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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

Steun jouw club met 
Rabo Clubsupport

Met de actie Rabo ClubSup-
port investeert de Rabobank al 
jaren met haar kennis, netwerk 
en financiële middelen in het 
club- en verenigingsleven van 
Nederland. Dit jaar stellen de 
Rabobanken in Oost-Brabant 
€ 10 per lidmaatschap beschik-
baar, een totaalbedrag van bijna 
2 miljoen euro. De stemperiode 
van deze actie is op dit moment 
in volle gang. Via de Rabo App 
of Rabo Internetbankieren be-
slissen Rabobank-leden mee 
over welke initiatieven uit het 
club- en verenigingsleven de 
steun van de bank verdienen. 
Leden kunnen hun stem uit-
brengen tot en met 25 oktober.

Met de huidige crisis is deze 
steun belangrijker dan ooit 
Clubs en verenigingen hebben 
het de afgelopen maanden te 
verduren gehad door de crisis. 
Leden konden maandenlang 
niet samenkomen om te spor-
ten, zingen, dansen, hobby’s te 

beoefenen of om zich met elkaar 
in te zetten voor hun vereniging. 
De kantine of het clubhuis is 
voor veel mensen hun tweede 
thuis: dé plek waar leden samen-
komen, waar talenten worden 
ontplooid en waar verbinding 
ontstaat in de buurt. Daarmee 
is tijdens de afgelopen maanden 
de belangrijke sociale functie die 
clubs hebben weggevallen. Op 
alle fronten kunnen clubs en ver-
enigingen dus een steuntje in de 
rug gebruiken. De stemmen van 
de leden van de Rabobank zijn 
daarom van groot belang. Nog 
niet gestemd? Doe dit dan snel!

Hoe kunnen leden stemmen? 
Dit jaar gaat het stemmen op 
de deelnemende clubs net even 
iets anders dan onze leden van 
ons gewend zijn. Stemmen gaat 
namelijk via de Rabo App of via 
Rabo Internetbankieren. Klan-
ten die nog geen lid zijn kunnen 
zelfs per direct meestemmen 
als ze lid worden via de Rabo 
App. Iedere stem is geld waard. 
Hoe meer stemmen, des te ho-
ger het bedrag voor de club.  

Het stemmen werkt als volgt...

Lees verder op pagina 3. 

Helmond

Wat doet
armoede 

met je?
Lees verder op 

pagina 10

F | Rabobank Helmond.
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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.

U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf € 45.995,-

De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

Gem. brandstofverbruik: 6,4-6,8l/100km, 15,6–4,7 km/l. CO2 uitstoot 145-153 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sorento Hybrid met uiterste 
kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. 
Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Sorento Hybrid: reis in stijl

Ontdek de nieuwe Kia Sorento Hybrid: een stoere mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Echte blikvangers zijn de karakteristieke 
LED-koplampen en verticale achterlichten. De rijervaring is ontspannen met de hybride aandrijving, standaard automaat en talloze veiligheids-
systemen. De standaard rijk uitgeruste Kia Sorento Hybrid is o.a. ook verkrijgbaar met dodehoekcamera, een Bose®12 speaker sound system 
en - speciaal voor grote gezinnen – als 5- of 7-zits. Wat wil je nog meer? De Kia Sorento Hybrid staat nu in de showroom bij VDNS.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970
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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!

Stemmen via de Rabo App:
In de Rabo App onder ‘zelf regelen’, ‘lidmaatschap’ en ‘ClubSup-
port’ vinden de leden van de bank de oranje knop ‘breng je stem 
uit’. Hier kunnen minimaal 3 en maximaal 5 deelnemende clubs 
geselecteerd worden. Na deze selectie hebben leden 5 stemmen 
te verdelen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club.  

Stemmen via Internetbankieren:
Hiervoor log je in op www.rabobank.nl/clubsupport. Bovenaan 
de pagina staat een oranje knop met daarin de tekst ‘breng je 
stem uit’. Door op deze knop te klikken, kunnen leden inloggen 
zoals gebruikelijk. Via de tegel ‘ClubSupport’ en de knop ‘stem-
men’ kunnen minimaal 3 en maximaal 5 deelnemende clubs 
geselecteerd worden. Na deze selectie hebben leden 5 stemmen 
te verdelen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. 

Leden die geen toegang hebben tot de Rabo App of Rabo Inter-
netbankieren kunnen contact opnemen met de lokale bank via 
(0492) 39 19 19.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op 
Rabobank.nl/clubsupport. s

Vervolg van pagina 1.

Op de Dag van de Duurzaam-
heid, afgelopen zaterdag 10 
oktober, lanceerden gemeen-
te Helmond en Energiehuis 
Helmond een actie voor Hel-
monders met een eigen wo-
ning. Huiseigenaren kunnen 
gebruikmaken van een gratis 
advies over het besparen van 
energie in hun woning. Daar-
bij ontvangen ze ook een ener-
giebespaarbox met materialen 
zoals ledlampen en tochtstrips. 
Onafhankelijke energiecoaches 
van het Energiehuis verzorgen 
de adviezen en willen zo de ko-
mende maanden 2.500 inwo-
ners helpen met het verlagen 
van hun energierekening. 

De actie is mogelijk dankzij de 
Regeling Reductie Energiege-
bruik (RRE) van de Rijksover-
heid. Doel is om huiseigenaren 
te stimuleren tot kleine energie-
besparende maatregelen in huis. 
Denk aan het inregelen van de 
cv-installatie, het aanbrengen 
van radiatorfolie of tochtstrips 
en het gebruik van ledlampen. 
De energiecoaches kunnen 
daarnaast ook adviseren over de 
mogelijkheden van bijvoorbeeld 
isolatie of zonnepanelen.

Energieadvies en energiebe-
spaarbox
Inwoners met een koopwoning 
kunnen zich aanmelden voor 
een energieadvies via  www.alle-
lichtenopgroen.nl/energiecoach. 
Vervolgens wordt een afspraak 
gemaakt met de energiecoach. 
De afspraak kan plaatsvinden in 
de woning zelf of in het Energie-
huis aan de Torenstraat. Daarbij 
wordt uiteraard rekening gehou-
den met de maatregelen rondom 
het coronavirus. Maar een tele-
fonisch of online (video consult) 
energieadvies is ook mogelijk. 
Tijdens de afspraak met  de ener-
giecoach of kort na het telefoni-
sche of online adviesgesprek, 

ontvangen de bewoners een 
gratis energiebespaarbox. Hierin 
zitten producten waarmee ze di-
rect energie kunnen besparen: 
ledlampen, tochtstrips en radia-
torfolie. Ook bevat de box infor-
matie met allerlei praktische tips 
over energiezuinig gedrag.  

Onafhankelijk en op maat
Wethouder Duurzaamheid An-
toinette Maas: “Wie wil dat nou 
niet, besparen op de energiere-
kening! Goed voor de portemon-
nee én voor het milieu. Energie 
die we besparen hoeven we im-
mers ook niet op te wekken. Ik 
ben dan ook heel blij met de 
energiecoaches. Zij staan klaar 
om inwoners advies te geven 
over besparingsmogelijkheden. 
Dat kan van alles zijn. Van kleine 
dingen zoals het dichten van kie-
ren met een tochtstrip. Tot gro-

tere ingrepen zoals het isoleren 
van het dak of de aanschaf van 
zonnepanelen. De energiecoa-
ches kijken per woning wat er 
mogelijk is. Ze zijn onafhanke-
lijk, weten raad en helpen onze 
inwoners graag op weg. Maak er 
vooral gebruik van, zou ik zeg-
gen!” 
 
De actie in Helmond loopt vol-
gens de landelijke RRE-regeling 
tot 31 maart 2021 en geldt alleen 
voor koopwoningen. Op dit mo-
ment werkt de Rijksoverheid aan 
een vervolg op de regeling voor 
volgend jaar. Die zou dan mo-
gelijk ook voor huurwoningen 
gaan gelden. 

Meer info en aanmelden: www.
allelichtenopgroen.nl/energie-
coach s

Actie ‘Haal meer energie uit je huis’ 
Gratis energieadvies voor 

2.500 huiseigenaren in Helmond 

Helmond

Wethouder Antoinette Maas: 
“Ik ben heel blij met de 

energiecoaches van het 
Energiehuis die onze inwoners 

helpen met besparen.” 

F | Gemeente Helmond.

Zo schrijf je een enthousi-
ast verhaal in de nieuwsbrief 
van IVN-Helmond en zodra 
deze is rondgestuurd komt er 
vanuit Brabants Landschap 
een heel andere medede-
ling:  Corona:Natuurwerkdag 
afgelast!

Men vindt bij de landelijke or-
ganisatie dat zo’n dag met mas-
sale deelname en innige sociale 
contacten niet te rijmen is met 
de coronamaatregelen: afstand 
houden en thuis blijven enz.
Jammer maar helaas; de voorbe-
reidingen voor ons knotproject 

op Croy hebben we stil gezet. 
Maar dat wil niet zeggen dat de 
wilgen bij het kasteel niet geknot 
gaan worden. De Werkgroep 
Natuurbeheer denkt na over een 
alternatieve aanpak op een an-
der moment en op een andere 
manier. Je ontvangt binnenkort 
informatie hierover.

Voorlopig maar doen als het 
jongetje op de foto: alleen maar 
kijken, afstand bewaren en stil 
genieten. s

IVN Natuurwerkdag 
afgelast

Helmond
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Gratis energieadvies en energiebespaarbox

Gemeente Helmond en Energiehuis Helmond zijn de actie ‘Haal meer energie 
uit je huis’ gestart. Woningeigenaren in Helmond kunnen gebruik maken van 
een gratis energieadvies. De actie is mogelijk dankzij de Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) van de Rijksoverheid. Doel is om huiseigenaren te 
stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.

Wat houdt de actie in? 
De energiecoaches van Energiehuis Helmond verzorgen een gratis energieadvies 
om u te helpen met besparen op uw energierekening. Ook ontvangt u een 
energiebespaarbox met materialen waarmee u meteen aan de slag kunt met 
besparen.

