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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Kasteeltuinconcerten 
starten deze week.

Gluren bij de Buren
een groot succes.

Vakantielezen 
stimuleren van kinderen.

Weggeefkast 
vol eten of maandverband.

2. 9. 11.7.

Vrijdag 8 juli 2022
20e Jaargang
Nummer 27
Oplage 39.500 exemplaren 
Laatste nieuws: 

 @weekkrantdeloop
 @weekkrantdeloophelmond
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STIPHOUT 
Acacia, Gerwenseweg, Sint 

Trudostraat, Venstraat.
 

BRANDEVOORT 
Biesveldje, Lagevoort, 

Roefvoort, Schutsboom.
 

CENTRUM 
Drietipstraat, Jan 

Stevensstraat, Wolfstraat, 
Zonnehof.

 
CENTRUM 

Asterstraat, Broekwal, 
Korenbloemstraat, 

Primulastraat.
 

RIJPELBERG B
aroniehof, Rakthof, 

Utrechtplein.

BEZORGING@DELOOP.EU 
06-18938912

BEZORGERS 
GEZOCHT 

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

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

Op ALLE POTTERIE 70% KORTING

Op HELE ASSORTIMENT 50% KORTING
m.u.v. palmen & olijfbomen 25% korting

Geldig t/m  
za 9 juliLAATSTE WEEK!

(aarde & kunststof)

De Helmondse Zomerkermis 
komt er weer aan!

CENTRUM Dit jaar vindt de altijd gezellige 
Helmondse Zomerkermis plaats van vrijdag 8 juli 
tot en met woensdag 13 juli in het centrum van 
Helmond. Er staan veertig attracties in het centrum 
van de stad. Ook vinden er dit jaar weer diverse 
activiteiten plaats, waaronder de prikkelarme 
kermis en twee kindermiddagen.
Lees verder op pagina 3.

F | De Vaste Clique.
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DEZE WEEK STARTEN DE 
KASTEELTUINCONCERTEN
Ook deze zomer begint jouw weekend met een swingende avond in de 
Kasteeltuin van Helmond. Dit jaar vieren we het 20-jarig jubileum van De 
Kasteeltuinconcerten tijdens acht edities. Iedere vrijdagavond tussen 8 juli 
en 26 augustus geniet je van live muziek, een fijne sfeer en lekkere hapjes 
en drankjes. De toegang is zoals gewoonlijk gratis!

08/07 – COVER / FEEST - HARD2GET
PODIUMTWEE: OOH MY SOUL

15/07 – SALSA - AXIOMA 
PODIUMTWEE: BGENDA

05/08 – NEDERPOP ALLSTARS FT. 
HENK WESTBROEK 
PODIUMTWEE: NODA

22/07 – THE B-MACHINE 
PODIUMTWEE: FUENTE DEL RITMO

12/07 – BABY BLUE 
PODIUMTWEE: COLIBRI THE BAND

29/07 – QUEEN MUST GO ON 
PODIUMTWEE: THE FELLAS

19/07 – THE ROOTSRIDERS 
PODIUMTWEE: BAD BACKBONES

26/07 – EEN AVOND MET H6
PODIUMTWEE: CHICAGO CAPITOLS

WWW.KASTEELTUINCONCERTEN.NL
@KASTEELTUINCONCERTENHELMOND

WORK LEARN RECRUIT

HORECA   19:00
HOOFDPODIUM 20:30
PODIUMTWEE 19:30 
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Verschillend grootvermaak weet zijn 
weg ook weer te vinden naar de Hel-
mondse Zomerkermis. De Voorjaars-
kermis Helmond trok ruim 100.000 
bezoekers. Ook de populaire Reactor 
die tijdens de Voorjaarskermis veel 
bezoekers trok, is tijdens de Zomer-
kermis weer van de partij. Tijdens de 
Zomerkermis staan er veertig attrac-
ties verspreid over de Markt, de Wa-
termolenwal en het Ameideplein.

ATTRACTIES
Kinderattractie | Trampoline | Fu-
ture Dance | The Winner | Euroball | 
Babysport Rupsbaan | Voetbalspel | 
Lijntrek | Lucky Duck | Reis door To-
verland | Fotoschietsalon Monster-
drop | Babyflug | Dunk Tank | The 
Claw | Big One | Kamelenrace | Ra-
inforest Bussensport | Pusher Palace 
| MiniCars | Extreme Trip | American 
Grab | Reactor Ghost Castle | Megas-
lide | Turbopolyp | Autoscooters | Fun 
House / Crazy Circus 

ETEN & DRINKEN
Churros | Nougat & Suikerwaren | 
Curly Chips | Sweet Chocolat Sensa-
tion | Pinda & Popcorn | Sweet Party 
(suikerspin) | Gebakskraam 

ACTIVITEITEN & PROGRAMMA
Tijdens de Zomerkermis in Helmond 
vinden er gezellige activiteiten voor 
jong en oud plaats. Kijk op de website 
www.helmondkermis.nl voor meer 
informatie over de activiteiten en het 
programma tijdens de Zomerkermis.
Vrijdag 8 juli, 16:00 uur – Opening 
kermis
Op vrijdag 8 juli om 16:00 uur wordt 
de Helmondse Zomerkermis op een 
spectaculaire manier officieel geo-

pend met de Grote Klusshow met 
Buurman en Buurman én een meet 
& greet. Het programma tijdens de 
opening van de Zomerkermis is gratis 
te bezoeken.

Zaterdag 9 juli – Weekmarkt
Zoals gewoonlijk vindt op zaterdag 
de weekmarkt plaats in het centrum 
van Helmond. In verband met de 
kermis wordt deze verplaatst naar de 
Zuid- en Noord Koninginnewal. 
Zondag 10 juli & woensdag 13 juli, 
13:00 – 17:00 uur – kindermiddag
Op zondag 10 juli en op woensdag 13 
juli tussen 13:00 en 17:00 uur zijn er 
twee speciale kindermiddagen op de 
Zomerkermis Helmond. Er zijn extra 
veel leuke activiteiten te doen voor 
kinderen. Het programma van de 
kindermiddagen is gratis te bezoeken 
en deel te nemen (dit gaat niet om de 
kermisattracties). Het programma 
wordt later nog bekend gemaakt op 
de kanalen van de Zomerkermis. 
Maandag 11 juli, 13:00 – 15:00 uur – 
Prikkelarme kermis
Speciaal voor bezoekers die van ge-
zelligheid houden maar die prikkels 
minder goed kunnen verdragen, is 
er op maandag 11 juli tussen 13:00 
en 15:00 uur de prikkelarme kermis. 
De geluidsinstallaties, lichten en de 
snelheid van de attracties worden 
dan aangepast. 

JUMBO SPAARACTIE
In samenwerking met de Jumbo 
Supermarkten in Helmond kent de 
Zomerkermis dit jaar weer de unieke 
kermismuntenactie. Wie in de deel-
nemende Jumbo Supermarkten in 
Helmond inkopen doet, ontvangt 
een gratis kermismunt bij iedere € 
15,- aan boodschappen. De kermis-
munt heeft een waarde van € 1,-. De 

kermismunten kunnen verzilverd 
worden bij kermisattracties op de 
Helmondse Zomerkermis. De mun-
ten zijn één per persoon per rit in te 
zetten. De Kermismuntenactie van 
de Zomerkermis start op maandag 27 
juni en de munten zijn in te zetten tot 
het einde van de kermis: 13 juli 2022. 

OPENINGSTIJDEN EN MEER IN-
FORMATIE
De Zomerkermis Helmond vindt dit 
jaar plaats van vrijdag 8 juli tot en 
met woensdag 13 juli in het centrum 
van Helmond. Op zoek naar meer 
informatie over de kermis? Kijk op 
www.helmondkermis.nl of volg de 
kermis op Facebook en Instagram. 

Openingstijden
Vrijdag 8 juli: 16:00 – 01:00 uur
Zaterdag 9 juli: 12:00 – 01:00 uur
Zondag 10 juli: 13:00 – 01:00 uur
Maandag 11 juli: 13:00 – 01:00 uur

Dinsdag 12 juli: 13:00 – 01:00 uur
Woensdag 13 juli: 13:00 – 00:00 uur 

Wegafzettingen
Vanaf maandag 4 juli (9:00 uur) tot 
en met donderdag 14 juli (18:00 uur) 
zijn de Markt en delen van de Amei-
dewal, Watermolenwal, Havenweg, 
Torenstraat en het Piet Blomplein af-
gesloten voor verkeer.

Vervoer en parkeren
Op de Ameidewal en het Piet Blom-
plein kan tijdens de Zomerkermis 
Helmond niet worden geparkeerd. 
Parkeergarage De Elzas is wel geo-
pend en bereikbaar via de Kanaaldijk 
N.W. – Havenweg. Ook de parkeerga-
rages Doorneind, City en Boscotondo 
zijn tijdens de Zomerkermis geopend. 
Vanwege de verwachte drukte is het 
verstandig om op de fiets te komen. 
Er zijn meer dan voldoende fietsen-
stallingen in de buurt van de Zomer-

kermis: Doorneind, Piet Blomplein, 
Speelhuisplein, Kasteel Traverse en 
Steenweg Kwartier. 

Toiletten en EHBO
De toiletten, invalidetoiletten en 
EHBO bevinden zich tijdens de Zo-
merkermis Helmond op het Piet 
Blomplein. 

Volg de Zomerkermis Helmond
Meer informatie over de activiteiten, 
de attracties, het programma en de 
acties rondom de Zomerkermis vind 
je op de kanalen van Helmond ker-
mis. 

Website: 
www.helmondkermis.nl
Facebook: 
www.facebook.com/helmondkermis
Instagram: www.instagram.com/
helmondkermis

Vervolg van pagina 1.

