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Nº 1

JOUW 
PERSOONLIJKE 
ZONNE-
SYSTEEM Overweegt u te investeren 

in zonnepanelen, en besparen 
op uw elektriciteitsnota? 

DOE NU EEN GRATIS 
DAKSCAN OP 
WWW.VERIGO.NL

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

Een explosie
van kleur

Het is weer een geweldige  mega 
muurschildering in Helmond, 
die hier tot stand is gebracht, 
op de muren van de “Luchtbrug 
Traverse “. Het is werkelijk een 
kleurrijk geheel en dat je dit met 
spuitbussen kunt bereiken. Het 
verf die bestand is tegen de diver-
se weersomstandigheden. Het is 
ook wel af en toe afzien geweest, 
met die temperaturen van ruim 
boven de 30 graden, Het is gewel-
dig en de voorbijgangers raken er 
niet over uitgepraat. Het een lief-
hebberij om hier te gaan staan 
kijken, hoe Kaspar en Niels het 
allemaal voor elkaar krijgen. Het 
lijken wel foto’s die ze er tegen 
hebben geplakt, was een opmer-
king van een voorbijganger. Het 
waren wel A3 foto’s waarvan ze 
de maat moesten nemen en op 

de muren overbrengen. Het cen-
trum van de  stad gaat er steeds 
mooier en  fraaier uitzien met dit 
soort projecten en er mogen er in 
de stad  best meer komen. Voor 
Kaspar en Niels is het voor de 
tweede keer, dat ze een prachtig 
karwei afleveren, in Helmond. 

Vroeger zag je dit soort schilde-
ringen ook in de stad in kleinere 
uitgave, maar dan waren het  al-
lerlei reclame uitingen. Op de 
vraag of ze in Helmond nog iets 
mogen gaan doen, is het ant-
woord , nee. Ze gaan nu een pro-

ject in Eindhoven in gang zetten.  
Het is een goed en mooi initiatief 
van de stichting  Carat, om ook 
dit soort kunst in de stad te laten 
aanbrengen.  Als u in de buurt 
bent neem gerust een kijkje bij 
dit mega kunstwerk , het is de 
moeite waard. s

Tekst en Foto’s: Henk van Dijk

Er is  weer een prachtig kunstwerk aan het centrum van Helmond 
toegevoegd. Op de muren van de Traverse, aan het Speelhuisplein 
en aan de kant van de Boscotondo parkeergarage, zijn de kunste-
naars Kaspar van Leek en Niels Swaemen van Studio Giftig drie 
maanden bezig geweest. Het karwei is klaar en het is het bezichti-
gen waard, ze hebben de spuitbussen ingepakt.

Helmond

Kaspar van Leek en Niels Swaemen van Studio Giftig staan voor hun creatie F | Henk van Dijk

Bericht gesprek Grapperhuis 
met kerkelijke koepels 20
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Van Rijsingen

Kipsaté met of zonder stokjes, 
 varkenssate met of zonder stokjes

Saté
140 gram - Goudsaté

Normaal 2,09

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 7 oktober t/m dinsdag 
20 oktober 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

100 spaarpunten

Maaltijd loempia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29

14,99

Goudfrik
40 stuks - van Lieshout

Normaal 20,99 

Ambachtelijke
worstenbroodjes
24 stuks - Beckers

Normaal 18,99

11,99

5,99

2 schalen
voor

voor
Airfryer/Oven

3+1
gratis

Torpedo of wasabi tempura

Shrimps
10 stuks - Fisherman’s Choice

Normaal 6,49 - 6,79

dikke of dunne

Frites
2,5 kilogram - Mccain

Normaal 5,69 

4,99

4,19

Tostiburger
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,78 

- De Hoefkens 1B - T 0492-544407

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken

Vinci
Afmeting: 295 x 203 cm

Door de praktische indeling van 
deze keuken heb je alles binnen 

handbereik. De landelijke stijl 
en de opvallend blauwe kleur 

maken de Vinci keuken een 
echte eyecatcher.

Keuken 

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm

De fronten van het model 
Salerno kenmerken zich door 
een extreem hoge glansoptiek. 
Deze compacte keuken is 
voorzien van alle comfort 
waardoor je optimaal van je 
keuken geniet.

Eilandkeuken

Felino
Afmeting: 263 x 110 cm

Iedere kookliefhebber voelt 
zich thuis in deze ruime 
eilandkeuken. De grote 
kastenwand bied voldoende 
ruimte en de open vakken 
bieden veel mogelijkheden 
voor het toevoegen van een 
persoonlijk tintje.

€ 5.999,-

€ 8.699,-

€ 11.995,-

€ 5.899,-

Keuken

Elias 
Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond | T 0492 747010
helmond@superkeukens.nl | www.superkeukens.nl

Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 tot 17:30 uur | Vrijdag: 10:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur | Zondag 12:00 tot 17:00 uur

HELMOND

keukens opgeste
ld

34

ALTIJD DIRECT DE SCHERPSTE PRIJS!
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Op de zogenoemde ‘wings’ die 
typerend zijn voor het bovenste 
parkeerdek van de garage, zijn 
94 zonnepanelen aangebracht. 
De panelen zouden zo’n 25.000 
kilowattuur per jaar aan energie 
op moeten wekken. 

Om te zorgen dat daarmee de 
garage volledig van stroom is te 
voorzien, zijn er ook stappen ge-

zet om het energieverbruik flink 
te reduceren. De bestaande ver-
lichting is vervangen door zuini-
ge én slimme led armaturen met 
een dimbare regelaar sensor. Als 
er geen beweging van mensen of 
auto’s in de garage is, dan dimt 
de verlichting. In totaal gaat het 
om 274 armaturen die zo’n 80% 
minder energie verbruiken dan 
de oude verlichting. 

Klimaatbestendige gevel
De noord- en westgevel van de 
garage zijn voorzien van beplan-
ting, in totaal ruim 300 vierkante 
meter. De plantjes zijn geplant 
in hangbakken aan de gevels die 
zijn voorzien van een zogenoemd 
plant care systeem. Dit compu-
tergestuurde bewateringsysteem 
werkt met sensoren die aange-
ven hoeveel water de planten 
moeten krijgen. Eén keer per jaar 
vindt onderhoud aan de planten 
plaats, zodat deze niet verwilde-
ren. De groene gevel is een stap 
in het ‘wapenen’ van de omge-
ving tegen extreem weer. Meer 
groen zorgt voor verkoeling en 
schaduw tijdens warme dagen. 
De planten houden water vast 
en ontlasten zo het riool tijdens 
hevige stortbuien. Ook draagt 
de beplanting bij aan een betere 
biodiversiteit en aan het vergroe-
nen van het stadscentrum.    

Investeren in verduurzamen 
eigen gebouwen
Parkeergarage Doorneind is een 
goed voorbeeld van de stappen 
die gemeente Helmond wil zet-
ten in het verduurzamen van 
haar eigen vastgoed. 
Wethouder Gaby van den Waar-
denburg: “Als gemeente stimu-
leren wij inwoners en bedrijven 
om te investeren in verduurza-
ming van hun eigen panden. 
Dan moeten wijzelf ook het goe-
de voorbeeld geven. Een duur-
zaam gebouw biedt ook meer-
waarde voor de omgeving, bij-
voorbeeld hier bij parkeergarage 
Doorneind waar diverse maatre-
gelen zijn toegepast. Een mooie 
vervolgstap in de verduurzaming 
van ons eigen vastgoed!”  
In 2020-2021 zijn middelen be-
schikbaar gesteld voor het ver-
duurzamen van gemeentelijke 
gebouwen. De gemeente onder-
zoekt op dit moment welke van 
de eigen panden, zoals wijkge-
bouwen en gymzalen, prioriteit 
krijgen en geschikt zijn voor de 
aanleg van zonnepanelen, duur-
zame verwarming, groene da-
ken/ gevels en/of ledverlichting. 
Voor het verduurzamen van 
sport- en onderwijsgebouwen 
zijn ook middelen beschikbaar 
gesteld in de begroting voor 
2021-2022. s

Groene gevel 
van planten siert 
Parkeergarage 
Doorneind 

Parkeergarage Doorneind heeft de eerste groene gevel in 
het Helmondse centrum F | Dave van Hout

Gemeente Helmond heeft parkeergarage Doorneind onlangs voor-
zien van zonnepanelen en zuinige ledverlichting. De afgelopen 
week heeft de garage ook nog een ‘groene jas’ gekregen. De gevel 
is voorzien van beplanting. Op vrijdag 2 oktober heeft wethouder 
Gaby van den Waardenburg geholpen bij het aanbrengen van de 
beplanting. De duurzame gevel zorgt voor meer groen in het cen-
trum van Helmond. Dat is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar 
draagt ook bij aan de biodiversiteit, het verminderen van hittestress 
en het ontlasten van de riolering. 

Helmond

Zonnepanelen op de ‘wings’ van de parkeergarage F | Dave van Hout

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

Als u kiest voor kwaliteit

OKTOBER WOONMAAND
A.s. zondag open van 12.00 - 16.00 uur

Vanaf 5 oktober kun je weer 
stemmen geven aan jouw fa-
voriete Helmondse Club. Na-
tuurlijk heeft IVN-Helmond 
zich weer aangemeld. We 
kunnen het geld goed ge-
bruiken in verband met ons 
naderende jubileumjaar 2022. 

Stem dus vanaf 5 oktober op 
IVN-Helmond en stuur dit be-
richt ook zeker door naar al je 
vrienden, bekenden, buren en 
familie, want: hoe meer stem-
men, hoe meer euro’s. En heb 
je nog stemmen over: denk 

dan ook aan onze collega’s van 
het Natuurplatform Helmond: 
Groei&Bloei, Imkervereni-
ging, Buurttuin Brandevoort, 
Kloostereind Brouwhuis. Het 
bestuur rekent graag op jullie. 
Let op: de Rabo ClubSupport 
geldt dit jaar voor de hele re-
gio van Helmond Peel-Noord. 
Zoek dus even goed naar IVN 
Helmond Natuureducatie in 
de lijst want er staan meerdere 
IVN-afdelingen in. s

Rabo ClubSupport bij IVN Helmond
Helmond
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Plaatsing bladkorven in Helmond vanaf 
12 oktober

Vanaf maandag 12 oktober worden er in heel Helmond circa 400 bladkorven 
geplaatst. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in met veegmachines en 
bladblazers. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval 
(geen takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Iedere week worden ze minimaal één keer geleegd. 
Op www.helmond.nl/bladkorven kunt u zien waar er bladkorven komen te staan. 

Melden overlast
Heeft u een beschadigde bladkorf gezien of is een bepaalde bladkorf verdwenen? 
Dan kunt u dit melden bij de gemeente door contact op te nemen met het Klant 
Contact Centrum 14 0492 of door het meldingsformulier openbare ruimte op 
www.helmond.nl/meldpunt in te vullen. 

Inspreken over de gemeentebegroting 2021

De gemeenteraad heeft dinsdag 6 oktober de Programmabegroting 2021 
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het college van burgemeester 
en wethouders het gemeenschapsgeld volgend jaar wil uitgeven. De 
gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast. Inwoners, organisaties 
en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij 
van de plannen vinden die in de begroting staan. Dit kan voorafgaand aan 
de commissievergaderingen van 3 en 4 november. Op beide avonden kan er 
ingesproken worden om 17.00 uur. Hiervoor kunt u zich van tevoren aanmelden 
bij de raadsgriffie.

De behandeling van de begroting start op 27 oktober met de algemene politieke 
beschouwingen. Alle fracties geven op basis van de begroting hun algemene 
visie op de ontwikkelingen in Helmond en de financiële positie. Het college van 
burgemeester en wethouders reageert hierop. 

Bespreking in commissies
Een week later wordt de begroting besproken in twee adviescommissies. Op 3 
november vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en 
handhaving, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur 
en organisatie. Op 4 november is het de beurt aan de commissie Omgeving. 
Daar worden de programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid 
en werkgelegenheid, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke 
vernieuwing, Verkeer en mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming 
en Milieu besproken. Alle fracties geven hun mening over deze thema’s 
en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven 
antwoord op de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Beide 
commissievergaderingen beginnen om 17.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 
uur. Vanwege het coronavirus kunnen er geen bezoekers aanwezig zijn. Wél 
worden de vergaderingen live uitgezonden via helmond.raadsinformatie.nl/live.

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties en 
instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat zij vinden van de plannen 
uit de programmabegroting 2021. Helmondse inwoners, organisaties en 
instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee 
commissievergaderingen op 3 en 4 november (afhankelijk van het onderwerp). 
Vanwege het coronavirus kunt u momenteel niet fysiek bij vergaderingen 
aanwezig zijn om in te spreken. U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of 
uw inspraakreactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie zorgt 
ervoor dat uw reactie bij de raads- en commissieleden terechtkomt.

Aanmelden voor inspreken
Wilt u inspreken, stuur dan een mailtje naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin 
uw naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover 
u wilt inspreken en op welke dag. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen 
vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering. Insprekers 
kunnen zich aanmelden tot vrijdag 30 oktober 16.00 uur.

Online op de koffie bij de wethouder 

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

Geplande digitale wijkspreekuren in oktober
• Centrum: met wethouder Van de Brug op maandag 12 oktober van 19.30 
 tot 20.30 uur;
• Helmond-Noord: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 14 oktober van 19.00 tot 20.00 uur;
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 14 oktober van 
 20.15 tot 21.15 uur;
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 18.30 
 tot 19.30 uur;
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 20.00 
 tot 21.00 uur. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres en telefoonnummer, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen 
en het onderwerp. Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link 
naar de Teams vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online 
vergadering. Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag voorafgaand aan het 
wijkspreekuur. 

Woont u in een andere wijk? 
Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor de bekendmaking 
van nieuwe data.  