Wat houdt het energieadvies in?
De energiecoach kijkt samen met u naar uw energieverbruik en de mogelijkheden 
in uw woning om energie te besparen. Dat kan gaan om eenvoudige maatregelen 
zoals het juiste gebruik van uw cv, het aanbrengen van radiatorfolie of het 
besparen op verlichting. Maar de energiecoach kan ook adviseren over grotere 
maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen. 
 
Wat zit er in de energiebespaarbox? 
In de energiebespaarbox vindt u gratis ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een 
douchetimer en veel handige tips over energiezuinig gedrag in huis.  

Hoe kan ik me aanmelden? 
Als u een eigen woning in Helmond heeft kunt u zich aanmelden via de website: 
www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach. Binnen enkele dagen neemt het 
Energiehuis contact met u op om een afspraak in te plannen. Daarbij heeft u een 
aantal keuzes: 
• Een huisbezoek door de energiecoach
• Advies in Energiehuis Helmond (Torenstraat)
• Telefonisch advies
• Online advies via een videoconsult

Hoe gaan jullie om met de coronamaatregelen? 
Bij een fysieke ontmoeting houdt de energiecoach zich uiteraard aan de 
geldende coronamaatregelen voor de veiligheid van u, uw huisgenoten en 
zichzelf. Het advies kan ook op afstand plaatsvinden via de telefoon of een online 
videoconsult.  

Geldt de actie ook voor huurwoningen? 
Op dit moment helaas nog niet. De actie loopt volgens de voorwaarden van de 
landelijke RRE-regeling tot 31 maart 2021 en geldt voor koopwoningen. Op dit 
moment werkt de Rijksoverheid aan een vervolg op de regeling. Die zou dan 
mogelijk ook voor huurwoningen gaan gelden. 

Meer info en aanmelden: www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach 

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

Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

Met de CAV krijgt u korting op uw verzekeringspremie van de aanvullende 
verzekering en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. U kunt kiezen uit 
verschillende pakketten. 

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. 
Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks 
aanmelden van oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van 
 het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK, omdat u een betalingsachterstand heeft bij uw 
 zorgverzekering.

Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? 
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier 
aanmelden werkt het snelst. Ook kunt u een schriftelijke aanvraag indienen. 
U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Zorg en Ondersteuning 
van de gemeente via 14 0492 (optie 2).

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan 
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de 
collectieve aanvullende verzekering vindt u www.gezondverzekerd.nl en op 
www.helmond.nl/cav.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 27 oktober 2020 en 
10 november 2020. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. 
Kijkt u hiervoor op: www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen 
de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, 
geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Bekendmakingen
 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie:    Omschrijving melding:

Hoffmann Lieshoutseweg 67 Het vervangen van twee mobiele 

mestcontainers door een vaste opstelling.
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Beemweg (ong)  02-10-2020 plaatsen keerwanden OLO 5492945

sectie F 242 

Beemdweg (ong)  02-10-2020 plaatsen keerwanden  OLO 5492595

sectie F 241 

Hazenwinkel, Sectie U 7670 05-10-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5390667

Elzehoutstraat 2 05-10-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5498219

Markt 14A 02-10-2020 vervangen handelsreclame OLO 5492495

Dennerode 8 06-10-2020 vergroten woning OLO 5499793

Dorpsstraat 114 06-10-2020 verbouwen woning OLO 5500677

Oude Torenstraat  06-10-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5243869

perceel 2129, sectie A 1900 

Straakvense Bosdijk 25 07-10-2020 vergroten woning OLO 5505927

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

Gerstdijk 6 09-09-2020 milieuneutraal wijzigen OLO 5435809

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

Lucas Gasselstraat 25 06-10-2020 verbouwen woning  OLO 5301677

  (zonder bedrijfsruimte) 

Markt 14A  vervangen handelsreclame OLO 5492495

de Heemplantsoen 1 06-10-2020 oprichten berging OLO 5214719

Kromme Steenweg 31  08-10-2020 wijzigen bovenwoning OLO 5203603

en 31A 

Elandlaan 17 08-10-2020 vervangen kozijnen OLO 5491849

Doornpad 1, 3 en 5 09-10-2020 splitsen woning in 3 wooneenheden OLO 5358349

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Verliefd              16-10-2020             27-11-2020                  veldschuur/kavelruil/ OLO 4632313

Laantje 3A                         horeca

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 Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

Horstlandenpark 2 17-08-2020 plaatsen reclame muur OLO 5388361

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Molenstraat 74 verwijderen asbesthoudende materialen OLO 5486289

Grasbeemd 28 / Waterbeemd 14 plaatsen tenten voor opslag materialen OLO 5455245

Sectie U 6531, Ganzenwinkel 2 oprichten woning OLO 5083397

de Kromme Geer 105 vergroten woning OLO 5482275

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Van Meelstraat (locatiecode AA079408142)

Melder: Enexis B.V.

Datum ontvangst: 1 oktober 2020

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Welles, G.M.  14-04-1987

Stefanovićiūté, U.  21-03-1999

Gabruk, M.S.  03-04-1989

Wilusz, N.P.   28-04-1989

Koeiman, R.G.  15-11-1960

Akmens, J.  15-01-1985

van Meijl, A.P.A.  25-11-1992

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Stanciu, C.  30-01-1989

Sterken, T.F.  11-01-2000

Obradović, Ž.  13-02-1970

Kalinowska, S.   22-09-1993

Miziński, T.   01-11-1993

Hurley, A.P.M.  27-10-1949

Klokgieter, G.  16-06-1972

Struijk, A.  29-03-1982

Paulauskas, V.  13-10-1989

Mollemans, F.A.  08-11-1971

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

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.

• 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 15 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

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

Aanvraagformulier 2020 Giftcard Pathé ter waarde van € 40,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                jongen    meisje

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                     

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Wil je uitgenodigd worden voor activiteiten die LEVgroep voor jonge mantelzorgers organiseert?  

 ja       nee      ik word al uitgenodigd

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (verplicht in te vullen)     ja       nee

De gemeente en LEVgroep delen je gegevens niet met derden.

              

 

Mantelzorgactie jongeren: 
Vraag een cadeaubon aan!

Ben je ouder dan 5 jaar en jonger dan 18 jaar (op het moment van inlevering van het 

aanvraagformulier) en ben je mantelzorger? Dan krijg je als blijk van waardering een 

cadeaubon van de gemeente Helmond.

Spelregels

• Je kunt een cadeaubon aanvragen als je in 2020 tenminste 3 maanden (intensief en meer dan 

 gebruikelijke) mantelzorg hebt verleend aan iemand die in Helmond woont.

• Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering ontvangen. 

 Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

• Ben je op het moment van de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan krijg je een Giftcard Pathé bon 

 van € 40,-. Ben je de enige in het huishouden die iemand verzorgt, dan mag je een bon van € 70,- 

 kiezen. Zie daarvoor de informatie voor volwassenen. 

• In verband met de coronacrisis wordt de bon bij jou afgegeven of opgestuurd.

• We nemen alleen volledig ingevulde, leesbare aanvraagformulieren van 2020 in behandeling. 

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2020 in. Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij 

Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar 

mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar 

Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 5700 AG  HELMOND 

(met postzegel). 

Dit formulier is ook online in te vullen via www.levhelmond.nl

&

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

Aanvraagformulier 2020 geldbedrag/cadeaubon ter waarde van € 70,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                   man     vrouw

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                   Telefoonnummer:                                                                               

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Ik registreer mij als mantelzorger en ontvang graag informatie over het ondersteuningsaanbod       

 ja       nee       ik ben al geregistreerd 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (verplicht in te vullen)       ja       nee

Kruis aan welk cadeau u graag wilt hebben (één optie mogelijk):

 Hellemond Gift óf                            VVV Cadeaukaart óf                 

 geldbedrag    IBAN

                           T.n.v.:                                                                                                                                                                                     

                                      (Voor-en achternaam rekeninghouder)

        De gemeente en LEVgroep delen uw gegevens niet met derden.  

Mantelzorgactie volwassenen: 
Vraag een cadeaubon aan!

Bent u mantelzorger en ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u als blijk van waardering een 

cadeaubon van de gemeente Helmond.

Spelregels

• U kunt een cadeaubon aanvragen als u in 2020 gedurende tenminste drie maanden (intensief en 

 meer dan gebruikelijke) mantelzorg verleend heeft aan iemand die in Helmond woont. 

 Bent u mantelzorger voor iemand in een andere gemeente? Meld u zich dan bij die gemeente.

• U ontvangt één waardering per persoon. Ook als u voor meer mensen zorgt.

• Op een adres kunnen meerdere volwassen of jonge mantelzorgers een waardering ontvangen. 

 Iedereen moet wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

• De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor een eventuele uitkering, 

 zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag telt wel mee als boedelbestanddeel bij de 

 VTLB-berekening in een schuldsaneringstraject.

• In verband met de coronacrisis wordt dit jaar de cadeaubon bij u afgegeven of opgestuurd. 

 Het geldbedrag wordt overgemaakt.

• We nemen alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren van 2020 in behandeling.

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2020 in. 

U kunt het aanvraagformulier afgeven bij Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; 

per mail toesturen naar mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; 

per post opsturen naar Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 

5700 AG  HELMOND  (met postzegel.)

Dit formulier kunt u ook online invullen via www.levhelmond.nl.

  

&

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

N L
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HEESAKKERS:
Naar het centrum 

zonder auto

Reageren op deze column kan op 
www.deweblog.nl

Afgelopen zaterdag ben ik op 
pad geweest met een vrijwilligers 
groep van Helmond Skon. Martin 
van Stiphout, de initiatiefnemer, 
organiseert clean-up wandelingen. 
Met een clubje vrijwilligers trekt 
hij door verschillende wijken 
van Helmond om zwerfafval te 
verzamelen. 

Doel is het verminderen 
van zwerfvuil in ons eigen 
Helmond. Daarnaast een stukje 
bewustwording van dit steeds  
groter wordende probleem. 
Zaterdag was de clean-up om het 
Bakelsbos. Vur men dus een thuis 
wedstrijd. Ook langs twee kanten 
het kanaal op die hoogte en bij de 
Braak hebben we geruimd. Met 15 
vrijwilligers en mascotte Kenji (een 
hundje) gingen we lopen en het 
mooie is dat ik op zonne morgen 
dan ook weer wat mensen tegen 
kom die ik op meer vrijwilligers 
projecten tegen kom.