HELMOND-WEST Fotograferen 
met je smartphone is eigenlijk niet 
meer weg te denken. Zonder enige 
moeite leg je de mooiste momenten 
vast. Natuurlijk heb je zo nu en dan 
wel missers. Deze wandeling start 
met een korte inleiding in ons tref-
punt de Koekoek, fotograaf Jan van 
Bommel, van onze fotowerkgroep 
Kiek Nauw, neemt je mee in de mo-
gelijkheden van het fotograferen 
met een smartphone.

Hij zal zowel aandacht schenken aan 
technische aspecten van de smartp-
hone-camera en mogelijke hulpmid-
delen, alsmede fotobegrippen als het 
gebruik van natuurlijk licht, scherpte 
van een foto, vlakverdeling, kleuren 
in een beeld en beeldhoek. Na deze 
korte inleiding gaan we naar buiten 

en wandelen we door het Goor. Tij-
dens deze wandeling kun je foto’s 
maken en vragen stellen aan Jan 
die je graag zal helpen bij je vragen. 
Tijdens de wandeling zal hij ook stil-
staan bij allerlei eenvoudige tips die 
je foto’s met een smartphone aan-
trekkelijker zullen maken.

Voor deze wandeling zijn maximaal 15 
plaatsen beschikbaar. Vol is vol! Op-
geven kan door een e-mail te sturen 
naar info@kieknauw.nl, je krijgt dan 
van ons een bericht. Ook bij minder 
goed weer gaat deze wandeling/
workshop gewoon door.

Verzamelplaats
24 juli 2022 om 14.00 uur, Speeltuin 
Helmond-West, Arbergstraat 85, 
Helmond.

Fotograferen met de smartphone 

F | IVN Helmond.



vrijdag 8 juli 20224

Denk ook mee over een plan voor 
Stationskwartier Helmond
Tussen Oranjekade en Suytkade werkt de gemeente aan een aantrekkelijk 
centrumgebied voor de sterk groeiende stad. Met een mooie mix van wonen, 
winkelen, werken en verblijven. Zodat het uitgroeit tot dé centrale, levendige 
ontmoetingsplek voor Helmond en de regio. Het Stationskwartier gaat hier een 
grote rol in spelen. Het station zelf is al in een nieuw jasje gestoken. De volgende 
stap is de ontwikkeling van het gebied eromheen. Daarvoor gaat de gemeente 
een plan maken, in samenspraak met bewoners, ondernemers en betrokkenen.

Meedenken
Hoe moet het Stationskwartier er uit gaan zien? Hoe ervaren inwoners en 
gebruikers het gebied nu? En welke wensen en aandachtspunten zijn er voor 
de toekomst? De gemeente wil graag de ideeën en meningen horen van 
Helmonders en andere betrokkenen. Daarom worden er de komende maanden 
straatgesprekken, interviews en bijeenkomsten gehouden. De straatgesprekken 
starten op dinsdagochtend 12 juli, woensdagmiddag 13 juli en vrijdagavond 15 
juli. De interviewers zijn dan op meerdere plekken in en om het Stationskwartier 
te vinden. Daarnaast praten we met betrokkenen zoals ondernemers in de buurt 
en andere belanghebbenden. Na de zomer vinden er creatieve sessies plaats waar 
iedereen zijn droom voor het Stationsgebied kan delen. 

Toekomstplan 
Alle verzamelde informatie wordt gebruikt voor een globaal plan. Dit plan 
noemen we een gebiedsvisie. Hierin komt te staan hoe we in Helmond het 
Stationskwartier in de toekomst zien en welke projecten daarvoor ontwikkeld 
gaan worden. Begin 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de 
gebiedsvisie.

Blijf op de hoogte
Kijk voor alle ontwikkelingen regelmatig op www.helmond.nl/stationskwartier.

Bekendmakingen

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

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

Heibloemweg 1 11-04-2022 bouwen van entresol in het magazijn.   6894411

Hoofdstraat 159 28-04-2022 plaatsen antennes mobiele  6937261

  datacommunicatie 

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

gedeeltelijk 3354 

Noord Parallelweg 27 12-05-2022 maken uitweg  6967711

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

Bedenk de naam voor het nieuwe 
zwembad op Sport- en Beleefcampus 
De Braak
De bouw van het nieuwe zwembad op Campus De Braak is nu al een aantal 
maanden van start. Dit unieke zwembad wordt een plek met grote sociale en 
maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners. De naam? Die is er nog niet. 
Daarom nodigt Campus De Braak inwoners uit om mee te denken over de naam 
van het zwembad. Inwoners hebben tot en met vrijdag 22 juli de mogelijkheid 
om hun suggesties voor de naam in te dienen.

Criteria voor de naam van het zwembad 
• de naam moet een link hebben met Helmond of met sport/zwemmen/water; 
• de naam moet eenvoudig te spellen en uit te spreken zijn; 
• de naam mag niet beledigend en/of dubbelzinnig zijn; 
• de naam mag geen verwijzing zijn naar een bedrijf; 
• de naam mag geen vernoeming zijn naar een persoon.

Deelname
Inwoners kunnen een naam inzenden door een mail te sturen naar 
campusdebraak@helmond.nl met als onderwerp ‘nieuwe naam zwembad’. 
Deelnemen kan van maandag 4 juli tot en met vrijdag 22 juli. Een gemeentelijk 
panel kiest samen met de architect  uit alle inzendingen 3-5 kanshebbers. 
Deze namen worden begin september bekendgemaakt. Inwoners krijgen na de 
bekendmaking de mogelijkheid om uit een van deze namen de winnende naam 
te kiezen. Welke naam de meeste stemmen heeft gekregen, wordt medio oktober 
bekendgemaakt. De inzender van de winnende naam wint een 10-badenkaart 
voor het nieuwe zwembad. 

Update bouw
Met de onthulling van het bouwbord (11 maart 2022) door wethouder Harrie 
van Dijk en Mark Westra, directeur van bouwer OLCO, kwam het nieuwe 
zwembad op Campus De Braak al een stap dichterbij. Inmiddels is de bouwplaats 
ingericht en zijn de funderingspalen geboord. Momenteel is de aannemer bezig 
met het aanbrengen van de funderingen en de vloeren van de zwembaden. 
Tot aan de bouwvak zal de aannemer met betonwerkzaamheden bezig zijn. 
Naar verwachting kan het zwembad na de zomer van 2023 in gebruik worden 
genomen.

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

Kaarderhof 54 27-06-2022 vergroten woning 7083295

Nachtegaallaan thv 50 28-06-2022 plaatsen containerberging 7084749

Twentehof 13 27-06-2022 vervangen kozijnen 7082281

Hollandhof 61 27-06-2022 maken uitweg 7082201

t.h.v. Wethouder van  27-06-2022 plaatsen tijdelijke scootmobielruimtes  6833423

Deutekomplein 6 en Frans van Bommelstraat 29 

Bindersestraat 2 28-06-2022 wijzigen verleende vergunning  7070385

  2021-x2431 

Houtsestraat 64 29-06-2022 plaatsen zonnedoek terras achter  7045119

  (legalisatie) 

Lungendonk 7 29-06-2022 maken uitweg 7089353

de Korte Geer 11 29-06-2022 vergroten woning 7080703

Venuslaan 30 30-06-2022 strijdig gebruik (kamerbewoning) 7092899

Liverdonk kavel L62 30-06-2022 maken uitweg 7093065

Hoofdstraat 66 29-06-2022 wijzigen inrichting mijnbouwwerk 7088825

Bachlaan 13 03-07-2022 vergroten woning 7097185

Walnoothof 10 01-07-2022 plaatsen overkapping 7096017

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

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

Kromme Steenweg, Speelhuis 

Markt 10 28-06-2022 Muziek tijdens zomerkermis  2022-X1981

  (9 en 10 juli 2022)  

rondom wijkgebouw  22-06-2022 Wijkfeest Binnenstad Oost,  2022-X1926

De Fonkel, Prins Karelstraat  4 september 2022  

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

  10-7 t/m 28-8-2022  

Peeleik, Bruhezerweg,  29-06-2022 Viering bevrijding Brouwhuis,  2022-X2000

Louis Donkersplein  24 september 2022  

Lambertushof 19-05-2022 En Plein Public, 1 juli t/m 3 juli 2022  2022-X2006

Berkendonk, Raktweg 2 01-07-2022 Foutdoor/Infected/Los Zand,  2022-X2018

  Berkendonk, Raktweg 2, 10 t/m 18 september 2022 

van der Brugghenstraat 74 02-07-2022 Punktholzer Bierfest, van der  2022-X2020

  Brugghenstraat 74, 24 en 25 september 2022  

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Kasteellaan 30-06-2022 Kasteellaan Evenementen 2022,  2022-X1585

  10-7 t/m 28-8-2022  

Lambertushof 30-06-2022 En Plein Public, 1 juli t/m 3 juli 2022  2022-X2006

Havenweg 4 01-07-2022 Kasteeltuinconcerten podium  2022-X1623

  Havenweg, 8 juli t/m 27 augustus 2022  

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Sectie U, 2854, 2293,  30-06-2022 buitenplanse afwijking t.b.v. oprichten

2855 (ged) 3398, 2307, Diepenbroek  woningen 6761477

Ierse Heide 1 t/m 43  29-04-2022 oprichten 22 appartementen 6266807

(oneven) 

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende 

stukken liggen vanaf de dag na publicatie voor een periode van zes weken ter inzage in het 

Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via 

tel. 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

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

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

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

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

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

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

Horstlandenpark 10 27-06-2022 verbouwen woning 6566209

Lieshoutseweg 72A, 72B 27-06-2022 vestigen ondergeschikte zorgfunctie  6681899

  bij agrarisch bedrijf 

Trompstraat,  28-06-2022 kappen 3 bomen 7054349

Prof. Donderstraat en Hoogeindsestraat  

van Speijklaan 71 30-06-2022 wijzigen brandcompartiment 6985783

Wevestraat 4 28-06-2022 vergroten woning 7002867

Lungendonk 6 30-06-2022 oprichten bijgebouw 6607801

3e Haagstraat 157 01-07-2022 verhogen dak 6833701

Wet bodembescherming (Wbb) 
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Enexis Netbeheer BV heeft een verzoek ingediend voor het instemmen met het 

evaluatieverslag van een bodemsanering voor de locatie Noord Koninginnewal 27-57 te 

Helmond (locatiecode: AA079409686). Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen 

met het evaluatieverslag. De bodemsanering is daarmee afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 juli 2022 tot 17 augustus 2022 in te zien bij cluster 

Milieu in het tijdelijk Stadskantoor aan de Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen 

mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 17 

augustus). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Blokhuis, C.A.  08-01-1988

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

Jeleniewicz, R.P.  21-08-1989

Shikh Belo, R.  11-10-1995

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
22 appartementen Heiakker Zuid fase 4, Brouwhuis

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 28 juni 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, hebben vastgesteld 

ten behoeve van de omgevingsvergunning voor 22 appartementen in het plan Heiakker Zuid, 

gelegen aan de Rivierensingel te Brouwhuis. Deze hogere waarden bedragen maximaal 55 dB 

ten gevolge van de Rivierensingel.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 juli 2022 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

Wanneer u de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact 

opnemen met 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Beroepschrift indienen 

Tegen het besluit kan met ingang van 8 juli 2022 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

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

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

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

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

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

State, op bovenstaand adres. 