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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Bekendmakingen
 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Helmond - 
Aarle-Rixtelseweg ongenummerd

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 

8.51d van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad op 22 september 2020 het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Helmond - Aarle-Rixtelseweg ongenummerd’ gewijzigd heeft 

vastgesteld. Dit herstelbesluit volgt op de tussenuitspraak van 17 juni 2020 van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 9 april 2019. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 9 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

Tussenuitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 juni 2020 een 

tussenuitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2020:1400). De gemeenteraad heeft hierbij de 

opdracht gekregen om het besluit van 9 april 2019  te herstellen, met in achtneming van de 

overwegingen in de tussenuitspraak. De bestemmingsplanprocedure hoeft daarbij niet geheel 

opnieuw gedaan te worden, zodat het besluit direct voor beroep ter inzage kan worden gelegd.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP180107-3000. 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 de eerste vaststelling

• Toelichting: In de toelichting van het bestemmingsplan wordt een nieuwe paragraaf (4.9)  

 opgenomen waarin nader wordt gemotiveerd waarom in deze situatie de bouw van een 

 woning mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksmogelijkheden van het 

 naastgelegen agrarische perceel en op welke wijze drift kan worden voorkomen dat overlast 

 kan veroorzaken voor de woning.

• Regels: in de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen die er voor zorgt dat 

 het perceel enkel in gebruik voor wonen genomen mag worden, als aan deze voorwaardelijke 

 verplichting voldaan wordt.

• Verbeelding: op de verbeelding is een aanduiding opgenomen waarbinnen de drift 

 reducerende erfafscheiding uit de voorwaardelijke verplichting gerealiseerd moet worden.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en -besluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 12 oktober 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• 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. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Ecometal B.V. voor het oprichten van een bedrijf voor het verwerken van oude kabels aan de 

Breedijk 13 in Helmond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 5300353 en wordt ook 

gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor dit bedrijf.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

9 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 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. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Vastgesteld bestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – 
St. Antoniusweg

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 september 2020  het bestemmingsplan 

’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 9 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. Dit plan maakt de bouw van 

twee vrijstaande woningen mogelijk en tevens de omzetting van een bedrijfswoning naar 

burgerwoning. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200009-2000. 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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 12 oktober 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

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

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

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

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

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

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

is genomen over het verzoek. 

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

Addy Kleijngeldstraat 9 27-09-2020 plaatsen overkapping OLO 5478507

Varenschut 24 24-09-2020 realiseren aanbouw t.b.v.  OLO 5435655

  stroomvoorziening 

Stiphout Sectie B 1478 24-09-2020 ontwikkeling en exploitatie van een  OLO 5474331

  zonneweide 

Bakelsedijk 324 28-09-2020 oprichten woonverblijf OLO 5480659

Sectie U 6531,  29-09-2020 oprichten woning OLO 5083397

Ganzenwinkel 2 

Groot Schuilen 13 25-09-2020 plaatsen dakkapel voor en achterzijde OLO 5477513

2e Haagstraat 42 29-09-2020 plaatsen reclame OLO 5484523

Astronautenlaan 186 29-09-2020 wijzigen gevels OLO 5485571

de Kromme Geer 105 28-09-2020 vergroten woning OLO 5482275

Kromme Haagdijk  01-10-2020 oprichten woning (tweekapper) OLO 5180531

kavel HA6 

Deltaweg 4 01-10-2020 wijzigen gevel OLO 5491501

Kaldersedijk 2 29-09-2020 verplaatsen uitweg OLO 5482769

Citroenvlinder 11 01-10-2020 veranderen uitweg OLO 5491649

Elandlaan 17 01-10-2020 wijzigen gevel OLO 5491849

Wildenborchlaan 5 02-10-2020 plaatsen overkapping OLO 5492223

Soesterbergplein 10 02-10-2020 plaatsen dakkapel OLO 5494709

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

Martinalidonk 15 01-10-2020 oprichten woning OLO 5344081

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Ruwe                  09-10-2020            20-11-2020                   huisvesting OLO 5219835

Putten 3B                        arbeidsmigranten

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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 dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

• 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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€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

WOONMAAND
Vraag naar de actievoorwaarden

Houtse Parallelweg 83 - Helmond - Tel. 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - Tel. 0495-533552

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

Nº 1

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

PITSTOP SHOP
Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond
Tel. 0492-555613

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 8 oktober 2020

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.

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

Utrechtplein 4 en  05-08-2020 wijzigen winkel/horeca tot OLO 5160841

Groningenhof 51 en 53  3 woningen 

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

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

Karpaten 14 30-09-2020  oprichten overkapping OLO 52380995

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

Helmond

Dringend verzoek aan patiënten en bezoekers: draag een mondkapje 

Het Elkerliek ziekenhuis, de Zorg-
boog, Savant en de huisartsen in 
de regio Helmond en de Peel doen 
een dringend verzoek aan patiën-
ten en bezoekers om een mond-
kapje te dragen als ze naar hun 
locaties komen. Op deze manier 
kunnen inwoners van de regio 
een belangrijke bijdrage leveren 
aan het beschikbaar kunnen hou-
den van alle reguliere zorg naast 
de Covid-zorg, in tijden van nieu-
we opvlamming van Covid-19.  

Wij adviseren iedereen dringend 
om het mondkapje te dragen 
totdat zij het ziekenhuis weer 
verlaten. Patiënten die vanuit de 
covid-screening (online of aan 
de deur) aanvullende bescher-
ming nodig hebben, krijgen een 
mondneusmasker van het zie-
kenhuis uitgereikt. 

Waarom dit verzoek?
De zorginstellingen vinden dat zij 
alles moeten doen dat ook maar 
enigszins bij kan dragen aan de 
beschikbaarheid van zorg voor 
iedereen die dat nodig heeft. Het 

doen van dit dringende verzoek 
aan patiënten en bezoekers is 
een onderdeel van een breder 
pakket aan maatregelen die al 
eerder zijn genomen.  

Hiermee komen zij tegemoet 
aan de oproep van veiligheids-
regio om mondkapjes te dragen 
in openbare ruimtes. Ook de eer-
dere maatregelen in het Elkerliek 
ziekenhuis blijven van kracht:

• Slechts 1 bezoeker per 
 (opgenomen) patiënt 
• Kom indien mogelijk alleen

 naar uw afspraak;
• Verlaat het ziekenhuis 
 zo snel mogelijk na uw 
 afspraak.

Wij staan voor je klaar
Het Elkerliek ziekenhuis, de 
Zorgboog, Savant en de huisart-
sen zijn zich er bewust van dat 
de genomen maatregelen en ook 
het dragen van mondkapjes ver-
velend kan zijn voor patiënten en 
bezoekers. De maatregelen zijn 
echter hard nodig om ervoor te 
zorgen dat alle zorg beschikbaar 
blijft voor alle mensen die zorg 

nodig. Door ons samen te hou-
den aan de maatregelen, kan 
iedereen bijdragen aan het be-
schikbaar houden van de regu-
liere zorg naast de Covid-zorg. 

Vanwege het gezondheidsbelang 
doen de zorgorganisaties nog 
een extra oproep: mijd de zorg 
niet als u deze nodig heeft. s
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Als we ergens deze week niet 
omheen kunnen is het wel het 
mondkapje. Vurige week gaf de 
regering het dringende advies om 
mondkapjes te dragen in winkels en 
binnen ruimtes waar veel mensen 
zijn. En het is geen vraag het is een 
dringend advies wat echt wel iets 
anders is, maar als ik om me heen 
kijk, wordt er niet zo veel gehoor 
aan gegeven.

En ja, er zijn tegenstanders en 
voorstanders van die kapkus. Da 
hedde overal mee.
Ik doe er nie moeilijk over, als dit het 
beste is, doe ik gewoon mee zonder 
te zeveren.
Ge hoeft het ook niet buiten te 
dragen das weer een meevaller. En 
ge hed ook hele leuke en ja, ik vind 
het ook wat moeilijker ademen als 
zonder kapke maar wat moet dat 
moet.
Je bent dan toch meer beschermd 
als de ander halve meter afstand 
niet echt goed gehouden kan 
worden, want eerlijk is eerlijk: ook 
ik hou me zonder da ik er erg in heb 
wel eens niet aan de 1,5 meter regel 
en schuif gewoon aan in de rij todat 
ik er erg in heb of iemand me erop 
attendeert. Het is nog steed wennen 
vind ik.

De dag na het advies  loop ik als 
enige in de supermarkt met een 
mondkapje en voel me niet op men 
gemak. In de loop van de afgelopen 
dagen komen er gelukkig steeds 
meer mensen bij, in de stad doe 
ik braaf bij elke winkel men 
mondkapje op en kom ik buiten 
dan gaat hij af.
Het rare vind ik echter dat 
supermarkten hier geen lijn in 
trekken. Die zouden het goede 
voorbeeld moeten geven. Daar 
is het ook het drukste. Zondag 
vond ik het heel verwarrend. Bij de 
supermarkt met de blauwe letters 
draagt echt het hele personeel 
mondkapjes en bij de supermarkt 
met de gele letters  niemand. Zo 
jammer dit, en de mensen volgen 
gewoon wat het personeel doet. Ik 

ben altijd naaiskierig, waarom is 
dat nou toch en wij hebben zoveul 
gele letters winkels in Helmond.

Dus ik dacht maandag: ik bel het 
hoofdkantoor van de gele letters 
winkels in Veghel en vraag hun 
wat de reden is waarom hun niet 
meedoen, want dan ben ik daar 
heel benieuwd naar. Ik lieg het niet: 
het heeft 45 minuten geduurd en ik 
had nog steeds niemand aan de lijn.
Dan maar gebruik maken van de 
persmedialijn die hun hebben (dat 
had ik eerder moeten doen). Het 
liefst zou ik iemand van de directie 
spreken, maar helaas dat gaat hem 
niet worden. Ze hebben ginne tijd 
vur een columniste uit het skonne 
Helmond. Op de afdeling media 
hebben ze goed naar me geluisterd 
en ze zouden me een email sturen 
met het antwoord. De volgende 
dag krijg ik een mail, eigenlijk gin 
antwoord op men vraag maar meer 
een mededeling. In alle gevallen 
volgen ze de maatregelen vanuit de 
overheid op, zo heeft ons personeel 
een mondkapje op en vragen we 
dat van de klanten ook.

Nou, maandag was da echt nog 
niet, maar goed ik in dun auto 
om te gaan controleren (ik moest 
nog een boodschap doen) en ja 
hoor iedereen een mondkapje op. 
En daar ben ik heel blij mee. Het 
zal wel nie aan men telefoontje 
hebben gelegen, maar ze zijn wel 
wakker geworden. Ik hoop dat er 
nog veel meer winkels mee gaan 
doen en dat over een paar weken de 
besmettingen weer naar beneden 
gaan. Het is niet makkelijk allemaal 
dat weet ik best, maar met zijn alle 
kunnen we het.
Zorg goed voor elkaar en voor jezelf

Fijn weekend tot volgende week,

MondkapJA

vertelt…Ons

Eenzaamheid is actueler dan 
ooit. Het is in deze periode van 
corona voor velen voelbaar. Te-
gelijkertijd zien we hoe inven-
tief en hulpbereid Nederland is 
om mensen te helpen die zich 
eenzaam (zijn gaan) voelen. Uit 
verschillende onderzoeken (o.a. 
door de GGD) en de vele signa-
len die we hebben ontvangen 
blijkt dat steeds meer mensen 
eenzame gevoelens ervaren.

Afgelopen maanden hebben 
wij enkele online bijeenkom-
sten georganiseerd en meerdere 
gesprekken gevoerd met jonge-
ren, ervaringsdeskundigen en 
experts vanuit de welzijns- en 
zorgorganisaties. Daaruit kwam 
al snel naar boven dat er een 
sterke behoefte en noodzaak is 
om meer aandacht te geven aan 
het thema eenzaamheid en het 
meer bespreekbaar te maken.

Samen met jongeren en profes-
sionals uit verschillende vak-
gebieden hebben we een cam-
pagne opgezet rondom een-
zaamheid onder jongeren, maar 
dat wil niet zeggen dat wij onze 
aandacht beperken en onze 
ogen sluiten voor eenzaamheid 
als breder maatschappelijk pro-
bleem, omdat het heel duidelijk 
is dat het niet enkel bij jongeren 
speelt!

In de Week tegen Eenzaamheid 
(van 1 tot en met 8 oktober) is de-
ze campagne van start gegaan. 
Naast de campagne willen we 
een brede samenwerking vor-
men in Helmond om eenzaam-
heid onder jongeren (maar zeker 
ook bij een breder publiek) tegen 
te gaan en het taboe op een-
zaamheid te doorbreken. Je ziet 
het niet snel, maar het is overal 
om ons heen. Alleen samen zor-

gen we er voor dat dit probleem 
makkelijker bespreekbaar wordt 
en mensen met gevoelens van 
eenzaamheid de ‘ondersteuning’ 
krijgen die ze nodig hebben, 
want in je uppie valt eenzaam-
heid niet te doorbreken.

We willen ervoor zorgen dat er 
een structurele en integrale aan-
pak komt van eenzaamheid. De-
ze specifieke campagne richt zich 
daarvoor vooral op eenzaam-
heid onder jongeren, maar ook 
voor mensen die zich geen jon-
gere voelen, willen we een goede, 
blijvende oplossing gaan vinden. 
Samen met het maatschappe-
lijk middenveld, het onderwijs, 
belangrijke sleutelfiguren en na-
tuurlijk jongeren zelf, hebben we 
hiervoor alle politieke partijen en 
het college van burgemeester en 
wethouders opgeroepen om ons 
gezamenlijk sterk te maken om 
dit probleem aan te pakken. Het 
is jammer dat een enkele poli-
tieke partij zichzelf belangrijker 
vindt dan een gezamenlijke pu-

bliekscampagne tegen een groot 
maatschappelijk probleem. Wij 
zullen ons de komende jaren in 
ieder geval hard blijven maken 
voor een oplossing voor dit pro-
bleem en er voor zorgen dat het 
op de agenda komt en bespreek-
baar blijft. Hiervoor strijden wij 
samen tegen eenzaamheid.

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

TUERLINGS:
Samen tegen 
eenzaamheid

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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STYLE CASUAL TREND

XANDRES IN DE SPOTLIGHT • VRĲDAG 9 EN ZATERDAG 10 OKTOBER
KOOPZONDAG • 11 OKTOBER 12.00 – 17.00 UUR

GRATIS PARKERENDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

www.hazenwinkel-helmond.nl

start verkoop
Donderdag 15 oktober vanaf 
9:00u digitaal inschrijven via de 
website. Inschrijving sluit maan-
dag 26 oktober, 9:00u. Kom de 
brochure ophalen bij één van 
de makelaarskantoren!

