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EXTRA 
BIJVERDIENEN?

Wij zoeken
vakantiebezorgers!

06-18938912 
bezorging@deloop.eu

HELMOND-NOORD: 
Route 1: Astronautenlaan, 

Marslaan, Jupiterlaan.
Route 2: Abraham Bloemaerstraat, 

Gerard Doustraat, 
Johannes Vermeerlaan.

CENTRUM:
Route 1:Drietipstraat, Jan 
Stevensstraat, Wolfstraat.

Route 2: Asterstraat, Fresiastraat, 
Leliestraat.

Route 3: Bakelsedijk, 
Luchtvaartplein, Piet Soerstraat.

RIJPELBERG:
Route 1: Baroniehof, 

Groningenhof, Utrechtplein.

ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING

APKBINNEN 1 MAAND 
GRATIS HERKEURING!

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

ONAFHANKELIJKE 

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

NIEUWE BANDEN
ALLE TOPMERKEN, VOOR ELK AUTOMODEL!

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

WESPEN
BESTRIJDING

06-22777031 
Ook ’s avonds bereikbaar.

www.tuincentrumdenheikant.nl 

Nederpop All Stars 
met Henk Westbroek 
op Kasteeltuinpodium

Hebben we de afgelopen weken kunnen genieten van Hard2Get, Axioma, The 
B-machine en Queen Must Go On, deze week kun je komen meezingen met on-
vervalste Nederpop. Nederpop All Stars neemt je mee op een muzikale roadtrip 
langs de legendarische Nederpopklassiekers. Denk aan vele hits van onder an-
dere Het Goede Doel, Ramses Shaffy en Paul de Leeuw. Lees verder op pag. 3

HELMOND Ben jij al naar mooie muziek gaan luisteren in de 
Kasteeltuin? Lekker dansen, meezingen en/of een biertje pakken 
met je vrienden? De gratis concerten die elke zomer in onze mooie 
Kasteeltuin georganiseerd worden, zijn echte opstekers voor 
Helmond. Waar kun je nog gratis een fijne live band aanschouwen? 
In Helmond dus! Ook deze vrijdagavond is het weer feest.

F | Kasteeltuinconcerten
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Renault Captur 1.3 TCe Intens 2019
70Dkm, Navigatie, ECC, Pdc, LED, Lmv, 
Cruise control, € 289 p/m 19.900

Mazda 2 1.5 Skyactiv-G Luxury 2021
11Dkm, Navi,gatie LED, Cruise control, 
BlueTooth, Airco, € 329 p/m 21.445

Kia Rio 1.2i Comfort Sport 2016
Airco, Alcantara , 5-Deurs, Cruise control 11.445

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

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

Kia Sportage 1.6 GDI BusinessLine 2014
79Dkm, 1ste eigenaar, Navigatie, Camera, 
Cruise control 16.945

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
55Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Hoge 
instap, Meest luxe uitvoering, € 259 p/m 18.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2017
97Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise & climate control, Trekhaak, €289 p/m19.950

Nissan Juke 1.6 Connect Edition 2015
58Dkm, Automaat, Trekhaak, Navigatie, 
Camera, Cruise control 15.945

Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion Sport 2018
50Dkm, Automaat, ECC, 191pk, Adaptive 
cruise, D.hoek assist, Pdc, € 419 p/m 29.950

Kia Sportage 1.6 BusinessLine 2014
79Dkm, Navigatie, Camera, 
Pdc voor + achter 16.945

Audi A3 1.4TFSi 2016
Automaat, S Line, Schuifdak, Keyless 25.945

Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration 2011
81Dkm, Airco, Cruise control, Camera 8.945

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

FIAT Panda 0.9 TwinAir Sempre 2013
85Dkm, Airco, LMV, Elektrische ramen, 
Trekhaak, € 99 p/m 5.950

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
78Dkm, Airco, Bluetooth, Eelektrische 
ramen, Parkeersensoren v&a, € 199 p/m 13.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A - Openingstijden: ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
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Vervolg pag. 1
Een band van door de wol ge-
verfde muzikanten die hun spo-
ren in de Nederpop ruimschoots 
hebben verdiend. Aangevuld 
met Henk Westbroek (Zelfs Je 
Naam Is Mooi) staan ze garant 
voor een avond onvervalste Ne-
derlandstalige popmuziek waar-
bij ook recente poppareltjes vol-
op aan bod komen.

PodiumTwee
Op PodiumTwee, waar de focus 
ligt op lokale en regionale bands 
en waar voldoende zitplaatsen 
zijn, wordt een rustiger alterna-
tief geboden. Daar staat deze 
week The NODA op het podium. 
NODA Funky Soul band speelt 
de beste soul- en funkmuziek. 
Bekende nummers van The Jack-
sons, 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 gegaran-
deerd voor een gezellig, goed en 
dansbaar feestje met hun topbe-
zetting!

Na deze vrijdag nog 
3 mooie avonden
Ben je deze vrijdag verhinderd, 
maar wil je nog wel graag naar 
de Kasteeltuinconcerten ko-
men? Je krijgt nog een paar her-
kansingen. Op 12 augustus staat 
coverband Baby Blue op de plan-
ken van het hoofdpodium, 19 
augustus is het de beurt aan The 
Rootsriders (Bob Marley Tribute) 
en de 26e sluiten we af met een 
spetterende Hazes-avond. Op 
PodiumTwee staan dan respec-
tievelijk Colibri, Bad Backbones 
en Chicago Capitals.

Meer weten? Kijk op 
www.kasteeltuinconcerten.nl

Helmond start 
pilot met slimme 
verkeerlichten 
voor fietsers 

De Gemeente Helmond wil het aan-
trekkelijker maken om de fiets te 
pakken en kijkt naar mogelijkheden 
om fietsgebruik te stimuleren. Het 
verkorten van de wachttijd voor 
een verkeerslicht is een van die mo-
gelijkheden. Vanaf begin augustus 
krijgen fietsers op de kruising Presi-
dent Rooseveltlaan met de Jan van 
Brabantlaan en Boerhaavelaan, die 
vanuit de richting Stiphout komen, 
sneller groen licht. Helmond koos 
voor deze locatie omdat het op een 
belangrijke fietsroute ligt.  Als de 
proef succesvol is, wil wethouder 
Arno Bonte, Duurzaamheid en Mo-

biliteit, fietsers bij meer verkeers-
lichten vaker groen geven: “We gaan 
in Helmond de rode loper uitrollen 
voor fietsers. Nu is de auto op veel 
plekken nog te dominant. Fietsen is 
voor de korte afstand een veel beter 
alternatief. Het is gezonder en zorgt 
voor minder luchtvervuiling. Daar-
om belonen we fietsers met kortere 
wachttijden bij verkeerslichten.”

Hoe werken intelligente
 verkeerslichten?
De meeste verkeerslichten merken 
fietsers pas op wanneer ze dicht bij 
het kruispunt zijn. Dit is waarom fiet-

sers vaak langer moeten wachten. 
De verkeerslichten aan de President 
Rooseveltlaan worden aangestuurd 
door een camera die verder van het 
kruispunt vandaan hangt. Fietsers 
worden daarom eerder waargeno-
men door het systeem. Speciale soft-
ware in deze camera herkent fietsers 
en geeft een signaal aan het verkeers-
licht. Hierdoor kan het verkeerslicht 
keuzes maken die in het belang zijn 
van de fietsers, bijvoorbeeld door hen 
eerder groen licht te geven. 

Privacy verkeersdeelnemers 
garanderen
De camera, die gekoppeld is met 
het slimme verkeerslicht, werkt met 
beeldherkenning om onderscheid 
te maken tussen fietsers en auto’s. 
Een van de voorwaarden bij deze pi-
lot was dat de privacy van verkeers-

deelnemers gewaarborgd wordt. De 
beelden worden daarom alleen in de 
camera verwerkt en niet via internet 
verstuurd. Bovendien worden de 
beelden niet gedeeld met handha-
ving of de politie en er worden geen 
gegevens van verkeersdeelnemers 
opgeslagen. De camera en de bijbe-
horende software voldoen aan de 
Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG).

De camera is eind juli bevestigd aan 
een lichtmast op zo’n 80 meter van 
het kruispunt (ter hoogte van de Van 
Het Hoffstraat). De proef loopt tot 
begin november en de eerste resul-
taten worden begin komend jaar ver-
wacht. Helmond gaat dan bekijken of 
ze fietsers bij slimme verkeerslichten 
met deze techniek op meer locaties 
eerder groen kunnen geven.