Zo was daar Cristel Otten, van  
Thuis bij Mientje, die met haar 
drukke baan ook vaak meeloopt 
met deze groep. Ook Lenneke 
van de Wiel liep mee, zij doet 
vrijwilligerswerk voor het KWF. 
Allemaal kei skone Helmonders, die 
ondanks hun drukke bestaan hier 
tijd voor vrijmaken. Geweldig vind 
ik dat. Wat mij ook opviel was dat er 
best wel wat jongeren meeliepen. Zo 
raakte ik aan de praat met Sharim, 
25 jaar uit Helmond, die haar 
vrije zaterdagochtend opofferde 
voor dit mooie doel. Diezelfde 
middag moest ze nog gaan werken 
(bijbaantje) in de horeca en ze heeft 
ook nog een baan van 36 uur. Dan 
bende wel een topper in men ogen. 
Zo mooi dat jonge mensen zich 
inzetten voor mooie goede doelen.
Ik schrok echt van al da zwerfafval 
dat je tegen komt. Wij hebben 
20 stuks volle vuilniszakken 
opgehaald. Wat ik ook wel wil 
zeggen, is dat we langs het kanaal 
op de plekken waar de vissers altijd 
zitten echt niks vinden. Alles was 
daar keurig netjes echt chapeau 

voor jullie.
Ook het Bakelsbos viel mee, dankzij 
de mountainbike groep die hier 
elke maandagmorgen werkt, 
maar langs de rijbaan en langs 
het kanaal is het echt niet normaal 
wat mensen uit hun auto gooien. Je 
komt er echt alles tegen, maar ook 
vind je overal behoorlijk veel afval 
van het restaurant met de grote M. 
Ik zou het wel een idee vinden, beste 
mensen van de M, om deze groep 
Helmond Skôn eens een keerke 
een lunch aan te bieden, want hun 
ruimen echt veel rotzooi op van 
jullie.

Ook wil ik de gene die over het 
fietspad of voetpad langs het 
kanaal bij het Bakelsbos een 
boterham eet en dan het stukje 
vershoudfolie weggooit (er lagen  
er wel 50), vragen om het in de jaszak 
te doen en thuis of op het werk weg 
te gooien. Wa ik allemaal tegen ben 
gekomen nou hedde even: luiers, 
blikken, flesjes, ballonnen, zakjes 
wiet, heel veul papier en zelfs een 
dood dier in een zak.

Bij en rondom de braak was het 
echt heel erg. Misschien een idee 
voor de verenigingen die daar zitten 
een keer in het kwartaal met de 
kinderen een rondje afval opruimen 
te doen dan blijft het ook netjes en 
het is voor de kinderen een goeie les 
om niet zomaar alles weg te gooien 
op straat, een win-win situatie dus.
Ook sociaal is het leuk om mee te 
lopen met Helmond skon, vur de 
singels onder ons: er lopen leuke 
jongens en meiden mee die ook 
singel zijn. Niet dat ik er nou gelijk 
een Tinder groep van wil maken, 
maar ik bedoel maar. Ik heb gezellig 
gebuurt, een heel eind gelopen ( 
zeven kilometer) en ook nog iets 
goeds gedaan.

We hadden gele hesjes aan. Ik docht 
echt wel dat er mensen waren die 
dochten, die hebben een taakstraf, 
maar da is dus echt niet. Komde 
deze mensen nou eens tegen, geef 
ze dan een duimpje, want dat hun 

vrijwillig dit doen is toch ook niet 
vanzelf sprekend. 7 november is 
de volgende wandeling, dan ben ik 
ook weer van de partij. Het is men 
goed bevallen en het geeft je zo een 
voldaan gevuul. Komde gij dan ook 
mee helpen? Da zou ik heel leuk 
vinden en zorgen we samen voor 
een skon Helmond.

Helmond skon heeft een 
Facebookpagina en een 
Instagramaccount (Helmond 
skon) waar ze hun wandelingen op 
aankondigen. Daar kun je ook aan 
geven dat je meedoet. Na afloop 
heb ik een heerlijk bordje soep en 
een lekker broodje gegeten en nog 
wat na gekletst. Het was een top 
zaterdag.

Zie ik jou 7 november? Dan 
verzamelen we in de Boerhaavelaan 
en gaan we rondom de  
fastfoodketen met de B aan het  
werk. Ook de Europaweg en de 
Jan van Brabant komen dan 
aan de beurt. Nog effe een groot 
compliment aan Martin, de 
initiatiefnemer, die dit allemaal 
organiseert en ook bekostigd, zelfs 
de broodjes en de soep.
Donaties voor dit prachtig initiatief 
zijn zeer welkom.

Fijn weekend iedereen. Stay safe. 

Helmond skon

vertelt…Ons

Afgelopen week was de pre-
sentatie van de begroting. Een 
hoop plannen en je begrijpt dat 
Corona in alle programma’s de 
overhand voert. Getallen, rente-
percentages en kostenramingen 
zal ik je besparen. De koers van 
het college is om uit de crisis te 
investeren en daarmee de twee-
deling in de samenleving tegen 
te gaan. Extra investeren in ons 
centrum staat hoog op het lijstje.

Het college wil dat Helmond 
goed bereikbaar blijft en gaat 
zich de komende periode inzet-
ten om dat te bereiken. Maar wat 
we vooral lezen, is dat er wordt 
verdergegaan met het autoluw 
maken van ons centrum, terwijl 
daar met Oranjekade en wonin-
gen in het Burgemeester Geuker-
spark veel meer mensen komen 
wonen.

Hoe de mensen het centrum be-
reiken en hoe graag mensen van 
buiten Helmond ons centrum 
nog zullen opzoeken, zijn vragen 
die wij bij deze plannen krijgen. 
Voorlopig ligt er een variant om 
de Traverse te ondertunnelen 
en/ of de Vossenbeemd te ge-
bruiken als randweg van onze 
stad. Twee plannen waarvan wij 
niet overtuigd zijn dat ze ‘ver-
keersproblemen’ in de stad zul-
len oplossen. Als we ons willen 
profileren als ‘Hoofdstad van de 
Peel’ zullen we dat in woord en 
daad moeten laten zien.

Wat ons betreft moet het cen-
trum een aantrekkelijke plek zijn 
waar je graag komt winkelen of 
waar je naartoe gaat voor ont-
spanning. Je wilt tenslotte dat 
mensen daar geld uitgeven en 
dat de Helmondse ondernemers 
op deze manier ook worden ge-
steund in tijden van crisis. En 
sommige mensen kunnen dat al 
lopend of op de fiets doen, maar 
een hoop mensen is toch afhan-
kelijk van de auto of het OV.

Het college zet in op een mo-
biliteitstransitie. Dat betekent 
concreet dat er alternatieven 
worden gezocht voor de auto. 
In de begroting lezen wij dat een 
combinatie van e-bikes, speed-
pedelacs (een stoerdere e-bike), 
deelmobiliteit en HOV (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) de 
voorkeur heeft.

Dan hopen we maar dat er in 
de begroting een plan staat om 
het openbaar vervoer in Hel-
mond weer naar een fatsoenlijk 
niveau te brengen. Want zonder 
Bravoflex, de pilot stopt helaas 
vroegtijdig, is het busvervoer 
nog maar minimaal en verre 
van hoogwaardig. En staat er in 
de begroting dan iets over een 
nieuwe OV-oplossing? Ja en nee: 
Het college stelt ‘in 2021 een vi-
sie op voor nieuwe concepten en 
het openbaar vervoerssysteem in 
de stad’. Juist ja… ik zou nog even 
niet bij de halte gaan staan, deze 
bus rijdt voorlopig nog niet.

Marcel Heesakkers, burger-
raadslid CDA Helmond
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Informatiepagina oktober 2020

Nu het najaar weer voor de deur staat, is het de moeite 
waard om energie te besparen in je woning. Het levert 
je meer wooncomfort op, een lagere energierekening 
én je helpt mee aan een beter klimaat! Gemeente 
Helmond en Energiehuis Helmond zijn de actie ‘Haal 
meer energie uit je huis’ gestart voor inwoners met 
een eigen woning. 

De energiecoaches van Energiehuis Helmond geven 
gratis energieadvies en helpen zo met besparen op je 
energierekening. Ook krijg je een energiebespaarbox 
cadeau om in je eigen woning meteen aan de slag te gaan 
met energiebesparing. 

Een energieadvies voor jouw huis en situatie 
De energiecoach kijkt samen met jou naar de woning. 
Naar het glas, de muren, apparaten etc. Wat is er goed 
en waar zitten de mogelijkheden om te besparen? Als 
je niet weet waar in je woning je moet beginnen met 
energiebesparing, dan helpt hij je verder. De afspraak met de 
energiecoach vindt bij jou thuis of in het Energiehuis plaats. 
Daarbij houden we uiteraard rekening met de geldende 

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot 
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water; 
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle 
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van 
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf 
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen. 

 www.allelichtenopgroen.nl 
 
 info@allelichtenopgroen.nl

 @allelichtenopgroen  
 
 @allelichtenopgroen

 Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Gratis energieadvies en energiebespaarbox voor woningeigenaren

Haal meer energie uit je huis!
 

coronamaatregelen. Maar het adviesgesprek kan ook 
telefonisch of online via een video consult plaatsvinden. 

Wil jij ook de energiebespaarbox? Maak een afspraak! 
De energiecoach komt niet met lege handen. Hij 
brengt een energiebespaarbox voor je mee met zuinige 
ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Hiermee kun je 
direct energie besparen. 

Wil je een afspraak inplannen met de energiecoach? Meld 
je dan aan via: www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach

Gratis energieadvies én energiebespaarbox 

•  Met eenvoudige tips bespaar je al tientallen 
 euro’s op je energierekening 
•  Met een uitgebreid advies kun je nog meer 
 stappen zetten 
•  Het levert meer wooncomfort op en je helpt 
 mee aan een beter klimaat

Groene vingers 
Groene vingers of niet, meer groen in je tuin heeft veel 
voordelen. Het draagt bij aan een prettige woonomgeving, 
het is goed voor vogels en insecten en is beter bij 
extreme weersomstandigheden. In een groene tuin kan 
water bij hevige regenbuien beter wegzakken, de grond 
houdt water beter vast voor droge tijden én groen geeft 
verkoeling tijdens hete dagen. Helmondse tuinliefhebbers 
laten je zien dat een groene tuin helemaal niet moeilijk is 
of veel tijd kost. Ze delen graag hun tips waar je makkelijk 
mee aan de slag kan, ook als je geen groene vingers hebt. 