De Helmondse wijk Brandevoort wordt gekenmerkt door een aanspre-

kende bouwstijl, een bijzonder station en een groene ecozone. Voor  

iedereen, jong en oud, alleen of in groepsverband is er wel iets te doen. 

In de deelwijk Hazenwinkel bouwt Van Wanrooij in deze fase 2 vrijstaan-

de woningen en 12 ruime tweekappers. Deze woningen worden geheel 

gasloos gebouwd en beschikken over een bodemwarmtepomp.

Hazenwinkel
2 vrijstaande woningen, 12 tweekappers

Helmond

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
Hoofdstraat 155, Helmond 
T 0492 661 884
www.heuvel.nl

ERA vb&t Makelaars 
Helmond
Steenweg 18A, Helmond 
T 0492 505 510
www.eravbtmakelaars.nl
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder van den Waardenburg:
B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

In ons coalitieakkoord hebben 
we opgenomen dat wij als ge-
meente er naar streven om een 
duurzame voorbeeldgemeente 
te willen zijn op het gebied van 
duurzaamheid en daarin voorop 
te lopen. In het coalitieakkoord 
hebben we een impuls van 2 mil-
joen euro gereserveerd om ons 
gemeentelijk vastgoed nog eens 
extra te verduurzamen. Verschil-
lende gemeentelijke panden, zo-
als wijkgebouwen, hebben we 
al verduurzaamd. Recent heb-
ben we ook diverse maatrege-
len genomen bij parkeergarage 
Doorneind. 

Meerwaarde omgeving
Parkeergarage Doorneind is in 
mijn ogen een goed voorbeeld 
van de stappen die wij zetten 
in het verduurzamen van ons 
vastgoed. Naast dat we energie 
besparen door slim gebruik te 
maken van zuinige ledverlich-
ting (als er geen beweging van 
mensen of auto’s is, dan dimt 
de verlichting) en zonnepane-
len, is er een klimaatbestendige 
gevel gerealiseerd. De noord- en 
westgevel zijn voorzien van be-
planting en hiermee zorgen we 
voor verkoeling en schaduw tij-
dens warme dagen. Tegelijker-
tijd dragen we bij aan een betere 
biodiversiteit en aan het vergroe-
nen van het centrum. Met deze 
‘groene jas’ laten we zichtbaar 
zien wat we doen en dit is een 

meerwaarde voor de uitstraling 
in de omgeving. 

Voor het verduurzamen van ons 
eigen vastgoed proberen wij, ui-
teraard binnen de geldende re-
gels, zo veel mogelijk samen te 
werken met Helmondse onder-
nemers. Dit is goed voor onze 
eigen ondernemers die de gevol-
gen van de corona crisis merken. 
Juist nu is het belangrijk dat de 
gemeente anticyclisch blijft in-
vesteren. 

Een groene en duurzame stad
Misschien vraagt u zich af waar-
om we een duurzame stad zo be-
langrijk vinden. We zien en mer-
ken dat het klimaat verandert. 
U herinnert zich vast de warmte 
van afgelopen zomer en de 
droogte door de weinige regen. 
We willen juist dat Helmond 
ook in de toekomst een plezie-
rige stad is om te wonen, recre-
eren en te verblijven. Dit vraagt 
op een aanpak van de bestaande 
gebouwen en verharding. We 
zijn ambitieus en geloven in on-
ze plannen om te verduurzamen. 
En toch realiseren we ons goed 
dat dit een grote opgave is en 
blijft. Daarom zijn er diverse lan-
delijke en regionale subsidiemo-
gelijkheden voor het verduurza-
men van particuliere woningen. 
Zo heeft de gemeente Helmond 
zelf ook een duurzaamheidsle-
ning en een subsidie voor groene 

daken. En als gemeente vinden 
we dat ook wij het goede voor-
beeld moeten geven. Immers, 
een klimaatneutraal Helmond 
begint bij jezelf! Doet u ook mee? 

Gaby van den Waardenburg
Wethouder Stedelijke 
Ontwikkeling, Wonen en 
Regionale Samenwerking

Klimaatneutraa Helmond
Glasvezel voor 
Helmond-West 

Helmond-West krijgt als 
achtste wijk van Helmond 
glasvezel. Dat is een felicita-
tie waard! De verwachting 
is dat in december de graaf-
werkzaamheden starten. 
Begin volgend jaar zullen de 
eerste mensen gebruik kun-
nen gaan maken van hun 
abonnement.

Wethouder Van de Brug: “Fijn 
dat de inwoners van Helmond-
West binnenkort ook gebruik 
kunnen maken van glasvezel. 
In deze tijd van Corona zien we 
nog eens extra het belang van 
een goede verbinding. Zeker 
als ik kijk naar zorg, onderwijs, 
werk en welzijn. Denk aan 
langer thuis kunnen wonen, 
ziekenhuiszorg op afstand, 
online werken en onderwijs 
en een veiligere leefomgeving. 
Dat vraagt allemaal om een 
goede digitale verbinding en 
dat biedt glasvezel.”

Digitale zorg
Glasvezel is hét netwerk van 
de toekomst. Henri de Bekker 
van Glasvezel Helmond: “Me-
de door de situatie rondom 
Corona gaan de ontwikkelin-
gen snel. We zien dat mensen 
en zorginstellingen bewust 
kiezen voor zorgdiensten via 

glasvezel. Wij leveren twee 
glasvezels per huis. Eén voor 
televisie, internet en telefonie. 
De andere reserveren we voor 
maatschappelijke diensten. 
Via glasvezel is de veiligheid, 
de privacy en de bedrijfsze-
kerheid optimaal geregeld. 
Dat wordt steeds belangrij-
ker. Sterker nog: het is abso-
lute noodzaak voor zorgtoe-
passingen. Risico’s wil je niet 
lopen als het om zorg gaat. 
Vandaar ook dat Elkerliek@
home als eerste op glasvezel 
in Helmond wordt toegepast. 
De eerste Elkerliek-zorgdienst 
is voor patiënten met de ziek-
te van Crohn en Colitis; deze 
komt binnenkort beschik-
baar. Meer digitale zorgtoe-
passingen zullen volgen.”

Aanleg Helmond-West
De komende tijd gaat Glasve-
zel Helmond aan de slag met 
het ontwerpen van het glasve-
zelnetwerk in Helmond-West. 
Daarna wordt een wijkcen-
trale geplaatst. De verwach-
ting is dat in december de 
graafwerkzaamheden star-
ten. Begin volgend jaar zul-
len de eerste mensen gebruik 
kunnen gaan maken van hun 
abonnement. Alle inwoners 
van Helmond-West ontvan-
gen binnenkort een brief van 
Glasvezel Helmond met infor-
matie over de aanleg. s

Helmond-West

F | Glasvezel Helmond
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

DE JASSEN
SPECIALIST

DE JASSEN
SPECIALIST

DE JASSENDE JASSEN
SPECIALISTSPECIALISTSPECIALISTSPECIALISTSPECIALISTSPECIALISTSPECIALIST

DE JASSEN
SPECIALISTSPECIALIST

GORE-TEX KLEDING • WIND- EN WATERDICHTE REGENKLEDING
OUTDOOR WINTER JASSEN • WINTERSPORT JASSEN

CASUAL LIFESYLE JASSEN • SPORT- & SPORTIEVE JASSEN

B E S T E L L E N  2 4 / 7

www.adventurestore.nl
O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

Aanbrengen van beplanting op de groene gevel bij parkeergarage Doorneind F | Dave van Hout Fotografie / Photography
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Wij zijn per direct op zoek naar chauffeurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen maandag t/m vrijdag; 
15 tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. 
Liever geen vastigheid? Solliciteer dan als afroepchauffeur.

Heb je interesse? Je kunt direct starten met werken! Een aanvullende cursus wordt intern verzorgd.
Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op:
personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492 – 66 22 60.

VACATURE CHAUFFEUR 
LEERLINGENVERVOER

• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag in 
 de ochtend en in de middag (schooltijden).
• Beheers je de Nederlandse taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving.
• Ben je in het bezit van minimaal een B-rijbewijs.
• Salaris conform CAO.

• Heb je affiniteit met de doelgroep en een 
 flexibele instelling.
• Ben je bereid een korte interne cursus 
 te volgen. 
• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.

.nl

Kijk op puurosteo.nl voor meer informatie  
en maak direct online een afspraak.

Puurosteo is gevestigd in het  
Paramedisch centrum in Helmond/Stiphout.

Heeft U last van onverklaarbare 
lichamelijke klachten of  
chronische pijn? Wellicht 
kan osteopathie helpen om 
je klachten te verhelpen. 

Barbara: “In mijn praktijk 
wordt iedere behandeling 
nauwkeurig afgestemd op 
de patiënt.”

PuurOsteo verruimt de openingstijden. 
Avondspreekuur mogelijk.

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

p/m 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis 
Weten wat jouw auto waard is?

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.
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De vier Helmondse carnavals-
verenigingen, die normaal ge-
sproken tijdens carnaval een 
optocht organiseren, hebben in 
gezamenlijkheid besloten om 
tijdens carnaval 2021 geen op-
tocht door de straten te laten 
trekken. Het gaat om de op-
tocht in het Helmondse stads-
centrum (Keiebijters), in Stip-
hout (Spurriezeiers), in Mierlo-
Hout (De Houtse Kluppels) en 
in Brouwhuis (Brouwhazen). In 
deze onzekere coronatijd is het 
onverantwoord om een derge-
lijk evenement te organiseren.

Dit besluit is tijdens de online 
stadsvergadering met de 18 Hel-
mondse carnavalsverenigingen 
op 1 oktober jl. genomen. Bij deze 
vergadering sloten vanuit de ge-
meente Helmond burgemeester 
Elly Blanksma en wethouder An-
toinette Maas aan en van de Veilig-
heidsregio Brabant-Zuidoost Ton 
Emmen.  De carnavalsverenigin-
gen hebben ook unaniem beslo-
ten om geen Prins te kiezen voor 
carnaval 2021 en dus geen Prinsbe-
kendmaking te organiseren. 

De tweede coronagolf brengt 
weer veel onzekerheid met zich 
mee. Het is het bewijs van hoe 
grillig het virus is. De gemeente 
heeft wel een oproep aan de car-
navalsverenigingen gedaan om te 
blijven nadenken over een even-
tueel alternatief. In december 
wordt met de coronamaatregelen 
van dat moment bekeken of deze 
alternatieven haalbaar zijn. s

HelmondGeen Helmondse optochten 
tijdens carnaval 2021

F | Nicholson Illustraties

Kan osteopathie iets
betekenen voor jouw
gezondheid? 

Indien je last hebt van rug- of 
nekpijn kan een behandeling bij 
een osteopaat zinvol zijn. Ook 
voor klachten als hoofdpijn, mi-
graine, oorsuizen, prikkelbare 
darmen of moeheid kan osteo-
pathie vaak iets betekenen. Door 
het hele lichaam te onderzoeken 
en te behandelen kunnen blok-
kades worden opgespoord die 
niet direct met de klacht zelf in 
verband wordt gebracht. 

Je lichaam is een complex geheel 
en iedere verstoring werkt door 
in de rest van je lichaam. Een os-
teopaat kan blokkades oplossen 
waardoor klachten verminderen 
of verdwijnen. Een osteopaat zal 
altijd de verbinding zoeken met 
de reguliere geneeskunde, in veel 
gevallen kunnen verschillende 
therapieën elkaar aanvullen. In-
dien nodig zal de therapeut je ad-
viseren om contact op te nemen 
met de huisarts of een specialist 
voor aanvullend onderzoek. 

Covid19 en osteopathie?
Indien je een infectie met corona 
hebt doorgemaakt en ziek bent 
geweest kan het zinvol zijn om 
een afspraak te maken bij een 
osteopaat. Door osteopatische 
behandelingen verbetert het zelf 
herstellend vermogen van je li-
chaam en vergroot je kans op 
volledige genezing. 

Bijzondere aandacht tijdens de 
behandeling gaat in dit geval uit 
naar je longen en longvliezen. 
Deze zijn vaak aangetast door 
de ziekte. 

Benieuwd of osteopathie 
voor jou of je kind oplossingen
kan bieden?
Ik behandel volwassenen, kinde-
ren en baby’s. Ook zwangeren 
kunnen terecht bij mij in de prak-

tijk. Kijk op de site www.puuros-
teo.nl voor meer informatie of 
neem vrijblijvend contact op via 
e-mail of mobiel. Je kunt op alle 
werkdagen, behalve op dinsdag, 
terecht voor een behandeling. 

Op maandag en donderdag is het 
mogelijk om in de avonduren een 
afspraak te maken. Tevens kan je 
makkelijk zelf een afspraak plan-
nen via www.puurosteo.nl. De 
praktijk PuurOsteo is gevestigd 
in Helmond/Stiphout, Dorps-
straat 51, info@puurosteo.nl, 
0629409951 s

Helmond

Mierlo Houtse HoutQuiz
Gezocht: organisatoren en 

een oudere “whizzkid”

In het verleden hebben al 
vele teams meegedaan aan 
de jaarlijkse HoutQuiz. Heel 
Mierlo Hout was tijdens deze 
avond in de weer om ant-
woorden op allerlei vragen te 
krijgen. Ook worden er op-
drachten in de wijk Mierlo-
Hout georganiseerd. 

Door het Coronavirus kan 
de HoutQuiz, die gepland 
was in november 2020, geen 
doorgang vinden. Toch heeft 
de HoutQuiz organisatie ge-
meend deze avond  in te plan-
nen voor 2021. Namelijk op 
zaterdag 17 april. In het ver-
leden organiseerde de groep 
commissarissen van Muziek-
vereniging Unitas deze Quiz.  
De commissarissen hebben 
deze Quiz overgedragen aan 
een kleine groep enthousiaste 
organisatoren. Helaas zijn dit 
te weinig mensen om de or-
ganisatie van deze HoutQuiz 
geheel, volgens jarenlange 

traditie, voort te zetten. De or-
ganisatie van deze zeer afwis-
selende Quiz is al begonnen 
met de voorbereiding. Naast 
het maken van vragen, is ook 
het verwerken van gegevens 
(voornamelijk gebruik van Ex-
cel) in de computer noodzake-
lijk om het een en ander goed 
te laten verlopen.  Deze or-
ganisatie vindt voornamelijk 
in de wintermaanden plaats. 
Veel kun je thuis doen. Dus 
heb je tijd over, geef je op om 
gezamenlijk de HoutQuiz te 
organiseren. Voor informatie 
kun je contact opnemen met 
Ad van Os. Hij is telefonisch 
bereidkaar onder telefoon-
nummer: 0492-663706 of 06-
51660410 of per mail via ajfva-
nos@onsbrabantnet.nl. 