HELMOND | Vanaf begin augustus krijgen fietsers op de kruising President 
Rooseveltlaan met de Jan van Brabantlaan en Boerhaavelaan in Helmond 
sneller groen licht. De gemeente koos deze locatie uit voor een pilot met 
slimme verkeerlichten die ervoor moet zorgen dat fietsers minder lang voor 
een rood verkeerslicht hoeven te wachten. Tijdens deze proef wordt bekeken 
of deze verkeerslichten er inderdaad voor zorgen dat fietsers minder lang 
hoeven te wachten. Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan 
voor het overige verkeer zijn. De proef duurt tot begin november en de eerste 
resultaten worden begin 2023 verwacht. 

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

 

Wat hebben we genoten afgelopen vrijdagen bij de Kasteel-
tuinconcerten. De tributeband van Queen was geweldig vorige 
week, wat een sfeer, wat een ambiance!
We kunnen wel stellen dat dit evenement, HET evenement 
van Helmond e.o. is. Zoveel mensen die in goede harmonie 
het leven vieren. Ja hoor, ook uit de regio veel bezoekers, wat 
een Helmond-promotie. Ook de horeca doet het na 23.00 uur 

goed, omdat veel bezoekers de ‘stad’ nog intrekken, ook alle-
maal in goede harmonie. Na de ‘corona’-jaren een opsteker 
voor de ondernemingen, die meer dan welkom is.
Complimenten voor Geert Blenckers van City Events Helmond 
en zijn team. Je moet toch maar je nek uitsteken. Gemeente 
Helmond, steun deze ondernemer, hij verdient het.
Ook hoorden we waar de organisatie allemaal tegenaan loopt 
en extra kosten moet maken. Bijv. er moet elke vrijdagnacht 
afgebroken worden, omdat sommige objecten niet mogen 
blijven staan? Dus elke week extra werk en kosten, is dit wel 
nodig? Ook eist de vergunning dat voor elke 250 bezoekers 

een beveiliger aanwezig moet zijn, bijv. bij 7000 bezoekers, 
28 beveiligers? Extra EHBO, extra verlichting, extra dit, extra 
dat. Allemaal extra kosten… De consumpties zijn aan de prijs, 
dat wel, maar het is gratis entree, met elke week gratis goede 
bands op het podium. Zo betaalt iedereen een beetje mee, dui-
delijk en rechtvaardig toch?
Gemeente denk met Geert mee, hij verdiend het!
Al met al een prachtig evenement, het bezoeken waard.

Aanstaande vrijdag zijn we er weer.
Een trouwe bezoeker!

Ingezonden brief
Kasteeltuinconcerten 2022 
GEWELDIG!

Buurtenquête Houtsdonk
HELMOND-WEST | Tijdens het tot 
stand komen van de Gebiedsvisie 
Houtsdonk is naar voren gekomen 
dat de verkeersveiligheid in de buurt 
Houtsdonk al jaren flink te wensen 
over laat. Ook bestaan er grote zor-
gen over de toekomstige situatie 
met een grote verkeersader dwars 
door de groene verkeersluwe buurt.

Dit signaal hebben we vanuit de 
wijkraad opgepakt om in een sa-
menwerking met Veilig Verkeer Ne-
derland (VVN) en de gemeente de 
huidige knelpunten goed in kaart te 
brengen en vervolgens aan te pak-
ken. Een succesvolle aanpak van de 

huidige problemen kan ook de zorgen 
over de toekomstige situatie doen af-
nemen, maar eerst zien dan geloven.
Alle bewoners van de buurt Houts-
donk hebben daarom een enquête-
formulier ontvangen waarin zij aan 
kunnen geven waar de schoen knelt. 
Met de input van deze bewoners 
gaan wij vervolgens aan de slag, sa-
men met VVN en gemeente. Het is 
dus belangrijk dat de bewoners van 
zich laten horen, want daar doen we 
het voor!
Mocht u zelf meer locaties kennen 
waar de verkeersveiligheid te wensen 
overlaat, dan kunt u dat aangeven in 
het Participatiepunt van VVN (parti-

cipatiepunt.vvn.nl, vervolgens klik-
ken op ‘maak een melding’). Met be-
hulp van dit digitale platform worden 
alle onveilige situaties in Nederland 
verzameld en gemeenten worden 
hierover geïnformeerd.
Heeft u vragen of wil u meedoen met 
eventuele verkeersveiligheidsacties 
in de buurt, stuur even een berichtje 
naar secretaris@helmond-west.org

HELMOND | Tegenwoordig 
maakt haast iedereen wel va-
kantiefoto’s. Moest je vroeger 
een camera meezeulen in de 
bagage, nu heeft bijna iedereen 
een smartphone waarmee je in 
een oogwenk een mooie foto ge-
maakt hebt. 

Wij zijn benieuwd waar onze le-
zers op vakantie zijn of zijn ge-
weest. Heb je een leuke, spontane 
of grappige foto gemaakt? In ei-
gen land of in Verweggistan? Wil 
je de groetjes doen vanuit je va-
kantiebestemming? Of brengt een 
bepaalde foto je weer terug naar je 

vakantie? Heb je misschien De Loop 
gelezen op je vakantie-adres? Laat 
het zien op de foto! 
 Laat ons meegenieten van je vakan-
tie. Stuur je foto in naar redactie@
deloop.eu en vertel je verhaal. De 
leukste inzendingen plaatsen we vol-
gende week in deze krant.

Vakantiefoto’s
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Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Meienvoort 2 22-07-2022 Buurtbarbeque Meienvoort,  2022-X2253

  3 september 2022  

Elsdonk 28 22-07-2022 Ponykamp 2022 The Movie,  2022-X2257

  25 t/m 29 juli 2022  

Cacaokade 1 25-07-2022 Infected Zomer Lounge Cacaofabriek,  2022-X2283

  7 augustus 2022  

Terrein de Meent/ORO,  25-07-2022 Burendag Baroniehof 2022,  2022-X2285

Baroniehof 189  24 september 2022  

Markt thv nr. 7 en nr. 42,  28-07-2022 Blaasfestijn centrum Helmond 2022,  2022-X2318

Havenplein thv en 8, Havenweg thv nr. 4,   25 september 2022 

Kasteellaan thv nr. 8 en Veestraat thv nr. 31 

Hortensiapark  29-07-2022 Viering Bevrijding Helmond,  2022-X2330

(Wethouder van Wellaan)  25 september 2022 

Hulshoeve 10,16, 17 en 18 29-07-2022 Buurtbarbecue Hulshoeve,  2022-X2332

  24 september 2022  

Luis Donkerspleintje  28-07-2022 Halloween Brouwhuis, 29 oktober 2022  2022-X2327

Walnoothof 31-07-2022 Buurtbarbecue Walnoothof,  2022-X2346

  3 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:

Cacaokade 1 27-07-2022 Infected Zomer Lounge Cacaofabriek,  2022-X2283

  7 augustus 2022  

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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 reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Walnoothof 10 25-07-2022 plaatsen overkapping 7096017

Snelliusstraat 7 25-07-2022 oprichten carport 6899801

Walenburgweide 1 25-07-2022 oprichten carport 7145371

Zoete Kers 28 26-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6237767

Noord Parallelweg 27 26-07-2022 maken uitweg 6967711

Binderseind 23-25 27-07-2022 aanbrengen fysieke scheiding en  6885997

  wijzigen huisnummer. 

Beelsstraat 60 28-07-2022 verbouwen woning 7061359

De Korte Geer 11 29-07-2022 vergroten woning 7080703

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

 legging vanaf:

Kaldersedijk 32 05-08-2022 oprichten woning, maken uitweg en  6380263

  strijdig gebruik

3e Haagstraat 67,  05-08-2022 Oprichten 9 appartementen 6171017

67A t/m 67H 

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 5 augustus 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

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

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

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

telefoonnummer 14-0492).

Blauwalg bij u in de buurt? 
Is het lange tijd droog en warm? Dan kan dat voor blauwalgenbloei zorgen in 
oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking 
met de huid of inname kan dit bij zowel mens als dier zorgen voor irritaties. 
Wilt u weten of er in een vijver, sloot of beek in uw buurt blauwalgenbloei is 
vastgesteld? Ga dan naar de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl) 
voor een actueel overzicht. 