Marianne van Rooden en Wim Swinkels kwamen als eerste 
aan het woord. Je leest hun groene tips hier: 
www.allelichtenopgroen.nl/tips

De actie ‘Haal meer energie uit je huis’ is mogelijk dankzij 
subsidie vanuit de Rijksoverheid in het kader van de 
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Doel is om 
huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende 
maatregelen in huis. Wethouder Duurzaamheid Antoinette 
Maas is enthousiast: “Wie wil dat nou niet, besparen op 
de energierekening! Goed voor de portemonnee én voor 
het milieu. Energie die we besparen hoeven we immers 
ook niet op te wekken. Ik ben dan ook heel blij met de 
energiecoaches. Zij staan klaar om inwoners advies te 
geven over besparingsmogelijkheden. Dat kan van alles 
zijn. Van kleine dingen zoals het dichten van kieren met een 
tochtstrip. Tot grotere ingrepen zoals het isoleren van het 
dak of de aanschaf van zonnepanelen. De energiecoaches 
kijken per woning wat er mogelijk is. Ze zijn onafhankelijk, 

Wethouder Antoinette Maas: “Goed voor portemonnee en milieu!”

weten raad en helpen onze inwoners graag op weg. 
Maak er vooral gebruik van, zou ik zeggen!” 

Op de zogenoemde ‘wings’ die typerend zijn voor het 
bovenste parkeerdek van de garage, zijn 94 zonnepanelen 
aangebracht die zo’n 25.000 kilowattuur per jaar aan energie 
op moeten wekken. Om te zorgen dat de garage daarmee 
volledig van stroom is te voorzien, zijn er ook stappen gezet 
om het energieverbruik flink te reduceren. De bestaande 
verlichting is vervangen door zuinige én slimme led 
armaturen met een dimbare regelaar sensor. 

Klimaatbestendige gevel
De noord- en westgevel van de garage zijn voorzien van 
beplanting, in totaal ruim 300 vierkante meter. De groene 
gevel is een stap in het ‘wapenen’ van de omgeving 
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 vergroenen van het stadscentrum.

Plantjes sieren gevel parkeergarage Doorneind 
Gemeente Helmond heeft parkeergarage Doorneind onlangs voorzien van zonnepanelen en zuinige 
ledverlichting. Begin oktober heeft de garage ook nog een ‘groene jas’ gekregen. De gevel is voorzien van 
beplanting en daarmee de eerste groene gevel in het centrum van Helmond. De parkeergarage is een goed 
voorbeeld van de stappen die gemeente Helmond wil zetten in het verduurzamen van haar eigen vastgoed.
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STYLE CASUAL TREND

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

BETTY BARCLAY IN DE SPOTLIGHT • VRĲ DAG 16 EN ZATERDAG 17 OKTOBER

Sinds juni 2019 volgt Week-
krant De Loop Helmond Niels 
Vink. Niels Vink heeft één grote 
droom: deelnemen aan de Pa-
ralympische Spelen in Tokyo. 
Normaal gesproken zou hij nu 
ongeveer een maand terug zijn 
van die Paralympics in Tokyo, 
met hopelijk een mooi aanden-
ken om zijn nek. Vanwege Co-
rona ging door de Spelen een 
streep. Dat betekent niet dat er 
de afgelopen tijd niets gebeur-
de. Integendeel! 

Twee D-Days op rij
6 juni staat bekend als D-Day, 
maar in 2021 geldt dat ook voor 
7 juni. Op die datum moet Niels 
zorgen dat hij minstens op de 
achtste plek van de wereldrang-
lijst staat in de quadcategorie. 
Hoger mag natuurlijk ook. Al-
leen dan mag hij deelnemen aan 
de Paralympische Spelen, die op 
24 augustus 2021 van start gaan. 
Wat betekent dat voor Niels? 
Vooral dat hij punten bij elkaar 
moet meppen. Niet in de ach-
tertuin, maar op toernooien 
over de hele wereld. Absoluut 
geen straf, want dat doet hij het 
liefste, maar dit houdt in dat de 
dure opmaat naar de Spelen een 
jaar langer duurt. En dat hij een 

jaar langer steun nodig heeft om 
naar die toernooien toe te kun-
nen en als het kan daarna ook 
weer terug naar huis.

Thuiswerken en trainen
Vanaf half maart was een stevige 
training op de tennisbaan ineens 
niet meer mogelijk, dus sloeg hij 
duizenden ballen tegen de mu-
ren en ramen van het huis. Na de 
eerste versoepelingen kon Niels 
onder deskundige begeleiding 
fysiek trainen bij Kemps & Rijf, 
waar hij ze heel dankbaar voor 
is. Sinds eind mei traint hij weer 
op de tennisbaan, in Amstelveen 
op het NTC, in Mariaheide en in 
Zevenaar bij privécoach Hans 
Jurgen. 

Op dit moment volgt nieuws de 
opleiding Sport- en Bewegings-
coördinator op Summa Sport in 
Eindhoven. Daar leer je anderen 
te motiveren richting een ge-
zonde leefstijl. Zijn eerste stage 
is een thuiswedstrijd: zijn oude 
basisschool De Lindt in Stip-
hout. Daar begint hij volgende 
maand; iedere dinsdag gaat hij 
bewegingslessen geven aan kin-
deren tussen de vijf en twaalf 
jaar. Zin in!

Zilver (en goud) in Frankrijk
Eind september deed Niels mee 
aan de Riviera Open in het dro-
merige Franse plaatjes Biot: het 
eerste toernooi sinds maart. In 
de halve finale versloeg hij An-
dy Lapthorne uit Engeland, de 
nummer twee van de wereld. In 
de eindstrijd was Dylan Alcott 
uit Australië een klein maatje te 
groot. Hij verliet Frankrijk niet 
met lege handen. Dylan en Niels 
wonnen samen de dubbel.

Over Niels on Wheels 
Niels on Wheels is een stichting 
die de grote droom van Niels 
helpt te realiseren, namelijk deel-
nemen aan de Paralympische 
Spelen 2021 in Tokyo in de Quad 
categorie. De stichting biedt 
sympathisanten en bedrijven de 
mogelijkheid om deze droom 
waar te maken. s

Op weg naar de Paralympische Spelen: 
even bijpraten

Helmond

Niels Vink. F | Gregory Picout.

Huishoudens in Helmond met 
een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm kunnen vanaf 
maandag 2 gratis mondkapjes 
per persoon ophalen. Dat liet 
B&W weten naar aanleiding 
van de brief van 50Plus en het 
CDA (zie update 3 hierboven). 
Hieronder het volledige ant-
woord van B&W.

Het college is voornemens om 
alle huishoudens met een inko-
men tot 120% van de bijstands-
norm een uitnodiging te sturen 
om twee stoffen mondkapjes 
per persoon (vanaf 12 jaar) op te 
komen halen op een aantal lo-

caties in de stad. Daartoe bestel-
len wij uitwasbare en neutrale 
mondkapjes.

Wij zijn van plan om dit op zeer 
korte termijn te organiseren zo-
dat enerzijds de doelgroep fi-
nancieel niet in de problemen 
hoeft te komen en we anderzijds 
een bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding van het virus. 
Deze week worden de brieven 
aan de inwoners die hiervoor in 
aanmerking komen verzonden. 
De mondkapjes kunnen vanaf 
maandag 19 oktober opgehaald 
worden.

Dit bericht is afkomstig van 
De weblog van Helmond. s

Gratis mondkapjes voor 
minima in Helmond

F | ww.shutterstock.com/g/Roman+Samborskyi

Helmond
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In de keuken staat een bos bloemen. Hij 
is met pensioen. Het boeket kreeg hij bij 
zijn afscheid samen met een bierpakket. 
Aan tafel zit Arie van Vlissingen. Een op-
gewekte man die in zijn leven heel wat te-
genslag kende, maar door bleef knokken. 
Eigenlijk zou Arie meubelmaker worden, 
maar een incident op school maakte daar 
een eind aan. ‘Ik kon niet tegen onrecht. 
De leraar zat fout en ík moest mijn excu-
ses aanbieden. Dat deed ik niet en ik kon 
naar mijn diploma fluiten.’

Arie ging werken in de slachterij in Cuijck. 
Hij was 16 en leerde er het vak. Uiteindelijk 
kwam hij in Helmond te werken. Dat beviel 
hem zo goed dat hij besloot om een huis te 
kopen. ‘En daar ging het mis. Een verkeerd 
advies van een foute adviseur maakte dat ik 
binnen een paar jaar zulke hoge vaste las-
ten had dat ik aan het eind van de maand 
steeds meer tekortkwam.  Noodgedwon-
gen verkocht ik het huis, maar ik bleef met 
een enorme restschuld zitten.’ Het zou het 
verdere leven van Arie bepalen. 

Geen cadeau voor de kinderen
Om niet op straat te moeten leven trok hij 
in bij een meelevende collega die nog een 

kamertje over had. De deurwaarders ble-
ven komen en Arie zag geen financiële uit-
weg meer. ‘Het ergste waren de verjaarda-
gen van mijn twee meiden. Ik kon ze niet 
eens een cadeautje geven. En mijn broers 
en zussen bezoeken in Cuijck was met OV 
ook bijna niet te doen.’ Arie stond er zo 
goed als alleen voor, maar zag in dat hij 
zijn probleem zo niet kon oplossen. ‘Alleen 
kon ik het niet meer redden. Ik zocht en 
vond hulp. Had ik dat maar veel eerder ge-
daan. Dat is meteen ook mijn advies voor 
mensen die in vergelijkbare situatie zitten: 
zoek hulp! Alleen kun je het niet oplossen’.

