er wat makkelijker met elkaar kon 

worden omgegaan.
Het aantal Helmondse diamanten 
echtparen stijgt gestaag en daarom 
is het initiatief genomen voor het or-
ganiseren van deze jaarlijkse bijeen-
komsten, waarbij de burgemeester, 
Elly Blanksma, de jubilerende echt-
paren verwelkomt in het Kasteel. 

Op 22 juni 2022 vond deze bijeen-
komst ook weer plaats voor deze 14 
jubilerende echtparen. Burgemeester 
Elly Blanksma vond het heel fijn dat 
diamanten paren nu aanwezig kon-
den zijn, om op een gezellige manier 
met haar van een heerlijke lunch te 
genieten en er een heel gezellig sa-
menzijn van te maken.. 

De aanwezige echtparen werden 
op bijzondere wijze in het Kasteel 
binnen ontvangen. Via de bekende 
rode loper werden ze opgevangen 
door een heuse gastheer van het 
kasteelmuseum. Zo’n gezamenlijk 
uitgebreide lunch, met al die ande-
re diamanten echtparen, werd door 
iedereen heel gezellig gevonden en 
uitzonderlijk. 

Er werden door de echtparen ook 
vele verhalen opgehaald van vroe-
ger. Er waren zelfs 2 echtparen die op 
deze dag getrouwd waren en het di-
amanten huwelijk vierden. Het is een 
bijzondere samenkomst, die beslist 
voor herhaling vatbaar blijft.

Burgemeester Elly Blanksma 
ontving diamanten 
echtparen in het Kasteel

STIPHOUT Deze vanwege het co-
ronavirus uitgestelde 25e editie 
vindt nu plaats van dinsdag 26 tot 
en met vrijdag 29 juli 2022. U kunt 
vertrekken vanuit HAC (Helmond-
se Atletiek Club), Molenven 3, 5708 
DW Stiphout. U heeft de keuze  uit 
de fietsroutes van 30, 45 en 60 km.

Routes 
Fiets4Daagse De Peel biedt meer 
dan fietsen alleen en schenkt speci-
ale aandacht  aan bezienswaardig-
heden. Meedoen aan Fiets4Daagse 
De Peel is pas echt genieten, elke dag 
opnieuw, voor jong en oud. Een Fiets-
4Daagse die u moet beleven…!

Inschrijven
Inschrijven voor F4D De Peel kan tot 
en met 20 juli 2022. Voor alle informa-
tie en uitleg zie onze website: www.
fietsvierdaagsedepeel.nl. Inschrijven 
kan ook dagelijks aan de kassa’s van 

de Fiets4Daagse De Peel vanaf 26 juli 
tot en met 29 juli 2022.

Vertrektijden:
30 km-route dagelijks vanaf 10:00 tot 
13:00 uur
45 en 60 km-routes dagelijks van 
09:00 tot 13:00 uur

Inschrijfadressen
VVV Helmond, Watermolenwal 11, 
telefoon 0492 – 522 220 en DA Dro-
gisterij van Leuken, Dorpsstraat 58e, 
telefoon 0492 – 523 628.

Routebeschrijvingen
De gedetailleerde beschrijvingen 
2022 ontvangt u dagelijks, nadat 
u een keuze gemaakt heeft, op de 
startplaats.

Op de startplaats wordt de mogelijk-
heid aangeboden om als Fiets4Daag-
se-deelnemer de routes met  GPS  te 

rijden. Deze kunnen dagelijks, voor 
vertrek, worden gedownload.

Loterij
Iedere dag wordt een loterij georga-
niseerd. Dit jaar hebben wij op vrijdag 
29 juli 2022 als hoofdprijs een e-bike 
van Gazelle, geschonken door Henk 
van Rooij Fietsen en Tria Fietsen Stip-
hout. Om aanspraak op deze prijs te 
kunnen maken moet u minimaal 3 
dagen hebben meegefietst en per-
soonlijk bij de betreffende verloting 
aanwezig zijn.

Herinnering
Iedere deelnemer ontvangt bij de 
start een fietsvlaggetje. Fietst u alle 4 
dagen een route, dan ontvangt u op 
de slotdag een herinneringsmedaille.

Graag tot dinsdag 26 juli bij de 25e 
start van de Fiets4Daagse De Peel 
vanuit Stiphout!

De 25ste Fiets4Daagse De Peel 
2022 vanuit Stiphout Houdoe!

Het gaat om 3 damesgroepen en 1 
herengroep. SOS staat voor Sport 
Ontspanning Spel, wat allemaal te-
rug mag komen in de lessen. Tijdens 
de lessen hebben we dan ook gevari-
eerde muziek op staan. Voel jij je aan-
gesproken als enthousiaste trainer of 
trainster voor de dinsdag of woens-
dag of allebei, kun je inspelen op de 
verschillende leden en wil je graag 
iets extra’s verdienen? 

Neem dan contact op met de voorzit-
ster Bianca op 06 – 11 64 00 77. 

Trainer gezocht bij SOS 
HELMOND Gymnastiekvereniging SOS heeft 
hele enthousiaste volwassen leden die heel graag 
sporten op de dinsdag- en woensdagavond. 
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POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

binnenkort:

do 07 jul  21.00 u  

verzot op   
AND THEN CAME FALL 
vr 08 jul  21.00 u  

ginger blues    
FT. JESSIE GORDON
za 09 jul  21.00 u  

the smiths presumably 
A TRIBUTE TO THE SMITHS
vr 15 jul 20:45 u  

krienouwa
RAMBLE TAMBLE & GOOD SOULS
za 23 jul 21.00 u  

baptiste w. hamon    
zo 28 aug 20.45 u  

christian death   
vr 02 sep 20.30 u  

another journey 
& the rushians 
A TRIBUTE TO JOURNEY AND RUSH
za 17 SEp 21:00 u  

Mostly Autumn

podium

ELVIS
Indrukwekkende film over Elvis Presley

TO OLIVIA 
Over kinderboekschrijver Roald Dahl 

MINIONS    
Hoe Gru superschurk werd 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

Op zondag 10 juli om 15.00 
uur opent de tentoonstel-
ling 'If you want to see 
what I see, look towards 
the light' van het internati-
onale collectief SOLID. 

De vier kunstenaars onder-
zoeken het samenspel van 
licht, materiaal, oppervlakte 
en volume, dat in de beeld-
houwkunst een belangrijke 
rol speelt. De werken en het 
overal aanwezige daglicht 
voegen zich samen tot een 
totaalinstallatie. 

De expo is t/m 21 augustus 
dagelijks gratis te bezichtigen 
tussen 13.00 - 17.00 u.

HELMOND Van Stiphout tot Brouwhuis: in 
heel Helmond kan zondag 3 juli genoten 
worden van podiumkunst in de tuinen en 
huiskamers van bewoners. Op zondag 3 juli 
gooien Helmonders hun deuren en tuinhek-
ken wagenwijd open en zullen er optredens 
van lokale podiumkunstenaars te zien zijn 
in huiskamers en tuinen verspreid over de 
gemeente. Het programma van Gluren bij 
de Buren Helmond zit bomvol verrassingen, 
vanaf nu uit te pluizen op www.glurenbijde-
buren.nl.

Het is tijd om weer eens op avontuur te gaan 
naar cultuur. Jazz-trio’s, musicalsterren (in de
dop), punkbands, balletdansers, grappen-
makers, kleinkunstenaars en andere podium-
beesten vertonen hun kunsten in intieme set-
ting. Op elke deelnemende locatie treedt

een act drie keer op tussen 13:00 uur en 18:00 
uur. In totaal zijn er 99 optredens op 33
locaties.

Plan je eigen gluurroute
Op de website is het volledige en meest actu-
ele programma te vinden, met landelijk in to-
taal maar liefst 1500 deelnemende locaties om 
een weg door te banen! Ook kan er een eigen
route uitgestippeld worden om te printen of 
om te delen met goede buren en verre vrien-
den en samen te gaan gluren.

GLUREN BIJ DE BUREN Helmond
Zondag 3 juli 2022
13:00 - 18:00 uur
Entree: pay what you can
Reserveren is niet nodig
www.glurenbijdeburen.nl

Gluren bij de Buren: 
ga op cultuursafari en 
bezoek 99 optredens 

F | Gluren bij de Buren/Maarten J Eykman.

HELMOND-NOORD Het overlijden van een 
partner zet je wereld even stil. Daarna gaat 
het leven van alledag gewoon door. Voor ie-
dereen, maar niet voor jou. Gevoelens van 
verdriet, eenzaamheid en angst voor de toe-
komst kunnen de overhand krijgen. Vragen 
komen op: Hoe ga ik met deze gevoelens 
om? Hoe kan ik dit verwerken? Hoe moet ik 
alleen verder? 

Deelname aan deze lotgenotengroep kan veel 
voor je betekenen. Het verdriet is voor ieder-
een herkenbaar. Samen wordt er gezocht naar 
mogelijkheden om het leven weer de moeite 
waard te vinden. De pijn van het verlies zal 
nooit helemaal weggaan, maar je kunt er wel-
licht wel beter mee leren omgaan. 

Tijdens 8 bijeenkomsten staan onderwerpen 
en verhalen centraal rondom het verlies en 
overlijden van je partner: het laatste contact, 
de beleving, het definitief afscheid nemen, de 
begrafenis of crematie. 

We bespreken met elkaar wat een rouwproces 
is, wat je als rouwende mee maakt, hoe je om-
geving reageert, hoe je om kunt gaan met je 
verdriet, angst, boosheid en schuldgevoelens.

In Helmond start deze groep weer op don-
derdag 8 september in wijkhuis De Boerderij 
aan de Harmoniestraat 105. Opgeven kan via 
lerenmetlev.nl of bel met Wilma van Grinsven 
voor meer informatie, telefoonnummer: 
06 – 40 94 48 87.

Ontmoeten vanuit rouw 
– lotgenotencontact
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60 jaar 
Rood Wit'

Begin mei 2021 werd er door het bestuur een oproep gedaan om 
een commissie samen te stellen voor het 60-jarig jubileum van 
onze club Rood Wit'62, een reden om dit groots te vieren. Het 
feest zal, na twee eerdere afgelastingen vanwege corona, nu 8-9 
en 10 juli gehouden worden. Er werd een commissie samengesteld 
die bestond uit de volgende personen Rob Hendriks, Mandy van 
Lieshout, Han van Lierop, Henri Krikke, André van Dinter, Step-
han van den Eijnden, Frank Vereijken, Carlo Verheij, Thea van 
Lieshout, Ruud Bressers, Wilfried Mansvelders en Rob Slaats. Al-
lemaal echte Rood witters met een lange historie als vrijwilliger.

Met deze groep enthousiaste mensen begonnen we aan een zware 
taak om in korte tijd een programma samen te stellen. Langzaam 
maar zeker werd de commissie kleiner. Om diverse redenen zoals 
werk, privé omstandigheden enz. Totdat er 5 personen overbleven. 
Het jubileumbestuur zag er als volgt uit, voorzitter en secretaris 
André van Dinter, penningmeester Rob Hendriks en de leden Man-
dy van Lieshout,Han van Lierop en Henri Krikke.
Taken werden verdeeld en we gingen aan de slag om er voor ieder-
een van groot naar klein een mooi en leuk weekend van te maken 
dat is volgens ons aardig gelukt. Een van de doelstellingen was 
deze jubileumkrant samen te stellen. Met de hulp van Dave Kor-
nuijt is dit krantje tot stand gekomen in de vorm van deze vier pa-
gina’s in het midden van Weekkrant De Loop Helmond waarvoor 
dank aan Dave en ook Weekkrant De Loop Helmond bedankt voor 
het meedenken.

Met een stukje historie, leuke interviews en informatie omtrent 
ons jubileumweekend is het een mooi krantje geworden. Bijzonder 
trots ben ik op de leden van de commissie die op een korte termijn 
zoveel klaar hebben weten te krijgen. Ook dank aan alle mensen 
die zich tijdens het feestweekend gaan inzetten.

Verder willen wij het hoofdbestuur bedanken voor het budget dat 
we, ondanks de weinige inkomsten, hebben mogen ontvangen. 
Ook onze adverteerders bedankt, zonder hen was de uitgave van 
deze jubileumkrant niet mogelijk geweest. Wij wensen iedereen, 
Rood Wit leden, ex Rood Wit leden en omwonenden, bijzonder  
leuke dagen.

André van Dinter
Voorzitter/secretaris

Een terugblik op 
een korte maar 
rijke historie.