• 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
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• 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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2022 het bestemmingsplan Buitengebied 

– Lieshoutseweg 76 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Korte omschrijving van het plan

De uitoefening van een productiegerichte paardenhouderij, met de beoogde bebouwing en 

functies, paste niet binnen de bestemmingen, zoals die op dit moment voor de locatie gelden. 

Middels een herziening van het bestemmingsplan kon de aanduiding intensieve veehouderij 

op een gedeelte van het bouwvlak vervallen en kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden 

van de locatie worden afgestemd op de wensen van initiatiefnemers.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP200186-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden 

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

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Verschillende planregels zijn gewijzigd of toegevoegd. Op de verbeelding is de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – emissiepunten uitgesloten’ toegevoegd, zodat onder andere 

paardenverblijven en mestbakken op het gedeelte van het bouwvlak binnen 50 meter uit de 

bouwvlakgrens van Lieshoutseweg 72 worden uitgesloten. Voor een compleet overzicht en 

exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit 

en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. 

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 9 juli 2022 gedurende zes weken 

schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

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

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

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

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

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

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

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

is genomen over het verzoek.  

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Ayuba, T.  21-04-1995

Raţă,D.A.  11-06-2000

Bahrii, A.  16-05-2002

Bahrii, H.  18-10-1984

Verschuren, J.A.  14-04-1974

Zienswijzen indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor:

Het oprichten van een champignonkwekerij aan Lieshoutseweg 72 te Helmond.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een 

kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. Wilt u een 

mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken 

met I. de Bar van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690 686.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 7 juli 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

Jo(ke) Adriaans 
overleden

VIDEOVERSLAG DOOR 
WIM KLAASEN

Het overlijden van Jo heeft diepe impact op de gemeenschap van Stiphout en de Spur-
riezeiers. Voor de vereniging voelt het onwerkelijk aan. Jo was Prins van de vereniging 
in 1968 en 1969. Daarnaast is Jo jarenlang ceremoniemeester geweest in de hoeda-
nigheid van Jo de Ratelaar. Jo heeft jarenlang meegedaan in de Stippentse- en in de 
Helmondse-optocht. Jo was een Spurriezeier van het eerste uur. 

Een verenigingsman pur sang. Gewaardeerd lid van de Oud-Prinsen en bij iedere ac-
tiviteit aanwezig. Aimabel en goedlachs. Altijd in voor een woordje en nimmer verza-
kend wanneer men een beroep op hem deed. Een echte Spurriezeier is niet meer onder 
ons. We hopen dat Jo de rust heeft gevonden. We gaan Jo ontzettend missen.
Gemeenschap Stiphout en C.V. de Spurriezeiers
 
Zie de een gefilmde terugblik door Wim Klaasen.

Bekijk het videoverslag nu op onze 
facebook pagina of op www.helmondnu.nl @WEEKKRANTDELOOP
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De verkiezingsopkomst van 16 maart 
2022 baart ons allemaal zorgen. Is er 
sprake van een relatie met de hierbo-
ven aangehaalde crises en dan met 
name het vermoedelijke gebrek aan 
democratische inslag in den lande? 
En moeten we ons dat als Helmondse 
politici ook aantrekken?
Het meest logische antwoord zal wel 
zijn dat partijen en politici positief 
zullen moeten reageren op die vraag-
stelling. Maar wel tegen klippen van 
die crises op; die niet hun oorzaak in 
Helmond vinden maar ons stadsbe-
stuur wel hinderen.

Als het dan zo beroerd gesteld is met 
de deelname aan het politieke en 
bestuurlijke leven in de Helmondse 
samenleving, waar haal ik dan de 
verklaring vandaan voor de redelijk 
tot goed gevulde verkiezingslijsten? 
Ik geef overigens direct toe dat mijn 
partij in dit verband geen lichtend 
voorbeeld was.
Op 28 maart 2022 namen 22 van de 37 

raadsleden afscheid van hun raads-
werk, vertaald in 242 raadsjaren. 
Verlies van knowhow? Ja, zeker als 
het ging om ‘hoe de hazen lopen’, de 
kennis van processen en procedures. 
Maar ook het verlies aan inhoudelijk 
geweten van bestuurlijk Helmond.
Er stonden 22 nieuwe raadsleden 
klaar; een enkeling met voorgaande 
ervaring, maar grotendeels nieuwe 
gezichten. Een vervangend team met 
nieuwe inzichten, fris, andere idee-
en, nog geen vastzittende dogma’s 
van ‘zo hebben we het altijd gedaan’. 
Voor onze bestuurscultuur zal dit, 
hoop ik, een verademing opleveren. 
Tel daarbij op dat we een project in 
gang hebben gezet om de griffie in-
houdelijk te verbeteren.

Helmond staat voor een braingain!
In dit momentum valt een ambitie-
akkoord van de zeven partijen op zijn 
plek. Het is mijn stellige overtuiging 
dat over niet al te lange tijd de 14 uit-
gestoken collegehanden gretig zullen 

worden aangepakt door een groot 
deel van 74 raadshanden. Het heeft 
even tijd nodig om te ervaren dat het 
zoeken naar een mysterie niet nodig 
was; dat geruchten niet bestonden 
en ontkennen van problemen de dis-
cussie niet bevordert.

Frans Mol
Fractievoorzitter 50 PLUS

Mol: Verlies aan knowhow in de raad?
Midden in een tiental crises, die ons land nu rijk is, is constructief gesleuteld aan een 
ambitieakkoord voor de periode tot 2026. Plaatsvervangend schaamte over wat Den Haag 
nu klaarmaakt. En dan lezen we ook nog dat de wooncrisis wel aan Helmond voorbij zal 
gaan, dat we voor leegstand bouwen. Niet uit te leggen in een tijdsgewricht dat om iedere 
vierkante meter woonruimte bij wijze van spreken financiele ‘veldslagen’ plaatsvinden.

MIERLO-HOUT Ze duiken steeds 
vaker op in onze regio:  ‘weggeef-
kasten’ vol eten, maandverband of 
tandpasta. Mensen zetten ze in hun 
voortuin neer om laagdrempelig 
(voedsel)verspilling tegen te gaan, 
maar vooral ook om hun buurtge-
noten met een (te) smalle beurs te 
helpen. Onlangs is er ook een buurt-
kastje geplaatst in de Helmondse 
wijk Houtsdonk, bij de flat aan de 
Frans van Bommelstraat.

Een buurtkastje is in principe bedoeld 
voor iedereen. Voor een thuiskok 
die de bloem vergeten is, een buur-
vrouw die wat wil ruilen, maar vooral 
ook voor mensen die het hard nodig 
hebben.  Het kastje in Houtsdonk is 
geplaatst door woningcorporatie wo-
Com, op initiatief van medewerkster 
Ilja Adams die dagelijks te maken 
had met mensen bij wie het water 
aan de lippen staat. “Mensen met be-
talingsachterstanden, die me huilend 
opbellen omdat ze zich zo schamen.” 
Dat raakte haar. “Ik zag een bericht 
van de man achter de buurtkastjes. 
De kastjes worden opgehangen in de 
buurt en gevuld door buurtgenoten. 
Ik dacht meteen: dat moeten we hier 
ook gaan doen.”

Het verbindt de buurt
Ze sprak met meerdere collega’s en 
al gauw was iedereen zo enthousi-
ast dat de eerste kastjes deze maand 
al zijn geplaatst. In voortuinen van 
huurders in Heeze en Someren. Maar 
dus ook aan gevels van flats in Hel-
mond en Beek en Donk. Ilja vindt de 
kastjes geweldig. “Ik ben tegen ver-
spilling en het is zo mooi om iets te 
geven aan een ander. Iets pakken kan 
anoniem en dat is perfect, want veel 
mensen vinden het lastig om hulp te 
vragen. Er is helaas veel verborgen 
armoede. Zo helpen we elkaar een 
handje. En het verbindt de buurt, iets 
wat wij als woningcorporatie altijd 
graag stimuleren.”