Hulp
Hij klopte aan bij de gemeente. ‘Daar 
ben ik goed geholpen. De mensen daar 
luisterden naar me en maakten een over-
zicht van mijn situatie. Ook werd ik langs 
de tandarts gestuurd. Door de stress vie-
len mijn tanden uit en had ik een slecht 
verzorgd gebit. Jarenlang kon ik ook mijn 
boodschappen bij Super Sociaal doen. 
Met al die hulp klom ik weer uit het dal. 
Na zeven jaar was ik schuldenvrij… dacht 
ik. Maar toen wilde de belastingdienst 
nog geld terugvorderen. Door het loon-
beslag zag ik dat niet aankomen. Perso-

neelszaken had ‘een foutje’ gemaakt’. Zo 
begon de ellende nog een keer opnieuw.
 
Broers en zussen weer zien
Arie van Vlissingen heeft meer dan 50 jaar 
gewerkt. Een heel groot deel van die jaren 
heeft hij moeten vechten om het financi-
eel weer op orde te krijgen. Inmiddels heeft 
hij een fijne woning. En tijd, want hij is met 
pensioen. Dus kan hij zijn huis nu ook een 
beetje gaan opknappen. Er staat een auto 
voor de deur. Daarmee kan hij weer wat 
makkelijker op bezoek bij zijn familie in 
Cuijck. Binnenkort gaat Arie uit eten. Met 

zijn dochters. Hij heeft ze uitgenodigd. De 
dinercheque die hij bij zijn afscheid van 
zijn werkgever kreeg, maakt dat mogelijk.

Antoinet van der Kuylen had de wind 
niet mee. Na twee verbroken relaties 
bleef ze achter met twee kleine kinderen. 
Maar in een hoekje blijven zitten is niets 
voor haar. Terwijl ze in de schuldsane-
ring zat, ging ze aan de slag: bij stichting 
leergeld nam ze de administratie onder 
haar hoede en verzorgt ze intakes. Bij de 
LEV-groep werd ze een maatje, lid van 
de formulierenbrigade en matchmaker. 
Haar eigen ervaringen zet ze in om an-
deren te helpen.

Pinpas
‘Het grote probleem is de pinpas. Hiermee 
raken veel mensen snel het overzicht over 
hun financiën kwijt.  Ikzelf heb daarom 
bijvoorbeeld nog steeds twee rekeningen: 
één om de vaste lasten te betalen en de 
andere om te gebruiken.’

Antoinet is al die tijd ook op zoek geweest 
naar een baan. Maar dat valt niet mee. Een 
opleiding tot electro-monteur ging op het 
allerlaatste moment niet door. Haar licha-

melijke gezondheid speelde daarbij helaas 
een negatieve rol. Bij de LEV-groep krijgt 
ze nu als vrijwilliger de mogelijkheid om 
cursussen te volgen. Antoinet ontwikkelt 
zich volop en zou graag met die opgedane 
kennis een ‘echte’ baan vinden. Maar ze 

beschikt niet over de juiste papieren. 
‘Ik werk samen met Senzer en gemeen-
te, zij zijn zeer blij met wat ik doe, maar 
omdat ik geen geldig diploma heb, is het 
moeilijk om mijn werkzaamheden om te 
zetten in een baan.’ 
Momenteel ziet ze bijvoorbeeld veel jon-
geren om hulp aankloppen. Ze hebben 
moeite om op eigen benen te staan en 
hebben van huis uit vaak geen ‘financiële 
opvoeding’ gekregen.

World of warcraft
Antoinet knokt op haar manier verder. 
Haar kinderen zijn nu bijna volwassen en 
ze maakt plannen voor de toekomst. Als 
het even niet zo goed gaat, vindt ze troost 
in Disney of World of warcraft. ‘Bij de Dis-
neyfilms kan ik lekker wegdromen. Met 
World of warcraft kan ik lekker mijn frus-
traties kwijt.’ Plannen heeft ze nog steeds. 
Zo zou ze graag iets opzetten waarmee 
eenzame ouderen in armoede geholpen 
kunnen worden. ‘In deze leeftijdsgroep 
valt nog zoveel werk te verrichten,’ aldus 
Antoinet.

‘Het probleem
  is de pinpas’

‘Binnenkort ga ik
 met mijn kinderen
                 uit eten’

Wat doet
armoede 

met je?

‘Jongeren
krijgen geen 

financiële 
opvoeding’

‘ Had ik die 
hulp maar veel 
         eerder
gezocht’

Armoedecijfers 
in Helmond: 
• 6.600 huishoudens leven op
 of onder de armoedegrens 
 (17% van alle huishoudens)
• In 1.000 van die huis-
 houdens heeft tenminste
 een lid een betaalde baan
• In totaal gaat het om 10.900
 personen onder wie 
 2.300 kinderen 
 (12% van alle Helmonders)
• 61% van deze huishoudens
 heeft al 4 jaar of langer een
 inkomen op of onder de
 armoedegrens

Bron: factsheet Armoede & Schulden 2019 
gemeente Helmond
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Wat doet armoede?

‘Armoede is meer dan het ontvangen van een inkomen dat onder 
een afgesproken grens ligt. Sommige mensen met een laag inko-
men ervaren geen armoede en anderen met een hoger inkomen 
juist wél. De hoogte van de vaste lasten of gezondheidsbeperkingen 
kunnen van invloed zijn. Een huishouden mét kinderen kent een 
andere beleving van armoede dan een eenpersoonshuishouden. 

AArmoede is niet alleen het probleem van moeilijk kunnen voorzien 
in de eerste levensbehoeften. Het kan ook zorgen, angst en stress 
veroorzaken. Ook het sociale netwerk kan onder druk komen te 
staan (deelname aan een sportvereniging bijvoorbeeld).  Armoede is 
iets anders dan zuinig leven of ‘beter op de centen letten’. Je kunt in 
een negatieve spiraal terecht komen. Armoede is geen keuze. 

Wat doet de armoederegisseur?
De armoederegisseur zoekt verbinding en werkt aan vertrouwen in 
het netwerk van de stad. Ze wil samen met anderen het taboe op 
armoede doorbreken. Ze pakt overbodige 
regels aan. Ze ziet verborgen armoede en 
maakt het hulpaanbod toegankelijk.’ 

Erika Dekens, 
armoederegisseur 
gemeente Helmond

Wat doet het 
Armoedeplatform Helmond? 

‘In Helmond houden veel partijen en organisaties zich bezig met 
bestrijden van armoede. De Stichting Armoedeplatform Helmond 
(opgericht in 2014) zorgt ervoor dat deze partijen met elkaar in 
verbinding blijven.

Het platform organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten 
opdat de organisaties elkaar beter leren kennen. Zo verbetert de sa-
menwerking en er kan beter naar elkaar doorverwezen worden.  
Zo worden mensen zo goed mogelijk geholpen. Daarnaast trekt het 
Armoedeplatform op met de gemeente. Samen met de gemeente 
geeft het Armoedeplatform sturing aan de armoederegisseur. 

Het Armoedeplatform wil dat alle inwoners van Helmond die een 
laag inkomen hebben en/of in armoede leven makkelijk de weg 
naar hulpverlening vinden. Erover praten is de eerste stap. 
Daarom wil het platform het thema veelvuldig bespreekbaar 
maken. Met het publiceren van de verha-
len van ervaringsdeskundigen in de Ne-
derlandse week van de Armoede hoopt 
het Armoedeplatform weer een drempel 
te kunnen slechten.’

Joop van Stiphout, 
voorzitter Armoedeplatform 
Helmond

‘Ik zou weer
graag gaan
   zingen’
Armoede kan iedereen treffen. Zakelijke 
tegenslag, lichamelijke klachten of pro-
blemen in de privé-sfeer kunnen daar-
voor zorgen. Henry van Amersvoort kan 
erover meepraten. Het zorgde ervoor dat 
hij met steeds minder vertrouwen in de 
mensen om hem heen kreeg. ‘Op een ge-
geven moment was de kliko vol. Ik gaf 
aan dat ik zo niet lager door kon leven. 
En mijn noodkreet kwam aan. Ik kreeg 
professionele hulp. Daarvoor heb ik mijn 
trots aan de kant gezet, maar daar heb ik 
geen spijt van gehad.’

Diep in de put
Daarvoor moest Henry van Amersvoort 
door een diep dal. Tijdens zijn opname 

leerde hij zichzelf kennen. Langs een 
lange weg klom hij omhoog. ‘Ik zat onder 
in de put en de deksel stond op een klein 
kiertje. Sinds 5 jaar woon ik in Helmond 
en krijg ik mijn leven steeds beter op de 
rit. Ik heb nog wekelijk hulp via Care-po-
wer. Een medewerkster van hen helpt me 
om weer positief en op een zelfstandige 

manier in het leven te staan.  Ook volg ik 
dagtherapie bij ODAC in de Molenstraat. 
Mijn boodschappen doe ik grotendeels 
bij Super Sociaal. Daar is het dankzij de 
korting op de boodschappen niet alleen 
goedkoop, maar kan ik ook even met lot-
genoten even een babbeltje maken.’

Eenzaamheid
Henry woont alleen. Maar gelukkig heeft 
hij ook contacten in zijn flat. Veel meer 
mensen voelen zich vaak eenzaam en 
komen moeilijk de deur uit. En in deze 
Corona-tijd wordt dat er niet beter op.  
‘Voor een aantal van hen doe ik soms wat 
boodschappen en dan drinken we samen 
een kop koffie. 

Dat schept een band’. Verder kijkt hij TV, 
vooral medische programma’s en leest hij 
veel. In zijn kamer hangt voor iedereen 
zichtbaar zijn motto: als ik iets wil dan ga 
ik ervoor. En dat doet Henry. ‘Vriendelijk 
zijn voor anderen kost niets.’ Maar hij let 
er goed op dat hij niet opnieuw in dezelfde 
valkuil trapt. ‘Ik ben tevreden met wat ik 
heb. En Henry wil straks – na corona – 
weer gaan zingen!

‘Zet je trots 
aan de kant. 
Je krijgt er 
geen spijt van’

Wanneer je een laag inkomen hebt, kan je met een gemeentelijke inkomensverkla-
ring terecht bij heel wat Helmondse voorzieningen. Daarnaast zijn er ook een aantal 
gemeentelijke en landelijke regelingen waar je gebruik van kan maken. 