VOOR
WOORD

PRO
GRAMMA

VRIJDAG 8 JULI ZONDAG  JULIZATERDAG  JULI

8,9 en 10 juli   www.roodwit62.nl

Door André van Dinter
Voorzitter Jubileum Commissie

19.00 - 20.00 uur | Ontvangst kinderen. Toewijzing
 kleedlokalen.Luchtbedden 
 opblazen (materiaalhok)
20.00 - 21.00 uur | Meezing Bingo
21.00 - 22.00 uur | Voetballen op hoofdveld 
 met verlichting. Marhsmellow
  roosteren (word voor veggies 
 gezorgt). Disco (muziek en 
 disco lampen in de kantine)
22.00 - 22.30 uur | Kinderen ophalen die niet blijven
 slapen (worden er kinderen 
 eerder opgehaald even laten 
 weten).
22.30 - 23.00 uur | Bedtijd

10.00 - 15.05 uur | Mix Toernooi senioren +JO19
15.15 - 15.30 uur | Prijsuitreiking
15.30 - 16.00 uur | Ontvangst Rood wit Oldies
16.00 - 17.00 uur | Omkleden/foto maken
17.00 - 18.15 uur | Rood Wit'62 Dames Oldies - 
 Huidig damesteam
18.45 - 20.00 uur | Broodjes en koffie voor beide
 teams (2x30 minuten in de 
 kantine)
20.00 - 02.00 uur | Feestavond Rood Wit 62 met
  DJ Petertje en Danny Canters

08.00 - 08.30 uur | Kinderen wakker maken.(die nog liggen te slapen.)
  Aankleden, spullen verzamelen in kleedlokaal en afsluiten.
08.30 - 09.30 uur | Gezamenlijk ontbijten. (JO7 t/m JO17 in kantine). Kinderen die niet
  zijn blijven slapen mogen ook aanschuiven bij het ontbijt
10.00 - 11.30 uur | Zeskamp (Stormbaan) JO7 t/m JO17.
11.30 - 12.00 uur | Pauze (JO7 t/m JO17)
12.00 - 13.30 uur | Zeskamp (JO7 t/m JO17)
13.30 - 14.00 uur | Pauze. Prijsuitreiking (JO7-JO17) Zeskamp. Kinderen krijgen nog
  een presentje die dit weekend gebruikt kan worden.
vanaf 14.00 uur | Kinderen kunnen door de ouders opgehaald worden.
14.20 - 16.00 uur | Pauze+ontvangst Helmond Sport Oldies
16.00 - 16.45 uur | Omkleden
17.00 - 18.10 uur | Rood Wit 62 - Helmond Sport Oldies
18.30 - 20.30 uur | Broodjes en koffie voor Helmond Sport Oldies 
  (2x30 minuten in de kantine)
20.30 - 02.00 uur | Feestavond Rood Wit 62 met DJ Petertje en Brian Voet

11ROOD-WIT '62 | 60 JAAR
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1919 Kolping SDW wordt opgericht
 1955 Helmondia en Kolping
 SDW fuseren en de nieuwe
 club heet Helmondia’55.
1961 Oud-Kolpingers willen zich
 weer afsplitsen en een eigen
 club beginnen.
1962 Rood Wit’62 wordt opgericht
 door de oud-Kolpingers.
 Bij de start heeft de club 75
 leden en wordt er gespeeld op
 sportpark Berkendonk
 aan de Deurneseweg.
1967 Rood Wit’62 heeft inmiddels
 400 leden.
1970 Het vaandelteam promoveert
 voor het eerst in de historie
 naar de vierde klasse en bleef
 daar vele jaren actief
1974 Bij het 12,5 jarig jubileum
 presenteerde onze club een
 nieuw clubgebouw, dat 
 volledig werd gebouwd door
 de leden zelf.
1979 Onder leiding van trainer Willy
 van Neerven bereikt Rood
 Wit’62 voor het eerst de 

 derde klasse.
1983 Op last van de gemeente krijgt
 onze club een nieuwe complex
 en verhuisde naar sportpark de
 Rijpel met een nieuwe groei
 impuls tot gevolg.
1985 Er is voor het eerst een dames-
 team actief in het rood-wit.
 Onder leiding van trainer 
 Jan van Veen worden het 
 eerste, tweede en derde elftal
 kampioen.
1987 Het 25 jarig jubileum. Er zijn
 inmiddels 500 Rood Witters en
 er wordt een tribune op het
 sportpark gepresenteerd,
 opnieuw gebouwd door de
 leden zelf.
1990 Het sportpark wordt uitgebreid
 met nieuwe kleedkamers
1991 Naamswijziging. Van RKSV
 naar SV Rood Wit’62
1993 De 12-jarige Wilfred Bouma
 wordt bij onze club gescout
 door PSV.
1999 Het kaboutervoetbal 
 wordt opgezet.

2001 Vanaf dat moment hoort Rood
 Wit’62 bij KNVB-district Zuid II.
2002 40 jarig jubileum, dat wordt
 door de dug-outs te 
 moderniseren. 
2009 Door een halve finale plaats
 in de amateurbeker kwalifi-
 ceert het vaandelteam zich
 voor de KNVB-beker.
 De wedstrijd tegen Excelsior
 Maassluis werd met 1-0 
 verloren.
2010 Voor het eerst in de historie
 bereikt het eerste elftal van
 Rood Wit’62 de tweede klasse.
2014 Sportief top jaar. Het eerste,
 tweede, vierde en de A1 
 worden kampioen. Voor het
 damesteam is er Promotie.
 Het hoofdveld wordt
 omgetoverd tot kunstgrasveld
2019 Na een paar degradaties op rij,
 promoveert het eerste elftal
 eindelijk weer naar de 
 vierde klasse.
2022 Het 60 jarig jubileum

Een historie die eigenlijk al begint in 1919
toen de roemruchte club Kolping werd opgericht. 
Die club fuseerde in 1955 met Helmondia, tot Helmondia’55. 
In 1961 besloten oud-Kolpingers weer een eigen club op te
richten. Dat werd Rood- Wit’62.

Een historie die 
al begint in 1919

Het eerst elftan van Rood-Wit '62. Staand v.l.n.r.: Nico van der Burgt (trainer), Cor Creemers, Piet Gerrits, Martien Meyer, Henny Jansen, 
Christ Verhofstadt, Jan Snijers en Gerard Snijders (Leider). Knielend v.l.n.r.: Toon van Hemert, Tiny van Schijndel, Henk van Uden, Pieter de Jongh, 
Sjef Snijders en Pieter Vlemmings  | F Rood-Wit'62

Topscorer 
aller tijden 

van Rood Wit’62
Er zijn maar weinig mensen die hem niet kennen in het Helmondse voet-
balwereldje: Ard van Dalen (75). De voormalig militair was actief voor veel 
clubs in Helmond, maar was als speler actief voor Rood-Wit’62 en bleef tot 
op de dag van vandaag lid. Van Dalen verdiend een plekje in de analen van 
de club, met 281 goals is de voormalig spits namelijk topscorer allertijden.

,,Ik viel in en bij de eerste voorzet was het hup, knik en hing hij weer in het 
netje”, herinnert Van Dalen over een belangrijke doelpunt dat hij ooit als in-
valler maakte. Doelpunten maken was de specialiteit van het huis bij Van 
Dalen, in 372 wedstrijden liet de spits het net liefst 281 keer trillen. Het kli-
nisch afmaken van voorzetten was niet het enige wat Ard voor Rood Wit’62 
heeft betekend. Hij heeft door de jaren heen zich met hart in ziel voor de club 
ingezet. ,,Rood Wit’62 is echt een familiaire club. De kantine was echt een 
huiskamer. We hadden toen met een groepje alles over voor de club, zo heb-
ben we met zijn allen toen de kantine gebouwd.” 

In 1964, twee jaar na de oprichting, kwam Van Dalen in de A1 voetballen. Daar-
voor speelde Ard bij Helmondia, maar was eerst lid van Rood-Wit’62-voorlo-
per Kolping SDW. De spits kwam snel in het eerste, maar moest even wach-
ten op zijn eerste basisplaats. ,,Ik mocht nooit beginnen, maar ik scoorde al 
wel regelmatig als invaller. Toen heeft Henk van Uden me een handje gehol-
pen. Hij zei: zet Ard nou eens gewoon in de basis. Dat pakte goed uit en ging 
ik vaker spelen.” Na zijn actieve carrière, was hij bij de club ook nog lange 
tijd trainer. Trainer voor de jeugd, maar ook voor het damesteam, waar hij 
een kampioensteam van maakte. Van Dalen kwam bekend te staan als dis-
ciplinaire en eerlijke trainer, waar de spelers mee weg liepen. ,,Ik probeerde 
altijd een team te smeden. Volgens mij is me dat altijd goed gelukt, want ik 
word nog altijd bij clubs gevraagd.” Tegenwoordig is Van Dalen nog actief als 
techniektrainer bij sv De Braak, maar is hij nog regelmatig bij Rood-Wit’62 
te vinden. ,,Bij Rood Wit’62 voelt het nog steeds als thuiskomen”, aldus Van 
Dalen. “De wedstrijden van het eerste zie ik niet meer zo vaak, al kom ik 
graag nog eens in de zoveel tijd kijken. Elke vrijdag ben ik nog in de kantine 
te vinden om te kaarten met oude garde.”

Rood Wit’62 heeft al jaren een gezon-
de vrouwenafdeling. Dit seizoen wer-
den de dames zelfs met overmacht 
kampioen in de tweede klasse. Het 
vrouwenvoetbal bij de club begon al-
lemaal in 1985. Toen grondlegger Thea 
van Lieshout een elftal speelsters 
meebracht van Oranje-Zwart.

,,Vrouwen moesten niet voetballen, 
maar thuis blijven”, zegt Thea van Lie-
shout over de tijd dat ze met het vrou-
wenteam begon. In de jaren 80 was niet 
iedereen even blij met het feit dat vrou-
wen gingen voetballen, maar Van Lies-
hout liet zich er nooit door afstoppen. 
,,We namen 35 mensen mee naar Rood 
Wit’62 om het team te beginnen en we 
hadden daardoor gewoon een goed da-
mesteam.” En vooral dat laatste bleek. 
Van Lieshout en haar dames promo-
veerde meerdere keren en werden in 
1990 zelfs kampioen, begin jaren ne-
gentig werd er nog een jaar hoofdklas-
se gespeeld. Het bleef overigens niet 
bij alleen een volwassen damesteam. 

Eind jaren 80 liep er bij Rood Wit’62 ook 
al een meisjes C en B team rond en ook 
die haalde successen. ,,Daar hebben we 
ooit de Amsterdam Cup mee gewonnen 
en werden we Brabants kampioen.” Bij 
Rood Wit’62 vond Van Lieshout met 
haar speelster een echt thuis. ,,Rood 
Wit’62 is echt mijn club. Ons moeder 
zei: ‘Rood Wit gaat bij jou boven alles”, 
lacht Van Lieshout. ,,Ook met de dames 
van het eerste team heb ik nog altijd 
goed contact. Dat was een hele mooie 
tijd.” Één van de dingen die Van Lies-
hout nooit zal vergeten zijn de kampen 
p[ de Heidebosch die werden georgani-
seerd met het vrouwenteam. ,,Dat heb-
ben we een keer of vijf, zes gedaan. Dan 

Thea van Lieshout

Vrouwenvoetbal oprichtster 
Thea van Lieshout

reden met een omgebouwde vrachtwa-
gen vol spullen naar de Centerparcs en 
het hele team ging mee. Niemand bleef 
thuis.” Met die voltallige selectie maak-
te de dames er een gezellige boel van op 
het kamp. ,,Er was een regel voor zes 
uur geen bier, maar dat is nooit geluk”, 
glimlacht Van Liehout. ,,Ik kan me ook 
nog herinneren dat we ooit Duitsers 
voor de gek hebben zitten houden, om-
dat ze een wedstrijd hadden verloren 

op een EK of WK. Wat hebben we toen 
gelachten.” Na 25 jaar onderdeel te zijn 
geweest van het damesvoetbal hield 
Van Lieshout ermee. ,,Ik ben toen op 
het hoogtepunt gestopt, dus heb ik het 
stokje overgedragen.” Verloren voor de 
club ging Van Lieshout overigens tot op 
de dag van vandaag niet. ,,Ik ben daar-
na tien jaar de jeugdcommissie inge-
gaan en heb meegedraaid bij wedstrijd-
zaken. Tegenwoordig ondersteun ik nog 

bij vriendschappelijke wedstrijden en 
toernooien. Het is uiteindelijk gewoon 
clubliefde dat je altijd maar actief blijft”, 
aldus een trotse Van Lieshout.  Onder-
tussen bestaat de damesafdeling, met 
het 60 jarig bestaan van Rood wit’62, 
al 35 jaar. We hopen dat deze damesaf-
deling nog jaren de kleuren van Rood 
wit’62 zal dragen en verdedigen. Het is 
één van de gezelligste afdelingen bin-
nen de vereniging.
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1919 Kolping SDW wordt opgericht
 1955 Helmondia en Kolping
 SDW fuseren en de nieuwe
 club heet Helmondia’55.
1961 Oud-Kolpingers willen zich
 weer afsplitsen en een eigen
 club beginnen.
1962 Rood Wit’62 wordt opgericht
 door de oud-Kolpingers.
 Bij de start heeft de club 75
 leden en wordt er gespeeld op
 sportpark Berkendonk
 aan de Deurneseweg.
1967 Rood Wit’62 heeft inmiddels
 400 leden.
1970 Het vaandelteam promoveert
 voor het eerst in de historie
 naar de vierde klasse en bleef
 daar vele jaren actief
1974 Bij het 12,5 jarig jubileum
 presenteerde onze club een
 nieuw clubgebouw, dat 
 volledig werd gebouwd door
 de leden zelf.
1979 Onder leiding van trainer Willy
 van Neerven bereikt Rood
 Wit’62 voor het eerst de 

 derde klasse.
1983 Op last van de gemeente krijgt
 onze club een nieuwe complex
 en verhuisde naar sportpark de
 Rijpel met een nieuwe groei
 impuls tot gevolg.
1985 Er is voor het eerst een dames-
 team actief in het rood-wit.
 Onder leiding van trainer 
 Jan van Veen worden het 
 eerste, tweede en derde elftal
 kampioen.
1987 Het 25 jarig jubileum. Er zijn
 inmiddels 500 Rood Witters en
 er wordt een tribune op het
 sportpark gepresenteerd,
 opnieuw gebouwd door de
 leden zelf.
1990 Het sportpark wordt uitgebreid
 met nieuwe kleedkamers
1991 Naamswijziging. Van RKSV
 naar SV Rood Wit’62
1993 De 12-jarige Wilfred Bouma
 wordt bij onze club gescout
 door PSV.
1999 Het kaboutervoetbal 
 wordt opgezet.