Wat is blauwalgenbloei? 
Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden. Als blauwalgen 
zich echter explosief vermenigvuldigen is er sprake van blauwalgenbloei. 
Bij blauwalgenbloei ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het 
water. Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt, wordt de hoeveelheid 
blauwalgen minder en wordt het water weer helder. 

Het vaststellen van bloeialgenbloei
Bij een vermoeden van blauwalgenbloei controleert het waterschap Aa en Maas 
de betreffende locatie. Als er blauwalgenbloei is vastgesteld dan worden er bij 
het water waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd dan ieder contact met het 
water. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over blauwalgen, een melding maken of een actueel 
overzicht van alle locaties waar blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de 
website van het waterschap www.aaenmaas.nl. 

Bekendmakingen

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

Beursplein  08-06-2022 plaatsen hekwerk  7033575

sectie HMD00-I- nummer 1773

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

Doornpad 1A  begane grond  

Pastoor Elsenstraat 34 15-06-2022 vergroten woning  6655001

De Wiel 2, 2A t/m 2E en  14-06-2022 kamerverhuurpand (16 kamers)  7049211

Kerkstraat Zuid 15  verbouwen naar 7 appartementen  

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

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

Betuwehof 10 25-07-2022 maken uitweg 7152227

Liverdonk kavel L 63 25-07-2022 maken uitweg 7152721

Liverdonk kavel L 63 25-07-2022 oprichten woning 6395313

Zandstraat 41 25-07-2022 plaatsen reclame 7150839

Maisdijk 7 25-07-2022 vergroten bedrijfspand 7142093

Rupelstraat 56A 22-07-2022 maken uitweg 7149333

Dierdonkpark 10 22-07-2022 wijzigen brandcompartimenten en  7148909

  plaatsen entresol 

Lindbergplein 22-07-2022 kappen 8 bomen 7146967

Rivierensingel (721) 22-07-2022 oprichten woning 7146943

Nieuwveld 21 26-07-2022 plaatsen toegangsdeur 51123408

Braakweg 22 26-07-2022 vergroten woning 5830473

Goorloopzone 26-07-2022 kappen van 2 bomen 7154609

Plesmanlaan 109 26-07-2022 plaatsen airco (voorzijde) 7156647

Grasbeemd 2 27-07-2022 plaatsen 2 fietsenstallingen 7156055

van der Brugghenstraat 19 27-07-2022 vergroten woning 7031553

Grasbeemd 2 28-07-2022 oprichten cleanroom 7157821

Abendonk 35 28-07-2022 maken uitweg 7161313

Dorpsstraat 53 28-07-2022 vergroten woning   6943889

Sectie F, nummer 1174,  29-07-2022 plaatsen auto-, loop- en 7164011

Waterburcht 7  fietsbrugverbinding   

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

Brandevoortse Dreef 101 27-07-2022 plaatsen gevelreclame 6961939

Meijerijhof 14 28-07-2022 wijzigen gevel (voorzijde) 7051773

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende exploitatievergunning is verleend.

Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratie nr./

Datum vergunning

WOVIMZ Molenstraat 205 Exploitatievergunning seksbioscoop 50963730/

Entertainment 19 juli 2022

Meer informatie 

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

exploitatievergunning via telefoonnummer 14-0492 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

Lidl Nederland GmbH Taftstraat 2 Het uitbreiden van een supermarkt

Wet bodembescherming (Wbb) Taftstraat 2 (Lidl) 
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een voornemen de bodem 

te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van 

de bodem wordt verminderd of verplaatst op de locatie Taftstraat 2 (Lidl) (AA079410226) te 

Helmond.

Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb.

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

dat op 26 juli 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van LIDL Nederland GmbH en betreft de locatie die bekend staat als 

Taftstraat 2 (Lidl) met locatiecode AA079410226.

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Bezwaar maken is niet mogelijk.

Hebt u vragen over deze kennisgeving? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum 

via tel. (14) 0492.

Wet bodembescherming (Wbb) Rivierensingel nabij 116
Besluit in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) tot het instemmen met 

het evaluatieverslag voor de locatie Rivierensingel nabij 116 - calamiteit warmtenet 

(AA079409861) te Helmond.

Besluit ingevolge artikel 39c Wbb.

Veolia Energie Netwerken B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het 

evaluatieverslag van een bodemsanering voor de locatie Rivierensingel nabij 116 - calamiteit 

warmtenet te Helmond (locatiecode: AA079409861).

Het College van B&W heeft het volgende besloten om in te stemmen met het 

deelevaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee als afgerond.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 3 augustus 2022 tot 14 september 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 14 

september). 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. Tevens 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 4 augustus 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.

Ook huisartsen en artsen van het El-
kerliek ziekenhuis werken mee aan 
deze beurs. Meld je aan als stand-
houder. Zowel standhouders als 
bezoekers hebben gratis toegang 
tot deze beurs. De kosten voor deze 
beurs worden gedragen door de or-
ganisatie. 

Door een gezondere leefstijl kunnen 
we gezondheidsproblemen gedeel-
telijk voorkomen of verlichten. Door 
gewoonweg iets meer te bewegen, 
beter te letten op onze voeding, wat 

vaker te ontspannen of ons in te zet-
ten voor iets waar we voldoening uit-
halen, werken we al aan een betere 
gezondheid. 

Gezond bewegen, gezonde 
én lekkere hapjes
Op zondag 2 oktober organiseert 
Kansrijk Mierlo-Hout samen met 
vele partners de beurs 'Op je Gezond-
heid'. Een dag met veel informatie 
over bewegen en voeding. Talloze 
verenigingen en organisaties gaan 
graag met je in gesprek en informe-

ren je over de mogelijkheden. Er zijn 
gezellige stands met gezonde, maar 
ook lekkere hapjes. Neem deel aan 
de gezondheidscheck en krijg direct 
een persoonlijk advies. 

Maak gebruik van het aanbod aan 
proeflessen en krijg antwoord op 
vragen, waar je mee zit. Kortom een 
beurs, die zo veel omvattend is, dat 
er voor elk wat wils is. Zelfs voor ie-
mand, die supergezond is en naar 
een gezellig evenement wil. Dus kom 
naar de beurs om kennis te maken 
met alles wat Helmond op het gebied 
van gezondheid en een gezonde leef-
stijl te bieden heeft!

Ook een GRATIS stand op deze beurs?
Heb je belangstelling om ook jouw 
gezond product of bedrijf te promo-
ten tijdens deze beurs, meld je dan 
tot 1 september gratis aan via de web-
site www.opjegezondheid.nu via het 
aanmeldformulier of mail even naar 
info@kansrijkmierlohout.nl.

Doe mee aan de
Gezondheidsbeurs
Op je Gezondheid!
MIERLO-HOUT Een nieuw evenement in Helmond: een Gezond-
heidsbeurs die wordt gehouden in De Geseldonk op zondag 2 
oktober 2022 van 11.00-17.00 uur. De organisatie ligt in handen 
van Kansrijk Mierlo-Hout, OVMH, Wijkmanagement Helmond, 
Gezond Helmond, Jibb+ en nog vele andere organisaties. 

www.opjegezondheid.nu
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VAKANTIETAS
6 Witte bollen 2,25

4 Krentenbollen  2,95

Halve peperkoek  1,95

4 Eierkoeken  3,50

5 Kwarkbolletjes  2,65

 
13,30           

     Nu 9,75

4 WEKEN GELDIG
t/m 30 augustus

4 Eierkoeken  3,50

5 Kwarkbolletjes  2,65

 
13,30           

     Nu 9,           9,           759,759,ruim
26%
korting

ELKE WOENSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

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

Slijterij/distilleerderij De Deftige Aap,
voor uw lekkerste wijnen, zelfgebrouwen bieren

en hemelse huisgestookte distillaten,
waar u alleen al voor de beleving graag binnenwandelt.