De inkomensverklaring is een formulier waarop staat dat je een inkomen hebt tot 100% 
of 120% van de bijstandsnorm. Zo is het voor voorzieningen heel makkelijk om jou te 
verwelkomen en kan je snel gebruik maken van het aanbod. De inkomensverklaring 
vraag je aan bij de gemeente Helmond. 

Wil je weten welke voorzieningen of regelingen er zijn? Wil je een inkomensverklaring 
aanvragen? Zit je in de financiële knel of ben je bang dat je erin gaat komen? 
• Bel met de hulplijn geldzorgen via 14 0492 – optie 2. 
• Kijk op www.helmond.nl/minima 

Waar kan ik terecht?
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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

€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

In het gastenverblijf van Land-
goed Leonardus, een langlo-
pend kunstproject in de Leo-
narduswijk in Helmond, wor-
den nationale en internationale 
kunstenaars uitgenodigd om 
voor een periode van drie we-
ken te komen werken. Zij laten 
zich tijdens hun verblijf inspire-
ren door de stad, de wijk en de 
bewoners.

In augustus heeft Stella, aka 
Astraki Strikes een mural in de 
Leonardusbuurt gerealiseerd. 
In september is de Duitse kun-
stenaar Dirk Reimes vanuit het 
gastenverblijf erop uit getrokken 

met een blok marmer. Hij heeft 
verhalen verzameld en de ont-
moetingen van bewoners met 
het marmeren blok op foto vast-
gelegd.

Tijdens oktober verblijft de 
Utrechtse kunstenaar Lasse van 
den Dikkenberg in het gasten-
verblijf van Landgoed Leonar-
dus. Als “artist in residence” stelt 
hij zijn tijdelijke huisje open voor 
mensen uit de buurt door het om 
te toveren tot een open studio. 
Lasse maakt figuratief grafisch 
werk, voornamelijk linosneden. 

Met deze techniek kun je meer-
dere afdrukken van eenzelfde af-
beelding maken. Grafische kunst 
ziet hij als democratische kunst, 
doordat het namelijk in opla-
gen wordt gemaakt is grafische 
kunst goedkoper, waardoor het 
toegankelijker is voor een breder 
publiek. 

Hij vindt het belangrijk dat ie-
dereen kunst kan kopen. Kunst 
is de belangrijkste inspiratie 
bron, in stijl verwijzen de wer-
ken expliciet naar stromingen 

als het surrealisme, popart, sym-
bolisme en art nouveau. Deze 
stijlen worden niet behandeld 
als afgesloten historische hoofd-
stukken maar als relevante inspi-
ratie voor hedendaagse kunst.   
In het gastenverblijf van Land-

goed Leonardus wil hij nog een 
stapje verder gaan door men-
sen mee te nemen in zijn werk-
ruimte. Mensen kunnen dan een 
inkijkje krijgen zin werkproces. 
De muren van huisje mogen 
daarbij dienst doen als mini-
museum. Lasse nodigt de buurt-
bewoners en andere geïnteres-
seerden uit om eens op bezoek 
te komen in het gastenverblijf.  

Vanwege corona kunnen er niet 
veel mensen tegelijk naar bin-

nen, in principe één huishouden 
per keer. De studio heeft geen 
vaste openingstijden, maar als 
Lasse aan het werk is verschijnt 
er een bordje bij het raam zodat 
mensen weten dat ze langs kun-
nen komen. Lasse woont tot 28 
oktober in het gastenverblijf. 
Adres: Bij de Populieren 1, Hel-
mond.

Contact: 
air.helmond@gmail.com s

Open Studio op Landgoed Leonardus 
met Lasse van den Dikkenberg

Helmond-Noord

F | Lasse van den Dikkenberg.
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We weten het allang. De rente is minimaal 
en soms zelfs negatief. Toch betalen we 
� ink belasting over dit geld in box 3. Geen 
inkomen, wel inkomstenbelasting, dat is on-
rechtvaardig

Met Prinsjesdag zijn kleine wijzigingen aan-
gekondigd: Wat gerommel aan de vermo-
gensschijven. Het � ctief inkomen stijgt. Ook 
het tarief stijgt met ruim 3%. Méér belas-
ting, in plaats van minder. U heeft iets te 
kiezen:

Keuze 1: blijf belasting betalen over inko-
men wat u niet krijgt.
U doet niets en hoopt dat de regels snel eer-
lijker worden. Tot dan teert u � ink in op uw 
geld om de belasting over het (� ctief) inko-
men te betalen.

Keuze 2: richt een BV op en breng het ver-
mogen daarin.
De belastinghef� ng op spaargeld stopt, al 
met ingang van het komende jaar.  Een BV 
betaalt namelijk belasting over de werkelijke 
winst. Geen rente is dus geen winst en ook 
geen belastinghef� ng. Uzelf behoudt het 
beheer en controle over het geld. 

Met een totaal vermogen van € 300.000 is 
de BV al lucratief, óók in het eerste jaar met 

oprichtingskosten. Door een deel in de BV te 
brengen, bespaart een echtpaar € 1.400 per 
jaar. Bij € 500.000 scheelt het 
€ 4.200. Meer vermogen levert nog meer 
voordeel op. Alleenstaanden besparen nog 
méér. De notariskosten voor oprichting en 
kosten voor administratie van de BV zijn al 
in de berekeningen meegenomen. 

Denkt u nu: “Dat is te mooi om waar te zijn, 
dat zal wel niet helemaal pluis zijn”. De mi-
nister verwácht zelfs dat velen hun spaargeld 
in de BV onder gaan brengen. Hij verwacht 
dat voor een miljard aan vermogen box 3 zal 
verlaten en in BV’s wordt ondergebracht. Zit 
uw spaargeld daar ook bij? 

Indien u vóór nieuwjaar de BV opricht én het 
vermogen inbrengt, bespaart u al op de be-
lasting van 2021. Houd rekening met de tijd 
voor de oprichting van de BV en het openen 
van de bankrekening. Om al zeker te zijn 
van voordeel in 2021, dient u snel actie te 
ondernemen.

Niet voor iedereen met spaargeld is dit de 
beste optie. Bezint eer ge begint. Mag ik u 
helpen bij uw overweging of een BV voor 
uw spaargeld aantrekkelijk is?

Belasting betalen over spaargeld is úw keuze

Lieshoutseweg 29
5735 BA Aarle-Rixtel 

gerard@voorkamer-administratie.nl
www.voorkamer-administratie.nl

Voorkamer Administratie en Advies

gerard@voorkamer-administratie.nl06 - 812 111 82de coöperatieve Rabobank

Goed voor jouw club & 
  geweldig voor de buurt

Rabo ClubSupport

Stem van 

5 t/m 25 oktober 

op jouw  

favoriete club in 

de Rabo App 

De werkzaamheden die gedaan 
moeten worden om te waarbor-
gen, dat fietsers veilig kunnen 
oversteken bij de Zwaaikom-
brug aan de Kanaaldijk, zijn weer 
in volle gang. Er moeten onder 
andere verkeerslichten worden 
geplaatst, voor het veilig over-
steken als je de Zwaaikombrug 
verlaat of er op moet rijden. Dit 
vormt een essentieel punt in de 
snelfietspad naar Eindhoven.

Het wordt een fikse ingreep in de 
verkeersregeling,   bij de spoor-
weg overgang  en daarbij beho-
rende kanaaldijk die het fietspad 
ook kruist. Daarnaast moet ook 
het huidige fietspad dat langs de 

kanaaldijk ligt, fietsveiliger wor-
den gemaakt. Er zal ter hoogte 
van de afslag voor het fietspad 
dat naar Mierlo Hout gaat, een 
snelheidsvertrager worden ge-
realiseerd in het fietspad langs 
de kanaaldijk. Hoe dat dit eruit 
gaat …verrassing. Het is weer een 
mooie klus voor de firma Heij-
mans, die door de firma Ploeg-
makers is aangezocht,  maar de 
mannen die het karwei tot een 
goed einde moeten maken ver-
wachten dat het allemaal over 
twee weken geklaard zal zijn, 
als de machines die het allemaal 
weer moeten bitumen, vertrok-
ken zijn. Gedurende die tijd zal 
ook de overweg afgesloten zijn 
en wordt er met borden de om-
leiding aangegeven.s
Tekst en foto, Henk van Dijk. 

Werkzaamheden bestemd voor 
veilige oversteek bij Zwaaikombrug

Helmond

Onze Vrijheid is nu belangrijker 
dan ooit. Onze stichting kan 
(ondanks het in acht nemen 
van de evenementenregels, te-
rugkijken op een mooie bevrij-
ding- en herdenkingsdag. 

Op 22 september vierden we sa-
men met de inwoners van Mier-
lo-Hout de 76e bevrijdingsdag. 
Dit jaar was er vooral weer veel 
jeugdige belangstelling. 

Onze doelstelling: Vrijheid geef 
je door, wij hebben het monu-
ment slechts in bruikleen van 
onze kinderen”.

Doe mee! Met uw stemmen 
steunt u de projecten van stich-
ting HMMH. Stemmen kan van 
5 tot en met 25 oktober. 
Log in bij de Rabobank via de 
app of op de website en via: ‘Zelf 

regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lid-
maatschap’ kan je klikken op 
Rabo ClubSupport. 
Alvast bedankt voor uw stem! s

F | Herdenkingsmonument Mierlo-Hout.

Stem via Rabobank ClubSupport en steun de projecten van 
het bevrijding en herdenkingsmonument Mierlo-Hout

Helmond

Beste wijkbewoners van 
Mierlo-Hout,

De wijkraad Mierlo-Hout was 
voornemens een wijkbijeen-
komst te houden op 27 oktober 
bij De Koning. Wegens de aan-

gescherpte coronamaatregelen, 
kan de bijeenkomst niet door-
gaan. 
De Wijkraad gaat een nieuwe 
datum voor een bijeenkomst 
plannen en hoopt dat deze dan 
wel kan doorgaan. s

Wijkbijeenkomst Mierlo-Hout gaat niet door 

www.helmondnu.nl
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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.

Atlas houdt de brug omhoog
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?