2001 Vanaf dat moment hoort Rood
 Wit’62 bij KNVB-district Zuid II.
2002 40 jarig jubileum, dat wordt
 door de dug-outs te 
 moderniseren. 
2009 Door een halve finale plaats
 in de amateurbeker kwalifi-
 ceert het vaandelteam zich
 voor de KNVB-beker.
 De wedstrijd tegen Excelsior
 Maassluis werd met 1-0 
 verloren.
2010 Voor het eerst in de historie
 bereikt het eerste elftal van
 Rood Wit’62 de tweede klasse.
2014 Sportief top jaar. Het eerste,
 tweede, vierde en de A1 
 worden kampioen. Voor het
 damesteam is er Promotie.
 Het hoofdveld wordt
 omgetoverd tot kunstgrasveld
2019 Na een paar degradaties op rij,
 promoveert het eerste elftal
 eindelijk weer naar de 
 vierde klasse.
2022 Het 60 jarig jubileum

Een historie die eigenlijk al begint in 1919
toen de roemruchte club Kolping werd opgericht. 
Die club fuseerde in 1955 met Helmondia, tot Helmondia’55. 
In 1961 besloten oud-Kolpingers weer een eigen club op te
richten. Dat werd Rood- Wit’62.

Een historie die 
al begint in 1919

Het eerst elftan van Rood-Wit '62. Staand v.l.n.r.: Nico van der Burgt (trainer), Cor Creemers, Piet Gerrits, Martien Meyer, Henny Jansen, 
Christ Verhofstadt, Jan Snijers en Gerard Snijders (Leider). Knielend v.l.n.r.: Toon van Hemert, Tiny van Schijndel, Henk van Uden, Pieter de Jongh, 
Sjef Snijders en Pieter Vlemmings  | F Rood-Wit'62

Topscorer 
aller tijden 

van Rood Wit’62
Er zijn maar weinig mensen die hem niet kennen in het Helmondse voet-
balwereldje: Ard van Dalen (75). De voormalig militair was actief voor veel 
clubs in Helmond, maar was als speler actief voor Rood-Wit’62 en bleef tot 
op de dag van vandaag lid. Van Dalen verdiend een plekje in de analen van 
de club, met 281 goals is de voormalig spits namelijk topscorer allertijden.

,,Ik viel in en bij de eerste voorzet was het hup, knik en hing hij weer in het 
netje”, herinnert Van Dalen over een belangrijke doelpunt dat hij ooit als in-
valler maakte. Doelpunten maken was de specialiteit van het huis bij Van 
Dalen, in 372 wedstrijden liet de spits het net liefst 281 keer trillen. Het kli-
nisch afmaken van voorzetten was niet het enige wat Ard voor Rood Wit’62 
heeft betekend. Hij heeft door de jaren heen zich met hart in ziel voor de club 
ingezet. ,,Rood Wit’62 is echt een familiaire club. De kantine was echt een 
huiskamer. We hadden toen met een groepje alles over voor de club, zo heb-
ben we met zijn allen toen de kantine gebouwd.” 

In 1964, twee jaar na de oprichting, kwam Van Dalen in de A1 voetballen. Daar-
voor speelde Ard bij Helmondia, maar was eerst lid van Rood-Wit’62-voorlo-
per Kolping SDW. De spits kwam snel in het eerste, maar moest even wach-
ten op zijn eerste basisplaats. ,,Ik mocht nooit beginnen, maar ik scoorde al 
wel regelmatig als invaller. Toen heeft Henk van Uden me een handje gehol-
pen. Hij zei: zet Ard nou eens gewoon in de basis. Dat pakte goed uit en ging 
ik vaker spelen.” Na zijn actieve carrière, was hij bij de club ook nog lange 
tijd trainer. Trainer voor de jeugd, maar ook voor het damesteam, waar hij 
een kampioensteam van maakte. Van Dalen kwam bekend te staan als dis-
ciplinaire en eerlijke trainer, waar de spelers mee weg liepen. ,,Ik probeerde 
altijd een team te smeden. Volgens mij is me dat altijd goed gelukt, want ik 
word nog altijd bij clubs gevraagd.” Tegenwoordig is Van Dalen nog actief als 
techniektrainer bij sv De Braak, maar is hij nog regelmatig bij Rood-Wit’62 
te vinden. ,,Bij Rood Wit’62 voelt het nog steeds als thuiskomen”, aldus Van 
Dalen. “De wedstrijden van het eerste zie ik niet meer zo vaak, al kom ik 
graag nog eens in de zoveel tijd kijken. Elke vrijdag ben ik nog in de kantine 
te vinden om te kaarten met oude garde.”

Rood Wit’62 heeft al jaren een gezon-
de vrouwenafdeling. Dit seizoen wer-
den de dames zelfs met overmacht 
kampioen in de tweede klasse. Het 
vrouwenvoetbal bij de club begon al-
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wen gingen voetballen, maar Van Lies-
hout liet zich er nooit door afstoppen. 
,,We namen 35 mensen mee naar Rood 
Wit’62 om het team te beginnen en we 
hadden daardoor gewoon een goed da-
mesteam.” En vooral dat laatste bleek. 
Van Lieshout en haar dames promo-
veerde meerdere keren en werden in 
1990 zelfs kampioen, begin jaren ne-
gentig werd er nog een jaar hoofdklas-
se gespeeld. Het bleef overigens niet 
bij alleen een volwassen damesteam. 
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ooit de Amsterdam Cup mee gewonnen 
en werden we Brabants kampioen.” Bij 
Rood Wit’62 vond Van Lieshout met 
haar speelster een echt thuis. ,,Rood 
Wit’62 is echt mijn club. Ons moeder 
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lacht Van Lieshout. ,,Ook met de dames 
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reden met een omgebouwde vrachtwa-
gen vol spullen naar de Centerparcs en 
het hele team ging mee. Niemand bleef 
thuis.” Met die voltallige selectie maak-
te de dames er een gezellige boel van op 
het kamp. ,,Er was een regel voor zes 
uur geen bier, maar dat is nooit geluk”, 
glimlacht Van Liehout. ,,Ik kan me ook 
nog herinneren dat we ooit Duitsers 
voor de gek hebben zitten houden, om-
dat ze een wedstrijd hadden verloren 

op een EK of WK. Wat hebben we toen 
gelachten.” Na 25 jaar onderdeel te zijn 
geweest van het damesvoetbal hield 
Van Lieshout ermee. ,,Ik ben toen op 
het hoogtepunt gestopt, dus heb ik het 
stokje overgedragen.” Verloren voor de 
club ging Van Lieshout overigens tot op 
de dag van vandaag niet. ,,Ik ben daar-
na tien jaar de jeugdcommissie inge-
gaan en heb meegedraaid bij wedstrijd-
zaken. Tegenwoordig ondersteun ik nog 

bij vriendschappelijke wedstrijden en 
toernooien. Het is uiteindelijk gewoon 
clubliefde dat je altijd maar actief blijft”, 
aldus een trotse Van Lieshout.  Onder-
tussen bestaat de damesafdeling, met 
het 60 jarig bestaan van Rood wit’62, 
al 35 jaar. We hopen dat deze damesaf-
deling nog jaren de kleuren van Rood 
wit’62 zal dragen en verdedigen. Het is 
één van de gezelligste afdelingen bin-
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Er is geen voetbalclub die kan bestaan zonder 
terreinknechten. Het zijn een beetje de unsung 
hero’s van het voetbal. Dat is bij onze club niet 
anders. Wat doen Jos, Ger, Wiljan, Harald en Jan 
eigenlijk de hele week?

Je ziet ze altijd wel rondlopen op het sportpark, 
maar war doen ze nou eigenlijk? Jos Sleegers, Ger-
rie van der Linden, Wiljan van Doorn, Harald Vin-
cent en Jan Cortenbach(Sinds corona iets minder 
aanwezig) zijn de terreinknechten van Rood Wit’62. 
Samen zorgen ze ervoor dat alle trainingen en wed-
strijden vlekkeloos verlopen en onderhouden ook 
het sportpark. Zonder de terreinknechten is er geen 
Rood Wit’62. Gerrie van der Linden is bijvoorbeeld 
al 57 jaar lid en is een echte rood witter. ,,Ik ben 
ooit begonnen met het rondbrengen van het club-
blad de Kolpinger en elke donderdag kwam ik in de 
kantine om een pilske te pakken. Toen hebben ze 

op een gegeven moment gevraagd of ik niet wilde 
helpen als terreinknecht. Dat ben ik altijd blijven 
doen.” Collega Jos Sleegers loopt inmiddels al 24 
jaar als terreinknecht rond bij de club. Elke dag 
zijn ze aanwezig samen met één van de anderen. 
,,Een avonddienst door de week begint vaak al om 
17.15 en dan ben je om kwart over tien pas klaar”, 
volgens Sleegers. ,,We beginnen dan met het uit-
delen van de materialen om te trainen. We geven 
kopjes koffie aan de trainers. Maken alle douches 
schoon na het trainen en controleren of alle materi-
alen weer terug zijn.” En op zaterdag en zondagen 
zijn de terreinknechten nog veel langer op de club 
om te zorgen dat alles haarfijn verzorgd is voor 
de voetballers. ,,Mensen hebben er vaak geen erg 
in dat het allemaal voor ze wordt geregeld”, weet 
Ger. ,,Maar we doen het met plezier, omdat we 
liefde hebben voor de club.” Dat de terreinmees-
ters onmisbaar zijn voor de club, blijkt als het over 

de afmetingen van de velden gaat. ,,Ik was er een 
keer niet om de lijnen te kalken. Toen was het straf-
schopgebied precies zestien meter gemaakt. Maar 
bijna niemand weet dat het volgens de regels offi-
cieel 16,5 meter is. Toen waren de velden te klein”, 
lacht Jos. 

De terreinmanagers zullen zich ook de komende ja-
ren voor de club blijven inzetten. Wat kun je ze nog 
allemaal meer zien doen? ,,Och zoveel. Scheids-
rechters lokalen schoonmaken, WC potten schoon-
maken, netten ophangen, flesjes opruimen langs 
de velden, op het einde van het seizoen een grote 
schoonmaak en nog veel meer”, aldus Jos. ,,Maar 
dat doen we omdat het Rood Wit’62 is. Het is een 
gezellig clubje, gewoon ons clubje”,  vullen Jos en 
Ger elkaar aan. Zie je als lid de terreinknechten nou 
lopen tijdens het jubileum? Vergeet ze niet even te 
bedanken voor hun inzet!

De terreinknechten 
van Rood Wit’62

Laurie en Rini waren er vanaf het begin bij
Al 60 jaar bij Rood Wit’62

Spelers van die mooie voetbal
Onder Kolping’s vaan

Rood en Wit zijn onze kleuren
Doet geen schand’ haar aan
Daarom voort gij S.V.V.’ers

Doet gestand uw woord
Houdt steeds uwe klub in ere

Dat zij bloeie immer voort
Houdt steeds uwe klub in ere
Dat zij bloeie immer voort.

Ziet de keeper op zijn 
post staan

Hoe hij alles houdt
Ziet de flinke stoere backs staan

Zij begaan geen fout
De halfjes zwoegen en 

zij slaven
Hebben toch zo’n jool

Wijl de vlugge aanvalslinie’s
Maken goal op goal

Wijl de vlugge aanvalslinie’s
Maken goal op goal.

Hebben wij na heftig kampen
De zege dan behaald

Zingen wij in vol akkoorden
Dat ons schot nooit faalt
Met het fraaie ereteken

Op de borst gespeld
Trekken wij met vrolijk harte

Van het voetbalveld
Trekken wij met vrolijk harte

Van het voetbalveld.

‘t Voetbalspel is onze vreugde
Heeft ons hart in pand

Toch is dit niet d’een’ge leuze
‘t Geloof gaat hand in hand

Hoofden koel en harten zedig
Vrezen wij geen strijd

In de “KOLPING” blijven 
we verenigd

And’re klubs ten spijt
In de “KOLPING” blijven 

we verenigd
And’re klubs ten spijt.

Door een fusie met een ander
Ging ons Kolping heen

Maar wij vonden weer elkander
Net zoals voorheen

Zo werd Kolping weer herboren
En heet nu “Rood-Wit”
Alles is weer als tevoren

Daar er pit in zit
Alles is weer als tevoren

Daar er pit in zit!