De Deftige Aap
Markt 12 • Helmond • T 0492-729592
slijterij@deftigeaap.nl • www.uwtopslijterdedeftigeaap.nl

Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden

Aanbiedingen zijn geldig van 03-08-2022 t/m 23-08-2022

Jura 10 years
Single Malt 

Scotch Whisky
70 cl

Ballantine’s
Blended 

Scotch Whisky
100 cl

Dujardin 
 Vieux
100 cl

Goblet 
 Jonge

Graanjenever
100 cl

Poliakov 
Vodka 

 100% Pure 
Graanvodka

100 cl

Absolut 
 Vodka
70 cl

31.99 21.99 7.49 13.49 14.49 17.99 15.49

Mar da Palha
Lisboa, Portugal 
• Syrah
• Sauvignon Blanc
75 cl

per fles

Les 4 Pierres 
Côtes de Gascogne, Frankrijk 
Sauvignon Blanc
Aude, Frankrijk
Cabernet Sauvignon

Veneto, Italië 
Pinot Grigio
75 cl

per fles 6.99

7.99

Tanqueray

• London Dry Gin

• Flor de Sevilla Gin
• Blackcurrant Royale

 per fles

• Gin no. 10
70 cl

16.99
EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

• Bramen
• Vlierbessen
50 cl

per fles

Boomsma
• Limoen
• Koffie
50 cl

doos á 6 flessen

32.
99

(= 5.50 per fles)

copa
glas

cadeau
OP=OP

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

23.99

28.99

TOT 50% KORTING! 

3 t/m 9 augustus

SALESALE
3 t/m 9 augustus

SALESALESALESALESALE
Z   MERZ   MER

3 t/m 9 augustus

Z   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MERZ   MER

Va
st

e planten 9cm-pot

50%
KORTING

Tu
in

meubelen

SCHERP 

GEPRIJSD!

B
ui

te

npotterie

TOT

50%
KORTING

Fr

uit planten

-25%
KORTING

Kussens

2+1 
GRATIS

Grote Hebe
In 23cm-pot. 14.99 p.st.

1+1 
GRATIS

Aster
Deze winterharde aster heeft een 
rijke paarse bloei in het najaar. In 
12cm-pot. 2.49 p.st.
rijke paarse bloei in het najaar. In 
12cm-pot. 2.49 p.st.

b

12cm-pot. 2.49 p.st.12cm-pot. 2.49 p.st.

Cyclamen in schaal
In diverse kleuren. 8.99 p.st.

Alpenroosje
Of Cuphea bloeit de hele 
zomer. In diverse kleuren. 
1.99 p.st.

ten

Exacum
2.49 p.st.

1+1 
GRATIS

1+1 
GRATIS

1+1 
GRATIS

1+1 
GRATIS

Helmond Akkerweg 70
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Door: Floortje Jansen
Foto's: Pim Hegeman

Met zijn jongere broertje ontdekte Pim 
als kind al gauw het bewerkingspro-
gramma WindowsMoviemaker. “Dat 
was nog op de oude Windows XP”, 
lacht hij. “Door shots achter elkaar te 
plakken en er muziek onder te zetten 
kon je een heel verhaal vertellen! Dat 
was magisch.” De camera van zijn 
ouders werd gebruikt voor een eerste 
film van drie kwartier, tijdens de va-
kantie. De kijker werd getrakteerd op 

een gehele rondleiding over de cam-
ping. Later, toen beide broers op de 
middelbare school zaten, zwakte het 
een beetje af. “Wanneer ik een filmpje 
kon maken als schoolopdracht, ging ik 
all the way”, vertelt Pim. 

“Ik wist altijd al dat ik er iets mee wil-
de doen. Maar toen ik op school een 
profielkeuze moest maken, raadde de 
decaan me aan om een natuurprofiel 
te doen, omdat dat het veiligst was 
qua opties voor een vervolgstudie”, 
zegt Pim. “Daar ben ik op gezakt, die 

vakken vond ik helemaal niet leuk.” 
Na omwegen met een tweede keer 
havo 5 en een begin aan een andere 
hbo belandde Pim toch waar hij wezen 
wilde: op de filmopleiding. Inmiddels 
gaat hij bijna zijn vierde jaar in. “Nog 
een half jaar stage lopen en dan mijn 
eigen afstudeerproject!” Of dat net 
zo vol absurdistische humor komt als 
‘Filmavond Voor Beginners’ weet hij 
nog niet zeker. Bij het publiek viel die 
licht vervreemdende stijl zeer goed in 
de smaak, zoals in de korte documen-
taire over een jongen die zich aange-
trokken voelt tot asfalt en het levens-
verhaal van de uit de smaak gevallen 
ouderwetse broekenpers. “Na een 
goed leven op een hotelkamer, waar 

hij in de oude tijd alle broeken van 
de gasten mocht persen, kijkt nu nie-
mand meer naar hem om. Hij besluit 
te gaan schilderen en wordt daarmee 
wereldberoemd.” Een wild leven vol 
rock en roll en drugs wordt het hou-
ten stuk fataal. “Met name die film 
vonden mensen heel tof, omdat het zo 
niet voor de hand ligt”, vertelt hij. 
“In films moet je niet proberen om 
zo grappig mogelijk te zijn”, verklaart 
Pim. “Daar ga ik heel slecht op, wan-
neer dat gebeurt. Dat gemaakte 
probeer ik te vermijden.” Volgens de 
aanwezigen van De Filmavond is dat 
gelukt. Zo’n negentig man in totaal 
zag Pims werk en met zeventig castle-
den, hulptroepen, etc. werd de premi-

ère genoten. “Voorheen zette ik mijn 
projecten op YouTube. Dan hoorde ik 
er weleens kort iets over, maar dit was 
totaal anders. In zo’n gevulde zaak 
hoor je de mensen echt lachen om wat 
jij gemaakt hebt.” 

Zelf is Pim vaak wat kritisch op zijn 
eigen werk. “Het is wat onzinnig, 
maar ik hou er wel van. Ook dat heeft 
zijn charme”, zegt hij. “Ik hoop dat, 
mocht het me lukken me te ontwik-
kelen tot professioneel filmmaker, 
dat stukje van mezelf overeind blijft.” 
Wat ook overeind blijft, is een stukje 
representatie van de stad Helmond 
in zijn werk. Zo figureren en acteren 
een hoop Helmondse acteurs in De 
Filmavond en maakt hij ook gebruik 
van een aantal Helmondse locaties, 
zoals de (inmiddels weer geopende 
) Rijpelbaan voor een scène met een 
file. “In de laatste maanden realiseer-
de ik me wel wat ik me allemaal op de 
hals had gehaald door iedere maand 
een nieuwe korte film te produceren, 
te draaien en te monteren.” Zo had hij 
een shortfilm waarvoor twee nachten 
gefilmd werd in een vervallen pand in 
België. “Daar moest voor meer dan 
tien man ook overnachting worden 
geregeld en we moesten de mensen 
überhaupt daar zien te krijgen”, ver-
telt Pim. Ook huurde hij voor een flink 
bedrag aan apparatuur en moesten 
de reiskosten van iedereen vergoed 
worden, maar het eindresultaat mag 
er dan ook echt zijn, met dynamische 
shots van dansende figuren door de 
creatief verlichte gangen en het bui-
tenterrein van het pand.

Een veelbelovend talent dus, waar 
Helmond voorlopig nog niet klaar mee 
zal zijn. “Voor na de zomer richt ik me 
volop op mijn stage als productieas-
sistent bij Flikken Maastricht. Dat is 
een mooie kans. Daarna mijn afstu-
deerfilm en dan zien we wel waar het 
schip strandt.” 

Filmtalent 
in beeld
HELMOND | Pim Hegeman, geboren en getogen Helmonder 
van 24 jaar, speelt al enige tijd als acteur in Helmondse 
theaterprojecten. Maar ook is hij actief in het draaien van zijn 
eigen filmprojecten, zowel voor als achter de camera. Recent 
was zijn debuutfilm ‘Pims Filmavond Voor Beginners’ te zien 
in de Cacaofabriek. Acht korte, humoristische, dramatische en 
dynamische stukken geven als gevarieerd geheel het talent van 
de jonge filmmaker weer.

Sloop Huize d’n Herd start binnenkort 
BINNENSTAD | Na de bouwvak 
start de sloop van het gebouw van 
Huize d’n Herd aan de Binderse-
straat in Helmond. Het gebouw, dat 
dienstdeed als opvang van dak- en 
thuislozen, staat al een tijdje leeg. 
De bewoners verhuisden eind vorig 
jaar naar een tijdelijke locatie. SMO 
Helmond e.o. en Woningbouwver-
eniging Bergopwaarts zijn blij dat 
het gebouw eindelijk gesloopt kan 
worden. En dat op dezelfde plek een 
nieuw thuis wordt gebouwd voor 
de (toekomstige) bewoners. Een 
gebouw dat voldoet aan de huidige 
eisen voor de opvang van dak- en 
thuislozen. 