Mierlo-Hout

F | Puur Osteo
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OLV Kerk/Speelhuis op de Ameideflat!
In Eindhoven hadden ze laatst een gek idee, de Catharina kerk bovenop een flatgebouw, maar 
dat kan in Helmond ook. Ons mooie Speelhuis is al een blikvanger als men over de Traverse 
rijd, maar bovenop de ‘AAW MAIDE FLAT’ Komt het unieke gebouw helemaal tot zijn recht.
Hoofdingang van de Ameide wordt ook hoofd ingang voor het Speelhuis, alleen een lift brengt 
het publiek snel naar het theater. De sky van Helmond is the Limit… Helmond the city that 
never sleeps….

De Sky-line van Helmond
Een prachtige foto bewerking. Een soort van Euromast in de Sky-line van Helmond. Een toren 
waar we uitkijken op Eindhoven en aan de andere kant het weidse Peelland. Prachtige pano-
rama’s die het bekijken waard zijn.

Helmond 
mag best wat 
meer ‘smoel’ 
hebben!
In diverse plaatsen in het 
land verschijnen of staan 
‘stadsletters’. In Amster-
dam bijvoorbeeld, maar 
daar zijn ze inmiddels we-
gens succes weer weg. De 
letters op de fotobewerking 
zijn afgeleid van de versie 
van Roermond, maar ook 
daar zijn ze weer door een 
ander ontwerp van elders 
geïnspireerd.

Beter een gek idee, dan geen idee! De Watertoren is een uniek object midden in de stad. XL 
Architecten wilde het al eens in een glazen omhulsel zetten en er zou bovenin ook plaats zijn 
voor een restaurant. Hoe mooi zou het ook zijn om King Kong in de toren te hangen. Onder het 
motto: ‘Grauwte Smoel, Ginne Skrik!’ Helmond zou met deze blikvanger landelijke bekendheid 
krijgen. Ook u als lezer had ideeën:

“Ik had het idee om in die watertoren een gelegenheid te maken voor skydiven in combinatie 
met een restaurant helemaal boven aan! The sky is the limit!
- Marjan

Vaker gezien, Atlas die de ‘Luchtbrug’ (Traverse) omhoog houdt en ondersteund. Geknield en midden in het kanaal gezet, het is toch geen 
doorgang meer. Ook een blikvanger van jewelste. Een idee voor Stichting Carat, die al meer objecten in Helmond hebben geplaatst?

Met unieke objecten kunnen 
we voor Helmond, landelijke 
positieve promotie via print, in-
ternet en social media maken.

Denk mee, welk object zouden 
we waar in Helmond kunnen 
plaatsen? Ook leven er plannen 
om onder andere T-shirts, drink-
mokken en petjes te gaan produ-
ceren.

Helmond 
Promotie

Beter een gek idee, 
dan geen idee!

Fotobewerking:
Rob van Kuijlenburg

WWW.HELMONDNU.NL
Ook een goed idee 
of commentaar: 
mail naar 
redactie@deloop.eu

#SamenMaken
WeHelmond

Heb jij ook ‘n leuke tekst?

Atlas houdt de brug omhoog
Ik heb ‘r nooit vur

gekozze, um 

Hellemonder 
te worre.

Ik heb gewoon, 
ontiegelijk veul 

geluk gehad!

Hellemonder 

WEEK 41
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Afscheid
Na de algemene ledenver-
gadering van  HSK , Slavisch 
Koor Helmond,  namen het 
bestuur en de koorleden, in 
het bijzijn van zijn echtge-
note, afscheid van hun voor-
zitter de heer Ton van Bussel.

Vanaf 2014 zwaaide hij de scep-
ter, leidde hij op een vriende-
lijke maar ook duidelijke wijze 
het bestuur. Hij stimuleerde 
de activiteiten en uitvoeringen 
van het koor  en was mede 
stuwende kracht achter het ju-
bileumconcert dat in verband 
met het 25 jaar bestaan van 
het koor plaatsvond in 2017. 
Daarnaast was hij aanspreek-
punt voor de commissarissen 
en zette hij zich in voor het ac-
tiviteiten in het kader van het 
werven van nieuwe koorleden 
onder andere door zijn mede-
werking voor de grote uitvoe-
ring  Koor on Worldtour , die 
ten gevolge van de Corona-
perikelen geen doorgang kon 
vinden.

De koorleden prezen hem om 
zijn vriendelijke, betrokken en 
innemende persoonlijkheid 
die voor hen altijd een luiste-
rend oor had en tegelijkertijd 
de koers van het koor vast-

hield. In de toekomst blijft de 
heer Van Bussel betrokken bij 
de activiteiten van de commis-
sarissen. Ook werd afscheid 
genomen van Wil Smits, voor-
zitter van de concertcommis-
sie, de spil van het netwerk dat 
betrokken was bij alle uitvoe-
ringen, eucharistievieringen 
en andere concerten. Met haar 
nimmer aflatende energie en 
duidelijkheid bouwde het koor 
in de regio en daarbuiten een 
goede naam op.

Tot slot werden de  ook diver-
se jubilarissen gehuldigd i.v.m. 
hun langdurige lidmaatschap 
van het koor, te weten : Sjan 
van de Laar, Erna van de Wij-
deven, Helene van de Mortel 
en Rikie Latour die naast het 
zingen diverse functies in het 
koor bekleedden.
Ondanks alle onzekerheden, 
voortkomend uit de situatie 
met betrekking tot Corona, 
zetten zij zich samen met be-
stuur en alle koorleden in wat 
betreft het voorbereiden van 
b.v. het kerstconcert en de gro-
te  theatervoorstelling in het 
Speelhuis van 14  maart 2021 
. Het koor oefent trouw in de 
bloemenkas, blijft zoeken naar 
nieuwe leden en hoopt ook 
via de RABO-clubsupport hun 
trouwe concert- en eucharis-
tiebezoekers te bereiken. s

Helmond

F | Helmonds Slavisch Koor

Online op de koffi  e bij de wethouder
F | Gemeente Helmond

Ook in deze bijzondere tijden blij-
ven de wethouders graag in con-
tact met Helmondse inwoners. 
Heeft u een vraag over of een idee 
of initiatief voor uw wijk? Dan 
kunt u deelnemen aan één van de 
digitale wijkspreekuren. U kunt 
zich nu aanmelden voor de ge-
plande digitale wijkspreekuren. 

De wethouders denken graag 
met u mee bij het zoeken naar 
oplossingen en kunnen u, indien 
nodig, in contact brengen met 
andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die 
u met de wethouders deelt, kun-
nen zij gebruiken bij het maken 
van beleidskeuzes.

Geplande digitale 
wijkspreekuren in oktober
• Centrum: met wethouder 
 Van de Brug op maandag 
 12 oktober van 19.30 tot 
 20.30 uur;
• Helmond-Noord: met 
 wethouder Van den 
 Waardenburg op woensdag 
 14 oktober van 19.00 tot 
 20.00 uur;
• Dierdonk: met wethouder 
 Van den Waardenburg op
 woensdag 14 oktober van 
 20.15 tot 21.15 uur;
• Helmond-West: met 
 wethouder Van Dijk op 
 donderdag 29 oktober 
 van 18.30 tot 19.30 uur;
• Brandevoort: met wethouder
 Van Dijk op donderdag 29 
 oktober van 20.00 tot 21.00 uur. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bo-
vengenoemde digitale wijkspreek-
uren? Dan kunt u zich nu aanmel-
den door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Ver-
meld het volgende in de mail: uw 
naam, mailadres en telefoonnum-
mer, aan welk wijkspreekuur u 
wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt een bevesti-
gingsmail met een link naar de 
Teams vergadering. Via deze link 
kunt u deelnemen aan de online 
vergadering. Aanmelden is moge-
lijk tot 17.00 uur op de dag vooraf-
gaand aan het wijkspreekuur. 

Woont u in een andere wijk?
Houd dan www.helmond.nl/
wijkspreekuren in de gaten voor de 
bekendmaking van nieuwe data. s

Helmond

Verschillende partijen die met 
ouderen werken slaan de han-
den ineen om eenzaamheid 
onder ouderen tegen te gaan. 
De KBO’s, seniorenorganisatie 
PVGE Helmond, Omzien naar 
elkaar in Helmond, Lang Leve 
Cultuur, LEVgroep, Helmond-
voorelkaar, JIBB+, en thuiszorg-
aanbieders bereiden samen ac-
tiviteiten voor die de komende 
maanden gaan plaatsvinden. 
Nu corona opnieuw de kop op-
steekt, is het extra belangrijk 

dat ouderen in contact blijven 
met anderen.

Tijdens de eerste golf ontston-
den overal initiatieven voor ou-
deren. Muziekoptredens zoals  
OudDoorConcerten en Muziek 
in ’t Portiek, bewegen met ou-
deren op straten en balkons, or-
ganisaties organiseerden belron-
des, koppelden belmaatjes en 
hulpvragers en –aanbieders aan 
elkaar, brachten lunchpakketten 
en doosjes bonbons rond, etc., 
etc.. “Iedereen was met de beste 
intenties bezig, maar wel vooral 
voor haar eigen achterban, deel-

nemers of cliënten. Door nog 
meer samen te werken, is het 
bereik vele malen groter”, aldus 
Joost Verspaget, een van de ini-
tiatiefnemers van Samen tegen 
Eenzame Ouderen.

Muziekoptredens verspreid 
over Helmond
Samen tegen Eenzame Ouderen 
is nu bezig om een reeks van mu-
ziekoptredens voor te bereiden 
in kleinere zalen verspreid over 
de stad. Opnieuw muziek naar 
de mensen toe brengen in hun 
eigen veilige omgeving (de wijk), 
maar wel weer – coronaproof – 
het huis uit. Annique van den 
Heuvel van Lang Leve Cultuur: 
De OudDoorConcerten en Mu-
ziek in ’t Portiek waren erg suc-
cesvol, veel ouderen hebben hier 
enorm van genoten. 
We zijn nu o.a. in gesprek met 
Dubbel Trubbel, de tweeling die 
afgelopen zomer meer dan 120 
concerten heeft gegeven in de 
buitenlucht bij zorginstellingen 
en residenties e.d. Nu hebben 
ze een show gemaakt voor in 
de zaal. Op maandag 26 okto-
ber treden ze op met De Dubbel 
Trubbel Kuukskes & Koffie Show 
in de Cacaofabriek.”
Door de aanscherping van de 
coronamaatregelen werkt het 

‘Samen tegen 
Eenzame Ouderen’ 

van start 

Helmond samenwerkingsverband ook een 
alternatief programma uit voor 
in de buitenlucht. Afhankelijk 
van de ontwikkeling van het vi-
rus wordt gekozen voor optre-
den binnen of buiten. 

Meer dan optredens 
en presentjes
Behalve optredens en bewegen 
op muziek wil Samen tegen 
Eenzame Ouderen graag met 
ouderen in gesprek gaan. Laag-
drempelig bij de mensen thuis 
praten over muziek van vroeger, 
oude foto’s van Helmond of ge-

vonden materialen van vroeger 
(100 stukskes). “Dit onderdeel 
zijn we nog verder aan het uit-
denken” vertelt Renske Bartels 
van Helmondvoorelkaar/Vrijwil-
ligerswerk LEV Helmond. “We 
willen heel veel vrijwilligers gaan 
zoeken die het leuk vinden om 
praatjes met ouderen te maken.”  
Heb je interesse of wil je je aan-
sluiten bij Samen tegen Eenzame 
Ouderen, neem dan contact op 
met Joost Verspaget, 06 51 19 16 
92 of Annique van den Heuvel, 
06 54 92 84 12 of mail naar:
info@helmondvoorelkaar.nl s
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Kunstlokaal42 en de coronacrisis

De 79e editie van Kunstlokaal42 
vindt plaats op woensdag 21 ok-
tober, 19.00 uur. Zoals we vo-
rige maand al meldden heeft 
ook Kunstlokaal42 een coron-
aproof jasje aangetrokken. Het 
was Jurr die met een passende 
oplossing kwam: Lokaal42 werd 
omgebouwd tot een widebody: 
als in een vliegtuig een tafeltje 
met twee stoelen links tegen de 
muur en aan de andere kant een 
tafeltje met twee stoelen rechts 
tegen de bar (gezien van buiten 
naar binnen). We houden een 
ruim middenpad over (ander-
halve meter). Eventueel stata-
fels met krukken in het voorge-
deelte. En dat is goed bevallen, 
zowel bij publiek als bij de uit-
baters. Dus dat blijft zo!

De inmiddels afgekondigde 
nieuwe maatregelen, die onder 
andere behelzen dat de horeca 
om 22.00 uur moet sluiten, heb-
ben ertoe geleid dat we de aan-
vangstijd van Kuntlokaal42 ver-
vroegen tot 19.00 uur. Dus let op: 
we beginnen eerder. Nog steeds 
is het nodig in coronatijden en 
met maximale bezoekers-aan-
tallen om te reserveren. Doe dat 
tijdig via lokaal42@gmail.com. 
De toegang is en blijft gratis!

De eerstkomende editie is 21 ok-
tober, en te gast is dan de Hel-
mondse historicus Angelie Sens. 
Ik hoop dat jullie er gezond en 
wel weer allemaal bij zijn!

Angelie Sens: Bejubeld of ver-
guisd? De erfenis van Johannes 
van den Bosch (1780-1844) en zijn 
link met Helmond <tk

De negenenzeventigste editie 
van Kunstlokaal42 staat in het 
teken van de Maand van de Ge-
schiedenis. Dit jaar is het thema 
daarvan ‘Oost/West’. Angelie 
Sens schreef het boek ‘De ko-
lonieman. Johannes van den 
Bosch (1780-1844), volksverhef-
fer in naam van de Koning’.  Van 
den Bosch is voor velen wellicht 
een wat minder gekende of zelfs 
on- bekende; reden voor Angelie 
Sens om juist een boek aan hem 
te wijden. Nadrukkelijk geen bi-
ografie, maar een tijdsbeeld. Van 
den Bosch toog in opdracht van 
Koning Willem I zowel naar de 
west (Suriname) als naar de oost 

(Java). Een betere aansluiting bij 
het thema van de Maand van 
de Geschiedenis konden we niet 
vinden! 