Clublied S.V. 
Rood-Wit ’62

Rini van Deursen
De eerste keer dat Rini van Deursen 
het veld van Rood Wit’62 betrad, was 
het pas net ingezaaid. Hij kwam bij 
de club terecht omdat de vereniging 
nieuw was en zijn vader bij voorlo-
per Kolping SDW was geweest. ,,Ik 
was toen 11 jaar en we speelden nog 
op het veld bij Christus Koning”, al-
dus Van Deursen. Sinds dat moment 
heeft de club altijd een speciaal plekje 
in het hart van Van Deursen gehou-
den. ,,Ik ga nu nog drie of vier keer per 
jaar kijken en al andere wedstrijden 
blader ik in de krant als eerst naar het 
verslagje van Rood Wit’62.” 

In 1980 stopte Van Deursen met zijn 
activiteiten bij de club, maar bleef 
dus altijd lid. ,,Dat kwam om een sim-
pele reden. Ik had kinderen gekregen 
en daardoor minder tijd, maar ik kan 
met zekerheid zeggen dat de tijd bij 
Rood Wit’62 de mooiste uit mijn le-
ven is geweest.” Maar wat maakte 
die tijd dan zo mooi? ,,De jeugd is heel 
fijn geweest, ik voelde me happy. Ie-
dereen was gelijk, dat was tekenend 
voor Rood Wit’62. Iedereen werd op-
genomen. Ik heb ook nog steeds goe-
de contacten met iedereen.”
Als speler deed Van Deursen het ook 
verdienstelijk voor de club. Op zijn 
zeventiende maakte hij zijn debuut 

voor het eerste, maar op zijn 25ste 
moest hij stoppen met voetballen. 
,,Ik had een knieblessure die maar 
niet overging.” In die tijd van zijn 
blessure kwam de saamhorigheid bij 
Rood Wit’62 ook weer naar boven 
volgens Van Deursen. ,,De dokter van 
Roda JC had een speciale manier om 
knieën in te tapen. Daar reden we 
dan elke week heen, want daardoor 
kon ik gewoon spelen. Ik had zelf 
geen rijbewijs, dus reden we er elke 
week heen met Willie van Neerven en 
Jan Rutjes.” Uiteindelijk was er een 
toch een operatie nodig, die de carri-
ère van Van Deursen uiteindelijk toch 
niet wist te redden. ,,Dr. Striekwirda 
heeft me toen geopereerd in Zeist, 
maar het mocht niet baten. Die 
operatie haalde niks uit.” Voor Van 
Deursen het teken om andere din-
gen te gaan doen bij de club, zo was 
hij onder andere trainer en leider van 
het tweede elftal tot hij dus in 1980 
stopte met zijn activiteiten. ,,Er zijn 
nog veel meer dingen aan mijn tijd bij 
Rood Wit’62 die ik nooit zal vergeten. 
Zoals de busreizen naar uitwedstrij-
den en alle vrouwen meegingen. Dat 
was heel gezellig, dan zongen we de 
hele busrit lang!”

Laurie van Bussel
Het andere 60-jarige lid is Laurie 

van Bussel. ,,Ik ging vroeger altijd 
met een vast groepje voetballen bij 
ons op het pleintje. Bij Rood Wit’62 
zochten ze mensen, toen zijn we daar 
met zijn allen terecht gekomen.” Van 
Bussel weet nog veel van de vroege 
dagen van de club, bijvoorbeeld de 
hond van de schroothandelaar naast 
de velden. Die achter de fietsende 
jeugd aan kwam. ,,Daar hebben we 
vaak hard voor moeten fietsen. Soms 
stampten ze hem gewoon om hem 
weg te krijgen” ,lacht van Bussel. 
Van Bussel sluit zich bij de woorden 
van Van Deursen aan: Rood Wit’62 is 
een hele warme club. ,,Iedereen ac-
cepteerde elkaar bij de club. Mensen 
deden ook veel voor de vereniging. 
Ik heb er zelf ook altijd voor klaar 
gestaan. Bijvoorbeeld clubkrantjes 
rondbrengen. Het waren er een keer 
zoveel dat mijn fiets door midden 
brak!”

Van Bussel was ooit hele zaterdagen 
op de club. ,,Ik trainde ’s ochtends 
vroeg de kabouters. Dan had daarna 
de B1 geen scheidsrechter en daarna 
de A1, dan floot ik die allebei maar. 
Ik belde dan altijd naar huis om mijn 
vrouw te vragen of dat goed was, 
maar ik wist eigenlijk altijd dat geen 
probleem was. De afspraak was dat 
ik als alles klaar was een flesje bier 

kreeg en dan ging ik naar huis.” Van 
Bussel deed nog veel meer voor de 
club, het is bijna teveel om op te noe-
men. Zo was hij nog leider en grens-
rechter van het tweede en reed met 
busjes rond en nog veel meer. Als 
voetballer was Van Bussel ook actief 
voor de club. ,,Ik heb heel even in de 
selectie gevoetbald, maar ben vrij 
snel naar een lager elftal gegaan.” 
Wel heeft hij nog een duidelijke me-
ning over wie de beste trainer ooit 
was bij Rood Wit’62. ,,Dat was voor 
mij Willie van Neerven. Hij was een 
militair en daardoor streng, maar 
voor mij de beste trainer.”

Mooie herinneringen heeft Van 
Bussel ook nog aan de verschillen-
de toernooien. ,,Bijvoorbeeld de 
paastoernooien bij Rood Wit’62. Daar 
kwamen altijd buitenlandse tegen-

60 jaar Rood Wit’62 en 60 jaar lid. Laurie van Bussel en Rini van Deursen zijn er al 
vanaf het begin bij. In 1962 trokken de twee voor het eerst het rood wit over hun 
schouders heen en zijn tot op de dag van vandaag trouw lid gebleven.

standers op af, dat was mooi.” Maar 
ook de toernooien elders zijn bij Van 
Bussel blijven hangen. ,,We hebben 
ooit in een toernooi gehad in Kloe-
tinge in Zeeland. Toen was het heel 
warm, alle vrouwen gingen naar het 
strand en wij hebben daar een mooie 
dag gehad.”

In 2014 stopte Van Bussel met zijn 
activiteiten, maar bleef wel altijd lid. 
,,Het was mooi geweest.” Soms is het 
60-jarige lid toch nog op sportpark 
De Rijelberg te vinden. ,,Ik ben afge-
lopen seizoen nog een paar keer naar 
het eerste gaan kijken. Rood Wit’62 
blijft toch mijn club.”

Laurie van Bussel

Rini van Deursen 
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Langs deze weg wil ik iedereen bedan-
ken die zich in heeft gezet afgelopen 
weekend voor In Beweging Tegen Kan-
ker Helmond/Laarbeek. Keiveel teams 
waren met hun lopers neergestreken 
(550 waren het er) bij het kasteel van 
Helmond. Doel was om geld op te halen 
voor 3 mooie lokale goede doelen die 
kankergerelateerd zijn, en of dat is ge-
lukt? Dat dacht ik wel ja, waarvoor een 
dikke dankjewel aan alle sponsors.

Het was keigoed georganiseerd (cha-
peau aan de organisatie) en hoe mooi 
om tussen al deze mensen de verbinding 
en saamhorigheid te zien en te onder-
vinden. Ook onze Weekkrant De Loop 
had een team met 22 mensen, hartstik-
ke trots ben ik op al men collega’s en 
aansluiters die hier samen met ons aan 
mee hebben gedaan. Echt elk uur had 
ons team lopers in de baan en als ge ‘s 
nachts om 2 uur nog 4 lopers in de baan 
hed, kunde met recht zeggen: wat zijn 
we goed bezig.  Maar ook alle andere 
teams verdienen een groot applaus.

Speciale vermelding verdient Ad Klaa-
sen, onze kapitein. Zoals een goeie 
kapitein betaamt heeft Ad het schip 26 

uur lang niet verlaten en de gehele loop 
aanwezig geweest, wat ik heel bijzon-
der vind. Want ik vond het al zwaar om 
2 uurkus ‘s nachts te lopen. Ook Lenie 
Klaasen bedankt, niet alleen meegelo-
pen maar ook voor de inwendige mens 
heeft Lenie gezorgd. Het ontbrak ons 
aan niets. En zelfs de lopers van de an-
dere teams werden getrakteerd op 1000 
worstenbroodjes die door Diepvriesspe-
cialist Van Rijsingen waren gesponsord.

Trots ben ik dat ik in dit geweldige team 
mee mog lopen. We hebben samen een 
keimooi bedrag opgehaald en ieder-
een heeft gedaan wat in zijn vermogen 
lag. Superbedankt ook aan de organisa-
tie en wat was het skôn lopen langs ons 
prachtige kasteel, een TOPlocatie.
Team Iets Anders en Team Bufab Flos, 
jullie waren onze fijne buren tijdens dit 
evenement. Zoiets doe je samen en met 
jullie naast ons was het absoluut gezelli-
ger.Tot over 2 jaar iedereen.

In beweging tegen kanker  

Houdoe!

Ons vertelt

Er is geen voetbalclub die kan bestaan zonder 
terreinknechten. Het zijn een beetje de unsung 
hero’s van het voetbal. Dat is bij onze club niet 
anders. Wat doen Jos, Ger, Wiljan, Harald en Jan 
eigenlijk de hele week?

Je ziet ze altijd wel rondlopen op het sportpark, 
maar war doen ze nou eigenlijk? Jos Sleegers, Ger-
rie van der Linden, Wiljan van Doorn, Harald Vin-
cent en Jan Cortenbach(Sinds corona iets minder 
aanwezig) zijn de terreinknechten van Rood Wit’62. 
Samen zorgen ze ervoor dat alle trainingen en wed-
strijden vlekkeloos verlopen en onderhouden ook 
het sportpark. Zonder de terreinknechten is er geen 
Rood Wit’62. Gerrie van der Linden is bijvoorbeeld 
al 57 jaar lid en is een echte rood witter. ,,Ik ben 
ooit begonnen met het rondbrengen van het club-
blad de Kolpinger en elke donderdag kwam ik in de 
kantine om een pilske te pakken. Toen hebben ze 

op een gegeven moment gevraagd of ik niet wilde 
helpen als terreinknecht. Dat ben ik altijd blijven 
doen.” Collega Jos Sleegers loopt inmiddels al 24 
jaar als terreinknecht rond bij de club. Elke dag 
zijn ze aanwezig samen met één van de anderen. 
,,Een avonddienst door de week begint vaak al om 
17.15 en dan ben je om kwart over tien pas klaar”, 
volgens Sleegers. ,,We beginnen dan met het uit-
delen van de materialen om te trainen. We geven 
kopjes koffie aan de trainers. Maken alle douches 
schoon na het trainen en controleren of alle materi-
alen weer terug zijn.” En op zaterdag en zondagen 
zijn de terreinknechten nog veel langer op de club 
om te zorgen dat alles haarfijn verzorgd is voor 
de voetballers. ,,Mensen hebben er vaak geen erg 
in dat het allemaal voor ze wordt geregeld”, weet 
Ger. ,,Maar we doen het met plezier, omdat we 
liefde hebben voor de club.” Dat de terreinmees-
ters onmisbaar zijn voor de club, blijkt als het over 

de afmetingen van de velden gaat. ,,Ik was er een 
keer niet om de lijnen te kalken. Toen was het straf-
schopgebied precies zestien meter gemaakt. Maar 
bijna niemand weet dat het volgens de regels offi-
cieel 16,5 meter is. Toen waren de velden te klein”, 
lacht Jos. 

De terreinmanagers zullen zich ook de komende ja-
ren voor de club blijven inzetten. Wat kun je ze nog 
allemaal meer zien doen? ,,Och zoveel. Scheids-
rechters lokalen schoonmaken, WC potten schoon-
maken, netten ophangen, flesjes opruimen langs 
de velden, op het einde van het seizoen een grote 
schoonmaak en nog veel meer”, aldus Jos. ,,Maar 
dat doen we omdat het Rood Wit’62 is. Het is een 
gezellig clubje, gewoon ons clubje”,  vullen Jos en 
Ger elkaar aan. Zie je als lid de terreinknechten nou 
lopen tijdens het jubileum? Vergeet ze niet even te 
bedanken voor hun inzet!

De terreinknechten 
van Rood Wit’62

Laurie en Rini waren er vanaf het begin bij
Al 60 jaar bij Rood Wit’62

Spelers van die mooie voetbal
Onder Kolping’s vaan

Rood en Wit zijn onze kleuren
Doet geen schand’ haar aan
Daarom voort gij S.V.V.’ers

Doet gestand uw woord
Houdt steeds uwe klub in ere

Dat zij bloeie immer voort
Houdt steeds uwe klub in ere
Dat zij bloeie immer voort.

Ziet de keeper op zijn 
post staan

Hoe hij alles houdt
Ziet de flinke stoere backs staan

Zij begaan geen fout
De halfjes zwoegen en 

zij slaven
Hebben toch zo’n jool

Wijl de vlugge aanvalslinie’s
Maken goal op goal

Wijl de vlugge aanvalslinie’s
Maken goal op goal.

Hebben wij na heftig kampen
De zege dan behaald

Zingen wij in vol akkoorden
Dat ons schot nooit faalt
Met het fraaie ereteken

Op de borst gespeld
Trekken wij met vrolijk harte

Van het voetbalveld
Trekken wij met vrolijk harte

Van het voetbalveld.