Mini-voorraadkastjes
Het idee van de buurtkastjes, of Little 
Free Pantry’s zoals ze van oorsprong 
heten, komt uit Arkansas, Amerika. 
Als je boeken met elkaar kunt delen 
in een minibieb aan straat, moet dat 
ook met voedsel kunnen in een provi-
andkastje, was de gedachte. Het con-
cept ‘neem wat je nodig hebt, geef 
wat je kunt’ slaat enorm aan. 
Nederland kent inmiddels al meer 
dan honderd buurtkastjes. En als 
meer huurders het leuk vinden om 
een kastje te plaatsen, dan kunnen ze 
zich bij woCom melden. “Veel men-
sen hebben nog wel een paar potten 
en blikken in huis staan, die uiteinde-
lijk in een vuilniszak terechtkomen. 
Terwijl je daar een ander misschien 
blij mee maakt. Ik hoop dat het een 
olievlek wordt.”

Het buurtkastje hangt aan de gevel van de flat aan de Frans van Bommelstraat F | woCom.

Weggeefkast vol 
eten, maandverband 
of tandpasta
Woningcorporatie woCom plaatst 
buurtkastje bij flats Houtsdonk

‘Neem wat je 
nodig hebt, 
geef wat je 
kunt’

HELMOND Op zaterdag 2 juli vond 
op het terrein van SV De Braak een 
feestavond plaats voor alle leden. 
Onder de naam ‘Fusie-feest’ werd 
het eerste volledige voetbalseizoen 
als fusieclub afgesloten in het bijzijn 
van de vele aanwezige leden. 

Vanwege de coronaperikelen was 
hier nog niet eerder de gelegenheid 

toe geweest en werden voorgaande 
voetbaljaargangen noodgedwongen 
voortijdig afgebroken. Tevens werd 
de gelegenheid aangegrepen om de 
jubilarissen van 2022  te huldigen. 

Het grote aantal en de lange ‘dienst-
jaren’ geeft aan dat SV De Braak ook 
na het samengaan van RKSV MULO 
en SC HELMONDIA een warme club 

zal blijven met trouwe leden en vrij-
willigers. Met het oog op de plannen 
van Sportpark De Braak ligt voor de 
club een mooie toekomst in het ver-
schiet, zo is de hoop en verwachting 
binnen deze bloeiende vereniging.
Een aantal andere jubilarissen was 
door uiteenlopende redenen helaas 
niet aanwezig, zij worden later dit 
jaar alsnog in het zonnetje gezet.

Jubilarissen bij SV De Braak

Van links naar recht: Harald Kuhn, 40 jaar lid – Jeremy Lammers, 25 jaar lid – Rene Gile, 25 jaar lid – Ronnie Warmerdam, 40 jaar 
lid – Eric Matthijse, 50 jaar lid – Jaap den Haan, 25 jaar lid – John Cortenbach, 50 jaar lid – Hans vd Westerlo, 50 jaar lid – Bob de 
Bruin, 40 jaar lid – Miguel Nunes Ribeiro, 40 jaar lid. F | SV De Braak.
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6,99

2 doosjes
voor

6,99

2 schalen
voor

17,49

4,49

20% korting

2,99

20,39

17,19

GRATIS tegen
inlevering van

250 spaarpunten

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 juli t/m dinsdag 
19 juli 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Bourgondische kroket
Doos à 20 stuks - De Bourgondiër

Normaal 22,75

6 of 9 mm
Frites
2,5 kg - McCain

Normaal 5,89

Ham/kaas of vlam
Tosti’s

Doos à 20 of 24 stuks - Topking

Normaal 21,49 - 25,49

Garnalen spies
Doosje à 4 stuks - Super choice

Normaal 4,99

Naturel, Spaans, piri piri, Japans of 
zigeuner

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal 4,65

Fruitella
Doos à 6 stuks - IJsboerke

Normaal 4,49

Tuinkruiden of mexico
BBQ worst

5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,49

Van Rijsingen

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

MEER INFORMATIE, ACTIES & TIJDEN:
WWW.HELMONDKERMIS.NL

8 JULI T/M  13 JULI 2022

6 DAGEN LANG ALTIJD WAT 
TE DOEN VOOR JONG & OUD!

DOE WEER MEE

MET DE JUMBO   

SPAARACTIE

EN ONTVANG

KORTING OP

ATTRACTIES!

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

Verse mosselen, bodem cultuur, 
vanaf nu weer verkrijgbaar.

V ISSPEC IAL I TE I TEN

200 GRAM TONIJNSALADE
500 GRAM KIBBELING
2 HOLLANDSE NIEUWE

Samen voor €12.95
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Dit weekend is het feest op sport-
park de Rijpel. De voetbalclub be-
staat 60 jaar en dat wordt 3 dagen 
lang gevierd. Vurige week stonden 
er 4 pagina’s hierover in onze week-
krant inclusief het programma. Daar 
hoeven we dus gin aandacht aan te 
geven. Ik wist eigenlijk gelijk wie ik 
dan op een podium wou zetten van 
dit clubke en dat is de vurzitter van 
deze club: Sean O’Sullivan, 53 jaar 
en al 46 jaar lid van Roodwit ’62. Be-
gonnen als een menneke van 7 jaar 
(eigenlijk illegaal al iets eerder), ook 
hun pap (Finn) hed van alles gedaan 
bij Roodwit, Sean heeft het dus met 
de paplepel ingegeven gekregen.

Sean is nu sinds 3 jaar de vurzitter 
van Roodwit, maar wat ik keimooi 
vind is dat hij naast het voorzit-
terschap ook zijn hart heeft liggen 
bij het G-elftal van deze club.  Vur 
degenen die niet weten wat dat is, 
effe unne uitleg. Dat is het elftal vur 
voetballers mee een lichamelijke en/
of een verstandelijke beperking. Om 
deze jongens en meisjes deel te laten 
nemen aan voetbal, zijn er aanpas-
singen nodig. Ze hebben zelfs een 
echte KNVB-competitie en gelukkig 
heeft Helmond flink wat G-teams. 
Roodwit heeft 12 spelers, dat is ge-
noeg vur 1 team. Ze speulen 8 tegen 
8, de leeftijd ligt tussen de 15 en de 30 
jaar (bij roodwit). Ze spelen senioren 
G Voetbal.

Samen met Frank Vereijken traint 
en begeleidt Sean deze groep voet-
ballers. Naast het voorzitterschap 
maakt hij hier graag tijd voor 
vrij.  Waarom is G-voetbal belang-
rijk, vraag ik hem: “Omdat er best 
een grote doelgroep is die tussen wal 
en schip valt die niet mee kunnen 

komen (door hun beperkingen) in 
de normale competitie.” Ook Sean 
heeft 2 kinderen met een beperking, 
maar dat was niet de reden dat hij dit 
ging doen. Sean heeft altijd affiniteit 
gehad met de spelers die wat achter-
bleven bij Roodwit ‘62 en is altijd ook 
leider en trainer geweest bij de lage-
re elftallen.

Sean en Frank, ik vind jullie 2 toppers 
dat jullie samen het G-elftal begelei-
den in jullie vrije tijd. Dankzij jullie 
kunnen 12 jongens deel uitmaken van 
de voetbalsport en staan niet buiten 
spel.  Ik persoonlijk vind een G-elf-
tal een paradepaardje van een club. 
Maar dat komt ook omdat ik zelf een 
kind heb met een beperking en heel 
goed weet hoe belangrijk het is dat 
ze ook hun sport kunnen beoefenen 
waar hun hart ligt op hun eigen nivo.

Ik wens Sean en Frank nog heel veel 
succes in deze G-competitie. Vurzit-
ter Sean wil ik feliciteren met het 60 
jaar bestaan van Roodwit ’62, zijn 
cluppie.  Zaterdag doen we samen 
een drankje en proosten we op dit 
geweldige feestweekend.

Een paar leuke tips voor de lezers. 
Zaterdagmiddag  om 5 uur  speelt 
oud-Helmond Sport tegen de selec-
tie van Roodwit ’62.  Keileuk om te 
komen kijken op sportpark de Rijpel 
en daarna kunde gezellig blijven vur 
een drankje. Maar ook zondag is er 
een leuke wedstrijd van de oud-da-
mes tegen de huidige dames (die 
kampioenen witte wel).  Deze wed-
strijd mag je ook niet missen. Die is 
ook om 5 uur en ook hier weer een 
lekker drankje na afloop. 2 avonden 
is er muziek tot in de late uurtjes mee 
DJ Petertje en unne Nederlandstali-
ge zanger mag niet ontbreken op een 
voetbalfeestje. Natuurlijk ben ik ook 
van de partij, want ik hou wel van 
een feestje.

Wat ik trouwens ook heel bijzonder 
vind, is dat er 3 mensen zijn die vanaf 
het begin al lid zijn. Dat zijn Laurie 
van Bussel, Rini van Deursen en Theo 
Hertogs. Ook jullie gefeliciteerd met 
60 jaar lid van Roodwit ’62.
 
Tot ziens in de Rijpel.
Fijn weekend.

Jubileumweekend 
SV Roodwit ‘62 

Ons vertelt

Houdoe!

HELMOND Zondag 3 juli vond Glu-
ren bij de Buren voor de vierde keer 
plaats in Helmond. 

Doorheen de hele gemeente verwel-
komden enthousiaste Helmonders 
hun buren en ander publiek voor 
spetterende optredens van lokaal 
talent. In totaal waren er 102 optre-
dens verspreid over 34 locaties door 
heel Helmond.

Bij deze editie stond ontmoeting echt 
centraal. Gluren bij de Buren is dé re-
den dat je eindelijk eens bij je buren 
over de vloer komt. Je kunt samen 
van cultuur genieten, en dat is wat er 
door heel Helmond gebeurde.

Dit jaar was de allereerste keer dat 
er zowel huiskamers als tuinen mee 
mochten doen. Op deze manier kon 
er nóg meer gegluurd worden. Zonni-

ge tunes in de buitenlucht en intieme 
theatershows op het vloerkleed: het 
was er allemaal. Ook hoofdpartner 
Westwijzer deed mee aan Gluren bij 
de Buren. Daar waren twee acts te 
bewonderen.

Gluren bij de Buren vond in 33 ver-
schillende gemeenten tegelijk plaats. 
De volgende editie is gepland op zon-
dag 5 februari.