Het boek van Angelie Sens is 
ook genomineerd voor de Libris 
Geschiedenis Prijs 2020, en staat 
inmiddels op de shortlist. Op 25 
oktober 2020 wordt de prijs uit-
gereikt door juryvoorzitter Hans 
de Boer tijdens een speciale live-
uitzending van het radiopro-
gramma OVT. Spannende tijden 
dus voor Angelie! Angelie Sens 
(Helmond 1960) neemt jullie op 
21 oktober mee naar de woest in-
teressante jaren 1780-ca.1850/60. 
Het zijn jaren van revolutie en 
diepgaande veranderingen, we-
reldwijd, jaren van hoge ver-
wachtingen op een beter leven 
en tegelijkertijd voor veel men-
sen, wereldwijd, een periode van 
oorlogen, armoede en ellende. 

De leefjaren van Johannes van 
den Bosch vallen zo ongeveer 
samen met die meest interes-
sante periode in de geschiedenis 
van de afgelopen twee eeuwen. 
Na 1815, als Napoleon het veld 
heeft geruimd, breekt er een pe-
riode aan die te vergelijken is met 
de wederopbouw-periode na de 
Tweede Wereldoorlog. 

Johannes van den Bosch is een 
uitermate belangrijke speler 
in de opbouw van de nieuwe 
staat en samenleving na 1815, 
als Nederland, zoals de rest van 
de wereld, zich opnieuw moet 
zien uit te vinden. Hij doet dat 
met veel verve, met veel en-
thousiasme, doortastendheid, 

overtuigingskracht en bovenal 
charme. Workaholic als hij is, is 
niets hem teveel, niets lijkt hem 
te weerhouden om zijn ideeën en 
idealen voor een betere wereld 
vorm en gestalte te geven. Maar 
de praktijk is altijd weerbarsti-
ger dan gedacht. Het belooft 
woensdag 21 oktober wederom 
een boeiende avond te worden. 
Uiteraard is er na afloop ruimte 
voor vragen en discussie. 

Nieuwe rubriek: 
het biermoment
Op het eind van de avond zal Jurr 
Buijinck, uitbater van Lokaal42 
en groot bierkenner, ons iets ver-
tellen over een nieuw bier in het 
assortiment, al dan niet passend 
bij het seizoen of onderwerp. Ui-
teraard kunt u het betreffende 
biertje na afloop drinken.

Angelie Sens is cultuur- en pers-
historicus. Ze was in haar lange 
carrière onder andere directeur 
van het Persmuseum, onderzoe-
ker aan het Internationaal Insti-
tuut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG) en momenteel is ze direc-
teur van het Zuid-Afrikahuis te 
Amsterdam. 
In 2019 verscheen van haar hand 
het voor de Libris Geschiede-
nisprijs genomineerde boek ‘De 
kolonieman. Johannes van den 
Bosch (1780-1844), volksverheffer 
in naam van de koning’. Eerder 
schreef ze onder andere 'Mens-
aap, heiden, slaaf. Nederlandse 
visies op de wereld rond 1800’ 
(2001) en samen met andere au-
teurs ‘Journalistiek in de tropen’ 
(2005) en ‘K'ranti! De Surinaam-
se pers, 1774-2008’ (2008). s

Helmond

Angelie Sens F | Kors de Bruin

Jacques Vriens Cultuurprijs 
2020 Online Editie,
 #doe mee!

Na de succesvolle editie in 
2018, komt de Jacques Vriens 
Cultuurprijs natuurlijk in 
2020 weer terug! Echter, in 
verband met Corona lopen 
heel veel dingen dit jaar net 
iets anders en zo ook de uit-
reiking van dè jeugdcultuur-
prijs van Helmond. Omdat 
een grootste en feestelijke 
uitreiking dit jaar niet moge-
lijk is, wordt het geen JVCul-
tuurprijs 2020, maar JVCul-
tuurprijs 2021. We stellen de 
grote prijs dus een jaartje uit.

Maar, alle creatieveling die 
de kwasten, potloden, dans-
schoenen of dwarsfluit al 
klaar hebben gelegd: er valt 
toch wat te winnen dit jaar! En 
wel via de online editie!
Van oktober tot en met de-
cember 2020 biedt de JVCul-
tuurprijs die creatievelingen 
een digitaal podium. Elke 
maand wordt er één inzen-
ding gekozen, die een maand 
lang in de schijnwerpers staat 
op al onze digitale kanalen en 

die van onze partners. Ook 
krijg je een toffe goodiebag 
vol cultuur! 
Inzendingen kunnen tot en 
met 30 november worden in-
gestuurd. Zorg dat je je naam 
en leeftijd vermeldt en gebruik 
#JacquesVriensCultuurprijs of 
#JVCultuurprijs. Je mag je in-
zending ook mailen via info@
cultuur-contact.nl. Hier kan 
je trouwens ook met al je vra-
gen terecht! Kijk voor nieuws, 
updates en natuurlijk de win-
naars op facebook.com/JV-
Cultuurprijs 
Ben jij een creatief talent tus-
sen 7 en 17 jaar of ken je ie-
mand die mee zou kunnen 
doen? Tip hem of haar en 
stuur een inzending in! s

Helmond

Eenzaamheid onder jongeren

‘’Er gingen dagen voorbij dat ik 
alleen contact had met mijn vriend. 
Geen berichtjes van vriendinnen , 

geen afspraken met anderen.’’

Vanuit LEVgroep is er een nieu-
we pilot gestart. MatchMentor 
groep voor jongeren in Hel-
mond, voor jongeren die een-
zaam zijn en graag anderen wil-
len ontmoeten en samen leuke 
activiteiten willen ondernemen. 

Eenzaamheid, een veel voorko-
mend probleem onder jongeren 
waar weinig over gepraat wordt. 
Mijn naam is Audrey van de 
Kimmenade en toen ik achttien 
jaar was, ben ik een aantal jaren 
erg eenzaam geweest. Omdat ik 
geen werk en studie had, ben ik 
veel vriendinnen kwijtgeraakt. Er 
gingen dagen voorbij dat ik al-
leen contact had met mijn vriend. 
Geen berichtjes van vriendinnen 
, geen afspraken met anderen. 
Ik voelde me door die eenzaam-
heid ook ongelukkig en zelfs wat 
depressief. Mensen om mij heen 
begrepen mij niet.  Eenzaamheid 
is een probleem wat vele gezich-
ten heeft en lastig te herkennen 

is. Daarom is het zo belangrijk 
om ook over onderwerpen als 
deze te praten. Het is belangrijk 
om de signalen te herkennen van 
iemand die zich eenzaam voelt. 
Mijn moeder zag de signalen 

en samen met haar heb ik veel 
gepraat en naar oplossingen ge-
zocht. Er zijn jongeren die zich al 
járen zo voelen. 
Dat vind ik heel erg heftig en 
ik wil dan ook helpen om deze 
jongeren weer onder leeftijdsge-
noten te krijgen. Daarom is de 
MatchMentor groep een mooie 
kans voor mij als begeleider en 
voor de jongeren om de taboe 
rondom eenzaamheid te door-

breken. In de groep komen jon-
geren samen om elkaar te ont-
moeten en leuke activiteiten te 
ondernemen die door de groep 
zelf bedacht worden. Maar ook 
om te praten over de dingen 
die jongeren bezighouden. De 
groepsbegeleiding zijn vrijwil-
ligers vanuit het project Match-
Mentor, vrijwilligers die uit eigen 
ervaring weten hoe spannend en 
moeilijk het soms kan zijn om 

contact te maken met leeftijdge-
noten. Daarom hechten we veel 
waarde aan het creëren van een 
veilige omgeving, dit doen we 
met elkaar. 

Heb je een steuntje in de rug no-
dig, wil je zelf iemand ondersteu-
nen of gewoon meer informatie? 
Kijk dan op onze website: www.
matchmentor.nl of mail naar 
matchmentor@levgroep.nl s

Helmond

Audrey van de Kimmende 
F | Match Mentor

www.helmondnu.nl
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Corona 
stopt 

bij jou!

GGD start campagne om coronaregels te blijven volhouden

De GGD Brabant-Zuidoost start 
deze week met de huis-aan-
huiscampagne Corona stopt bij 
jou. Met deze campagne wil de 
GGD alle inwoners in de regio 
helder informeren over de ba-
sisregels tegen corona maar wil 
vooral ook iedereen aanmoedi-
gen om deze te blijven volhou-
den. Vanaf deze week ontvan-
gen alle inwoners in de regio 
een folder in de brievenbus met 
informatie over het testen en de 
basisregels. 

Corona stopt bij jou
Met deze campagneboodschap 
wil de GGD Brabant-Zuidoost 
alle bewoners van de regio aan-
moedigen om de belangrijkste 

maatregelen die je zelf kunt 
nemen tegen corona te blijven 
volhouden. Juist nu het aantal 
besmettingen weer sterk stijgt, 
is dat heel belangrijk. Voor ieder-
een, van jong tot oud, geldt: volg 
de regels, voor jezelf en voor el-
kaar, want, corona stopt bij jou! 

Alleen zo krijgen we samen co-
rona onder controle. Hoe je dat 
doet lees je in een speciale cam-
pagnefolder. Deze wordt vanaf 
deze week huis-aan- huis ver-
spreid in de hele regio. 

Website met informatie en 
uitleg in verschillende talen
Over corona en alle regels is veel 
informatie te vinden. Toch merkt 
de GGD dat deze informatie niet 
voor iedereen makkelijk toegan-
kelijk is. Ook tijdens gesprekken 

bij bijvoorbeeld het bron- en 
contactonderzoek merkt de 
GGD dat de regels niet altijd be-
kend of helder zijn. Mensen gaan 
bijvoorbeeld te vroeg uit quaran-
taine bij een negatieve testuit-
slag of (her)kennen de klachten 
waarmee ze getest kunnen wor-
den niet. De GGD heeft deze in-
formatie daarom gebundeld. 

In de huis-aan-huisfolder staat 
informatie over het testen en, 
de hygiëneregels. De informatie 
is overzichtelijk en kort met hel-
dere illustraties. Op de website 
van de campagne www.coro-
nastoptbijjou.nl staat aanvul-
lende informatie. Ook is daar de 
campagnefolder in 6 verschil-
lende talen beschikbaar; Duits, 
Engels, Pools, Roemeens, Turks 
en Arabisch. s

Helmond

F | Marli Eggelaar

Op 6 oktober heeft het college 
van B&W een sluitende meerja-
renbegroting 2021-2024 aan de 
gemeenteraad aangeboden. In 
deze begroting gaat het college 
in op de impact van de corona-
crisis op de geplande ontwik-
kelingen. Naast de begroting is 
er eerder dit jaar een voorstel 
gedaan aan de gemeenteraad 
waarin een extra investering van 
ruim 11 miljoen euro wordt voor-
gesteld om de stad te ondersteu-
nen in de coronacrisis. Op 10 
november besluit de gemeente-
raad over de fi nanciële stukken. 

Versterking van de stad
Het gemeentebestuur wil de in-
woners, ondernemers en ook 
de verenigingen, stichtingen en 
clubs zoveel mogelijk ondersteu-
nen in deze coronacrisis. In de 
begroting wordt voorgesteld om 
extra aandacht te besteden aan 
de wijken waarin de achterstand 
ten opzichte van andere wij-
ken in Helmond het grootste is. 

Helmond-Oost, Helmond-West, 
Helmond-Noord en de Binnen-
stad. Door aandacht te besteden 
aan de jongeren in het bijzonder, 
leefbaarheid, openbare ruimte 
en de digitale kansen. Specifiek 
voor Rijpelberg stelt het college 
voor om een multifunctionele 
accommodatie, als centrale plek 
in de wijk, te realiseren. 

Door extra te investeren in het 
centrum en in de culturele basis 
wil het college de voorzieningen 
in de stad op peil houden. Daar-
naast is er aandacht voor de ar-
beidsmarkt. Er komt een aanpak 
tegen jeugdwerkloosheid, stages 
worden extra gestimuleerd en 
het college wil het bedrijfsleven 
ondersteunen bij de overgang 
naar een circulaire economie. Er 
is en blijft aandacht voor duur-
zaamheid/vergroening en ook 
de digitalisering van de stad 
houdt prioriteit. Wethouder van 
de Brug (wethouder financiën): 
‘Dankzij het solide financiële 
beleid en de reserves die eerder 
zijn opgebouwd, kunnen we nu 
een begroting aanbieden die een 

combinatie is van ambitieus be-
leid, een reactie op de coronacri-
sis én beperkte verhoging van de 
belastingen.’ 

Grote projecten in 2021
In 2021 worden in de grote pro-
jecten van Helmond stappen 
gezet. De aanbesteding voor de 
nieuwe zwemvoorziening van 
de Multifunctionele Sport- en 
Beleefcampus (MFSA) De Braak 
wordt afgerond en de eerste 
leerlingen van het Dr. Knippen-
bergcollege starten in 2021 op 
deze nieuwe plek. Ook de ont-
wikkelingen rondom Brainport 
Smart District worden in 2021 
zichtbaar. De eerste woningen 
zijn in aanbouw en de innovatie-
ve, duurzame concepten krijgen 
vorm. De voorbereidingen voor 
het Huis voor de Stad, waarvoor 
de gemeenteraad in 2020 groen 
licht heeft gegeven, zijn in volle 
gang; in 2021 vindt de sloop van 
bestaande huisvesting plaats, 
waarna aan de bouw kan wor-
den begonnen. En steeds meer 
inwoners gaan profiteren van 
het glasvezelnetwerk: ook Hel-

Begroting Helmond 2021: Ambitie, een reactie op 
de crisis en beperkte verhoging woonlasten

mond-West en Brainport Smart 
District worden in 2021 aan het 
net toegevoegd en de wijken 
Warande en Helmond-Noord 
worden aangelegd in 2021. 