‘t Voetbalspel is onze vreugde
Heeft ons hart in pand

Toch is dit niet d’een’ge leuze
‘t Geloof gaat hand in hand

Hoofden koel en harten zedig
Vrezen wij geen strijd

In de “KOLPING” blijven 
we verenigd

And’re klubs ten spijt
In de “KOLPING” blijven 

we verenigd
And’re klubs ten spijt.

Door een fusie met een ander
Ging ons Kolping heen

Maar wij vonden weer elkander
Net zoals voorheen

Zo werd Kolping weer herboren
En heet nu “Rood-Wit”
Alles is weer als tevoren

Daar er pit in zit
Alles is weer als tevoren

Daar er pit in zit!

Clublied S.V. 
Rood-Wit ’62

Rini van Deursen
De eerste keer dat Rini van Deursen 
het veld van Rood Wit’62 betrad, was 
het pas net ingezaaid. Hij kwam bij 
de club terecht omdat de vereniging 
nieuw was en zijn vader bij voorlo-
per Kolping SDW was geweest. ,,Ik 
was toen 11 jaar en we speelden nog 
op het veld bij Christus Koning”, al-
dus Van Deursen. Sinds dat moment 
heeft de club altijd een speciaal plekje 
in het hart van Van Deursen gehou-
den. ,,Ik ga nu nog drie of vier keer per 
jaar kijken en al andere wedstrijden 
blader ik in de krant als eerst naar het 
verslagje van Rood Wit’62.” 

In 1980 stopte Van Deursen met zijn 
activiteiten bij de club, maar bleef 
dus altijd lid. ,,Dat kwam om een sim-
pele reden. Ik had kinderen gekregen 
en daardoor minder tijd, maar ik kan 
met zekerheid zeggen dat de tijd bij 
Rood Wit’62 de mooiste uit mijn le-
ven is geweest.” Maar wat maakte 
die tijd dan zo mooi? ,,De jeugd is heel 
fijn geweest, ik voelde me happy. Ie-
dereen was gelijk, dat was tekenend 
voor Rood Wit’62. Iedereen werd op-
genomen. Ik heb ook nog steeds goe-
de contacten met iedereen.”
Als speler deed Van Deursen het ook 
verdienstelijk voor de club. Op zijn 
zeventiende maakte hij zijn debuut 

voor het eerste, maar op zijn 25ste 
moest hij stoppen met voetballen. 
,,Ik had een knieblessure die maar 
niet overging.” In die tijd van zijn 
blessure kwam de saamhorigheid bij 
Rood Wit’62 ook weer naar boven 
volgens Van Deursen. ,,De dokter van 
Roda JC had een speciale manier om 
knieën in te tapen. Daar reden we 
dan elke week heen, want daardoor 
kon ik gewoon spelen. Ik had zelf 
geen rijbewijs, dus reden we er elke 
week heen met Willie van Neerven en 
Jan Rutjes.” Uiteindelijk was er een 
toch een operatie nodig, die de carri-
ère van Van Deursen uiteindelijk toch 
niet wist te redden. ,,Dr. Striekwirda 
heeft me toen geopereerd in Zeist, 
maar het mocht niet baten. Die 
operatie haalde niks uit.” Voor Van 
Deursen het teken om andere din-
gen te gaan doen bij de club, zo was 
hij onder andere trainer en leider van 
het tweede elftal tot hij dus in 1980 
stopte met zijn activiteiten. ,,Er zijn 
nog veel meer dingen aan mijn tijd bij 
Rood Wit’62 die ik nooit zal vergeten. 
Zoals de busreizen naar uitwedstrij-
den en alle vrouwen meegingen. Dat 
was heel gezellig, dan zongen we de 
hele busrit lang!”

Laurie van Bussel
Het andere 60-jarige lid is Laurie 

van Bussel. ,,Ik ging vroeger altijd 
met een vast groepje voetballen bij 
ons op het pleintje. Bij Rood Wit’62 
zochten ze mensen, toen zijn we daar 
met zijn allen terecht gekomen.” Van 
Bussel weet nog veel van de vroege 
dagen van de club, bijvoorbeeld de 
hond van de schroothandelaar naast 
de velden. Die achter de fietsende 
jeugd aan kwam. ,,Daar hebben we 
vaak hard voor moeten fietsen. Soms 
stampten ze hem gewoon om hem 
weg te krijgen” ,lacht van Bussel. 
Van Bussel sluit zich bij de woorden 
van Van Deursen aan: Rood Wit’62 is 
een hele warme club. ,,Iedereen ac-
cepteerde elkaar bij de club. Mensen 
deden ook veel voor de vereniging. 
Ik heb er zelf ook altijd voor klaar 
gestaan. Bijvoorbeeld clubkrantjes 
rondbrengen. Het waren er een keer 
zoveel dat mijn fiets door midden 
brak!”

Van Bussel was ooit hele zaterdagen 
op de club. ,,Ik trainde ’s ochtends 
vroeg de kabouters. Dan had daarna 
de B1 geen scheidsrechter en daarna 
de A1, dan floot ik die allebei maar. 
Ik belde dan altijd naar huis om mijn 
vrouw te vragen of dat goed was, 
maar ik wist eigenlijk altijd dat geen 
probleem was. De afspraak was dat 
ik als alles klaar was een flesje bier 

kreeg en dan ging ik naar huis.” Van 
Bussel deed nog veel meer voor de 
club, het is bijna teveel om op te noe-
men. Zo was hij nog leider en grens-
rechter van het tweede en reed met 
busjes rond en nog veel meer. Als 
voetballer was Van Bussel ook actief 
voor de club. ,,Ik heb heel even in de 
selectie gevoetbald, maar ben vrij 
snel naar een lager elftal gegaan.” 
Wel heeft hij nog een duidelijke me-
ning over wie de beste trainer ooit 
was bij Rood Wit’62. ,,Dat was voor 
mij Willie van Neerven. Hij was een 
militair en daardoor streng, maar 
voor mij de beste trainer.”

Mooie herinneringen heeft Van 
Bussel ook nog aan de verschillen-
de toernooien. ,,Bijvoorbeeld de 
paastoernooien bij Rood Wit’62. Daar 
kwamen altijd buitenlandse tegen-

60 jaar Rood Wit’62 en 60 jaar lid. Laurie van Bussel en Rini van Deursen zijn er al 
vanaf het begin bij. In 1962 trokken de twee voor het eerst het rood wit over hun 
schouders heen en zijn tot op de dag van vandaag trouw lid gebleven.

standers op af, dat was mooi.” Maar 
ook de toernooien elders zijn bij Van 
Bussel blijven hangen. ,,We hebben 
ooit in een toernooi gehad in Kloe-
tinge in Zeeland. Toen was het heel 
warm, alle vrouwen gingen naar het 
strand en wij hebben daar een mooie 
dag gehad.”

In 2014 stopte Van Bussel met zijn 
activiteiten, maar bleef wel altijd lid. 
,,Het was mooi geweest.” Soms is het 
60-jarige lid toch nog op sportpark 
De Rijelberg te vinden. ,,Ik ben afge-
lopen seizoen nog een paar keer naar 
het eerste gaan kijken. Rood Wit’62 
blijft toch mijn club.”

Laurie van Bussel

Rini van Deursen 
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CENTRUM Maandag 11 juli organi-
seert Café Brein een ontmoetings- 
en informatieavond voor mensen 
met Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). Thema van deze avond is 
‘Onzichtbare gevolgen van hersen-
letsel’.

Wanneer je wordt getroffen door een 
hersenbeschadiging, heeft dit vaak 
gevolgen voor je functioneren in het 
dagelijkse leven. Naast de zichtbare 
gevolgen, geeft hersenletsel ook bij 
veel mensen onzichtbare gevolgen. 
Denk hierbij aan veranderingen in 
denken, in je emoties en je gedrag. 
Mensen proberen hun leven weer 
op te pakken en merken dan dat het 
niet meer gaat zoals vroeger. Dit zijn 
vaak hele ingrijpende en moeilijke 
veranderingen, voor de persoon zelf 
en diens omgeving. Aan de buiten-
kant is vaak niets zichtbaar, wat tot 
onbegrip kan leiden in de omgeving. 

Hoe kan het dat iemand de ene dag 
kan fietsen en de andere dag totaal is 
opgebrand? De onzichtbare gevolgen 
en het onbegrip kan forse problemen 
geven in het dagelijks leven van de 
getroffene, maar ook voor diens om-
geving.

Deze avond zal gastspreker Hans 
van Dam (docent en consulent her-
senletsel, verpleegkundig specialist 
(neurologie) en publicist) vertellen 
en in gesprek gaan over onzichtbare 
gevolgen van hersenletsel. Hoe ga je 
om met deze gevolgen en het onbe-
grip? En waar kun je terecht voor hulp 
en advies? 

Café Brein 
Café Brein is de tweemaandelijkse 
ontmoetingsavond voor mensen 
met NAH, mantelzorgers en andere 
betrokkenen. Op deze avonden gaan 
informatie en gezelligheid samen. 

Hebt u hersenletsel of bent u partner, 
familielid of gewoon belangstellen-
de, dan bent u van harte welkom in 
Café Brein Helmond. 

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 
21.00 uur plaats in lunchroom De 
Keyser aan de Torenstraat 17 in Hel-
mond. Inloop vanaf 19.15 uur. Voor 
informatie kunt u contact opnemen 
met Lunchroom de Keyser, telefoon: 
0492 – 590 609.

Café Brein: Onzichtbare 
gevolgen van hersenletsel

STIPHOUT De Stichting Helmondse 
Sporthelden organiseert op zater-
dag 16 juli 2022 een jeugdvoetbal-
toernooi voor kinderen tot en met 9 
jaar oud. Dit toernooi zal plaatsvin-
den op het sportpark van voetbal-
vereniging Stiphout Vooruit, Mo-
lenven 7 te Stiphout/Helmond. De 
deelname voor de jeugd is gratis en 
zo nodig heeft de organisatie voet-
balkleding ter beschikking.

De aanvang van het toernooi is 10.00 
uur en het begint met een vlaggenpa-
rade van alle deelnemende teams. De 
wedstrijden beginnen om 10.30 uur. 
Het toernooi zal maximaal tot 14.00 
uur duren. Elke deelnemer ontvangt 
een medaille en het winnende team 
ontvangt de José van Hoof-trofee, 
deze beker mag worden behouden.

Individuele inschrijvingen en vragen 
graag per mail vóór 10 juli aanstaan-
de naar info@helmondsesporthel-
den.nl.

Tijdens dit toernooi wordt de Hel-
mondse oud-voetbalinternational 
José van Hoof geëerd. 

De Helmondse José van Hoof, ook 
wel de vrouwelijke Johan Cruijff ge-
noemd, was onder andere in de jaren 
70 jarenlang actief in de absolute top 
van het Nederlandse vrouwenvoet-
bal en speelde jarenlang als scoren-
de centrumspits in het Nederlands 
elftal. Uiteraard zal zij zelf die dag 
aanwezig zijn en mede de beker en 
medailles uitreiken.

De stichting Helmondse Sporthelden, 
opgericht eind 2020, zet zich in voor 
het bevorderen van een gezonde le-
vensstijl voor (kansarme) Helmondse 
kinderen door het organiseren van 
sportclinics en sportevenementen. 
We doen dit samen met bekende 
Helmondse (oud-)sporthelden en in 
samenwerking met Helmondse scho-
len, JIBB+ en Helmondse sportver-
enigingen. De stichting organiseert 
de sportevenementen, JIBB+ orga-
niseert de clinics op de basisscholen, 
de scholen bieden daarvoor ruimte in 
hun programma’s en uiteraard zijn 
het hun leerlingen die deelnemen. De 
sportverenigingen stellen hun com-
plex beschikbaar en de middelbare 
scholen leveren scheidsrechters en 
vrijwilligers tijdens de evenementen.

Uitnodiging voor jongens en meisjes 
tot en met 9 jaar voor het José van 
Hoof-voetbaltoernooi 

José van Hoof. 
F | Helmondse Sporthelden.

WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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Citroën C3 Picasso 1.2 PureTech Exclusive 2015
92Dkm, Climate airco, Pdc, Cruise Control, 
Halfl eder, € 149 p/m 10.945

Ford Fiesta 1.6 ST  2017
125Dkm, Ecc Airco, Navigatie, Camera,  
Pdc, Lmv, BlueTooth, € 219 p/m 15.950

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 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Select 
Automaat. Betreft een nieuwe auto. Direct 
uit voorraad leverbaar. Prijs geheel rijklaar. 32.275

Mini 2.0 Cooper S Knightsbridge Edition 2020
Automaat, 8Dkm, 1ste eigenaar, Panorama-
dak, Navigatie, Harman/Kardon, € 499 p/m 36.950

NIEUWE AUTO

Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line 2019
Automaat, 84Dkm, Airco, Cruise, control 
Climate control, Camera, Led, € 319 p/m 23.445

Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure 2018
Automaat, 77Dkm, Navigatie, 360 Cam., 
Cruise c., pdc v+a, Stoelverw., € 329 p/m 24.945

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

Citroen C3 PureTech 2017
Navigatie, 17inch, Trekhaak 11.945

Volvo XC60 2.4 D5 Diesel 2012
Automaat, 142Dkm 163Pk, Summum, 
Leder, Trekhaak 16.945

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

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Select
Betreft een nieuwe auto. Direct uit voorraad 
leverbaar. Prijs geheel rijklaar. 21.044

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Comfort
Betreft een nieuwe auto. Direct uit voorraad 
leverbaar. Prijs geheel rijklaar. 25.950

NIEUWE AUTO NIEUWE AUTO

(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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Door: Floortje Jansen

Inschrijven in coronatijd
Al een aantal jaar poseerde Yendrel 
voor fotografen in shoots, voordat hij 
begon aan zijn eerste officiële wed-
strijd. Zijn vriendin gaf hem op. “’Jij 
moet wat meer internationale dingen 
gaan doen en het groter aanpakken’, 
zei ze tegen me. Al scrollend op in-
ternet kwam ze Top Model Europe 
tegen. Toen hebben we mij samen 
ingeschreven.” Een paar maanden 
later ontvangt Yendrel een mail met 
de mededeling dat hij door is naar de 
volgende ronde. Omdat op dat mo-
ment het coronavirus een hoop aan 
banden legt, stuurt hij de organisatie 
steeds foto’s en video’s van zichzelf 
en heeft hij ook een Zoommeeting, 
waarin hij in ondergoed voor de ca-
mera moet verschijnen voor de be-
oordeling. Hij doorstaat iedere nieu-
we ronde en uiteindelijk wordt na een 
gesprek via Zoom bekend dat hij naar 
Frankrijk mag.

Recht vooruit
Daar krijgt hij trainingen, onder an-
dere voor het lopen op de catwalk. 
“Ik had al wat ervaring, dus ik wist 
hoe ik het beste op een foto kon 
staan. Maar van de catwalk wist ik 
niets af”, vertelt Yendrel. “Het is veel 
meer dan gewoon lopen: je moet je 
borst en hoofd op een bepaalde ma-
nier houden en strak kijken.” 

Hij laat een filmpje zien van de finale, 
waarin hij wordt toegejuicht door zijn 
vrienden, zijn moeder en zijn zusje. 
Op zijn gezicht verandert niets van 
emotie, want hij moet op de juiste 
manier blijven kijken, maar vanbin-
nen is Yendrel ontzettend blij met 
hun aanwezigheid en enthousiasme. 
“Mijn moeder vroeg naderhand of ik 
het wel leuk vond dat ze steeds gin-
gen juichen. Ik heb geloof ik niet één 
keer naar links of rechts gekeken: 
je blik is altijd recht vooruit. Maar ik 
vond het wel degelijk leuk.”

Door, door, door
Tijdens de voorronde in Frankrijk 
doet hij nieuwe shoots met onder 
andere automerk Porsche. Daarna 
begint het maandenlange wachten 
op de uitslag. Uiteindelijk komt het 
nieuws dat in 2022 de grote finale zal 
worden gehouden in Brussel. 

“Daar hadden we ook weer trainin-
gen en gesprekken met mensen uit 
de Dominicaanse Republiek. Stel dat 
je niet door zou gaan, dan konden 
ze je meenemen voor een carrière bij 
hen.” 

Het zijn opnieuw lange dagen, maar 
Yendrel heeft het er naar zijn zin, ook 
met de andere jongens die strijden 
voor dezelfde titel. “Er was nog een 
kleding-doorpas met een fashion de-
signer en de dag erna hadden we aan 
één stuk door oefeningen tot aan de 
show.”

Winst
In totaal zijn er bij de finale 135 mo-
dellen aanwezig, opgedeeld in ver-
schillende categorieën. “Er waren 
vrouwelijke modellen, mannelijke 
modellen, modellen voor commerci-
als en de sportmodellen.” De groep 
mannen waar Yendrel mee samen 
zit, bestaat uit zo’n vijf man. De mo-
dellen van het jaar 2022, het jaar na 
hem, zijn een groep van wel twintig 
jongens. “Zij hadden wel echt een 
aparte voorbereiding, los van ons.” 
De winnaar van de titel voor 2021 
wordt dan ook los aangekondigd, als 
één van de laatsten. 

Zodra Yendrels naam valt als de ge-
lukkige, stijgt het applaus en gejoel 
vanuit zijn eigen publiek tot een 
hoogtepunt. Hijzelf kan het dan nog 
niet helemaal bevatten. “Ik was echt 
nog even twee dagen aan het landen, 
hoor.”

Niet te veel sporten
Clichés over een hele harde wereld en 
strenge diëten zijn voor Yendrel niet 
van toepassing. “Er wordt professio-
neel met je omgegaan en ik persoon-
lijk vind dat niet streng. Wel moet je 
opletten met bepaalde dingen. Ik 

Helmonder Yendrel Arias Mena 
won Top Model Europe
‘Plezier hebben is het belangrijkst’
HELMOND De Helmondse Yendrel Arias Mena (25) heeft in Brussel de finale 
van Top Model Europe gewonnen, in de categorie Sport. “Het kwam nog niet 
helemaal aan toen ik het hoorde. Natuurlijk was ik blij, maar het duurde even 
voor het binnenkwam”, vertelt hij. Voor hem is plezier in wat hij doet van het 
allergrootste belang. Zelfs in een grote wedstrijd als deze, met grote belangen, 
houdt hij dat vol.

ben als sportmodel bijvoorbeeld ge-
spierd, maar je mag ook weer niet té 
gespierd zijn. Als ik het zo houd zo-
als ik nu ben is het goed, zeiden ze.” 
Hij blijft dan ook sporten zoals hij al 
deed. “Na een week niet sporten ga 
je namelijk wel echt verschil zien.” Als 
winnaar krijgt hij een jaar lang steun 
vanuit Top Model Europe, wat bete-
kent dat hun cliënten hem kunnen 
boeken. Komende november mag 
hij naar de Dominicaanse Republiek, 
voor de wereldwijde wedstrijd: de 
Men Universe. “Daar is het ook een 
weeklang trainingen en aan het einde 
een grote show.”

Op reis
Zo reist hij naar een hoop verre be-
stemmingen voor zijn carrière, maar 
een vakantie is het allesbehalve. “Er 
zijn wel momenten tussen van alles 
door dat je er even uit kunt om te 
zien waar je eigenlijk bent.” Toeval-
lig heeft Yendrel zelf Dominicaanse 
roots en kent hij het land dus. “Ik 
ga terug naar mijn thuisbasis”, lacht 
hij. Alle focus nu op november, maar 
zonder door te draaien. “Alles is mo-
gelijk, zolang je je 100% focust op wat 
je bereiken wilt”, zegt Yendrel. “Blijf 
geloven in jezelf en blijf vooral ten 
alle tijden jezelf.”

Yendrel Arias Mena. F | Leslie Szmigielski.
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HELMOND Hieronder een onderzoek van het 
toonaangevende Harvard Business Review. 
Dit toont aan dat er stabiliteit komt tussen 
lokale offline traditionele print en digitaal 
online. Een kentering die we als lokale 
print-media onderkennen, onder andere met 
stijgende advertenties voor vacatures, omdat 
de boodschap in de digitale vijver helemaal 
verloren gaat. Lees hieronder.

Na jaren van dalende marketinguitgaven richting traditionele lokale 
media, lijkt het tij nu te keren. Volgens Harvard Business Review (HBR) 
wint ‘offline’ adverteren onder marketeers weer aan populariteit.
Met name bedrijven die zich op lokale consumenten richten, weten 
volgens HBR de traditionele manieren van adverteren - zoals in lokale 
print en op televisie - weer op waarde te schatten. Zij verwachten hier 
het komende jaar ruim 10 procent meer aan uit te gaan geven; voor 
volledig online opererende bedrijven komt de groei opvallend genoeg 
zelfs op 11,7 procent.
HBR zette een aantal belangrijke factoren op een rij, die deze terug-
keer naar lokale traditionele media verklaren. Zoals:

Digitale overdaad
Consumenten zitten weliswaar een groot deel van hun tijd online, 
maar ze hebben in toenemende mate een hekel aan ‘fake news’ en 
digitale advertenties die hen belemmeren ongestoord een artikel te 
lezen of een video te bekijken. Traditionele vormen van adverteren - 
bijvoorbeeld in weekkranten of via direct mail - presteren juist veel 
beter als het gaat om bereik, aandacht en betrokkenheid.

Vertrouwen
Uit onderzoek blijkt dat consumenten traditionele lokale advertenties 
meer vertrouwen. Gedrukte advertenties staan bovenaan (82 pro-
cent), gevolgd door televisiereclame (80 procent) en direct mail (76 
procent). Marketeers maken daar graag gebruik van.

Cookies
Het naderende einde van de ‘cookies van derden’ zorgt voor een ver-
schuiving in het advertentielandschap. Marketeers zoeken naar nieu-
we mogelijkheden om hun lokale doelgroepen te bereiken en traditio-
nele lokale print-media blijken daar zeer geschikt voor.

Bron: Harvard Business Review, 15 June 2022

Harvard Business Review 
Reclamemakers keren terug 
naar traditionele media

BINNENSTAD Onlangs stapte Zanggroep Pabo bij ‘De 
Fendert Zingt’, het BALK Festival Zuid in Zevenbergen, 
met maar liefst 2 prijzen van het podium. Een hele fijne 
beloning voor het eerste optreden na een flinke adem-
pauze door de coronacrisis. Hoog tijd om weer eens 
dichtbij huis te laten horen én zien waarom zij de prijs 
voor beste podiumprestatie mochten meenemen.

Op donderdag 14 juli aanstaande organiseert Zanggroep 
Pabo in Wijkhuis de Fonkel een laagdrempelig concert 
onder de naam ‘Pabo Dichtbij’. Het concert is gratis toe-
gankelijk voor wijkbewoners en geïnteresseerden en start 
om 19.00uur. De voltallige zanggroep, onderverdeeld in 

Pabo-Koor, Pabo-Junior en Pabo-Band, zal met groot en-
thousiasme en een variatie aan nummers op het podium 
staan. Zij hopen zo hun publiek niet alleen te vermaken 
maar ook te enthousiasmeren.

De Helmondse zanggroep laat al meer dan 50 jaar van 
zich horen. Zij hebben hun thuisbasis in de Fonkel. Elke 
donderdagavond wordt daar flink gerepeteerd om telkens 
weer een zo perfect mogelijke uitvoering neer te kunnen 
zetten. Versterking is zeer welkom, dus ook geïnteresseer-
den zijn van harte welkom op de 14e juli om eens te komen 
kijken of Zanggroep Pabo bij hen past.

Zanggroep Pabo in De Fonkel

F | Zanggroep Pabo.
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

DAMIAAN Het 25-jarig 
priesterjubileum van pastoor 
Pieter Scheepers is niet ongemerkt 
aan de Damiaanparochie 
voorbijgegaan. Op dinsdag 24 
mei werd tijdens een H. Mis in 
de St. Luciakerk in Mierlo-Hout 
stilgestaan bij het jubileum. De 
mis werd door de pastoor zelf 
voorgegaan. Hij werd daarbij 
bijgestaan door collega-priesters 
en leden van het pastoraal team. 
Zij waren allen gekleed in een 
mooie witte kazuifel.

Pastoraal werker Marjelein 
Verhoeven verwelkomde in de kerk 
zijn ouders, broer Rob en diens 
echtgenote en verder burgemeester 
Elly Blanksma, het gilde en alle 
collega’s, vrienden en parochianen. 
Rob, de broer van pastoor Scheepers 
verzorgde de eerste lezing en de 
preek werd uitgesproken door zijn 
goede vriend en oud-pastoor van de 
Damiaanparochie John van de Laar. 
In diens preek vertelde hij over hoe hij 
Pieter wist te enthousiasmeren voor 
de priesteropleiding. Hij benoemde 
de diakenwijding, priesterwijding, de 
eerste H. Mis die hij als priester heeft 
geleid en de diverse parochies waar 
pastoor Scheepers werd benoemd 
tot pastoor. ‘Jij bent een priester in 
hart en nieren. In je priesterzijn geniet 
je met volle teugen van het leven. Je 
bent er voor de mensen die aan jouw 
zorg zijn toevertrouwd. Moge het zo 
voortgaan,’ aldus deken-pastoor John 
van de Laar. 

Handjes
Tijdens de mis kwamen de kinderen 
met een slinger van handjes binnen 

met daarin het cijfer 25. De slinger 
werd voor het altaar neergelegd. 
Pastoor Scheepers memoreerde 
dat er bij zijn eerste H. Mis ook zo’n 
slinger werd gemaakt en dat het 
meisje dat daaraan had meegewerkt 
nu bij hem in de kerk misdienaar is. 

Bedankt
Als afsluitend woordje tijdens de 
H. Mis gaf Pieter Scheepers aan 
dat hij zeer dankbaar is voor alles. 
‘Inspirerende mensen en Gods 
genade hebben mij in dit ambt 

overeind gehouden.’ Hij bedankte 
iedereen en nodigde alle aanwezigen 
uit om een drankje te komen 
nuttigen in wijkhuis De Geseldonk. 

Receptie
In de Geseldonk was alles in 
gereedheid gebracht voor de 
receptie. Daar stond voor iedereen 
een kopje koffie of thee klaar. 

De grote zaal was te klein voor alle 
parochianen en oud-parochianen 
die de pastoor kwamen feliciteren. 