Jansen Infra B.V. uit Son gaat het ge-
bouw Huize d’n Herd zorgvuldig slo-

pen en maakt het terrein klaar voor 
de nieuwbouw. De direct omwonen-
den ontvingen een informatiebrief 
over de sloop en worden uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst. 

Toegangsweg sloop/bouwverkeer 
In de week van 5 september wordt 
de toegangsweg voor het sloop- en 
bouwverkeer aangelegd. Deze komt 
aan het Binderseind te liggen. Zo 
wordt de verkeersoverlast van het 
sloop-en bouwverkeer in de buurt zo-
veel mogelijk beperkt. 

Nieuw gebouw 
Na de sloop zorgt bouwbedrijf Van de 
Ven uit Veghel ervoor dat het nieuwe 
gebouw er komt te staan. Het wordt 
een modern en duurzaam gebouw 

waar cliënten tijdelijk of langdurig 
kunnen verblijven. De studio’s en 
appartementen zijn ruim van opzet. 
Iedere wooneenheid heeft straks een 
eigen keukenblok, douche en toilet. 
Daarnaast is er ruimte voor dagbe-
steding en ontmoeting. Tijdens de 
bouw wordt overlast op verschillende 
manieren beperkt, onder andere door 
het toepassen van prefab onderde-
len. SMO en Bergopwaarts hopen in 
het tweede kwartaal van 2024 het 
nieuwe gebouw te kunnen openen.
 
Hergebruik van oude materialen 
Het gebouw Huize d’n Herd wordt 
duurzaam gesloopt. Het gebouw 
wordt met zorg uit elkaar gehaald. Bij-
na alles, ongeveer 99% van de sloop-
materialen, wordt hergebruikt en/of 

gerecycled tot grondstoffen. Ook voor 
het nieuwe gebouw worden zoveel 
mogelijk materialen hergebruikt. 

Een plattegrond van de toegangsweg
| F Bergopwaarts
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Sonnemans Tijdelijke Beddenoutlet Deurne. Florijn 25, Tel. 0493-224005. Ook iedere zondag open!

Lockdown
De laatste lockdown met langdurige win-
kelsluiting en de nasleep daarvan hebben 
ervoor gezorgd dat we teveel voorraden 
matrassen en boxsprings hebben. En daar 
moeten we nu snel verandering in brengen!
Deurne
We hebben daarom in Deurne een mega 
beddenoutlet geopend. Tijdelijk. Een hele 

grote winkel aan de rotonde op Industrieter-
rein De Florijn, vlak achter de doorgaande 
weg Venray, Deurne, Helmond. Gemakkelijk 
bereikbaar en voor de deur parkeren. 
Grote voorraad, allerlaagste prijs
Een enorme voorraad A-merk matrassen, 
toppers en boxsprings gaat weg, tegen hoge 
korting. Een actuele collectie, geen oude 
overige modellen.  In tegenstelling tot vele 

snelle outlets, heeft u bij ons wel volledige 
garantie en service. Immers, “moederbedrijf” 
Sonnemans in Someren bestaat al bijna 100 
jaar. Dus veilig en vertrouwd kopen, kan nu 
bij Sonnemans Beddenoutlet Deurne. Florijn 
25 in Deurne. Tel 0493-224005. Wacht niet te 
lang, want op=op! U vindt er A-merken zoals 
Pullman, Mline, Tempur, Kingsleep, Diamant, 
Cinderella, Auping, Velda en Norma. 

90-200cm 799.- p/st
90-210cm 849.- p/st

nú 2e matras
helemaal gratis!

Pocketveringsmatras Pullman Limited, 24cm dikke matras 
met de bekende advanced Pocket van Nederlands Fabrikaat, 
Origineel Pullman. Voor ‘n perfecte ondersteuning. Met afrits-
bare stretchhoes, makkelijk te reinigen en anti-allergisch. Aan 
beide zijden een laag Dynamic foam. Ventileert als de beste, 
blijvend veerkrachtig en duurzaam. Kortom een kwalitatief bij-
zondere goede matras. Leverbaar in 2 hardheden, soft en firm 
en geschikt voor alle bedbodems. 
Spectaculaire opruimingsaktie: Nu 2e Matras GRATIS! 

van1598.-

nú 799.-

Boxspring Elisabeth. Grote partij, moet weg! Vele maten leverbaar. Topper van 
8 cm comfortschuim, luxe, degelijke bonnell binnenveringsmatras op een dege-

lijke boxspring met harde bodem. Hoge poot voor prettige uitstaphoogte.

 120-200cm Normaal 1498.-  NU HALVE PRIJS 749.-
 140-200cm Normaal 1598.-  NU HALVE PRIJS 799.-
 160-200cm Normaal 1698.-  NU HALVE PRIJS 850.-
 180-200cm Normaal 1798.-  NU HALVE PRIJS 895.- 

(140x200cm)

 Financiëel even wat lastiger? U kunt Kingsleep boxsprings in 3 keer te betalen, tegen 0% rente. Snel en gemakkelijk. Kijk op Kingsleep.nl

van1850.-

nú 1295.-

Kingsleep Henry. Mooie stoffering in trendy antraciet, luxe stiknaden in het 
hoofdbord en een dikke koudschuim topdekmatras maken deze robuuste 
boxspring tot wat ie is.Comfortabel, duurzaam en chique. Uitgevoerd op 
luxe sledepoot. Direct uit voorraad leverbaar in trendy dark grey stof, in de 
maat 180x200cm, tegen een wel hele lage prijs... 
Kijk op Kingsleep.nl voor meer info, Stuur gerust een what’s app bij vragen.Uit voorraad in de maten 90-200cm en 90-210cm. 

Alle zondagen geopend vanaf 13.00 uur

totale leegverkoop van de 
tijdelijke winkel in deurne

totale leegverkoop
alles moet weg!

HALVE PRIJS!!
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Tis weer vakantietijd en dan ziede 
weer dat huisdieren gedumpt worden. 
Op social media komen ze weer voor-
bij, de afgedankte dieren. Ik kan daar 
met men verstand niet bij eerlijk gezee. 
Zo’n beestje kunde toch zomaar niet 
aan de kant zetten omda ge op vakan-
tie gaat. Og gèrm toch, dan hedde daar 
al die tijd vur gezorgd en dan wordt het 
afgedankt. Mensen moeten eerst eens 
nadenken als je een huisdier aanschaft. 
Die koopte niet vur even, maar vur hun 
hele leven. Een puppy, kitten, klein ko-
nijntje, cavia of kuikentje is heel leuk, 
maar het wordt allemaal groter. Voor 
sommige mensen is het dan ineens 
minder leuk. Ze worden ziek, er zijn 
kosten aan verbonden en daar moete 
allemaal rekening mee houden voor 
dat je ze koopt.
Iemand die ik ken had een hondje ge-
kocht via een prikbord voor 50 euro 
(net zo intje as wij), 8 jaar oud. Boy (zo 
heet hij), moest per direct weg, want 
ze gingen de volgende dag op vakan-
tie. Diezelfde avond is Boy door ze op-
gehaald. Het enige wat hij meekreeg 
is zijn paspoort en een knuffeltje. Dan 
moet ik huilen, aan de kant gezet als 
een zak vuil na 8 jaar trouwe dienst. 
Boy is gelukkig in een gouden mandje 
gekomen waar hij nooit meer weg-
hoeft, maar toen zijn slaapfoto van 
die eerste avond werd geplaatst in zijn 
nieuwe huisje ontroerde het me. Daar 
lag Boy op de vreemde bank met heel 
dicht bij hem zijn enige houvast, het 
knuffeltje. Boy voelt zich inmiddels 
2 weken verder goed in zijn gouden 
mandje en baasje en Boy leren elkaar 
elke dag beter kennen.