Gluren bij de Buren Helmond 
een groot succes

Gluren bij de Buren was weer een groot succes. F | Laura Maessen/Gluren bij de Buren.

CENTRUM Zondag 18 september 
van 13.00 tot 18.00 uur vindt er een 
festival plaats bij Theater Speelhuis. 

Op diverse podia in en rond het the-
ater zijn optredens van onder ande-
re Laetitia Gerards, Raoul Steffani, 
Theaterkoor Nutsz, Harmonie Phile-

utonia, Kunstkwartier Helmond en 
Mannenkoor Lambardi. Het festival 
is vrij toegankelijk en een mooie gele-
genheid dus om kennis te maken met 
de muziek en kunst.

Op het buitenterrein zijn er diverse 
stands waar beeldende kunstenaars 

hun werken kunnen tonen. Kunste-
naars worden uitgenodigd om zich 
aan te melden voor het reserveren 
van een kraam. 
Dat kan door het antwoordformulier 
in te vullen op de website van Man-
nenkoor lambardi: 
www.mannenkoorlambardi.nl.

Music meets Art

F | Mannenkoor Lambardi. HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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Opel Mokka 1.4 T Innovation 2015
107Dkm, Navigatie, Leder, Climate Airco, 
Stoelverw., Cruise c., BlueTooth, € 189 p/m14.445

Dacia Sandero 0.9 TCe SL Stepway 2018
Automaat, 72Dkm, Airco, Navigatie, Cruise 
c., Parkeersens., BlueTooth, € 219 p/m 14.950

Kia Sportage 2.0i Plus Pack 2012
102Dkm, 163pk, Trekhaak, 1e eigenaar , 
17inch 13.945

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

Renault Captur 1.2 TCe Intens Automaat 2018
84Dkm, Navigatie, Ecc Airco, Camera, 
Pdc v+a, € 249 p/m 18.950

BMW X1 xDrive20i Executive Automaat 2018
81Dkm, Cruise control, Navigatie ECC, 
Halfl eder, Stuurverw., Pdc v+a, € 429 p/m 32.400

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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Advertentie

  Schoonenberg Helmond, 
Zuid Koninginnewal 38, 
Tel. 0492-525269

Kom langs op vrijdag 15 juli!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 15 juli en  

profiteer van onze speciale Open Dag korting. Liever een afspraak op een andere dag?  

Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

15
7

De leesbril voor uw gehoor

De Axon luisterhulp is er voor de situaties 

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig 

heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw 

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een 

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 

De batterij in het apparaatje gaat tot  

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 

aan, afhankelijk van de situatie en – niet 

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 

aanbod van diverse maten.

OpenDag korting

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. 

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke 

prijsverlaging: op 15 juli betaalt u slechts 

€ 19,95. Kom langs op onze Open Dag, dan 

kijken we aan de hand van een hoortest of 

de Axon bij u past. En bent u niet tevreden, 

krijgt u uw geld gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.  
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht 
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?

Tekst en foto: Henk van Dijk

BRANDEVOORT Op 2 juli heeft er in ‘t Brand-
punt een boekpresentatie plaatsgevonden. 
Het was de boekpresentatie van de nieuwste 
politiethriller ‘Allemaal Hoeren’ van Franzis-
ka Weissenbacher uit Brandevoort. Het boek 
is de opvolger van ‘De Matchmaker’ en ‘Graf 
521’, die al eerder door Franziska werden ge-
schreven. 

Samenvatting
Een ontspannen dag in de tuin komt tot een 
abrupt einde, wanneer rechercheurs Hans 
Dijkma en Laura Mandemaker naar een plaats 
delict worden geroepen. Een jonge vrouw is 
vermoord in een nabijgelegen natuurgebied. Al 
snel volgen er meer moorden. Wie is deze serie-
moordenaar die een merkteken achterlaat op de 
doden? Wat hebben de slachtoffers met elkaar 
gemeen? De rechercheurs storten zich op het 
onderzoek, dat wordt bemoeilijkt als er infor-
matie wordt gelekt en er sprake blijkt te zijn van 
belangenverstrengeling. De spanning loopt op, 

zowel in de privésfeer als op het politiebureau. 
Slaagt het team erin de dader te stoppen?

Deze politietriller is zowel als paperback voor 
negentien euro en ook als e-book verkrijgbaar. 
U moet hiervoor zijn bij de Ganzenveer in de 
Oude Aa of bestellen bij Bol.com. Verder is het 
bestellen ook nog mogelijk bij de firma Letter-
Rijn.

Zout op de friet? Het is een vraag die Franziska 
Weissenbacher al honderden keren heeft ge-
steld. Ze is allround medewerkster in een friet-
zaak/automatiek. In haar vrije tijd schrijft ze 
misdaadverhalen. Ze is getrouwd, moeder van 
twee dochters en vier zonen en oma van een 
groeiend aantal kleinkinderen. 

Op 1 juli verscheen Franziska’s nieuwste po-
litiethriller Allemaal Hoeren, hij is opvolger 
van Graf 521, dat al eerder van haar hand ver-
scheen. De presentatie van het boek was dus in 
het in ‘t Brandpunt in Brandevoort, dat is circa 
200 meter verwijderd van een plaats delict.

Boekpresentatie van 
Franziska Weissenbacher

HELMOND Tijdens de zomervakantie lance-
ren 93 bibliotheekorganisaties in heel Neder-
land de zomerleescampagne voor kinderen: 
Vakantielezen. De campagne is gericht op 
kinderen van 6 tot 9 jaar en stimuleert hen 
om tijdens de vakantie vooral te blijven lezen. 
Zes bekende kinderboekenauteurs schreven 
speciaal voor dit leesproject verhalen. Gedu-
rende de hele zomer kunnen kinderen met hun 
ouders via www.vakantie-lezen.nl of in Biblio-
theek Helmond-Peel fictieve vakantielanden 
bezoeken om hun leesniveau spelenderwijs op 
peil te houden.

Het is een bekend fenomeen: de zogenaamde 
leesdip die kan optreden als kinderen tijdens de 
zomermaanden minder regelmatig lezen dan op 
school. Vooral voor beginnende lezers is het be-
langrijk dat ze tijdens de zomervakantie blijven 
oefenen en geen ‘leespauze’ nemen.

Het vakantielezen richt zich dan ook met name 
op kinderen uit groep 3 en 4. Met avontuurlijke 
verhalen en opdrachten waarmee ze online of 
in de bibliotheek gaan schatgraven, houden ze 
op een leuke manier het leesniveau op peil. En 
omdat de kinderen samen met hun ouders een 

team vormen, wordt meteen de taalomgeving 
van een heel gezin gestimuleerd. 

Iedereen leest mee
Vakantielezen is toegankelijk voor alle geïnte-
resseerde kinderen; om mee te doen hoeven 
ze geen lid te zijn van de bibliotheek. Kinderen 
die meer willen lezen, zijn van harte welkom in 
de bibliotheek. Het jeugdabonnement is gratis 
en geeft ook toegang tot duizenden e-books en 
luisterboeken, allemaal te lezen via de online 
Bibliotheek-app.
Via www.vakantie-lezen.nl reizen gezinnen 
langs zes landen waar ze per land een schat 
moeten zoeken om kans te maken op een prijs. 
Deelnemen aan Vakantielezen kan thuis of op 
vakantie.

Verhalen van bekende kinderboekenschrijvers
Zes bekende kinderboekenauteurs schreven per 
land een avontuurlijk, grappig of griezelig ver-
haal. Zo schreef Manon Sikkel een verhaal over 
Avonturenland, Paul van Loon over De Griezel-
kust, Milouska Meulens over Dierenrijk, Tosca 
Menten over Lachland, Annemarie Bon over 
Sprookjeseilanden en Harmen van Straaten 
over Sportmanië.

Bibliotheken stimuleren kinderen 
om te blijven ‘Vakantielezen’

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

www.vakantie-lezen.nl
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Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk, Heemkundekring Helmond Zw-W

CENTRUM Op woensdag 29 juni was het 25 jaar geleden dat de eerste be-
woners in de hun toegewezen huizen trokken. Het waren de huizen die in de 
Anna van Eekerenstraat waren gebouwd in 1997. Om dit heuglijke feit enige 
luister bij te zetten, was het idee ontstaan bij Huub Niessen, de buurtbeheer-
der van het centrum, om het allemaal met een feestelijk tintje te vieren. Dit 
alles ontstond al in 2020, maar net zoals vele gebeurtenissen die moesten 
worden uitgesteld door corona, was dit ook hier het geval. Het werd doorge-
schoven naar 2022 en er werd besloten om het hele gebeuren te verplaatsen 
naar 29 juni 2022.

25 jaar Anna van 
Eekerenstraat

Foto-onthulling
Er waren deze middag twee acties die 
plaats zouden vinden, waarvan de 
eerste de onthulling van drie grote fo-
to’s die in de hal waren opgehangen 
aan de muur. Deze handeling werd 
verricht door manager wonen Jose 
Gotz en mw. Wilbers. Het zijn foto’s 
van Anna, die al tientallen jaren gele-
den zijn gemaakt en nu voor dit doel 
door de Heemkundekring Helmont 
beschikbaar zijn gesteld. Overigens 
is de zwart-witserie die betrekking 
heeft op het leven van Anna van Ee-
keren, afkomstig uit het archief van 
de Heemkundekring Helmont. Hier-
voor waren de organisatoren zeer er-
kentelijk, voor de beschikbaarstelling 
van dit prachtige archiefmateriaal.