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 mot-
to: ‘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 gelegen-
heid te maken voor skydi-
ven in combinatie met een 
restaurant helemaal boven 
aan! The sky is the limit!
- Marjan

Een gemiste kans, boten die afmeren op het Havenplein. Maar ja… de brug is dicht en blijft dicht. Een kleine jachthaven was een trekker geweest 
voor Helmond. Vraag: Als de brug nu open is. Is hij dan dicht of juist open?

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?

Boten die afmeren op het Havenplein
Ik heb ‘r nooit vur

gekozze, um 

Hellemonder 
te worre.

Ik heb gewoon, 
ontiegelijk veul 

geluk gehad!

Hellemonder 

WEEK 42
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Bij Lavans in Helmond zijn ze 
al ruim 90 jaar specialist in het 
verhuren, onderhouden en 
sinds kort ook produceren van 
bedrijfskleding. Hiervoor heeft 
het bedrijf dat gevestigd is aan 
de Vossenbeemd 104A een eigen 
kledingatelier geopend in Ku-
manovo in Noord-Macedonië. 
Dankzij deze kledingproductie-
lijn is hun levertijd gedaald en 
service verruimd zonder dat de 
kostprijs is gestegen. Dat maakt 
de dienstverlening aan klanten 
extra flexibel en betrouwbaar 
en daar zijn ze trots op. 

Lokale vakmensen.
De flexibele productielijn is on-
derdeel van een lokaal familiebe-
drijf in Noord-Macedonië, want 
dat voelt voor de Helmondse 
dienstverlener toch het meest 
vertrouwd. Er werken zo’n 50 
Lavans-collega’s. Stuk voor stuk 
vakmensen die uitsluitend kle-
ding produceren. 

In totaal telt de ‘Lavans-familie’ 
nu circa 270 personen.   

Flexibele productie
De wens om een eigen atelier te 
openen, had alles te maken met 
de sterk oplopende levertijden 
bij de bedrijfskledingleveran-
ciers van het bedrijf waar Piet 
en Michel Heerkens, de 3e ge-
neratie Heerkens, de eigenaren 
zijn. Door oplopende levertij-
den moesten klanten vaak lang 
wachten op de door hen bestel-
de kleding. Dit strookt natuurlijk 
niet met de visie van Lavans op 
bedrijfskledingbeheer, waarbij zij 
klanten juist volledig willen ont-
zorgen. 
Onderzoek wees uit dat het mo-
gelijk was om zelf bedrijfskle-
ding te gaan produceren. Na een 
strenge selectie gingen ze in zee 
met het atelier in Noord-Mace-
donië. Ze lieten er een eigen pro-
ductiehal inrichten met moder-
ne machines voor een efficiënte 
en flexibele kledingproductie. 
Waaronder een automatische 
snijmachine; de grote trots van 
het team in Noord-Macedonië.

Maatwerk 
Dankzij deze stap kunnen ze 
nu zelf bedrijfskleding ontwer-
pen, modificeren én certifice-

ren. Ze zijn hiervoor niet langer 
afhankelijk van leveranciers en 
kennispartners. Dat werkt pret-
tig, vooral voor hun klanten. De 
levertijd van de bedrijfskleding 
is inmiddels gedaald van twaalf 
naar slechts drie weken.

Het atelier is zo georganiseerd 
dat ze snel en precies kunnen 
inspelen op klantwensen. Kleine 
oplages, nieuwe ontwerpen en 
klant-specifieke aanpassingen: 
het kan allemaal. Alle door hun 
geproduceerde kleding voldoet 
bovendien aan de Europese nor-
men op het gebied van kwaliteit 
en veiligheid (C1 normeringen).

Veilig, eerlijk en trots
“De productiehal biedt een pret-
tige en gezonde werkomgeving 
voor de mensen die er werken. 
Niet alleen vanwege de ergono-
mische werkplekken maar ook 
dankzij klimaatbeheersing, vol-
doende daglicht en een nette, 
goed ingerichte kantine. Zaken 
die voor ons heel normaal zijn, 
maar in Noord-Macedonië nog 
niet tot de standaard behoren. 
Uiteraard garanderen we dat on-
ze kleding op een verantwoorde 

manier geproduceerd wordt. Op 
de kledingproductie in Noord-
Macedonië zijn de internationa-
le standaarden van de Fair Wear 
Foundation en Amfori BCSI 
van toepassing”, aldus directeur 
Tristan van der Waart. 
Lavans staat voor maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. 
En dat houdt wat Lavans betreft 
niet op bij de grens. Ze zorgen 
goed voor hun medewerkers en 
willen dat zij zich trots voelen om 
voor Lavans te werken. Daarom 
betalen ze een eerlijk salaris en 
krijgen medewerkers, net als hun 
collega’s in Nederland, mogelijk-
heden voor persoonlijke ontwik-
kelingen. Op bijzondere mo-
menten en nationale feestdagen 
is er voor iedereen een extraatje. 

Extra service
Voor de productie van bedrijfs-
kleding gebruikt Lavans de eigen 
patronen waarmee ze de pas-
vorm garanderen. Voor conti-
nuïteit en leverbetrouwbaarheid 
worden grondstoffen ruim op 
voorraad genomen. Naast de be-
kende ontwerpschetsen kunnen 
klanten nu ook voorbeeldmo-
dellen van kleding ontvangen: 

een fysiek exemplaar om zaken 
als ontwerp, pasvorm, functi-
onaliteit en materiaalkeuze te 
beoordelen. Zelf voelen en aan-
trekken geeft immers toch de 
meest betrouwbare indruk van 
een kledingstuk. 

Elkaar versterken
Met de activiteiten in Noord-
Macedonië komen ze tegemoet 
aan de wensen en belangen van 
hun klanten. Maar ze zijn niet 
alleen daar om iets te halen. Als 
bedrijf investeren ze ook in de lo-
kale economie, iets wat ze in de 
toekomst nog verder hopen uit 
te bouwen. Ze versterken elkaar 
en daar worden ze allebei beter 
van. 
Tegelijkertijd is deze nieuwe be-
drijfstak ook een stimulans voor 
de bestaande activiteiten. Het 
levert extra kennis en daarmee 
kansen op voor de Nederlandse 
markt. De productspecialist van 
Lavans in Helmond zorgt voor 
een juiste afstemming tussen 
vraag en aanbod. Zo komt de 
investering in Noord-Macedonië 
ten goede aan alle medewerkers 
van het Helmondse familiebe-
drijf Lavans. s

Lavans opent eigen kledingatelier 
in Noord-Macedonië

Lavans – Atelier Noord-Macedonië: 
“De automatische snijmachine, de grote trots van het team in Noord-Macedonië”

Lavans – Atelier Noord-Macedonië: “Een prettige en gezonde werkomgeving van groot belang.”

Helmond

Tijdens de Kinderboekenweek 
met als thema ‘En toen?’ zijn er 
tal van activiteiten geweest in 
de Bibliotheek. Daarnaast de-
den ruim 500 leerlingen van di-
verse basisscholen uit Helmond 
mee aan de ‘Literaire Wande-
ling’, georganiseerd door de 
Bibliotheek Helmond-Peel in 
samenwerking met Cultuur-
Contact.

Misschien heb je de afgelopen 
weken wel groepen kinderen zien 
lopen door het centrum van Hel-

mond en opdrachten zien maken 
bij verschillende kunstwerken in 
de stad. De kinderen kwamen tij-
dens de wandeling onder andere 
een historisch figuur uit de tijd 
van Rembrandt tegen. Hij vertel-
de een mooi verhaal uit zijn tijd 
en gaf de kinderen de opdracht 
welke persoon uit het verleden 
zij een standbeeld in het centrum 
van Helmond zouden gunnen. 
Elk kunstwerk vertelt namelijk 
zijn eigen verhaal en geschiede-
nis.

Na het maken van allerlei op-
drachten gingen de groepen te-
rug naar de bibliotheek om aan 

de slag te gaan met gedichten in 
de vorm van een rondeel. Er zijn, 
ondanks het slechte weer, veel 
enthousiaste reacties van kinde-
ren en leerkrachten.

Uit de ingezonden rondelen (ge-
dichten) wordt binnenkort het 
mooiste gedicht gekozen. 

Dit winnende gedicht zal in de 
toekomstige Verhalentuin in het 
Burgmeester Geukerspark ver-
eeuwigd worden op een bank, 
een plaquette of een speeltoestel. 
En zo is er dan weer een nieuw 
kunstwerk gecreëerd, dat een 
verhaal vertelt over deze tijd. s F | Bibliotheek Helmond- De Peel.

Kinderen lopen ‘Literaire Wandeling’ door Helmond tijdens de Kinderboekenweek 
Centrum
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Koeveldsestraat 16
Koeveldsestraat 16

Beukehoutstraat

Grote papier pers

Kleine papiercontainers

Kledingcontainer

KLUPPELS PAPIER/KLEDING/SCHOEISEL
ELKE ZATERDAGMORGEN 09.00 - 13.00 UUR

Sinds enkele jaren kunt u bij 
carnavalsvereniging De Klup-
pels oud papier, kleding en 
schoeisel inleveren. Gedurende 
de lockdown periode is er goed 
nagedacht over hoe het bren-
gen veiliger en sneller gemaakt 
kon worden plus de verwerking 
door de club zelf moest efficiën-
ter maar ook veel sneller.

Het terrein aan de Koeveldse-
straat 16 in Mierlo-Hout is nu 
Coronaproof ingericht middels 
een aparte aanrijroute en uit-
rijroute en men lost zelf via een 
routing (zie tekening) in een van 
de containers en de Kluppelle-

den zorgen voor de rest. Het inle-
verterrein is gelegen aan de Koe-
veldsestraat 16 in Mierlo-Hout 
en is elke zaterdagmorgen van 
9.00 uur tot 13.00 uur geopend 
voor het inzamelen van boven-
genoemde spullen. De leden van 
de Houtse Kluppels staan voor u 
klaar en helpen u op gepaste wij-
ze. Uw garderobe opgeschoond 
of vitrage vernieuwd met als re-
sultaat diverse zakken kleding/
gordijnen of schoeisel lever ze 
in, de Kluppels ontvangen het 
graag! Nieuwe keuken geplaatst 
of een parketvloer gelegd met als 
resultaat massa’s karton, komt u 
maar.
Voor vragen of opmerkin-
gen: www.kluppels.nl of bel 
0630731800. s

CV de Kluppels Mierlo-Hout 
‘Coronaproof’ inzamelen van oud 

papier, kleding en schoeisel

KBO-St. Lucia is één van de vier 
KBO-afdelingen binnen Hel-
mond en organiseert regelmatig 
evenementen voor haar leden.