Ook is het weer kittentijd. Ze hebben 
op dit moment heel veul kittens bij het 
dierenasiel die allemaal een baasje of 
vrouwtje zoeken. Daar wil ik met mijn 
column dus even aandacht voor vra-
gen. En ik kan zeggen ‘wat zijn ze toch 
mooi en lief’, kijk maar eens op men 
foto van deze week. Zijn het gin schat-
tekes? Kunde adopteren in Helmond, 
maar er zitten nog veel meer kittens te 
wachten op een liefdevol huisje hier in 
Helmond, ga eens kijken bij interesse.
Nogmaals wil ik zeggen dat je dier 
dumpen of afdanken omdat je op va-
kantie moet echt niet kan. Een groot 
applaus voor al die vrijwilligers die bij 
de dierenambulance en asiel werken, 
wat doen jullie mooi werk. Maar ook 
een applaus voor al die lieve mensen 
die op dieren passen waarvan de baas-
jes op vakantie gaan, want gelukkig 
zijn er nog heel veel mensen die heel 
veel van hun dieren houden. Ze zorgen 
dat er goed voor hun dieren gezorgd 
wordt terwijl zij vakantie vieren. Zo 
moet het ook wat mij betreft.
Dierenambulance & Dierenasiel Hel-
mond zit aan de Grasbeemd 17 in Hel-
mond.
Nog effe terug naar mooie, lieve Boy: 
jou wens ik alle liefde en geluk bij je 
nieuwe baasje en zo blij dat jij in een 
gouden mandje terecht bent gekomen. 
Dat gun ik alle dieren.

Fijn weekend tot volgende week,

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Het plan voorziet in noodzakelijke 
nieuwbouw én uitbreiding met 2.200 
m2 kantoorruimte voor Savant. Ook 
komt er een grote parkeergarage 
onder het pand. In de commissie-
vergadering had ik al voorgesteld dit 
besluit nog niet in de raad te brengen. 
Er was te veel nog niet duidelijk. Een 
andere fractie vroeg hetzelfde bij de 
start van de raadsvergadering, maar 
dit werd weggestemd.

Wat mij verbaasde is dat de discussie 
in de raad zich toespitste op de nood-
zaak voor de nieuwbouw ten behoeve 
van de zorg, maar daar was niemand 
op tegen; ook de omwonenden niet! 
Want onze ouderen verdienen de al-
lerbeste zorg. Het had moeten gaan 
om het behoud van het dorpse karak-
ter van Mierlo-Hout, het woongenot 
van de buurtbewoners en eventuele 
alternatieven voor het kantorencom-
plex. Immers, je zult daar maar wonen 
en tegen 12 tot 15 meter hoge gevels 

aan gaan moeten kijken, pal achter je 
tuin. Om over de overlast van de par-
keerkelder nog maar te zwijgen.

De wethouder gaf aan dat er formeel 
maar drie ‘zienswijzen’ (bezwaren in-
gediend binnen de bezwarentermijn) 
waren ingezonden. Hierdoor waren 
een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
De woordvoerders van de omwonen-
den en de volle publieke tribune wa-
ren duidelijk te laat. De meeste partij-
en hadden hun oordeel al lang klaar. 
Ons verzoek om schorsing was be-
doeld als signaal naar de raad. Wordt 
er nog wel naar de inwoners van Hel-
mond geluisterd? Participatie is géén 
inspraak, maar een administratief 
recht om je te laten horen, zonder dat 
je daarmee een recht verwerft. Houd 
de aankondigingen van de gemeen-
te goed in de gaten! Wacht niet met 
reageren, maar laat van u horen als u 
het ergens niet mee eens bent. Vraag 
informatie op en bezoek informatie-

bijeenkomsten. Trek daarin vooral 
samen op! Participatie gaat niet ver 
genoeg. Echte inspraak is een groot 
democratisch goed. Een referendum 
is nog beter.

Dat is de reden waarom Forum voor 
Democratie tegen het raadsvoorstel 
heeft gestemd.

Theo Heller
Fractievoorzitter 
Forum voor Democratie

Heller: Inspraak op ’t Hout?
Op dinsdag 12 juli werd de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan ’t Hout – 
Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat (RV048) vast te stellen. Het betreft het plan voor de 
nieuwbouw en uitbreiding van het Zorgcentrum Alphonsus, dat geheel bekostigd wordt door 
Savant en Compaen. Het lijkt een mooi plan voor onze hulpbehoevende ouderen, maar al in 
de commissievergadering een week eerder, bleek er veel weerstand te zijn van omwonenden. 
Zij lieten van zich horen. Maar had dat ook effect?

Ons vertelt

Huisdieren en vakantie 

Houdoe!

HELMOND Afgelopen week konden ruim 600 kinde-
ren meedoen met de Sportolympiade georganiseerd 
door Jibb+. Kinderen in de basisschoolleeftijd kon-
den meedoen aan diverse sport- en spelactiviteiten.
 
Voetbaldag
Maandag ging de Sportolympiade van start met als the-
ma ‘voetbaldag’ op de velden van V.V. Bruheze. Kinde-
ren werden verdeeld in groepjes. Met 16 spellen in het 
thema voetbal deden kinderen elk kwartier een ander 
spel, zoals ‘kratje van het latje’ en blokjesvoetbal. 

Survivaldag
Dinsdag stond in het teken van survivallen. De kinderen 
deden activiteiten als bamboe bouwen en ‘survivalbal’. 
Ook werden er met de activiteit ‘overleven in de jungle’ 
prachtige creaties van groente en fruit gemaakt.

Zeskamp
Op woensdag stonden de velden van S.V. de Braak vol 
met luchtkussens. Daarnaast konden kinderen mee-
doen met waterspellen en boogschieten. De luchtkus-
sens zorgden voor vele blije gezichten!

Olympische Spelen
Bij Stiphout Vooruit ging donderdag de Olympische 
Spelen van start. Het programma bestond uit acht 

sporten, zoals atletiek, handbal en judo. We sloten af 
met een opdracht met stoepkrijt voor de onderbouw 
en een quiz voor de bovenbouw. 

Finaledag
Op vrijdag, de laatste dag tijdens de Sportolympiade, 
werd er gestart met een openingsdans. Daarna begon-
nen verschillende spellen zoals ‘spons, water, vuur’ en 
trefbal. Na de spellen konden de kinderen een medaille 
maken van een pitabroodje. Voordat de kinderen weer 
naar huis gingen werden ze beloond met een echte 
medaille!

De Sportolympiade was dit jaar weer als vanouds! Met 
het prachtige weer zijn vele kinderen met een brede 
lach op hun gezicht aan de zomervakantie begonnen.

Een sportieve start van de zomervakantie

F |  Jibb+
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 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 

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Everbest 4a     5741 PM Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

NIEUW!VanKaathoven.nlVanKaathoven.nl
Uw partner om op een verantwoorde manier van uw afval af te komen.
Al uw afval wordt door ons gescheiden en daarna zoveel mogelijk hergebruikt.

Verloskundige 
Groepspraktijk
Helmond

In vertrouwde handen voor de beste start!In vertrouwde handen voor de beste start!

Weth. Ebbenlaan 168 | 5702 AG  Helmond | 0492 53 28 00 | verloskundigenhelmond.nl

Alles rond je zwanger- 
schap op één plek

 Iedere dag spreekuur,  
op verschillende locaties

Professioneel advies

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

MEDEWERKER(STER) 
INTERIEURVERZORGING/HOUSEKEEPING 

GEMIDDELD AANTAL UREN PER WEEK 10 TOT 15.
WERKTIJDEN VROEGE OCHTEND TOT KORT IN DE MIDDAG.

Vacature Interieurverzorging

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

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

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

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

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

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

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

VACATURE
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Muziekfestijn op 
’t kerkplein ouderwets gezellig 

Bij dergelijk weer is de horeca van 
primair belang, daarom een goed ge-
koeld glas bier, witte wijn of rosé zijn 
de ingrediënten waar de bezoekers 
met zulke tropische temperaturen 
van genieten. Gezellige en beken-
de muziek was deze middag aan de 
orde, meezingen als de beste, een 
dansje of polonaise, het maakt niet 
uit want we hebben lang genoeg af-
gezien en binnen gezeten.

Het Gilde, met de medewerking van 
eigen leden en vrijwilligers, was er 

alles aan gelegen om de bezoekers 
centraal te stellen. De bezoekers wer-
den, zoals dat hoort, op hun wenken 
bediend. Dankzij de vele sponsoren 
konden we dit muziekfestijn weer or-
ganiseren. Wat een genot dat zoveel 
Houtse groeperingen de weg wisten 
te vinden naar het kerkplein en dat 
muziek voor een ongelooflijke sfeer 
kan zorgen.