Naamgeving
Het plan dat ontstond voor deze vie-
ring, was onder andere een naamge-
ving op het appartementengebouw 
met de voorkant aan de Torenstraat. 
De bewoners mochten allemaal ko-
men met een naam waarvan zij dach-
ten dat deze wel van toepassing kon 

zijn. Huub Niessen en Wendy Frederi-
ci, de wijkadviseur, waren de jury van 
de naamgeving. Het was niet zo mak-
kelijk bleek wel, want er kwam een 
diversiteit aan namen tevoorschijn. 
De naam die door mw. Lies Swinkels, 
Wendy Frederici en Huub Niessen 
onthuld ging worden en onder het 
paarse doek te voorschijn kwam was,  
‘Anna Staete’. De bedenkers van de 
naam, mw. Wilbers en mw. Swinkels, 
werden ook bedankt voor hun gewel-
dige meedenken.

Oudste bewoners
Zoals overal ook wel voorkomt, wa-
ren er ook bewoners van het eerste 
uur. Hier waren dat vier vrouwen, 
mv. Kerkhof, mw, Englander, mw. Op 
Heij en mw. Wilbers. Zij mochten uit 
handen van wijkadviseur Wendy Fre-
derici een enveloppe met cadeaubon 
in ontvangst nemen. 

Na dit alles werd het hele gezelschap 
nog op een drankje en een hapje 
en koffie met gebak getrakteerd bij 
lunchroom de Keyser.

HELMOND-NOORD Op zondag 10 juli 2022 zal het St. 
Catharinagilde Helmond weer het jaarlijks konings-
schieten organiseren. Via de aanlooproute Bakelse-
dijk zal het gilde zal om 9.30 uur eerst de H. Mis bijwo-
nen in de St. Jozefkerk. Voorganger is Pastor Koopmans. 
Omstreeks 12.00 uur zullen de gildeleden en daartoe genodig-
den de lunch gebruiken in de gildekamer gelegen aan Binderen 
6 te Helmond. 

Om 13.45 uur zal het gilde met slaande trom driemaal om de 
schutsboom trekken en de gebruikelijke ceremonie voltrekken 
voor het schieten. De oud-koning (Ted Hegeman) zal het zilver 
inleveren en de koningsvogel onder de schutsboom hangen. Om 
14.00 uur zal het koningsschieten beginnen. Als eerste zal een 
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur een schot lossen, 
gevolgd door pastor Koopmans en de afgaande-koning en aan-
wezige eredekenen. Daarna volgen de gildeleden op volgorde 

van loting. Omstreeks 17.30 uur zal de nieuwe koning bekend zijn 
en worden geïnstalleerd volgens de eeuwenoude gebruiken van 
de handwassing, gaan over het vaandel en het roken van een 
goudse pijp. Vervolgens zal de erewijn worden gedronken op het 
heil en gezondheid van de nieuwe koning. Belangstellenden zijn 
van harte welkom op het schietterrein van het gilde.
Adres: Binderen 6 (Bij Scouting Leonardus)
Nadere informatie: www.catharinagildehelmond.nl.

Koningsschieten St. Catharinagilde
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2 WEKEN GELDIG

t/m 19 juli

  bakkerij bekk
e

r
s verslavend

lekker

ELKE DINSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

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

LEMON POPPY
CAKE 3,95

2 WEKEN GELDIG t/m 19 juli

EIERKOEKEN

4 stuks
3,50 2,50

MINI  
KRENTENBOLLEN

6 stuks
2,50

2 WEKEN GELDIG t/m 19 juli

1,50

PUDDING-
BROODJES
per stuk 1,75

2 stuks

2 WEKEN GELDIG

2,95

t/m 19 juli

de Werkboog
06 2033 6878  I  dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

Zorgen met 
en voor elkaar 

Jouw wensen zijn 
het uitgangspunt  

Doorgroeimogelijk-
heden en kansen 

Werkgeluk 
en vitaliteit

Werken bij de Zorgboog

Ontmoetingsmoment

Bezoek ons ontmoetingsmoment en kom in een persoonlijk 
gesprek alles te weten over werken bij de Zorgboog. Of je nu 
aan de slag wilt als (leerling) verzorgende, verpleegkundige, 
welzijnsondersteuner, medewerker bij ZorgboogSchoon of 
vrijwilliger; er is altijd een plek die bij je past.

Maak kennis met de Zorgboog, we ontmoeten je graag!

Woensdag 13 juli  | 09.30 - 12.00 uur

Locatie De Pannehoeve, 
Jan van Goyenlaan 1, Helmond

Meer informatie via:
www.werkenbijdezorgboog.nl/ontmoet-ons

Cliëntenraad Zorg thuis zoekt nieuwe 
enthousiaste leden
Wij vinden de mening van onze cliënten erg belangrijk. Door hun ervaringen 
kunnen wij onze zorg- en dienstverlening op peil houden en verder aanscherpen. 
De belangen van onze cliënten worden behartigd door een cliëntenraad. De 
leden vangen signalen op, gaan regelmatig met cliënten in gesprek en maken 
onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar.

De cliëntenraad heeft zes keer per jaar overleg waarbij de directeur Zorg thuis 
aansluit. Dit overleg vindt overdag plaats. Onderwerpen als inzet zorgtechnologie, 
omgaan met krapte in de zorg, tevredenheidsonderzoeken worden dan besproken. 
Ook geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies over de zorgverlening. 
Daarnaast organiseert de cliëntenraad achterbanbijeenkomsten rondom een 
thema. Dit kan bijvoorbeeld gaan over veilig thuis wonen of positieve gezondheid.

Interesse?
Ontvangt u zelf zorg, bent u een familielid of mantelzorger of voelt u zich 
anderszins betrokken bij de Zorg Thuis van Savant? En komt u graag op voor de 
belangen van onze cliënten? Meld u dan aan als lid van de cliëntenraad! 

Om u aan te melden en voor meer informatie, 
kunt u contact opnemen met de cliëntenraad 
Savant Zorg thuis via 0492 572 111 of 
clientenraadzorgthuis@savant-zorg.nl 
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REGIO KASS is gespecialiseerd in aanhangwagens en 
verkoopwagens. Een gerenommeerd bedrijf dat staat 
voor kwaliteit en service, zowel voor bedrijven als par-
ticulieren. 

Sinds 2015 is KASS Qualified dealer van HAPERT aanhang-
wagens. Een zeer degelijk merk in deze branche. KASS 
heeft voor u een passende oplossing voor ieder trans-
port. Mocht u in het standaard leveringsprogramma niet 
precies vinden wat u zoekt: ook voor speciaalbouw kunt 
u bij ons terecht. Naast verkoop verzorgen wij ook het 
onderhoud, reparatie en keuringen van aanhangwagens 
en paardentrailers. In onze eigen moderne werkplaats 
worden de onderhoudsbeurten uitgevoerd door ervaren, 
gekwalificeerde monteurs volgens de BOVAG-richtlijnen. 
KASS beschikt over een magazijn met een ruim aanbod 
in onderdelen en accessoires. En mocht u zelf reparaties 
willen uitvoeren aan uw aanhangwagen of paardentrailer, 
ook dan kunt u voor onderdelen en advies bij ons terecht. 
Tenslotte kunt u ook bij KASS een aanhangwagen huren. 
Jan Biggel

Ondanks dat we met zijn allen afgelopen jaren toch in een 
rollercoaster zijn beland, hebben wij als KASS Group niet 

stil gezeten. Nu komen we met een ludieke stunt. Eén zo-
als die in de aanhangwagenwereld nog niet is voorbijge-
komen: Wij laten Jan Biggel op al onze vestigingen in de 
week van 11 t/m 15 juli optreden vanaf 16:15 uur!

Jan Biggel werd in één klap een bekende Nederlander door 
zijn in Brabants dialect gezongen ‘Ons moeder zeej nog’. 
Iedereen zingt het vrolijke nummer inmiddels luidkeels 
mee. Wil je een optreden van Jan (gratis) meemaken? Kom 
dan binnenkort naar een van onze vestigingen, zie over-
zicht hieronder: 

11 juli KASS Nederweert Hulsenweg 10, 
6031 SP Nederweert
12 juli KASS Pelt (locatie Staf Tours Lommel) 
Luikersteenweg 20, 3920 Lommel, Belgie
13 juli KASS Gehamie Helmond Schootense Dreef 19-A, 
5708 HZ Helmond
14 juli KASS Bladel Ambachtsweg 9, 5531 AC Bladel
15 juli KASS Oirschot Bedrijvenweg 10, 5688XH Oirschot

Friet, snacks en drinken is aanwezig! Een friet  en snack of 
drankje krijgen jullie van ons!
Tot dan!

Jan Biggel treedt op bij KASS!
MIERLO-HOUT Zaterdag 2 juli 2022 is de zesde trekking verricht, deze 
trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven in de maand juni 
2022.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 17558.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 17651.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 17241.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag 
tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden ingele-
verd bij de Houtse ondernemers.   

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel 
maandelijks gratis mee met onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 
09.00 uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

De trekking werd verricht door Koen Kanters. F | CV De Kluppels.

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

Gilde St. Antonius Abt 
organiseert:

BROUWHUIS Klein nadelig effect groente en fruit van 
Delta Volkstuinen. Op 21 juni 2022 heeft het college de 
gemeenteraad geïnformeerd over het extra gewason-
derzoek op het gewas van de Delta Volkstuinen aan de 
Griftstraat in Helmond. 

Het college geeft in de raadsinformatiebrief aan dat:
- groenten en fruit uit de Delta Volkstuinen kan veilig ge-
geten worden;
- de bodem in de Delta Volkstuinen niet gesaneerd hoeft 
te worden;
- groente en fruit uit winkels waarschijnlijk minder 
PFAS bevatten dan groente en fruit afkomstig van Delta 
Volkstuinen;
-  het college degenen die groente en fruit uit de Delta  
Volkstuinen eten adviseert om ook groente en fruit  
afkomstig uit winkels of moestuinen elders in het land te 
consumeren.