Frank van der Zanden hield namens 
het kerkbestuur een korte toespraak. 
Over de samenwerking en het 
karakter van Pieter, over de druk op 
diens schouders om de leiding te 
nemen over de Damiaanparochie. 
Pieter was geliefd in de parochies 
waar hij 23,5 jaar werkzaam was 
voordat hij in Helmond terugkeerde. 
Frank gaf aan dat: ’Wij, parochianen 
en bestuur van de Damiaanparochie 
hebben alle vertrouwen in jou 
dat je ook in deze parochie het 
opus magnus mag gaan leveren.’ 

Als cadeau voor het 25-jarig 
priesterschap kreeg de pastoor een 
voucher en een lege fotolijst. Uit de 
fotoreportage die werd gemaakt 
tijdens deze feestelijke dag, mag hij 
zelf de mooiste foto uitkiezen en deze 
wordt voor hem ingelijst. Van der 
Zanden feliciteerde de ouders van 
Pieter, Rob en gezin en vertelde dat 
ze ‘trots mogen zijn op oew pasturke’. 
In aanwezigheid van vele gelovigen 
uit de vorige en huidige parochie 
werd het onder een hapje en een 
drankje een supergezellige avond. 

Prachtige jubileumdag 
voor pastoor Pieter Scheepers

Het zilveren priesterfeest in de St. Luciakerk. F| ©Masja Vlaminckx.

Meer foto’s van het jubileum op pagina 3

DAMIAANPAROCHIE HELMOND

In deze uitgave van Weekkrant De Loop vindt u de nieuwe editie 
van Parochieblad Damiaan de Veuster. De Damiaan wordt 
verspreid in de volgende wijken: Oranjebuurt – Zwanenbeemd 
(O.L. Vrouw), Stiphout (St. Trudo), Mierlo-Hout, Brandevoort, 
Helmond-West, Annawijk (St. Lucia/Goddelijke Voorzienigheid). 
Het blad dient ook bezorgd te worden in brievenbussen met een 
nee/ja-sticker.

De Damiaan bij 
Weekkrant De Loop
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De Opkamerkomedianten 
spelen De Tante van Charlie 
STIPHOUT De Stiphoutse toneel-
vereniging De Opkamerkomedian-
ten speelt vanaf donderdag 7 juli 
de klucht De Tante van Charlie. Na 
twee jaar noodgedwongen door 
corona stilgelegen te hebben, is het 
tot groot plezier van de spelers ge-
lukt om dit seizoen een komedie op 
de planken te gaan brengen. Onder 
leiding van regisseuse Bernke van 
Kreij wordt het een hilarische voor-
stelling.

De Tante van Charlie wordt gespeeld 
in de vertaling en bewerking van Jon 
van Eerd met uiteraard een creatieve 
invulling door De Opkamerkome-
dianten. In deze eigentijdse versie 
wordt het publiek meegenomen 
naar het huis van de familie Van 
Den Eijkendreef. Zoon Rogier en zijn 
vriend Charlie willen graag de middag 
doorbrengen met hun vriendinnen, 
de tweeling Eline en Céline. De vader 
van de tweeling is zeer beschermend 
over zijn dochters, dus een afspraakje 
voor de thee is niet zomaar gemaakt. 
Misschien kan de butler uitkomst 
bieden, of zou de tante van Charlie 
kunnen optreden als chaperonne? 
Tante kan namelijk ieder moment uit 
Brazilië arriveren… toch? 

Uiteraard loopt het plan van de jon-
gens niet zoals bedacht en vooral die 
arme butler Brasschaet zal daardoor 
ongewild de rol van z’n leven moeten 
spelen.
Charlies tante en haar familie zijn te 
zien op 7, 8, 9, en 10 juli 2022 in Zalen-
centrum De Smed in Helmond-Stip-
hout. Aanvang om 20.00 uur. Behalve 
op zondag 10 juli, dan spelen we zo-
wel om 14.00 uur een matineevoor-
stelling en om 20:00 uur de avond-
voorstelling. Kaarten á € 8,50 zijn 
onder andere verkrijgbaar via www.
opkamerkomedianten.nl en bij DA 
Van Leuken en Café D’n Brouwer.

F | De Opkamerkomedianten.

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

De opening
Na de opening waren diverse acti-
viteiten, zoals een informatiemarkt 
die een vraagbaak was voor alle be-
zoekers. Er werden sportieve demon-
straties verzorgd door Jibb+, alsook 
werden er door bewoners eigenge-
maakte creaties verkocht. Er was na-
tuurlijk ook een infostand van Rode 
Kruis, in hun eigen home. Why me 
en Be Bizzy waren er aanwezig met 
hun activiteiten. Ook aan de kinde-
ren was gedacht met verrassingen en 
een springkussen. Het bestuur hoopt 
dat door deze activiteiten nog meer 
bewoners de weg naar de Schabbert 

weten te vinden. Ook de muziek en 
zang ontbrak hier niet vandaag. De 
middag werd afgesloten met een ge-
weldig mooi muzikaal optreden. Hier 
waren de zangstemmen en de liedjes 
van het zangkoor De Vrolijke Noten 
voor verantwoordelijk, dus was het 
weer een gezellige boel.

Gebruik gebouw
Vanaf 1 maart 2019 wordt het gebouw 
al gehuurd door de wijkraad Hel-
mond-Noord en ook financieel on-
dersteund door een jaarlijkse bijdra-
ge van de gemeente Helmond. Ook 
het Rode Kruis, maakt nog gebruik 
van een deel van dit gebouw.

Activiteiten
In de coronatijd werden in de Schab-
bert tal van activiteiten opgezet, zo-
als eetgroepen voor alleenstaanden, 
bewegen met Jibb+, inloopmorgen 
met knutselgroep en middagen voor 
kinderen. Verder geeft de Schabbert 
onderdak aan zelfhulpgroepen, aan 
een covid-groep, cursussen van het 
Rode Kruis, activiteiten voor blinden- 
en slechtzienden en kwetsbare ou-
deren. Daarnaast is er een wekelijks 
spreekuur door de gemeente waar 
bewoners terecht kunnen met vragen 
en opmerkingen. Zoals men kon zien 
en horen, is er nog ruimte voor initia-
tieven vanuit de bewoners.

Steun- en ontmoetingspunt 
de Schabbert geopend
HELMOND-NOORD De laatste twee jaren heeft de Schabbert, het voormalige 
kerkje aan het einde van de Nachtegaallaan, zich ontwikkeld tot een steun- en 
ontmoetingspunt voor de bewoners van Helmond-Noord. Dit gebouw, dat ook 
wel bekend staat als het Rode Kruisgebouw, kwam door de coronamaatregelen 
nooit tot een officiële opening. Dit is nu alsnog gebeurd op zondag 26 juni door 
wijkwethouder Gaby van den Waardenburg.

Helmond-Oost Iedere maandag orga-
niseert het HMC een Superkien in Soos 
40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- 
met onder andere een hoofdprijs van 
€ 400,- en een loterij voor het winnen 
van 2 gevulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een gratis lote-
rij 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 Repaircafé Rijpelberg is 
ook in de zomermaanden open om je 
kapotte spullen te repareren. Je bent 
van harte welkom op woensdag 6 juli 
van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 
16 juli van 11.00 tot 14.00 uur. We zijn er 
voor alle inwoners van Helmond, jong 
en oud. Loop eens bij ons binnen. Kof-
fie en thee zijn ook gratis!
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. 
Zie ook  www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg.

Brandevoort, Helmond-West en 
Mierlo-Hout Repaircafé KBO – St. 
Lucia: iedereen mag gebruikmaken 
van deze aangeboden faciliteit. Er zijn 
geen verplichtingen aan verbonden 
ongeacht waar u woont of status. U 

bent van harte welkom op zaterdag 9 
juli van 11.00 tot 15.00 uur. Repareren? 
Heel slim!

Alle gebruiksartikelen die verplaats-
baar zijn per fiets of simpel transport-
middel zijn acceptabel en zullen in 
behandeling worden genomen. Wij re-
pareren naar ons vermogen en kennis 
elektrische en elektronische appara-
ten, speelgoed, naaimachines, gereed-
schap, kleding(reparaties), kinder-
speelgoed, 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 donderdagmiddag 
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. 
Vragen en informatie bij dhr. Frits van 
Bussel, telefoon 06 – 30 73 06 20.

Van alles wa

Binnenstad Van 3 juni tot 20 juli 2022 
exposeert de schildersgroep van Ate-
lier Simulart uit Helmond in de Fonkel. 
Simulart werkt onder leiding van Willy 
Boetzkes en Mariet vd Wasenburg in 
‘De Uilenburcht’ te Helmond. Exposi-
tie te bezoeken tijdens openingsuren 
in wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 te Helmond.

Stiphout Bij Repaircafé Stiphout kun 
je je spulletjes gratis laten repareren. 
Kom ermee naar De Ark (tegenover 
de Stiphoutse kerk). Vrijwilligers met 
twee rechtse handen staan voor u 
klaar en maken er een erezaak van om 
uw probleem op te lossen. U kunt er 
elke eerste donderdag (14.30 – 17.00 
uur) en elke derde zaterdag (10.00 – 

12.30 uur) van de maand terecht. Om 
te weten welke spullen wel/niet on-
der handen genomen worden, kijk op 
onze website www.repaircafestiphout.
wordpress.com.
Eerstvolgende openingsdagen: don-
derdag 7 juli en zaterdag 16 juli. In de 
maand augustus zijn wij gesloten.

Helmond-Oost Vrijdag 1 juli kienen in 
wijkhuis De Lier. Zaal open vanaf 19.00 
uur voor iedereen vanaf 16 jaar. Vele 
verschillende prijzen waaronder tas-
sen met levensmiddelen. Hele kaart € 
6,00, halve kaart € 3,00 (extra kaartje 
voor de pauze en de laatste voor het 
einde) met een mooie prijs. Het kienen 
begint om 19.30 uur.

Helmond-Noord Speeltuin Leonardus 
organiseert in de zomervakantie drie 
kindershows en wel op de volgende 
data:
woensdag 27 juli: Kindershow ‘Anders 
met Sander’
woensdag 10 augustus: Kindershow 
‘Rinaldo’
woensdag 24 augustus: Kindershow 
‘Charlie’s’
Deze wordt gehouden in speeltuin 
Leonardus van 14.00-16.00 uur. En-
tree abonnementhouders gratis. 
Niet-abonnementhouders € 2,50 per 
kind. Volwassene € 1,65 inclusief kop-
je koffie/thee. De speeltuin is gelegen 
aan de Mgr. Swinkelsstraat in Hel-
mond.
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• Borstprothesen en lingerie 
 (ook grote maten bh’s zonder beugel)
• Badmode nu met korting
• Vaak vergoeding via uw zorgverzekering
• U bent welkom ook met partner, zus of vriendin
• Deskundig mammacare advies
• SEMH gecertificeerd

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

� 

� 

Gezocht! Teamspeler met financiële know-how
Assistent Accountant  |  24 - 38 uur  |  HBO  |  € 2.900 - € 3.800

• Ben je op zoek naar een baan bij een fijn administratiekantoor waar je de ruimte krijgt 
om écht te doen waarvoor je geleerd hebt?

• Wil jij je klanten (starters, zzp’ers en mkb’ers) van begin tot eind helpen om hun 
administratieve, financiële en fiscale zaken perfect te regelen? 

• Heb jij een afgeronde financiële of fiscale HBO-opleiding, zoals SPD, 
Accountancy of Finance, Tax & Advice én werkervaring in een soortgelijke functie 
(bij een administratie- of accountantskantoor)?

Dan is de functie Assistent Accountant bij administratiekantoor Acount perfect voor jou!

Beekerheide 6
5741 HC Beek en Donk

0492-218970
info@acount.nl

www.acount.nl

Dit mag je van ons verwachten
• 27 vakantiedagen
• Netto onkostenvergoeding
• Studieregeling
• Flexibele werktijden
• Thuiswerken is geen probleem
• Een fijne werkplek en 

een nóg fijner team
• Gezellige (verrassings-)uitjes van Wendy

Enthousiast geworden? Solliciteer!
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur je cv en 
motivatie naar Wendy via w.claassen@acount.nl. Of kom 
een keer langs voor een kopje koffie of thee. Dan leren
we elkaar meteen wat beter kennen!

Meer weten?
Scan de QR-code en check de 
volledige vacature op onze 
website.

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

18 juni: Festival 100 jaar 
Dorp van de Muziek

De Fanfare van Stiphout bestaat 100 jaar. Na drie jaar 
organiseren, herplannen, volop concerten en borrels 
sloot de Fanfare op zaterdag 18 juni het honderdjarig 
jubileum af met een groots muziekfestival in de Dorps-
straat in Stiphout. Een jubileum dat al is gevierd met 
koninklijke erkenning, lesprojecten op de basisscholen 
en jubileumconcerten in Carolus en met het Neder-

lands Blazers Ensemble. Het festival op zaterdagmid-
dag 18 juni was bedoeld voor de hele regio. Wim Klaa-
sen maakte een sfeerimpressie van deze middag.

@WEEKKRANTDELOOP
VIDEOVERSLAG DOOR 
WIM KLAASEN

Soms hebben we een kat in het 
asiel waar alle medewerkers dol 
op zijn. Zo’n kat is Floeper (15). 
Na het overlijden van zijn baasje 
moet Floeper op zijn oude dag 
een nieuw thuis vinden.