Woonlasten
Ondanks de (financiële) uitda-
gingen blijft de stijging van de 
woonlasten voor de inwoners 
beperkt. Naast alleen de inflatie-
correctie op de OZB en lagere ri-
oolheffing, stijgen de afvallasten, 
maar door vanaf 2021 het schei-
den van afval te stimuleren en 
mensen te laten betalen op basis 
van het restafval dat ze aanbie-

den kunnen inwoners hierin zelf 
besparingen realiseren. 

Behandelprocedure
Op 27 oktober 2020 komt de ge-
meenteraad bij elkaar voor de 
algemene politieke beschou-
wingen. Op 3 en 4 november 
bespreekt de gemeenteraad de 
financiële stukken in de advies-
commissies Inwoners en Om-
geving. Op 10 november volgt 
de vaststelling van de financiële 
stukken tijdens de raadsvergade-
ring. Deze vergaderingen kunt 
u live via internet volgen via de 
website van de gemeenteraad. s

Helmond

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

B E S T E L L E N  2 4 / 7

www.adventurestore.nl
O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

ADVENTURE 
STORE

DE RUNNING SPECIALIST 

BIJ AANKOOP VAN  RUNNING SCHOENEN
G R A T I S  F A L K E  R U N N I N G  S O K K E N

GratisGratis
• VOETANALYSE 2D

• DYNAMISCHE LOOPANALYSE
• VOEDINGSADVIES 
• TRAININGSADVIES

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Nikko
Nikko (1 jaar) komt meteen kennismaken met iedereen. Daarom is hij ook 

moeilijk te fotograferen: hij komt direct op je af en stommelt dan continu om 

je heen. Het is een heel levendige, energieke, onstuimige en zeer enthousiaste 

knaap. Geen kerel om de hele dag kalmpjes te gaan zitten wachten tot zijn 

baasje thuiskomt van het werk en er leven in de brouwerij komt; hij moet zelf 

voldoende te doen krijgen. Een kattenluikje kan uitkomst bieden. En flink mee 

spelen natuurlijk. Hij is jong en hij heeft er zin in! Hij moet nog wel afleren 

om je hand te pakken. Om die reden is hij ongeschikt voor (kleine) kinderen. 

Ook likjes kunnen op den duur ontsporen richting hapjes die niet meer 

onder de “liefdeshapjes” vallen. Hij mag uitsluitend speeltjes grijpen, nooit 

je hand. Beter dus hem niet te triggeren met vingerbewegingen. Kortom een 

superenthousiaste jonge vlegel die nog een beetje gepolijst moet worden.
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GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

KOOPZONDAG 11 OKTOBER

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

betonsokkels

betonpoeren
verstelbare 

ankers

Verankering en sokkels 

t.b.v. overkapping, 

schutting of pergola 

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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Steun De Reddingsklos 
tijdens Rabo Clubsupport
Van 5 tot en met 25 oktober kan 
er weer gestemd worden tijdens 
de Rabo Clubsupport. Ook Hel-
mondse Reddingsbrigade De 
Reddingsklos doet dit jaar weer 
mee. Ben jij lid van Rabobank 
Helmond? Stem dan op De 
Reddingsklos! Ken jij ook nog 
andere leden? Vraag hen dan 
ook of ze op deze bijzondere en 
maatschappelijke vereniging 
stemmen!

Bestedingsdoel
De Reddingsklos wil het inge-
zamelde bedrag gebruiken om 
uitdagend, educatief en speels 
materiaal te kopen om de zwem-
vaardigheid en het zwemplezier 
te vergroten tijdens de zwemles-
sen. Jij, als lid van de Rabobank, 
kan hier je steentje aan bijdragen 
zonder iets uit te geven! 

Namelijk door op De Reddings-
klos te stemmen tijdens de Rabo 
Clubsupport van 5 tot en met 25 
oktober. Let op: lid zijn van de 
Rabobank is net even anders dan 
alleen klant zijn bij de Rabobank! 
Je bent lid als je je hiervoor eerder 
hebt aangemeld en bijvoorbeeld 

thuis het Rabo & Co magazine 
ontvangt.

Over Rabo Clubsupport
De Rabobank stelt jaarlijks een 
deel van de winst beschikbaar 
voor verenigingen en stichtingen 
die bij Rabobank Helmond en 
omgeving bankieren. Geld om 
bijvoorbeeld zonnepanelen op 
het clubhuis te leggen, het aan-
bod in de kantine wat gevarieer-
der te maken of het aantal sport-
velden uit te breiden. De leden 
van Rabobank Helmond en om-
geving verdelen het bedrag over 

de deelnemende verenigingen 
en stichtingen. Dit doen zij door 
te stemmen op verenigingen en 
stichtingen die zij een warm hart 
toe dragen. Iedere stem is geld 
waard.

Stemmen kan direct in de Rabo 
App of online op:
rabobank.nl/clubsupport
Meer informatie over 
De Reddingsklos vind je op:
www.dereddingsklos.nl
Of volg De Reddingsklos op 
Facebook: www.facebook.nl/
dereddingsklos s

Helmond

Resultaat van 2019 F | De Reddingsklas

Volleybalclub de Fonkel 

Volleybalclub de Fonkel is 
ontstaan vanuit de Verken-
nerij gevestigd aan de "Speel-
weide", ingeklemd tussen de 
Bakelse Dijk en De Willem-
Prinzenstraat, Uithoornse-
weg, Hurksestraat in Hel-
mond, nu bekend onder de 
naam "Zangershof".

Op initiatief van Eric Slegers 
werd na het opheffen van de 
verkennerij naarstig gezocht 
naar een zinnige invulling om 
de leegte na het wegvallen 
van de verkennersactiviteiten 
in te vullen. Er werd  van alles 
uitgeprobeerd in de gymzaal 
van de St. Jozefsmavo  aan de 
Hurksestraat. Na wat experi-
menten kwam men uit op het 
spelen van volleybal.

Welnu, na 42 jaren speelt met 
veel plezier het spul en de club 
nog steeds met een aantal 

mensen van het eerste uur, 
aangevuld met fanatieke da-
mes en wat jongelingen met 
plezier ons spel. De laatste ja-
ren echter is door omstandig-
heden het ledenaantal wat ge-
zakt. Daarom zijn wij op zoek 
naar leden. Dus voel je je aan-
gesproken om met ons mee 
te doen of wellicht de draad 
weer op te pakken en te gaan 
volleyen, schroom niet want 
wij zoeken "Volleyballers". 

Zij spelen iedere dinsdag-
avond van 19.45 tot 21.30 uur 
in de gymzaal van De Fonkel, 
Prins Karelstraat 131, 5701VL 
Helmond. Ingang achter De 
Fonkel Dasstraat tevens par-
keergelegenheid. Dus gezellig 
Volleyen ,vrouwen en man-
nen ,leeftijd speelt geen rol in 
gymzaal wijkhuis De Fonkel 
In Helmond binnenstad. Meer 
informatie vind je op vol-
leybalclub defonkel@gmail.
com of via telefoonnummer 
:0613817285 s

Binnenstad

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Sinds 1 oktober 2020 biedt 
Woonbedrijf vrijgekomen soci-
ale huurwoningen te huur aan 
via www.wooniezie.nl. Op deze 
website bieden de meeste wo-
ningcorporaties in de regio hun 
woningen te huur aan. 

Meer gemak voor 
woningzoekenden
Het platform van Wooniezie is 
veel gebruikersvriendelijker dan 
het oude systeem van Woonbe-
drijf. Daarnaast hebben woning-
zoekenden met één inschrijving 
toegang tot (sociale) huurwo-
ningen van alle aangesloten 
corporaties in de regio. Woning-
zoekenden zijn bij Wooniezie in-
geschreven voor de totale regio 
en kunnen daarom ook reageren 
op woningen in andere gemeen-
ten of kernen. Het zoekgebied en 
het aanbod van woningen wordt 
hierdoor groter. 

Woningzoekenden zijn 
geïnformeerd over de overgang
Bij Woonbedrijf ingeschreven 

woningzoekenden kregen eind 
augustus/begin september een 
e-mail met de vraag of hun in-
schrijving meegenomen mag 
worden naar Wooniezie. Wan-
neer een woningzoekende zowel 
bij Woonbedrijf als bij Wooniezie 
staat ingeschreven geldt auto-
matisch de langste inschrijftijd. 

Alle woningzoekenden die al 
ingeschreven staan bij Woonie-
zie kunnen vanaf 1 oktober ook 
direct met hun inschrijving rea-
geren op woningen van Woon-
bedrijf. Woningzoekenden van 
Woonbedrijf die meegaan naar 
Wooniezie en hun inschrijving 
vanaf 1 oktober activeren, kun-
nen ook reageren op alle wonin-
gen binnen Wooniezie.

Vraag en aanbod op 
één platform
Steeds meer woningcorporaties 
sluiten zich aan bij Wooniezie. 
Door alle woningzoekenden 
en het woningaanbod op één 
platform bij elkaar te brengen 
realiseren de corporaties een 
goede basis om woonruimte-
verdeling regionaal uit te voeren. 

Het uitgangspunt is dat wo-
ningzoekenden zich vrij kunnen 
bewegen binnen de regionale 
woningmarkt.

Wanneer woningcorporaties ge-
bruikmaken van één systeem, 
geeft dit inzicht in en actuele 
informatie over vraag en aan-
bod, zoekgedrag en slaagkansen 
binnen de regio en het werkge-
bied van de woningcorporaties. 
Hierdoor kan de gemeentelijke 
woonvisie en het woonbeleid 
opgesteld en bijgesteld worden, 
in het belang van de inwoners en 
woningzoekenden.

Vanaf 1 oktober 2020 zijn 
de volgende (regionale) 
woningcorporaties aangesloten
bij Wooniezie: 
Bergopwaarts (Helmond), Com-
paen, Goed wonen Gemert, 
Helpt Elkander, `thuis, Trudo, 
Volksbelang, woCom, Woonbe-
drijf, Wooninc en Woonpartners. 
Daarnaast maken ook de ver-
huurders Mooiland, JorisZorg, 
Savant, Woonzorg Nederland en 
Vestia Noord-Nederland gebruik 
van Wooniezie. s

Woonbedrijf gaat over 
naar Wooniezie

Woonbedrijf F | Norbert van Onna

Helmond

Houts Gemengd Koor
zingt boven de corona uit 

Al meer dan 100 jaar is het 
Houts Gemengd Koor als een 
vierstemmig koor actief op 
’t Hout. In wijkhuis “De Ge-
seldonk” werd tot aan dinsdag 
10 maart wekelijks gerepeteerd 
aan diverse uitvoeringen die 
voor 2020 gepland waren. He-
laas heeft het COVID-19 virus 
de koorleden onmogelijk ge-
maakt om in maart-april-mei-
juni en augustus te repeteren 
en heeft het HGK-bestuur alle 
optredens moeten cancelen.

Het is niet verwonderlijk dat 
de leden staan te springen om 
weer te mogen gaan repeteren. 
Immers een repetitieavond is 
niet zomaar een avond. Het is 
een avond waarop men elkaar 
ontmoet, elkaar bijpraat met de 
laatste nieuwtjes, maar vooral 
een avond waarop de leden op 
een fijne, gemoedelijke en gezel-
lige manier hun hobby beoefe-
nen. Samen zingen brengt rust in 
het hoofd. Geeft ruimte om even 
je zorgen te vergeten.

Bestuur en leden willen graag het 
koor uitbreiden. In het afgelopen 
jaar hebben enkele leden hun 
lidmaatschap moeten opzeggen 
om gezondheidsredenen. Nu 
willen wij het koor op een gezon-
de sterkte houden. Zowel bij de 
sopranen, alten, tenoren als bas-
sen zijn zangers en zangeressen 
van harte welkom. Wie komt het 
Houts Gemengd Koor verster-
ken met zijn of haar stem?  Maak 
eens een repetitie mee en beleef 
wat onze vereniging voor jou kan 
betekenen. Een bezoekje aan de 
Houts Gemengd Koor-zaal in 

wijkhuis de Geseldonk is gratis 
en mocht je echt interesse heb-
ben, dan zijn de repetities van de 
eerste drie maanden gratis.
Vanaf deze plaats wil ik ook aan 
de oud-leden van het Houts 
Gemengd Koor St. Caecilia en 
de Gemengde Zangvereniging 
Crescendo vragen om te over-
wegen opnieuw hun hobby op 
te pakken.

Onze repetities zijn op dinsdag-
avond van 20:00 tot 22:00 uur en 
staan onder leiding van musicus 
de heer Jacques Lemmens. 
Wijkhuis De Geseldonk, Ceder-
houtstraat 44, 5706 XC Helmond.

• Voorzitter Nico Vaessen, 
 telnr. 0492-541768
• Secretaris Hans van 
 Langeveld, telnr 0492-520383
• Penningmeester Helma 
 Janssen, telnr. 0492-555680

Kunnen je meer informatie ge-
ven. Ook op onze website www.
houtsgemengdkoor.nl tref je 
heel veel informatie aan.

Op 1 september zijn de repetities 
van het Houts Gemengd Koor 
weer begonnen. Dankzij de me-
dewerking van de beheerder van 
de Geseldonk en de slagwerk-
groep van fanfare Unitas kan het 
koor beschikken over de grote 
zaal van het wijkhuis. Met een 
kooropstelling waarbij de 1.50 
mtr. regel in acht wordt geno-
men, kunnen we coronaproef 
repeteren. Wellicht een mooie 
gelegenheid om je aan te sluiten 
bij het Houts Gemengd Koor.

Bestuur en leden hopen je te 
ontmoeten op één van onze ko-
mende repetities. s

Mierlo-Hout

F | Gerrit Jacobs

Helmond Sport heeft de rest 
van het seizoen de beschikking 
over Berk Cetin. Met het Turkse 
Kasimpasa is overeengekomen 
dat de 20-jarige linksback zich 
bij Onze Club verder gaat ont-
wikkelen. 