Uit het onderzoek blijkt dat bij langjarig dagelijks eten van 
groenten van de Delta Volkstuinen een klein nadelig effect 
op de gezondheid van mensen kan ontstaan. Het nadelig 
effect is te klein om als juridische grondslag te dienen voor 
het uitvoeren van een bodemsanering op het moestuin-
complex.

Bodemsanering moestuincomplex Sluisdijk
Vorig jaar bleek dat het RIVM had geadviseerd om geen 
groente en fruit te eten uit de tuinen van Stichting 1e Hel-
mondse Volkstuinencomplex aan de Sluisdijk. Het college 
heeft inmiddels het (principe)besluit genomen om over te 
gaan tot sanering van de gronden. Wel worden de tuinders 
via meerdere bijeenkomsten gevraagd om op het besluit 
te reageren. Het saneren is voor de tuinders immers een 
ingrijpende maatregel. De reacties van de tuinders zal het 
college vervolgens meenemen in het definitief besluit over 
de maatregelen. Het college neemt op 12 juli dit definitieve 
besluit, om zo het risico van inname van PFAS via groente 
en fruit weg te nemen.

Bodemsanering 
moestuincomplex 
Sluisdijk
Sanering gronden Delta Volkstuinen niet nodig

WWW.HELMONDNU.NL
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Helmond-Oost Iedere maandag organiseert het HMC 
een Superkien in Soos 40, Azalealaan te Helmond. Met 
een totale prijzenpot van € 1.500,- met onder andere een 
hoofdprijs van € 400,- en een loterij voor het winnen van 
2 gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een gratis loterij plaats met prach-
tige 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 zomermaan-
den open om je kapotte spullen te repareren. Je bent van 
harte welkom 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. Koffie en thee zijn ook gratis!
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, Helmond. 
Zie ook www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

Brandevoort, Helmond-West en Mierlo-Hout Repairca-
fé 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. Re-
pareren? Heel slim!

Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar zijn per fiets of 
simpel transportmiddel zijn acceptabel en zullen in be-
handeling worden genomen. Wij repareren naar ons ver-
mogen en kennis elektrische en elektronische apparaten, 
speelgoed, naaimachines, gereedschap, kleding(repara-
ties), kinderspeelgoed, slijpen klein gereedschap en scha-
ren/messen, fietsen en ander klein materieel.

Mierlo-Hout Bridgeclub ’t Houtse Slem is weer gestart. 
We spelen op maandagavond competitie en vrijdagmid-
dag 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. 

Hebt u donderdagmiddag nog niets te doen en rikt u 
graag, dan kunt u elke donderdagmiddag vrij rikken in de 
Geseldonk. Er wordt niets van u gevraagd, alleen dat u op 
de hoogte bent van de beginselen van het rikken. Vragen 
en informatie bij dhr. Frits van Bussel, telefoon 06 – 30 73 
06 20.

Binnenstad Van 3 juni tot 20 juli 2022 exposeert de schil-
dersgroep van Atelier Simulart uit Helmond in de Fonkel. 
Simulart werkt onder leiding van Willy Boetzkes en Mariet 
vd Wasenburg in ‘De Uilenburcht’ te Helmond. Expositie 

te bezoeken tijdens openingsuren in wijkhuis De Fonkel, 
Prins Karelstraat 123 te Helmond.

Stiphout Bij Repaircafé Stiphout kun je je spulletjes gra-
tis laten repareren. Kom ermee naar De Ark (tegenover de 
Stiphoutse kerk). Vrijwilligers met twee rechtse handen 
staan voor u klaar en maken er een erezaak van om uw 
probleem op te lossen. U kunt er elke eerste donderdag 
(14.30 – 17.00 uur) en elke derde zaterdag (10.00 – 12.30 
uur) van de maand terecht. Om te weten welke spullen 
wel/niet onder handen genomen worden, kijk op onze 
website www.repaircafestiphout.wordpress.com.
Eerstvolgende openingsdagen: donderdag 7 juli en zater-
dag 16 juli. In de maand augustus zijn wij gesloten.

Helmond-Noord Speeltuin Leonardus organiseert in de zo-
mervakantie 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. Entree abonnementhouders gratis. Niet-abon-
nementhouders € 2,50 per kind. Volwassene € 1,65 inclu-
sief kopje koffie/thee. De speeltuin is gelegen aan de Mgr. 
Swinkelsstraat in Helmond.

Rijpelberg Baroniehof Buurttafel – Zomer in je bol - Za-
terdag 30 juli. Ook in de zomervakantie kun je gezellig bij 
de picknicktafel op de Baroniehof (in het parkje tegenover 
onder andere huisnummer 160) komen buurten op zater-
dag 30 juli van 12.00 tot 14.00 uur. Alleen, met z’n twee, 
met je kids, met je buren, dat maakt niet uit. Je mag ook 
gerust een vriend of vriendin meenemen, of je vader, moe-
der, opa, oma, kleinkind. Helemaal goed, hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! Iedereen is welkom. We hebben aller-
lei bord- en strandspellen voor jong en oud en we zorgen 
voor een zomerse sfeer en verkoelende ijsjes. Ook staat de 
Baroniehof Buurtbieb er weer met volop keuze uit allerlei 
soorten tweedehands boeken die je gratis mag meene-
men. Bij droog weer gaan de activiteiten door. Bij regen 
en/of storm vervalt de activiteit.

Brouwhuis Van-Alles-Wa Rommelmarkt op zondag 18 
september. KBO- Brouwhuis organiseert wederom een 
rommelmarkt en wel op zondag 18 september in wijkhuis 
de Brem van 10.00 tot 14.30. De toegangsprijs is slechts 
een euro per persoon.
Als u privéspulletjes wilt verkopen, dan kunt u een of meer-
dere tafels huren. € 3.50 voor een kleine tafel en € 5.00 
voor een grote tafel. Voor een kledingrek langs uw tafel 
betaalt u € 2.00 per meter. Kledingrek zelf meebrengen. U 
kunt zich aanmelden bij het secretariaat van KBO-Brouw-
huis, info@kbo-brouwhuis.nl. Appen naar 06 – 51 95 28 56 
kan natuurlijk ook.
De opbrengst van de tafelhuur en de entree komt geheel 
ten goede aan KBO-Brouwhuis.

Van alles wa 

Door: Hanneke van Bree

De kleuters gingen op zoek naar 
kunst in de wijk rond de school, zo-
als beelden bij mensen in de tuin en 
glas-in-loodramen in voordeuren. 
De oudere kinderen bekeken vol ver-
wondering de muurschilderingen in 
het centrum. Zo ontdekten de kinde-
ren uit de bovenbouw dat het gedicht 
op de muurschildering bij de Kegel-
baan zowel van links naar rechts als 
van rechts naar links gelezen kan 
worden. De kinderen van groep 3 en 4 
namen de moeite om het kunstwerk 
op de wand van de bibliotheek een 
uitbreiding te geven op de stoep. Het 
werd een waar krijtfestijn. 

Ook het schoolgebouw zelf bruis-
te van de kunstzinnige activiteiten. 
Voor alle kinderen was er op maan-
dag en dinsdag een workshop, ver-
zorgd door het Kunstkwartier. Kin-
deren leerden muziek maken met 
hun eigen lichaam bij een workshop 
bodypercussie en ze versierden de 
gangen van de school met tape-art. 
Bij de workshop stencil art leerden de 

kinderen dat kunst niet alleen mooi 
is, maar tevens een manier kan zijn 
om je maatschappelijke betrokken-
heid te tonen. De kleuters hebben 
zich uitgeleefd tijdens een workshop 
bij dansschool Danstijd en natuurlijk 
kon een workshop graffiti door Can 
Gallery voor de oudste kinderen niet 
ontbreken.

Op donderdag boden de leerkrachten 
zelf fantastische workshops aan. Zo 
kregen de kinderen de kans om met 
bodypainting aan de slag te gaan, 
maakten ze muziek met behulp van 
boomwhackers en leerden ze een 
leuke duodans.  Op vrijdag genoten 
alle kinderen van een spetterende 
dansworkshop, die verzorgd werd 
door Urban Sherman and The Hum-
ble Beats. De kunstweek werd afge-
sloten met een gezellige, druk be-
zochte presentatie voor alle ouders 
en grootouders. 

We worden in Helmond omringd door 
prachtige kunst. En één ding is zeker: 
dat weten de kinderen van basis-
school de Rank nu ook. 

Kunstweek 
basisschool 
de Rank 
HELMOND-NOORD Afgelopen week organiseerde basisschool de Rank haar 
jaarlijkse kunstweek. Dit jaar was het thema Street Art. Om van Street Art te 
kunnen genieten, hoefden de kinderen niet ver te reizen. Ze hebben allemaal 
genoten van de vele kunstwerken die Helmond kent. 

F | Rob van Bree.

De aanpak van de verkeersveiligheid staat bij de 
bewoners binnen de wijken en bij Mì Hellemonders 
hoog op de agenda. Er wordt vaak te hard gereden 
binnen de wijken. 

De gemeente Helmond heeft het plan opgevat om 
in de wijken dertig-kilometer-zones aan te brengen. 
Helmond-Noord is de eerste wijk waar dit wordt ge-
realiseerd, later zullen andere wijken volgen. De po-

litieke partij Mì Hellemonders vindt dat dit een goed 
idee is, maar wil toch een belangrijke aanvulling.

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli wil Mì Helle-
monders een motie indienen om prioriteit te leggen 
bij verkeersveiligheid verhogende maatregelen rond 
basis- en middelbare scholen. Mì Hellemonders 
heeft eerst telefonisch en via mail een onderzoek 
gehouden onder alle scholen. Daaruit kwam naar 

voren dat er weliswaar maatregelen rond de scholen 
waren genomen, maar dat er nog een verbeterslag te 
maken is. Het zou te lang duren om eerst per wijk dit 
probleem aan te pakken. Veiligheid voor onze kinde-
ren staat voorop.  