Het Gilde kiest altijd voor kwaliteit 
en betaalbaarheid, want het Gilde is 
er voor de gemeenschap, en de ge-

meenschap is er voor het Gilde. Een 
muziekmiddag op ’t kerkplein met 
veel bezoekers, spontane artiesten, 
en een prima horeca zorgden voor 
een soort van dorpsfeest. 

Leuk dat u erbij aanwezig was, en dat 
u door uw aanwezigheid het Gilde 
wilde steunen, want het Gilde groeit 
en daar zijn we anno 2022 ontzettend 
trots op. De regel is om dit muziek-
festijn om de 2 jaar te organiseren, 
of misschien is er voldoende belang-
stelling en interesse om het jaarlijks 
te organiseren. U hoort van ons, leuk 
dat u er was, onze dank is groot.

Het Gilde leeft op ’t Hout 

MIERLO-HOUT Een goed gezegde is, je krijgt wat je verdient, en 
zo geschiedde. Onder een stralende zon die de temperatuur deed 
oplopen tot rond de 30 graden, verliep de organisatie op rolletjes.

F | Gilde St. Antonius Abt

Kunstroute
Warande
WARANDE | Kunstliefhebbers kunnen zich op zaterdag 27 augustus 
van 12.00 tot 17.00 uur en zondag 28 Augustus van 11.00 tot 17.00 uur 
weer verheugen op verrassende kunst in Helmond. Kunstroute Wa-
rande is inmiddels een goedbezochte jaarlijkse traditie geworden met 
twintig exposerende kunstenaars in negen opengestelde tuinen, die 
op loopafstand van elkaar liggen. De prachtige bosachtige omgeving, 
met de straten Laagveld, Gistel, Horst en Overhorst blijkt een verbin-
dende combinatie tussen buur, natuur en cultuur.

Het aanbod omvat een grote diversiteit aan kunst 
met dit jaar werk van zowel nieuwe
kunstenaars als ook nieuw werk van eerdere exposanten. De werken zijn 
gevarieerd zoals glas, ijzersculpturen, keramiek, brons, staalobjecten, 
schilderijen, draadsculpturen, steen/glas, stofobjecten etc. Ook gaat 
een Graffiti Artist zich uitleven op een auto beschikbaar gesteld door 
Autobedrijf Piet Keijzer te Helmond.

Wat Kunstroute Warande dit jaar extra bijzonder maakt, zijn de cosplay-
ers! Cosplay is een vorm van performance art waarbij de deelnemers 
gebruikmaken van kostuums en accessoires om een bepaald persoon 
of idee uit te beelden. In ruimere zin verwijst cosplay naar alle gekos-
tumeerde rollenspelen buiten een podium om, ongeacht de culturele 
context.

Om ook in de toekomst van de unieke combinatie Buur, Natuur en Cul-
tuur te kunnen blijven genieten is ‘Vrienden van Kunstroute Warande’ 
opgezet. Vind jij ook dat ‘Kunstroute Warande’ bestaansrecht heeft en 
moet blijven? Wordt dan ‘Vriend’ en meld je aan via onze site:
www.kunstroutewarande.nl

Voor ‘vrienden’ is er elk jaar een speciale activiteit, evenals een vermel-
ding op de website. We verwachten veel kunstliefhebbers en vrienden 
op 27 en/of 28 augustus te ontmoeten:
van harte welkom bij Kunstroute Warande! SAVE THE DATE!

Cosplay is een vorm van performance art waarbij de deelnemers gebruikmaken 
van kostuums en accessoires om een bepaald persoon of idee uit te beelden
| F Bob Grijpstra

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

Startplaats Stiphout met in 4 dagen 2400 deelnemers.

25e Fiets4daagse 
De Peel 2022

@WEEKKRANTDELOOP

VIDEOVERSLAG DOOR 
WIM KLAASEN

Nizza is ongeveer 1 mei geboren. Ze kwam nogal verkreukeld bij ons binnen: ze had niesziekte, een gebroken onderkaak en een klapvoetje. 
Nizza had blijkbaar een ongeluk gehad, maar ze moet een beschermengeltje op haar schouder gehad hebben. Het klapvoetje had alleen rust 
nodig. Antibiotica rekenden af met de niesziekte. Haar gebroken kaak hoefde niet eens geopereerd te worden: met een dieet van mousse en 
geweekte brokjes is de breuk vanzelf geheeld. Goed werk, beschermengel! De kleine brokkenpiloot is weer helemaal hersteld en heeft energie 
voor tien. Nizza stuitert zowat door haar hok en is dol op aandacht. Speelgoed wordt vrolijk in het rond gegooid. Komt u vooral kennismaken 
met deze kleine spring-in-‘t-veld. Het beschermengeltje krijgt u gratis mee bij adoptie. Nizza is niet het enige kitten in het asiel nu. Kom eens 
een kijkje nemen in onze kittenkamer. Kittens in alle kleuren spelen, slapen en sluipen er. Bent u al op vakantie geweest? Overweeg dan eens 
om gastgezin te worden voor kittens!

NIZZA www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71
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‘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

Hé Mantelzorger!
Goed bezig!  

Waar ben jij trots op?

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

in de rug gebruiken?
Als Helmondse mantelzorger vraag je nu 

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

allerlei informatie en goodies. 

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

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

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór vrijdag 26 augustus

naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

ACHTERWERK • AFSTOPPEN • BARREVOETS • BENGELEN • BLAFFEN
BOEKHOUDEN • BOLKNAK • BONGO • CAMERAMAN • DELFT • DETAIL

FANCLUB • INGREEP • KAPITEIN • KNAGEN • KOETS • KOMAAN • LEDER • 
LEEGTE • LORRIE • NULPUNT • OMWEG • POSTBODE • REDENEREN

REGEL • SNEDE • SNUIT • TREDE • VERMIJDEN • ZENDEN

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

DOE MEE EN WIN 
EEN BOEKET BLOEMEN 

T.W.V. € 25,- 
Het boeket wordt mede mogelijk gemaakt door 

Bloementijd bij Mirjam
Geysendorfferstraat 3, Helmond. 

0492-541027. www.bloementijd.nl

STIPHOUT | Bent u 55 jaar of ouder en op 
zoek naar een (nieuwe) sport? Tafeltennis is 
uitermate geschikt voor mensen die op een 
gezonde manier en zonder blessuregevaar 
willen (blijven) sporten! Tafeltennisvereniging 
Stiphout (kortweg TTV Stiphout) biedt die 
mogelijkheid!

Op donderdag 15 september organiseert TTV 
Stiphout In samenwerking met het Nationaal 
Ouderenfonds, de Nederlandse Tafeltennis-
bond en Jibb+ de kick-off van OldStars Tafel-
tennis. We hebben tafeltennislegende Bettine 
Vriesekoop weten te strikken om de clinic te 
verzorgen. Wethouder Harrie van Dijk is aanwe-
zig om alle deelnemers welkom te heten.

Deelname is gratis!
De clinic begint om 9.45 uur en duurt tot onge-
veer 12.00 uur, waarna alle deelnemers van een 
lunch kunnen genieten! Ben je 55 jaar of ouder 
en wil je graag meedoen? 
Meld je dan aan via pr@ttvstiphout.nl of was-
serw32@gmail.com of telefonisch via Will Was-
ser: 06 – 20 25 37 58.