Floeper is een zeer lieve kater, die 
het liefst op schoot ligt. Hij hoeft 
niet naar buiten en wil vooral 
een rustig thuis waar hij zijn se-
nior-dingen kan doen: knuffelen, 
slapen en luiwammesen. Hij zal 
niet gedijen in drukke omstandig-
heden.
Floeper kan behoorlijk mopperen 
op zijn jonge buurkatten, die zijn 

speeltjes proberen te stelen. ‘Die 
jeugd van tegenwoordig’, hoor je 
hem dan bijna denken. Wennen 
aan andere huisdieren gaat niet 
meer lukken.
De jaren hebben hun sporen nage-
laten op Floepers uiterlijk. Er zitten 
geen tanden meer in het bekkie, 
waardoor er wel eens een tongetje 
naar buiten floept. Zijn linkeroor is 
gehavend en hij staat op een dieet 
voor blaasgruis. Kom echter ken-
nismaken en u wordt net zo ver-
liefd op Floeper als wij!

Wij zoeken ook nog gastgezinnen 
voor kittens!

Dier van de 
Week: Floeper

MIERLO-HOUT Dinsdag 5 juli 2022 
wordt in De Geseldonk een lezing 
georganiseerd voor alle senioren in 
Helmond. De zaal is open om 19.00 
uur. Het begint om 19.30 en duurt 
tot ongeveer 21.00 uur. Ook kinde-
ren en/of andere hulpverleners van 
de senioren zijn van harte welkom. 
De koffie staat klaar. Entree: gratis.

De onderwerpen van de lezing zijn: 
ondersteuning bij WMO-aanvraag, 

hulp bij het invullen van het belas-
tingformulier, administratie op orde 
krijgen of informatie over regelgeving 
en voorzieningen.

Seniorenvereniging KBO-St.Lucia is 
een lezingencyclus gestart in maart 
van dit jaar. Deze lezingencyclus be-
vat dit - en ook volgend jaar- een aan-
tal lezingen over onderwerpen die 
voor senioren van belang zijn. Omdat 
ook Kansrijk Mierlo-Hout zich inzet 

voor de Mierlo-Houtse gemeenschap 
in het algemeen en in het bijzonder 
voor senioren, hebben we afgespro-
ken dat we voor een aantal lezingen 
samenwerken.

Programma
Welkomstwoord 
Inhoud lezing 
Wat is en doet het Verenigde Bonden 
Overleg Helmond (VBOH)
Uitleg over persoonsgebonden on-

dersteuning door onze vrijwilligers 
- Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA)
- Cliëntondersteuner
- Belastinginvulhulp
- Thuisadministrateur

Filmpjes om een en ander duidelijk 
te maken aan de hand van situaties 
uit de praktijk. Mogelijkheid tot het 
stellen van vragen. Advies over ‘Wat 
te doen als u ergens hulp bij nodig 
heeft’. Afsluiting 

Aanmelden
U kunt zich voor de lezing telefonisch 
aanmelden bij het secretariaat van 
KBO-St.Lucia via 06 – 30 85 37 36 en 
per email: secretariaat@kbo-stlucia.
nl. De lezing is toegankelijk voor alle 
senioren in Helmond.

Lezing: Persoonsgebonden ondersteuning voor iedere 55-plusser

KBO
ST. LUCIA
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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 2 en zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar
15.00 uur Luciakerk Gwen Deelen en Jochem Cornelissen (pastoor Scheepers)
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en Kinderkerk Harrie van Kessel 
vw verjaardag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv samenzang en Kinderkerk
Intenties: pater Fris Bollen vw verjaardag; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Gerrit 
Meulendijks; Pierre Dirks; Voor onze dierbare moeder, oma, schoonmoeder: Ruth Helen 
Eulalia Pieternelle; Trees en Martin Segers en Hans Ras; Annie Vlamings- Bergerhof; Mary 
Nongkynrih 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Les Femmes
Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Jan Wijnhoven; 
Theodorus en Francisca de Vries-Sanders; Nellie en Piet Mulders-de Vries; Frans Klaasen; Jan 
Kuijpers 

Donderdag 7 juli: Feest Zoete Moeder van Den Bosch 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 9 en zondag 10 juli: 15e zondag /jubileum 125 jaar Luciakerk Mierlo-Hout
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers. Gezinsviering
Intenties: Marjan van den Bosch-Raymakers; Rinus Raymakers; Jan Raymakers 
10.00 uur Luciakerk Bisschop G. de Korte; oud-pastoors en pastoraal team mmv Cantemus 
Domino en gilde st. Antonius Abt. 
Intenties: Pastoor Elsen; Pastoor Strijbosch; Pastoor Verhoeckx; Pastoor van de Spijker; 
Pastoor Verbeek; Pastoor van de Ven; Overleden kapelaans van de Luciakerk; Pater Frits 
Bollen; Pastoor Jan der Kinderen; Pater Harrie van Dijk; Pastoor Thom van Lierop; Pastoor 
Stuart Allan; Martien en Tonny van de Laar-van de Ven; Harrie en Liza van Kessel-van Hout en 
overleden familie; Piet en Janske Scheepers-Sanders en zoon Jos; Wim en Diny Nieuwkamp-
van Abel en zoon Willie; Karel Martens; Antoon van de Goor, Wilma van den Berg-Snijders; 
André de Bruijne; Gerrit Meulendijks; Annie Nooijen-Raaijmakers vanwege negende 
herdenking sterfdag
11.15 uur Trudokerk Woord- en Communieviering mmv Damiaankoor Intenties: Maria van der 
Burgt; Jan Ooms en Irene Ooms-Verhamme

Donderdag 14 juli
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst
Niets of niemand anders kan een mens van binnenuit zo ten goede veranderen dan het 
evangelie van onze Here Jezus Christus. Er gaat zelfs genezende kracht vanuit. Komende 
zondag 3 juli staat tijdens de eredienst dit evangelie centraal. We vieren tevens avondmaal 
waarin we het lijden, sterven én opstanding van onze Here Jezus Christus herdenken. Spreker 
is Jo Moors. 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 3 juli is er ook weer een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6 tot 
18 jaar. Aanvang 10 uur.

Huiskring
Dinsdagavond 5 juli gaan we weer met elkaar in gebed en gaan we onze God de hoogste eer 
en aanbidding geven en gaan we Hem danken voor de goede gaven die we van Hem hebben 
mogen ontvangen en gaan bidden voor de noden om ons heen dichtbij en veraf.

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 7 juli 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.

Henk van Eijndhoven

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

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

Magis

een 
afscheid

 precies
zoals u

het wilt

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

Elke 1e zondagmiddag van de maand

Maak kennis met Hoeve Ruth
en het natuurbegraven
Sluit aan bij de informatieve wandeling: we 
vertellen over de natuurbegraafplaats en 
het natuurbegraven op deze bijzondere plek 
tegen het dal van de Astense Aa.
Aanmelden kan via de website, e-mail of een
telefoontje. Liever een persoonlijk gesprek en
rondleiding met de electrocar? Maak hiervoor 
een afspraak. Informatiecentrum ‘t Veldhuys 
is dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Zorgen, zorgen, zorgen,
Zorgen voor

en zorgen om ons
en ieder die zij liefhad.

Ik verlaat die ik liefheb en ik ga naar die ik liefhad

Riek van Stiphout-de Kimpe
echtgenote van

Martien van Stiphout †
* Helmond, 8 november 1930                                † Schijndel, 27 juni 2022

Vilvoorde (B):  Wim van Stiphout
 Monique van Stiphout-Verhofstadt
      Saskia en Kees, Emma, Lise, Lotte
      Rik
 
Son:  Jos van Stiphout
 Diana van Stiphout-Weerts
      Ralf en Sophie, Guusje, Nina
      Igor en Marisa, Ize
      Kim en Marco

Uden:  Maarten van Stiphout
 Brigitte Vermunt
      Ilone en Joëll
      Anouk en Luke
      Britt

Correspondentieadres
Familie Van Stiphout
Nassaustraat 30  
5707 HM  Helmond
 
De crematiedienst vindt plaats op maandag 4 juli om 11.30 uur in crematorium Berkendonk 
aan de Meanderlaan 1 in Helmond.
 
Er is op donderdag 30 juni, vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli van 18.00 tot 19.00 uur een rouw-
bezoek bij rouwcentrum Spierings, kamer ‘d’n Oliemolen’, aan de Postelstraat 31 in Helmond.

spierings.com/condoleance
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BINNENSTAD Afgelopen weekend werd er volop gewandeld 
rond het kasteel. En dat was niet voor niets! Honderden men-
sen liepen samen, verdeeld in teams en in estafettevorm, 26 
uur lang om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor drie goede 
doelen die zich op een positieve manier inzetten in de strijd te-
gen kanker. 

Maar dat niet alleen. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met 
kanker. In elke familie en/of vriendenkring kent men wel iemand 
die op dat moment vecht tegen kanker, er al tegen gevochten 
heeft of misschien wel iemand die de strijd verloren heeft. Naast 
de drie goede doelen, zal iedereen een of meerdere personen in 
gedachten hebben gehad voor wie hij of zij gelopen heeft.

We kijken terug op een mooie eerste editie. Het was een fan-
tastische ervaring voor iedereen die meegelopen heeft. Ook de 
eregasten kijken terug op een mooie ervaring. Jong en oud liep 
fanatiek mee en tijdens het evenement was er live muziek en 
werden (dans)optredens weggegeven door lokaal talent. De bur-
gemeesters van Laarbeek en Helmond sloten het evenement af 
met mooie woorden en de onthulling van een geweldig totaalbe-
drag: € 70.957,59! Doneren kan echter nog steeds. Kijk hiervoor 
en voor meer informatie op www.inbewegingtegenkanker.com.

Mooie eerste editie In Beweging Tegen Kanker

F | Wim van den Broek.

www.inbewegingtegenkanker.com
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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

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

Gratis advies gesprek:
gewichtscontrole, stoppen met 

roken, oplossen van blokkades of 
levensvragen. Bel 'BrainReborn'

al vanaf €35,- /30 min.
06-51154503.

FEESTJE? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

06-13362457.

www.grootpeelland.nl

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

EVENEMENTEN

Zondag 3 juli Graver spektakel
gezellige vlooienmarkt 6 straten vol

Kerstroosstraat Valkenswaard
Gratis entree 9-16u. 
info: 06-20299824

www.timmermansevenementen.nl 

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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo

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

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025
MILIEUSTRAAT TAXI 

Wij voeren uw oude goederen af naar 
de stortplaats. Bel 06-54268030

RIJPELBERG Het is weer zover! In de nacht van zaterdag 
2 juli op zondag 3 juli 2022 aanstaande trekt de Kenne-
dymars weer door onze mooie groene wijk Rijpelberg. 
Reden voor de organisatoren van Rijpelberg Live om ook 
dit jaar weer in actie te komen. Al maanden is het team 
drukdoende om er zaterdagavond 2 juli weer een groots 
gratis toegankelijk feest van te maken. Nog grootser 
dan de vorige 2 edities.

Om 20:00 uur starten we met DJ Juri uit onze eigen wijk. 
Rond 20:30 uur gaan we los met de coverband ‘Empty-
field’. Hierna zal DJ Ricardo Moreno het publiek verder 
weten op te zwepen met eigentijdse sounds voor zowel 
jong als oud. Maar ook liefhebbers van het Nederlandse 
genre komen met feestartiest Arjon Oostrom gegaran-
deerd niets te kort. Kortom, een gratis toegankelijk feest 
met een programma voor en door iedereen uit de wijk Rij-
pelberg en daarbuiten.Rijpelberg Live vindt plaats op het 
Wederhof/Frieslandpad.

Voor de feestgangers wordt goed gezorgd. Er is volop eten 
en drank te verkrijgen (pinnen mogelijk) op het feestter-
rein. De kinderen kunnen tot 00.00 uur gratis terecht in 
de speeltuin Rijpelroets. Dit alles in afwachting van de 
duizenden wandelaars die allen het feestterrein passeren. 
Deze worden opgevangen, om nieuwe energie en motiva-
tie op te doen, bij het verzorgingspunt van de Kennedy-
mars-organisator Joek.

Het meenemen van eigen drank in glas of blik is niet toe-
gestaan bij Rijpelberg-Live 2022. Dit heeft vooral met de 
veiligheid te maken. Maar ook met het feit dat het een 
gratis evenement is, voor en door de bewoners. Dus zijn 
de organisatoren afhankelijk van de opbrengst van de ver-
koop van consumpties.

Rijpelberg Live 2022 
tijdens de Kennedymars 

Sfeerbeeld van 2018. F | Organisatie Rijpelberg Live.
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Alles tegen concurrerende prijzenwaardebon|DL

Kwaliteit voor een scherpe prijs 
Pegasus Ravenna E8f

FIETS-
ZADEL 
NAAR 
KEUZE 
NU MET 
20% KORTING
Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 9 juli 2022

voor

2649.-van

2899.-

Bosch Active Line Plus middenmotor 
met groot afneembaar display, vering 
en schijfremmen.

Standaard met een 300wh accu, meerprijs 400wh is 150.-. Meerprijs 500wh is 350.-.