Herbie Guldenaar
Raadslid Mì Hellemonders

Aanpak verkeersveiligheid rond scholen 
prioriteit vind Mì Hellemonders 
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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 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; 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

Zaterdag 16 en zondag 17 juli: 16e zondag door het jaar
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en Kinderkerk
Intenties: Gonny van Berlo-van Kessel vw verjaardag; 

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij en Kinderkerk
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Christina Bernardina-Leer
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina
Luuk, zoon van Kevin en Sabine van Stiphout-Santegoeds
James, zoon van Rachel Verploegh en Jeffrey Lipscomb
Jaydi, dochter van Niels Dirks en macy Sterken
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv gregoriaans koor
Intenties: Zr. Theobalda Sanders; Theo van Bommel; Annie Vlamings- Bergerhof

Donderdag 21 juli
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst 
Zondag 10 juli staat tijdens de eredienst het evangelie van onze Here Jezus Christus centraal. 
We vieren tevens avondmaal waarin we het lijden, sterven én opstanding van onze Here Jezus 
Christus herdenken. Spreker is Hans Savert. 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 17 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 12 juli is er weer huiskring, we gaan dan verder met de Bijbelstudie ‘God bepaalt 
de tijd’.

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 14 juli is er vrouwensamenkomst.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 

Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

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.

Tijn Poelmann

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

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

Magis

  helder 
 over 
 wat een 
uitvaart    
  kost

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Valerie Goossens van DELA

WWW.HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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Hé Mantelzorger!
Wat was jouw geniet-
momentje vandaag?

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

in de rug gebruiken?
Als Helmondse mantelzorger vraag je nu 

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

allerlei informatie en goodies. 

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

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

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 13 juli
naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AKKERBOUW • BEROEP • BLIJSPEL • BOERDERIJ• DIKTE
ERDOOR • GELUK • GETOB • GRILL • GROENTJE • HOOFDLIJNEN 

HOTDOG • INKORTEN• JOKER •JOZEF • JUBILARIS• KINKEL
LEZEN • ONGEIN • ONGESCHIKT• OPLEGGEN • SKETCH • SNIJTAND

TREND • TROJKA • VERHUIZING • WINDMOLEN• ZAKELIJK

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

Oplossing week 25: BRIESEN

LAAT ZIEN DAT JE 
UIT HELMOND KOMT!

Winnaar krijgt een uniek Helmonds shirt. 
Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: 

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

BINNENSTAD Midden in de Helmondse Le-
onardusbuurt worden kunstenaars uitgeno-
digd om twee weken lang te komen wonen 
en werken. Tijdens hun verblijf in deze Artist 
in Residence Bij de Populieren laten zij zich 
voor hun werk inspireren door de stad, de 
wijk en de bewoners.

Op maandag 11 juli is Marina Jacob uit Frank-
furt onze gastkunstenaar. Marina werkt met 
sculpturen en grootschalige tekeningen met 
elementen van performance. Marina is, voor 
ze naar Nederland komt, zes weken te gast ge-
weest in Zweden waar ze zich heeft laten inspi-
reren door de stad waar ze toen verbleef. Ook 
in Helmond wil ze haar werk laten ontstaan 
vanuit dat wat leeft en heeft geleefd in de stad 
en de Leonardusbuurt. Ze is geïnteresseerd in 
hoe persoonlijke herinneringen en ervaringen 
zich uiten in patronen, texturen, kleuren en 
andere objecten. Hierbij kan gedacht worden 
aan textiel dat natuurlijk diep geworteld is in 
de geschiedenis van Helmond, maar het kun-
nen ook hedendaagse objecten zijn. Helmon-
ders worden uitgenodigd om mee te helpen 
aan het kunstwerk van Marina door een stukje 
van hun eigen geschiedenis te delen. Dit kan 
een verhaal zijn, een stukje textiel, maar ook 
een object met specifieke herinneringen.

U bent van harte welkom om Marina te be-
zoeken tijdens de open studiodag op het 
adres Bij de Populieren 1 op zaterdag 16 juli 
van 13.00-17.00 uur. Maar u mag ook mailen 
naar air.helmond@gmail.com om uw verhaal 
te delen of voor meer informatie. Op zaterdag 
23 juli geeft Marina een presentatie om 15.00 
uur. Op onze social media delen we de ont-
wikkelingen binnen de Artist in Residence. 

Facebook: AiRHelmond BijdePopulieren
Instagram: airbijdepopulieren

Artist in Residence 
Bij de Populieren 

F | Robin Åhlgren.

HELMOND/KERKRADE Op vrijdagavond 15 
juli 2022 reizen de slagwerkers van het Hel-
monds Muziek Corps af naar Kerkrade om 
daar op het Wereld Muziek Concours het 
multidisciplinaire werk ‘Extra Terra’ ten ge-
hore te brengen. Een uniek muzikaal werk op 
een uniek podium. 

Nog niet eerder speelde een Helmonds or-
kest op het Wereld Muziek Concours. “Oor-
spronkelijk was het idee om ‘Extra Terra’ uit 
te voeren in Theater Speelhuis met een jury 
op locatie. Dit ging echter niet door, dus toen 
hebben we de WMC-organisatie benaderd. 
We hebben vervolgens ons concept gepresen-
teerd en op basis van onze muzikale kwaliteit 
in combinatie met het unieke concept, hebben 
we een wildcard gekregen”, aldus dirigent Rob 
van der Sommen. 

Extra Terra
Na het slagwerkspektakel ‘The big earthqua-
ke’ in 2015 en ‘The journey’ in 2019 zoekt het 
Slagwerk Ensemble (SWE) van Helmonds Mu-
ziek Corps nu het buitenaardse op.  Componist 
Etiënne Houben is van jongs af aan al gefasci-
neerd door alles wat zich in de ruimte afspeelt, 
alles buiten de aarde, Extra Terra (red.). Naar 
aanleiding van de documentaire ‘Making the 
new earth’ schreef hij – speciaal voor het slag-
werkensemble van Helmonds Muziek Corps – 
‘Extra Terra’. 
Het werk verklankt een ruimtereis. Een reis 
die – niet geheel toevallig - start op 15 juli 

1965, als een Amerikaanse satelliet de eerste 
opnames maakt van de planeet Mars. Na een 
zinderende reis wordt Mars bereikt en klinkt 
er toekomstmuziek: de eerste buitenaardse 
maatschappij is een feit!

Muzikaal spektakelstuk
Het werk Extra Terra leent zich uitstekend 
voor het vertellen van een muzikaal verhaal – 
één van de criteria waar de jury van het WMC – 
en daarom is een artistiek team samengesteld 
dat het publiek mee gaat nemen op de ruim-
tereis. Animaties worden verzorgd door Jake 
Hellenberg, het lichtplan is in handen van Jas-
per Claessens en ook verhalenverteller Robert 
v.d. Broek is aangeschoven. Een speciale rol is 
weggelegd voor Cas Kuyten die letterlijk gaat 
dromen op het podium in Kerkrade. 
Met nog een ruime week op de teller richting 
de ‘lift-off’ begint de spanning op te lopen bij 
de slagwerkers, zo vertelt Rob van der Som-
men: “Door de bekende coronaperikelen was 
het repetitiebezoek niet altijd optimaal, maar 
na een goede beoordeling tijdens het Peel-
toernooi en met de groei die we per repetitie 
maken, heb ik er alle vertrouwen in.”
Ook nieuwsgierig naar dit buitenaards 
slagwerkspektakel? Op vrijdagavond 8 juli 
brengen zowel het slagwerkensemble van 
Helmonds Muziek Corps als het slagwerken-
semble van St. Cecilia Milheeze hun volledige 
WMC-programma in De Eendracht in Gemert 
(Sint Annastraat 60, 5421 KC Gemert, Neder-
land). Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. 

Slagwerkers van het Helmonds Muziek Corps



vrijdag 8 juli 2022 19

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, 

Peeleik 7 | AKO, Brouwhorst 27

BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | 

Jumbo, Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, 

De Plaetse 87

DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10

Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4

HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | 

Delifrance, Bibliotheek Helmond-Peel, 

Watermolenwal 11, Keizerinnedeal 70.

HELMOND-LUNGENDONK 

Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16

HELMOND-NOORD 

Primera, winkelcentrum De Bus

HELMOND-WEST Westwijzer 

Cortenbachstraat 70, The Readshop/

postkantoor Mierloseweg 10, Esso Relou 

Europaweg Noord + Zuid

MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & 

Fritsenplein | Shell tankstation Verbakel, 

Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 

Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | 

Wijkhuis Geseldonk, Cederhoutstraat 44 | 

Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244

ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD 

Bezoekershal Elkerliek

RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | 

Jumbo, Wederhof 14

STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen
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DIVERSEN

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

etc. Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

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

FEESTJE? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

06-13362457.

www.grootpeelland.nl

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

WONINGONTRUIMINGEN 

MARKTEN EN BRADERIEËN

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

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

BESTRATING

Grond- en stratenmakersbedrijf v.o.f.
L.M. Haazen & ZN.
Marslaan 14, 5702 HC  Helmond
Tel. 0492-526922, M. 06-51304101

€7,-
per m2

Profiteer van 1 jaar garantie 
en 25 jaar ervaring. 
Laat vrijblijvend een offerte 
maken bij de bekendste
stratenmakers van Helmond.

• Ook plaatsen we alle 
 soorten schuttingen
• Zorgen wij voor de aan en afvoer
 van zand, stenen en tegels.
• Wij maken vlonders, afdaken 
 en vijvers
• Wij maken uw tuin zoals u het wil
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzenVOLOP 
FIETSEN OP 
VOORRAAD

BESTEL OP TIJD VOORKOM TELEURSTELLING DOOR OPLOPENDE LEVERTIJDEN

waardebon|DL

20% 
KORTING
OP EEN 
FIETSTAS 
NAAR 
KEUZE
Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 15 juli 2022