De in Duitsland geboren Ce-
tin verruilde in januari Borus-

sia Mönchengladbach (waar 
hij sinds 2013 verbleef) voor het 
team uit de middenmoot van de 
Turkse SuperLiga. 
In de achtste finale van de Turkse 
beker tegen Alanyaspor maakte 
hij zijn debuut voor de hoofd-
macht, in de competitie kreeg 
hij echter geen speeltijd. In zijn 
jeugdjaren kwam hij uit voor de 
nationale elftallen van Duitsland 
Onder 16, Turkije Onder 17 en 
Turkije Onder 19. s

Helmond

Linksback 
Berk Cetin naar 
Helmond Sport

Berk Cetin F | Helmond Sport
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vr 09 okt t/m vr 23 okt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

NICK CAVE – IDIOT PRAYER    05 NOV
Solo show van Nick op het witte doek

MADE IN ITALY   NU
Hartverwarmende comedy over vader en zoon

DEUX  NU 
Twee Buurvrouwen zijn al jaren elkaars grote liefde

CORPUS CHRISTI     NU 
Jeugddelinquent wil priester worden 

Expo

podium

film

 V.A. 18 OKT

vr 09 okt 20:30u  

steffen morrison     
SOUL REVOLUTION TOUR 2020 

vr 16 okt 20:00u  

Duffhues    
DARKENED AV POETICS (CINECONCERT) 

vr 23 okt 20:30u  

Kong 
TOUR 2020

ZA 24 okt 19:30u  

Flairck 
BACK ALIVE TOUR 2020 / 2021 

expositie: Berlin Baustelle  
14 hedendaagse kunstenaars uit Berlijn in 
De Cacaofabriek. De titel verwijst naar de 
constante transformatie van hun stad Berlijn 
en hun ateliers, een smeltkroes van interna-
tionale invloeden en kruisbestuivingen. De 
expositie laat een doorsnede zien van deze 
bruisende kunstwereld.

VR 09 OKT T/M VR 23 OKT

THEATERSPEELHUIS.NL

ZA 10 OKT  16:00 & 20:15u  MUZIEK

GEORGES LOTZE & BAND  
The Neil Diamond Project

WO 14 OKT  19:30u  DANS

ISHTERIOUS 
Dance in times of quarantine

DO 15 OKT  19:30u  MUZIEK

GUIDO 
Portraits of Tomorrow

VR 16 OKT  16.00 & 20.15u  TONEEL

THEATERGROEP SUBURBIA 
Een Goed Jaar 

ZA 17 OKT  16:00 19:30 & 21:30u  

TISJEBOY JAY  
Het tijdelijke abnormaal 

ZO 18 OKT  15:00u  JEUGD

SLAGWERK DEN HAAG 
Tuinieren met Slagwerk (6+)

DI 20 OKT  14:00 & 16:00u  JEUGD 

BRANDWEERMAN SAM LIVE! 
De Verloren Piratenschat (2+)

WO 21 OKT  13:30u  JEUGD

DE DANSERS   
Lepeltje, Lepeltje (4+) 

DO 22 OKT  13:30 & 16:00u  JEUGD

BELLE EN HET BEEST 
De Musical (4+)

VR 23 OKT  19:00 & 21:30u  MUZIEK

NIELS GEUSEBROEK 
Solo

VR 23 OKT  16:00 & 20:150u  DANS

LEINEROEBANA 
SOLAS

DO 29 OKT  20:15u  TONEEL

JOHANNA TER STEEGE  
ik heet Lucy Barton 

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Helmond-Noord

Helmond

Helmond

Het kienen iedere maandag bij 
HMC bij TOV Helmond kan tot 
nader order vanwege de corona 
regels geen doorgang vinden. 
Wij hopen als de regels worden 
versoepeld zo snel mogelijk weer 
te kunnen kienen.

Helmond-Oost

Van 28 augustus tot 1 oktober ex-
poseert de schildersgroep Simu-
lart uit Helmond, deze groep on-
der leiding van Willy Boetzkes is 
gehuisvest in de ‘De Uilenburcht 
“ te Helmond. Expositie te bezoe-
ken in Wijkhuis De Fonkel, Prins 
Karelstraat 123 te Helmond.

Expositie van de werken van 
Willy Boetzkes in Wijkhuis De 
Fonkel van 2 oktober tot 5 no-
vember 2020. De expositie is op 
de 1ste etage van Wijkhuis De 
Fonkel gedurende de openings-
tijden. Zie www.defonkel.nl/
over-de-fonkel/openingstijden.  
Lift aanwezig!

Voor Hospice en logeerhuis Val-
kenhaeghe in Helmond zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om te ondersteunen 
bij de broodmaaltijd. 

Voor meer informatie mail naar 
vrijwilliger@sintannaklooster.nl 
of bel 06-81333550.

Vier de herfst 
bij Museum 
Helmond! 

De blaadjes vallen van de bo-
men. Het is weer tijd voor 
Herfstkasteel Helmond, van 10 
tot en met 25 oktober. Dat bete-
kent een superleuke ervaring in 
een eeuwenoude waterburcht, 
de grootste van heel Nederland. 

Laat je bijpraten door de kasteel-
gidsen die je op weg door het 
kasteel ontmoet. Eeuwenoude, 
vreemde of dure voorwerpen 
vasthouden en ontdekken? Volg 
de aanwijzingen van de gidsen, 
daarna ben je als bezoeker heel 
veel wijzer geworden. Of luister 

naar het sprookjesachtige verhaal 
over Keizerin Maria van Brabant 
in de tentoonstelling ‘Maria van 
Brabant, Keizerin’ met werk van 
kunstenaar Christie van der Haak, 
en neem een bijzondere herinne-
ring mee naar huis. 

Roddels, liedjes en geheimen
Maak kennis met de kasteelbe-
woners. Zoals de kok die zijn keu-
kengeheimen prijs geeft. Of de 
timmerman die het kasteel weer 
opbouwt na de grote brand in 
1549. Jonkheer Wesselman toont 
zijn prachtige kamer, ook hij heeft 
zo zijn geheimen. Mimi de Min-
streel vermaakt je graag met haar 
liederen, gedichten, kunstjes en 

roddels over de kasteelheer. En de 
Marskramer probeert zijn dure en 
zeldzame producten te verkopen, 
op een wel heel bijzondere wijze. 
Heb jij trouwens kwaaltjes? Laat 
je helpen door het kruidenvrouw-
tje dat allerlei kruiden, drankjes 
en zalfjes bij zich heeft.
 
Spelen en speuren
Er valt genoeg te speuren in de 
kasteelkelders en buiten op het 
kasteelplein kun je op z’n middel-
eeuws spelen. 

Lekkere herfsttrek
Schuif gezellig aan in het sfeer-
volle Kasteelcafé en vraag naar 
onze herfstdrankjes en –hapjes. 
Eet smakelijk!

Tijden en tickets
Tickets koop je aan de balie van 
Kasteel Helmond of via tickets.
museumhelmond.nl

Entree:
Volwassenen € 10 
Kinderen 4 tot 12 jaar €5,-
Kinderen 0 tot 3 jaar Gratis

Herfstkasteel Helmond is ge-
opend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Musem Helmond/ Kasteel 
Helmond | Kasteelplein 1 | 5701 PP 
Helmond | +31 492 587716

Bereikbaarheid en tarieven
Kasteel Helmond maakt deel 
uit van Museum Helmond en is 
gemakkelijk bereikbaar met de 
auto en het openbaar vervoer. 
Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 minuten 
lopen naar Kasteel Helmond. Par-
keren kan op loopafstand, vlakbij 
het kasteel. Ga naar museumhel-
mond.nl voor actuele informatie 
over openingstijden, prijzen en 
het activiteiten- en tentoonstel-
lingsprogramma. s

Helmond

F | FotoStudio5700.nl
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Wintertijd is inbraaktijd
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk
Binnenkort gaat de wintertijd 
weer in. Voor veel Nederlanders 
staat de ingang van de winter-
tijd voor “een uur extra slapen”. 
Maar waar veel huiseigenaren 
geen rekening mee houden, is 
dat wintertijd gelijkstaat aan 
inbraaktijd. De donkere dagen 
geven inbrekers meer tijd om 
ongezien hun slag te kunnen 
slaan. De hoogste tijd dus voor 
bewoners om de juiste preven-
tiemaatregelen te nemen om 
het inbrekers niet te makkelijk 
te maken.

Donkere Dagen Offensief
Van november tot en met februari 
vinden jaarlijks de meeste wonin-
ginbraken plaats. Met het Don-
kere Dagen Offensief zet het mi-
nisterie van Justitie en Veiligheid, 
samen met het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), Politiekeurmerk, gemeen-

ten en politiekorpsen, extra in op 
woninginbraakpreventie. Want 
elke inbraak is er nog een teveel. 
De campagne maakt woningei-
genaren alert op het verhoogde 
inbraakrisico in de wintermaan-
den en het belang van goede 
beveiliging van de woning. De 
campagne start op European Fo-
cus Day, de dag tegen woningin-
braken op 21 oktober, met onder 
meer het gratis webinar ‘Maak 
het inbrekers niet te makkelijk’. 

Preventieve maatregelen
Kun je zelf als bewoner iets doen 
om de inbraakkans te verklei-
nen? “Zeker! Met een paar sim-
pele maatregelen maak je het 
voor inbrekers al een stuk moei-
lijker om binnen te komen”, stelt 
Susanne Schat, adviseur wo-
ninginbraken bij het CCV. “Het 
begint bij je eigen gedrag, zoals 
alle ramen en deuren op slot 
doen en een lichtje aanlaten als 
je weg bent.” Ze wijst daarbij op 
het belang van kwalitatief goed 

hang- en sluitwerk. “Wanneer de 
sloten, grendels en scharnieren 
in een woning aan het Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
voldoen, neemt de kans op in-
braak al aanzienlijk af.”

Meer tips op 21 oktober
Maar er is meer; hoe zit het met 
‘smart locks’, digitale deurbellen 
en wat houdt het Politiekeur-
merk nou eigenlijk in? Bewoners 
krijgen antwoord op deze vragen 
tijdens het gratis webinar ‘Maak 
het inbrekers niet te makkelijk’ 
op 21 oktober van 19.30 – 20.30 
uur. Tijdens dit webinar wor-
den bewoners volledig worden 
bijgepraat door Sybren van der 
Velden, landelijk coördinator 
woninginbraken bij de nationale 
politie en CCV-adviseur Susanne 
Schat, over zaken als: 
• inbraakcijfers bij jou in 
 de buurt;
• hoe veilig zijn smartlocks;
• hoe bereik je inbraakwerend-
 heid met het Politiekeurmerk;
• zo wordt hang-en-sluitwerk
 getest;
• de digitale deurbel.

Deelname is gratis. Bovendien 
maak je met je deelname kans 
op een digitale deurbel. Meer in-
formatie en aanmelden:
www.hetccv.nl/webinarinbraak
preventie s

Helmond

F | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Voorstelling “Antigone” 
in het Annatheater!

Gratis voor kinderen en jongeren!

Wie zou haar leven geven 
voor haar idealen? Antigone! 
Ze zegt nee tegen de wetten 
van haar land en tegen de 
macht van haar oom: koning 
Kreon.

Antigone's broers doden el-
kaar in de oorlog. Ze vochten 
om de macht over Thebe. De 
ene broer krijgt een helden-
begrafenis en de andere moet 
blijven liggen voor de gieren. 
Antigone moet kiezen: haar 
dode broer laten liggen, of de 
regels verbreken en de dood-
straf riskeren. Ieder jaar wordt 
in het Annatheater een prach-
tig toneelstuk door jongeren 
gemaakt. Deze stukken staan 
al jaren bekend om hun hoge 
spelniveau en de vlotte, mo-
derne stijl. Lees de commen-
taren hieronder om u te laten 
overtuigen.

Dit jaar spelen we van 9 tot en 
met 15 oktober 2020 de Griek-
se tragedie Antigone. Op deze 
speeldata is de entree  gratis 
voor kinderen en jongeren 
dankzij een bijdrage van de 
Gemeente Helmond en de 

provincie Noord Brabant. An-
tigone is een klassieke trage-
die van de dichter Sophocles 
(496 v.Chr. – 406 v.Chr.), één 
van de grootste schrijvers van 
zijn tijd. Antigone, “geboren 
om tegen te zijn”, is ongetwij-
feld één van de beroemdste 
toneelstukken ooit. Dit is je 
kans om kennis met haar te 
maken! Een volwassen, span-
nende voorstelling toeganke-
lijk voor iedereen.

Regie: Lavínia Freitas 
Vale Germano
Spel: Noémi van Asten, Pepijn 
van den Berg, Rubén Fernan-
do Vargas Domínguez, Bart 
de Groot, Eva van Hemert, 
Babette van Leeuwen, Tara 
Matic, Enna Miličević en 
Mosa Veldhuizen, 

Data: vrijdag 9, zaterdag 10, 
zondag 11 en donderdag 15
oktober 2020
Tijden: donderdag, vrijdag en
zaterdag: 19.30 uur, 
zondag: 11.00 en 16.00 uur
Entree: kinderen/jongeren tot
18 jaar gratis, volwassenen 
€ 10,00
Kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop  
06-28104333

Annawijk/Suytkade

F | Annatheater

Yalcin Yeyden nieuwe 
fractievoorzitter CDA Helmond

Vanaf heden is Yalcin Yey-
den de nieuwe fractievoorzit-
ter van CDA Helmond. Afge-
lopen maandagavond heeft 
Jan Roefs het stokje aan hem  
overgedragen.

“Voorafgaand aan deze periode 
heb ik al aangegeven ergens een 
stapje terug te zullen doen. Van-
wege corona heeft het iets lan-
ger geduurd, maar het is goed 
om wat naar de achtergrond te 
treden”, aldus Roefs. De frac-

tie stemde unaniem in met de 
voordracht van Yeyden (50). 
Roefs blijft wel gewoon actief 
als raadslid en zal verdergaan als 
vicevoorzitter van de fractie. Te-
vens blijft hij waarnemend voor-
zitter van de raad. 

Met het oog op de komende be-
grotingsbehandeling, die in een 
nieuwe vorm zal plaatsvinden, is 
het een mooi moment om Yey-
den naar voren te schuiven als 
boegbeeld van de fractie. 

Hij zal dus de Algemene Be-
schouwingen gaan doen. s

Helmond
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• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

 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 

Maandag 5 oktober heeft minister 
Grapperhaus gesproken met het 
Interkerkelijk Overleg in Overheids-
zaken (CIO). Daar is het dringende 
advies aan kerken uitgekomen om 
voorlopig behoedzaam het geloof 
te vieren en in de maand oktober 
het aantal kerkgangers bij vierin-
gen terug te brengen naar dertig 
deelnemers en geen samenzang toe 
te staan. De R.-K. Kerk houdt dit 
advies tegen het licht van haar eer-
dere maatregelen en komt later deze 
week met een vertaling naar de pa-
rochies.