• Just for women
• Relaxing massage head, full body, feets, back 
• Special opening prices: 30 min. €15 | 1 hour €30

Reservation : kristynkacarter@gmail.com
Molstraat 14, Helmond

We open the new massage 
salon in Helmond since 
10 september 2022

A new massage 
salon in Helmond 

Bettine 
Vriesekoop 
opent OldStars 
Tafeltennis 
in Helmond
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Damiaan de Veuster te Helmond
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus: 19e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv samenzang. Intenties: overleden ouders 
Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv samenzang. Intenties: pastoor Verhoeckx; 
pastoor van de Spijker

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv samenzang. Intenties: Noud en Nelly 
Meulendijks-Smits; Gerrit Meulendijks; Pierre Dirks
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv samenzang. Intenties: Jac en Trees Jansen-
Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Jan Wijnhoven; Jo Adriaans van Buurtvereniging 
Stippents Huukske; Piet Schröder, Peter van Vliet en familie Schröder en Burgers

Donderdag 11 augustus: H. Clara  | 19.00 uur Luciakerk GEEN VIERING

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus: 20e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv samenzang
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv samenzang. Intenties: Liza van Kessel-
van Hout vw sterfdag; Marion Swinkels vw 1e sterfdag; ouders Jetten-Meijs en overige 
familieleden

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv samenzang
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv samenzang
Intenties: Josepha de Bie- Terwindt (Eerste sterfdag); Kees Valkenaars; 

Maandag 15 augustus: MARIA TEN HEMELOPNEMING
19.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Cantorij

Donderdag 18 augustus
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers. Intentie: voor een jarige vader

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst 
Zondag 7 augustus staat tijdens de eredienst het evangelie van onze Here Jezus Christus weer 
centraal. We vieren ook het avondmaal waarin we het lijden, sterven én opstanding van onze 
Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Peter Pellemans. 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
Tijdens de komende vakantie is er GEEN aparte dienst voor kinderen en tieners. 

Huiskring
Dinsdagavond 9 augustus is er huiskring. We gaan dan verder met de Bijbelstudie ‘God bepaalt 
de tijd’.

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 11 augustus 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.

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.

 een
vertrouwd
gezicht

voor 
al uw
vragen Henk van Eijndhoven

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

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

Magis

Bedroefd, maar ook dankbaar dat 
hem verdere pijn bespaard is gebleven, 

geven wij er kennis van dat van ons is heengegaan

Correspondentieadres:
Familie Van Veggel
Nassaustraat 30
5707 HM  Helmond
 
De crematie vindt plaats in kleine kring.
U kunt afscheid van Adriaan nemen op vrijdag 5 augustus 
en op zaterdag 6 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur 
in rouwcentrum Spierings, kamer “’t Hoogeind”, 
aan de Postelstraat 31 in Helmond.

*   Son en Breugel, 5 mei 1951 †  Helmond, 2 augustus 2022

 Miranda Verbeek-van Veggel
 Michiel Verbeek
            Quinty
            Marlou

Adriaan  van Veggel

spierings.com/condoleance

w
w

w.
he

lm
on

dn
u.

nl

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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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 ge-
vulde levensmiddelenmanden en gratis 
kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een gratis loterij 
plaats met prachtige prijzen. Aanvang is 
om 19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur.
De zaal is open vanaf 17.45 uur. U komt 
toch ook!

RIJPELBERG Repaircafé Rijpelberg is 
ook in de zomermaanden open om je 
kapotte spullen te repareren. Je bent van 
harte welkom op zaterdag 13 augustus 
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, Gro-
ningenhof 4, Helmond.  Zie ook www.fa-
cebook.com/RepaircafeRijpelberg.

MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Hout-
se Slem is weer gestart. We spelen op 
maandagavond competitie en vrijdag-
middag vrije inloop in Wijkhuis De Ge-
seldonk. Nieuwe leden zijn welkom. Ook 
starten we weer met een cursus voor be-
ginners, die wordt gegeven in een kleine 
groep van 4 deelnemers. Info en aan-
melden 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 Ge-
seldonk. Er wordt niets van u gevraagd, 
alleen dat u op de hoogte bent van de 
beginselen van het rikken. Vragen en 
informatie bij dhr. Frits van Bussel, tele-
foon 06 – 30 73 06 20.

HELMOND-NOORD Speeltuin Leonar-
dus organiseert in de zomervakantie drie 
kindershows en wel op de volgende data: 
woensdag 10 augustus: Kindershow ‘Ri-
naldo’ woensdag 24 augustus: Kinder-
show ‘Charlie's’ Deze wordt gehouden 
in speeltuin Leonardus van 14.00-16.00 
uur. Entree abonnementhouders gratis. 
Niet-abonnementhouders € 2,50 per 
kind. Volwassene € 1,65 inclusief kopje 
koffie/thee. De speeltuin is gelegen aan 
de Mgr. Swinkelsstraat in Helmond.

RIJPELBERG Baroniehof Buurttafel –  
Zomer in je bol - zaterdag 27 augustus. 
Ook in de zomervakantie kun je gezellig 
bij de picknicktafel op de Baroniehof (in 
het parkje tegenover onder andere huis-
nummer 160) komen buurten op zater-
dag 27 augustus 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, moeder, opa, oma, kleinkind. 
Helemaal goed, hoe meer zielen hoe 
meer vreugd! Iedereen is welkom. We 
hebben allerlei 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 
meenemen. Bij droog weer gaan de acti-
viteiten door. Bij regen en/of storm ver-
valt de activiteit.  

BROUWHUIS Van-Alles-Wa Rommel-
markt op zondag 18 september. KBO- 
Brouwhuis organiseert wederom een 
rommelmarkt en wel op zondag 18 sep-
tember 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 mee-
brengen. U kunt zich aanmelden bij het 
secretariaat van KBO-Brouwhuis, info@
kbo-brouwhuis.nl. Appen naar 06 – 51 95 
28 56 kan natuurlijk ook. De opbrengst 
van de tafelhuur en de entree komt ge-
heel ten goede aan KBO-Brouwhuis.

HELMOND-OOST Speeltuin Leonardus 
heeft gewijzigde avondopenstelling in 
de zomervakantie. Vanaf heden vervalt 
de avondopenstelling van dinsdag- en 
donderdagavond. Daarentegen zijn we 
tijdens de zomervakantie op woensdag 
vanaf 12:30 uur ononderbroken tot 20:00 
uur geopend.

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 20.- per stuk

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

€ 15.- per stuk

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

€ 17.- per stuk

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

€ 14.- per stuk

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

€ 16.- per stuk

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

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

BITTER NUN BOIK
VAN UT ZOIPUH
DAN NUN BULT

VAN UT WERKUH!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, 

Peeleik 7 | AKO, Brouwhorst 27

BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | 

Jumbo, Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, 

De Plaetse 87

DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10

Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4

HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | 

Delifrance, Bibliotheek Helmond-Peel, 

Watermolenwal 11, Keizerinnedeal 70.

HELMOND-LUNGENDONK 

Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16

HELMOND-NOORD 

Primera, winkelcentrum De Bus

HELMOND-WEST Westwijzer 

Cortenbachstraat 70, The Readshop/

postkantoor Mierloseweg 10, Esso Relou 

Europaweg Noord + Zuid

MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & 

Fritsenplein | Shell tankstation Verbakel, 

Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 

Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | 

Wijkhuis Geseldonk, Cederhoutstraat 44 | 

Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244

ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD 

Bezoekershal Elkerliek

RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | 

Jumbo, Wederhof 14

STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

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 DIVERSEN

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

etc. Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

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

FEESTJE? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren  voor jong en 
oud € 35,-  tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

06-13362457.

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens 

gevraagd antiek klokken beelden 
schilderijen enz.

bel vrijblijvend voor info naar: 
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor 
een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit 

voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

L E N I E  K L A A S E N  |  0 6 - 5 2 7 1 6 6 2 2

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

We hebben een 
winnaar!
De winnaar van de puzzel uit 
week 29 is geworden:

Ronnie Bloks

Terreinrijden voor 2 
personen, aangeboden
 door Good4fun.

www.good4fun.nl
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VOLGENDE WEEK
BABY BLUE (COVER & ALLROUND):
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: iedereen kent 
het, iedereen zingt het mee en iedereen zal erop dansen en springen. De 
mannen van Baby Blue zorgen ieder optreden voor een grandioos feest! 
Presentatie door Robert van de Broek

A.S. VRIJDAG 5 AUGUSTUS
NEDERPOP ALLSTARS FT. HENK 
WESTBROEK (NEDERPOP):
Nederpop All Stars neemt je mee op een muzikale roadtrip langs de 
legendarische 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 Westbroek (Zelfs Je Naam Is Mooi) 
staan ze garant voor een avond onvervalste Nederlandstalige popmuziek 
waarbij ook recente poppareltjes volop aan bod komen.  Presentatie door 
Robert van de Broek

WWW.KASTEELTUINCONCERTEN.NL  |             @KASTEELTUINCONCERTENHELMOND

PODIUMTWEE: COLIBRI THE BAND

PODIUMTWEE: NODA

WORK LEARN RECRUIT

HORECA   19:00
HOOFDPODIUM 20:30
PODIUMTWEE 19:30 