Computerhulp in Mierlo-Hout 
en Brandevoort 

Op woensdagochtend 21 okto-
ber  aanstaande  van 10.00 tot 
12.00 uur is er een computerin-
loop in Brandevoort in Wijkhuis 
het Brandpunt. Heeft u speci-
fieke wensen dan kunt u die van 
tevoren doorgeven aan Herman 
Nieweg  tel. 0492 363774 of email: 
kbo.hjnieweg@upcmail.nl 

Op woensdagmiddag 21 oktober 
aanstaande van 13.30 tot 16.00 
uur  is er computerhulp inloop 
in de Geseldonk. Voor vragen/
problemen: bel  of mail de con-
tactpersonen: Herman Nieweg, 
tel. 0492 363774 email: kbo.hjnie-
weg@upcmail.nl    

De coronaregels worden in acht 
genomen: een onderlinge af-
stand van minimaal 1,50 meter 
en het dragen van een mond-
kapje (graag meenemen).

Repair Cafe KBO ST. Lucia

Op zaterdag 24 oktober aan-
staande van 11.00 tot 15.00 uur 
en donderdag 5 november aan-
staande van 13.00 tot 16.00 uur 
kunt u weer terecht bij het Re-
paircafé KBO-St. Lucia in de 
Geseldonk. De coronaregels 
worden in acht genomen: een 
onderlinge afstand van mini-

maal 1,50 meter en het dragen 
van een mondkapje (graag mee-
nemen).Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
Adriaan van Veggel, vicevoorzit-
ter@kbo-stlucia.nl, repaircafe@
kbo-stlucia.nl of telefonisch via 
0492-841112.

Koffieochtend KBO St. Lucia 

Op dinsdag 3 november aan-
staande van 10.00 tot 12.00 uur 
bent u weer van harte welkom 
op de maandelijkse koffieoch-
tend in wijkhuis de Geseldonk te 
Mierlo Hout. Kom eens gezellig 
langs om een praatje te maken, 
koffie te drinken of bijvoorbeeld 
een kaartje te leggen of een an-
der spelletje te doen. Er zijn ook 
altijd enkele bestuursleden aan-
wezig. Een kopje koffie/theekost 
slechts € 0,50. De coronaregels 
worden in acht genomen: een 
onderlinge afstand van mini-
maal 1,50 meter en een mond-
kapje (graag meenemen).

Bloemschikken KBO St. Lucia 

Op donderdag 5 november aan-
staande kunt u weer deelnemen 
aan het bloemschikken volgens 
de richtlijnen van de Geseldonk 
(RIVM). U dient bij binnen-
komst/weggaan een mondkapje 
te dragen. Aanvang: 10.45 uur. 
We gaan gezamenlijk naar bin-
nen.
Voor het bloemstuk dient u een 
vaas mee te brengen. De prijs is 
10 euro. U kunt zich tot de za-
terdag voorafgaand tot 17.00 uur 
aanmelden door een enveloppe 
met 10 euro voorzien van uw 
naam, adres en tel. nr. in de brie-

KBO
ST. LUCIA

KBO St. Lucia activiteiten 
in oktober en november

venbus van Dr. Klompélaan 27 te 
doen of Brigitte te bellen via 06-
12059942

Rabo ClubSupport 

Breng uw stem uit op KBO St. 
Lucia. Tot en met 25 oktober 
aanstaande. Hoe meer stemmen 
zij ontvangen, hoe meer geld we 
krijgen dat ten goede komt aan 
de leden. Het is belangrijk dat je 
dit deelt met jouw mede-leden, 
vrienden en familie en kennis-
sen. 

Alvast hartelijk bedankt namens 
Bestuur Seniorenvereniging 
KBO-St. Lucia Helmond (Bran-
devoort, Mierlo-Hout, Helmond 
West) s

Helmond

BEZORGERS GEVRAAGD VOOR:  
HELMOND-WEST, 

RIJPELBERG 
EN DIERDONK

06-18938912
BEZORGING@DELOOP.EU 

Mierlo-Hout
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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.

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 8 oktober
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Intentie voor het welzijn van onze parochie

Zaterdag 10 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Overleden ouders Weijts-Janssens; Ad Diepstraten, zijn ouders 
Adrianus Diepstraten en Geertruida van den Dam alsmede zijn 
schoonouders Gerardus Vermeegen en Adriana van der Kaa en hun 
oudste zoon, Henk Vermeegen;

Zondag 11 oktober 
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
intentie uit dankbaarheid en om zegen voor het vijftienjarig huwelijk 
van Bas en Mari Braakman
Ton van Dael-Derksen; Thij Deelen; Beb en Henk Kat-Maagdenberg; 
Hans Vlems; Jeanne Vijfeijken-van Krugten; voor verjaardag Leonor 
Rodas, voor Esther, Alejandro en Carmen Rodas (overleden 7 jaar 
geleden); Anneke Brummans-van Lieshout vanwege verjaardag.

Zondag 4 oktober 11.00 uur 
André Krösing, Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen, Do 
Sanders-Peulen en Cor Sanders, Albert Bergmans, Aart Swinkels, Jac 
en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs.

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, Dijn van Soest-Drukker. 

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste dagen.
Het was fijn dit voor je te kunnen doen. Je was lief voor ons.

We konden altijd op je rekenen.
We zullen je missen maar zeker niet vergeten.

Vandaag is overleden

Mieke Klaassen
 

In liefde verbonden met
Leo Helsper †

 
*  Bandoeng, 18 mei 1936           †  Helmond, 12 oktober 2020

 
Gijs Klaassen

Bernadette Klaassen-van Heck
Pim

Floor
 

Nicky

Correspondentieadres
Familie Klaassen

Nassaustraat 30, 5707 HM  Helmond
 

De dienst, waarin wij afscheid nemen, wordt door de huidige 
maatregelen in besloten kring gehouden.

 
U kunt dit afscheid op zaterdag 17 oktober om 10.00 uur digitaal 

bijwonen via: spierings.com/condoleance en dan doorklikken naar 
Mieke Klaassen.

 
 

Wanneer u nog persoonlijk afscheid van Mieke wilt nemen, kunt u 
contact opnemen met Gijs of met Bernadette.

Bericht van 6 oktober: “Indien wij slechts 
dertig mensen kunnen binnenlaten met 
alle toegevoegde maatregelen en be-
perkingen, hebben wij besloten dat wij 
de kerkdeuren niet openen. Wij wer-
ken aan een installatie om vieringen via 
Livestream te kunnen uitzenden 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 alle-
maal en voor de hele wereld.”

Norbert Swagemakers, pastoor.

Helmond

Informatie rondom de 
Damiaanparochie
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Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo

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 Eenzaam-
heid (van 1 tot en met 8 oktober) 
liep onze campagne, maar een-
zaamheid verdwijnt niet zomaar. 
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 
aanpak komt van eenzaam-
heid. Deze specifieke campagne 
richtte zich 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. We 

dagen nu ook onderwijsinstellin-
gen, de gemeentelijke organisa-
tie, GGZ, het bedrijfsleven en de 
GGD uit om zich aan te sluiten 
bij deze coalitie tegen eenzaam-
heid.

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

RECTIFICATIE WEEK 41

Een belangrijke mededeling van 
het Kluppelrijk. Prins Anton d’n 
2e zal ook voorgaan als dorst-
lustige hoogheid tijdens het 
carnavalsseizoen 2020-2021. 

Dat betekent dat de 59e Prins 
der Houtse Kluppels opnieuw 
Prins Anton d’n 2e is. 
De club waardeert de bereid-
heid van het prinsenpaar Anton 
en Meggy om de vereniging, in 
deze onzekere tijd, ook komend 
seizoen voor te gaan als Prinsen-
paar.

Uiteraard zullen er geen evene-
menten worden georganiseerd 
zoals men dat gewend is en zal 
de inzet van Prins Anton d’n 2e 
dus minimaal nodig zijn, maar 
bij officiële gelegenheden of bij 
een mogelijke (kleinschalige) ac-
tiviteit (o.v.v. regels RIVM) rond-
om carnaval 2021, zal Anton de 

vereniging vertegenwoordigen. 
www.kluppels.nl
Een duidelijk statement van de 
Kluppels, veel succes. s

CV de Kluppels: 
Prins Anton d’n 2e 

regeert nog een jaar over 
het Kluppelrijk

Mierlo-Hout

Prins Anton d’n 2e zal ook in 2021 of-
ficieel de prins van het Kluppelrijk 
zijn. Sinds Prins Giel 1 (1975/1976) is 
het niet meer voorgekomen dat een 
prins 2 jaar aan is gebleven. 
F | De Kluppels.

Adcommunicatie wil u graag ten dienste zijn: 
info@adcommunicatie.nl of bel 0492-845350.

(52x per jaar, 40.000 ex.).

OOK OP INTERNET EN SOCIAL MEDIA
WWW.HELMONDNU.NL | WWW.ONSMIERLOHOUT.NL

VOOR AL UW 
•DRUKWERK
•WEBSITES
•OUTDOOR
•VERSPREIDING
•ADVERTENTIES

wilt u uw boodschap kwijt in Brandevoort,
Mierlo-Hout of geheel Helmond?

ONDERNEMER

(12x per jaar, 5000 ex.) (12x per jaar, 5000 ex.)

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

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

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306

TE KOOP
Ruime woning, 

Hobbemalaan 43, Helmond.
4 Slaapkamers en diepe tuin.

€ 219.500,- 
Info: 06-36219014
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Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl

Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

haircombi

Bij aankoop van € 15.- krijgt u een GRATIS 
desinfecterende handspray 125 ml. 

De actie is geldig t/m 24 oktober.  

Wij hebben voldoende mondkapjes op voorraad! 
Een doos van 50 stuks € 12.50