De bisschoppen delen de bezorgd-
heid van de overheid  over het op-
lopende aantal besmettingen en de 
grote risico’s voor de volksgezond-
heid. Zij hebben vanaf het begin van 
de COVID-19 pandemie hun verant-
woordelijkheid genomen en besloten 

de coronamaatregelen van de over-
heid te volgen en te vertalen naar 
een eigen protocol. Daarin zijn strikte 
maatregelen genomen om de kans 
op verspreiding van het coronavirus 
minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als 
ze klachten hebben, moeten hun 
handen bij binnenkomst ontsmet-
ten, volgen de aangegeven looprou-
tes en zitten op anderhalve meter 
afstand van elkaar. Er is bovendien 
geen samenzang. Het aantal aanwe-
zigen wordt bepaald door de grootte 
van het kerkgebouw, leidend daarbij 
is dat iedereen op tenminste ander-
halve meter afstand van anderen 
moet kunnen zitten. Vanaf het begin 
hebben de bisschoppen gezegd dat 
de kerk geen bron van besmetting 
mag zijn. De bisschoppenconferentie 
komt vóór het komende weekeinde 
met een vertaling van de oproep van 
minister Grapperhaus voor de eigen 
parochie. Indien wij slechts dertig 

mensen kunnen binnenlaten met 
alle toegevoegde maatregelen en be-
perkingen, hebben wij besloten dat 
wij de kerkdeuren niet openen. Wij 
werken aan een installatie om vie-
ringen via Livestream te kunnen uit-
zenden zodat u als kerkganger thuis 
de viering vanuit de eigen kerk kunt 
meebeleven. Er kan hopelijk iets van 
verbondenheid uitgaan terwijl wij 
niet kunnen samenkomen.

Laten we hopen en bidden dat de tijd 
gauw ten goede zal keren voor ons al-
lemaal en voor de hele wereld.

Norbert Swagemakers, pastoor.

Helmond

Bericht naar aanleiding van het gesprek 
van minister Grapperhuis met kerkelijke koepels Hierbij laat ik u weten dat onze bisschop Mgr. Gerard de 

Korte mij een nieuwe opdracht binnen ons bisdom zal toe-
vertrouwen. Hij heeft mij gevraagd om rector te worden 
van het Sint Janscentrum, de priester- en diakenopleiding 
van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Na gesprekken met een aantal personen die ik in vertrou-
wen heb genomen, na gebed en persoonlijke overweging, 
heb ik de bisschop laten weten dat ik bereid ben deze op-
dracht te aanvaarden. Enerzijds ben ik zeer vereerd dat ik 
voor deze functie ben gevraagd. Anderzijds vind ik het ook 
jammer om onze parochie, waar ik inmiddels goed was 
ingeburgerd, weer te moeten verlaten. De benoeming zal 
ingaan per 1 januari 2021.

Op 1 oktober jl. heeft de bisschop het parochiebestuur in 
kennis gesteld van de op handen zijnde benoeming. Op 
zaterdag 3 en zondag 4 oktober jl. zijn de kerkbezoekers 
tijdens de weekendvieringen op de hoogte gesteld. 

Weliswaar zal in een goede opvolging worden voorzien 
maar ik begrijp de impact die het nieuws bij u en in de pa-
rochie teweegbrengt.  De komende weken ben ik met va-
kantie wat ik zie als voorzienigheid zijn van Boven, want 
zo stond het gepland nadat mijn vakantie dit jaar meer-
dere keren werd verplaatst. In de maand november zal ik 
in de parochie actief blijven. 
De maand december ga ik gebruiken om mij voor te berei-
den op een voor mij geheel nieuwe functie en taak in ons 
bisdom.

Inmiddels heeft het bisdom een nieuwe pastoor voor onze 
parochie gevonden, waarvan de naam helaas nog niet be-
kend gemaakt kan worden, maar die zal passen bij onze 
Damiaanparochie. De nieuwe pastoor zal per 1-1-2021 be-
noemd worden.

Tevens is gedeeltelijk voorzien in de opvolging van diaken 
Ton Schepens per 1-11-2020 door het benoemen van een di-
aken voor 20.00 uur. Zodra de benoeming afgerond is zal 
zijn naam bekend worden gemaakt.

Voor de komende periode, november en december en ja-
nuari welke in de parochie een drukke periode is, zal het 
bisdom in de persoon van vicaris-generaal Theo Lammers 
bijspringen en is ook diaken Ton Schepens bereid om tij-
delijk zijn diensten aan de parochie aan te bieden. Tevens 
is door het bisdom voor de maand december een priester 
bereid gevonden te komen assisteren. Diaken Dudley Mar-
tina blijft gewoon in onze parochie werkzaam. Mag ik u 
vragen om u alle medewerking te verlenen in deze - voor 
onze parochie – enigszins lastigere periode.

Vertrouwend op uw gebed, groet ik u hartelijk,

Norbert Swagemakers, pastoor

Beste parochianen.

w
w

w.
he

lm
on

dn
u.

nl

www.grootpeelland.nl

Repaircafé Rijpelberg 

Gratis reparaties van uw defecte 
spullen elke woensdagmiddag in 
oktober bij Repaircafé Rijpelberg 
aan de Groningenhof 4, Helmond 
(gebouw De Torelaar). Open van 
14.00 tot 17.00 uur. Houd a.u.b. 
wel rekening met de corona-
maatregelen. Zie ook www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg 

Repaircafé Rijpelberg - 
Woensdag 14 oktober
Gratis reparaties woensdagmid-
dag 14 oktober  van 14.00 tot 17.00 
bij Repaircafé Rijpelberg.  Loca-

tie: De Torelaar, Groningenhof 4, 
Helmond. 

Houd a.u.b. wel rekening met 
corona-maatregelen. Zie ook 
www.facebook.com/repaircafe-
rijpelberg

Rijpelberg
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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.

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl

Corona-crisis?
Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

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

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam en 
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een 
afspraak voor een rondleiding met de electro-
car of een oriënterend gesprek. 

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

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00.

Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden niet gebruikt zolang de anderhalve-
meter regels gelden.

Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings.
Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30)

Mail: parochie@heiligelambertus.nl. Internet: www.heiligelambertus.nl. 

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Donderdag 15 oktober
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Voor Nederlandse Missionarissen en Missiewerkers

Zaterdag 17 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Intentie voor de bestrijding van armoede
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; (voorganger Pieter Schepers)
Frans Klaasen

Zondag 18 oktober 
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Ad van Stiphout; Riek Otterdijk-Berends; Cisca Schepers-van de 
Mortel; Riet Lingers-Manders; Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-
Hendriks; Annemie van de Warrenburg-Nouwens; Toos van den 
Broek-Bax; Jan van Rest; Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie 
Kandelaars-Verschure; Willemien van Roij-van Stiphout; Sjaan van 
der Linden-van Schaik; Bep van Rijsingen-van Gennip; Wilma van 
den Berg-Snijders; Anouk Verweijmeren. 

Zondag 11 oktober  
11.00 uur 
Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops, Henk 
Helsper en Hanny Helsper Bloemen, Jac Hornix en Fransje Hornix-
Bloemen, Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Cisca Rijkers-
Lauwers en Gerrit Rijkers, Anneke van der Els-van Dijk, Miek 
Pleging-de Roij, Do Sanders - Peulen en Cor Sanders, Sophia van 
der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-Hagebols, Jan van 
de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, Elly 
Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker.

Zondag 18 oktober 
11.00 uur
Overleden ouders De Kok-van de Berk en Ciska de dochter, Femke 
van Stiphout, Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van 
der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos van de Kerkhof-Peeters, 
Annie Meulendijks-Hendrix. 
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IK BEN ‘N
HELMONDER

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 14 oktober 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AFGAAN | BAKBEEST | BAKKERIJ | BALPEN | BELASTBAAR | BESTAND
BOENEN | EXPLOSIE | FREAK | GRAAG | HAARKLOVER | HOEZO

HUWEN | IDYLLISCH | INCOGNITO | LICHT | NODIG | PIRAMIDE
PUKKEL | SNAUWEN | SPEEN | SPIJTIG| SQUASH | TIJDSCHRIFT 

VERSTOREN | WIJSNEUS | WIJTEN | WILLEN | ZWEMPAK

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

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

Winnaar week 39: Mijnie van der Linden. Antwoord: WEERLOOS.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

In het “Parochienieuws” van 14 - 25 sep-
tember jl. lezen we: De Pauluskerk en 
de Edith-Steinkerk blijven helaas geslo-
ten zolang  regeringsmaatregelen voor 
de anderhalve-meter-samenleving van 
kracht zijn. Ook al zijn deze maatregelen 
voor velen onderwerp van discussie, en 
zijn velen het ook niet eens met de keuze 
om die strikt toe te passen op onze ker-
ken, vragen wij uw begrip en geduld dat 
wij als parochie geen risico willen lopen 
en ons houden aan de regels van de bis-
schoppen. Ook als elders anders wordt 
geregeld en mensen daar vragen over 
hebben, wij blijven bij ons beleid.

Als gevolg van bovenstaand besluit, komt 
de deal “Gerard Klaassen zorgt voor de 
boerenkool en de medeparochianen zor-
gen voor de rookworsten” in het geding.
De vrijwilligers van Caritas koken nog 
steeds elke maandag voor gemiddeld 45 
minderbedeelden uit de Paulusparochie, 
chapeau!

Om toch invulling te geven aan onze leu-
ze “Wij staan achter Caritas”, doet Gerard 
Klaassen het volgende voorstel: hij zorgt 
ook dit jaar weer voor de boerenkool en 
u als parochianen kunnen als volgt invul-
ling geven aan “onze deal” van het rook-
worstenproject, nl.: In de maand oktober/
november kunt u op elke maandag tussen 
15.30 en 17.30 rookworsten afgeven in de 

Pauluskerk aan de vrijwilligers van Caritas, 
of u kunt geld overmaken op een speciale 
rekening NL51RABO0358894093 t.n.v. G.J. 
Klaassen met de vermelding “Rookworst 
voor Caritas Pauluskerk”. Dan zal Gerard 
Klaassen zorgen dat het geld omgezet 
wordt in rookworsten en deze worden  
namens u overdragen aan de vrijwilligers 
van Caritas in de Pauluskerk.

De laatste 3 jaar hebben de parochianen 
gemiddeld 75 rookworsten ingebracht en 
het zou mooi zijn als we dat aantal dit jaar 
ook zouden bereiken, zodat er op maan-
dag bij de boerenkool ook rookworst op 
het bord kan worden geserveerd door de 
vrijwilligers van Caritas. Mag Caritas op u 
rekenen, want katholiek zijn moet vooral 
ook inhoud krijgen buiten het kerkge-
bouw! Zo kan met uw medewerking 
onderstaand plaatje weer zijn volledige 
invulling krijgen. Natuurlijk staat de hele 
actie ook open voor niet-parochianen van 
de Pauluskerk. Namens alle betrokkenen: 
heel hartelijk bedankt! s

Aan de parochianen van
de Paulusparochie

Helmond

Dag van de leraar, speciale corona-editie

Lang leve de leraar 
Hogeschool de Kempel had groots uit 
willen pakken op maandag 5 oktober: 
de Dag van de Leraar. Met 100 eerste-
jaarsstudenten die op de parkeerplaats 
uit volle borst zouden zingen. Met een 
drone die opnames zou maken …. Als 
ode aan al die gemotiveerde leraren die 
het onderwijs aan kinderen mogelijk 
maken. Ook op afstand als dat moet. 

Maar de persconferentie van 28 septem-
ber jl. gooide roet in het eten. Toch heeft  
één eerstejaarsklas uit volle borst voor de 
camera gezongen. Want de boodschap 
van het lied blijft hetzelfde: lang leve de 
leraar!

Leraren met lef
Ieder jaar vieren we op 5 oktober de 
kracht en pracht van het onderwijs. Ho-
geschool de Kempel viert uiteraard dat er 
zoveel jonge mensen met hart en ziel kie-
zen voor het beroep van leraar. Ook in het 
coronajaar trekken onze voltijd- en deel-
tijdopleidingen en het zij-instroomtraject 
volop aspirant-leraren. Leraren met lef 

die kinderen willen helpen het beste uit 
zich zelf te halen en nieuwsgierig zijn naar 
nieuwe ontwikkelingen die het onderwijs 
verder helpen. Maar De Kempel viert ook 
dat we ieder jaar weer kunnen bouwen op 
stagementoren op 350 basisscholen in de 
regio, die onze studenten de weg wijzen 
in de fijne kneepjes van het onderwijsvak. 

MuziekopleidersAkkoord 7 oktober 2020
Als muziekpabo zingt De Kempel uiter-
aard, wat duidelijk te zien en te horen is 
in het filmpje dat op vrijdagmorgen in de 
les is opgenomen. Een verwijzing naar 7 
oktober a.s. als het landelijk Muziekoplei-
dersAkkoord ondertekend wordt, waarin 
de pabo’s en conservatoria een samen-
werking voor de lange termijn afsluiten. 
Dit is een enorme stap op weg naar mu-
ziekonderwijs voor álle kinderen op álle 
basisscholen in Nederland. 

Het lied ‘Lang leve de leraar’ is geschreven 
door muziekdocent Willem Heldens van 
Hogeschool de Kempel op muziek van ‘15 
Miljoen Mensen’ (Fluitsma en Van Tijn). 
Het werd gezongen door 27 eerstejaars-
studenten, die een maand muziekonder-
wijs op De Kempel hebben gehad. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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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, Kanaaldijk N.O. 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
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop 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.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622

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).  

BUSINESS     OWNER

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

HELMONDloopjes
de loop 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.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN

PERSONEEL

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? Tent v.a. € 20,-;  | Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-;  Tel. 0492-510855  

www.ikgeefeenfeestje.nl

Ik ben op zoek naar een baan schoonmaken appartementen. 
Tel.: 06-86199130

Bel de specialist Woningontruiming (bezemschoon) en kleine 
herstelwerkzaamheden. 06-13208306
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De veiligheid van onze klanten en medewerkers staat voorop. Daarom nemen wij in onze showroom COVID-19 maatregelen.


