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Jonge gansjes in het Hortensiapark. F | Wim van den Broek
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Aan het woord.
Eind 2020 kregen de
afdelingen havo en
tweetalig havo van
Jan van Brabant College –
Molenstraat de
waardering ‘goed’ van
de onderwijsinspectie.
Het rapport van de inspectie
werd in ontvangst genomen
door Lisette Jansen,
afdelingsleider havo.

Specialist in het verkopen van
woningen tot € 300.000,- k.k.
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Lisette Jansen (Afdelingsleider havo Jan van Brabant College)
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een beetje aan de vroege kant om al
gebroed te hebben. We zitten middenin
de winter en dat zullen we de komende
dagen wel gaan merken. Het kwik duikt
onder nul en er wordt zelfs wat natte

sneeuw voorspeld. De gansjes zullen
wel dicht bij elkaar kruipen. En wij
genieten van de warmte binnen of gaan
juist een frisse neus halen met een fijne
winterwandeling.
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Van den Bogaard:
aanpakken verkeersveiligheid Binnenstad-Oost
Als men denkt aan veiligheid dan wordt vaak meteen de link
gelegd met criminaliteit en in het bijzonder drugscriminaliteit.
Vooral in de Binnenstad-Oost is dit een bekend probleem dat
veel inzet vraagt van politie, justitie en gemeente. Dit vergt
terecht veel aandacht en is een gevecht van lange adem. De
verkeersveiligheid in de Heistraat en omgeving is echter een
net zo groot en misschien nog wel zichtbaarder probleem
voor de inwoners van Helmond.
HELMOND
Afgelopen
zomer,
net voor het zomerreces, is de
gemeenteraad bijgepraat over het
wijkversterkingsplan
BinnenstadOost. Onderdeel van dit aanvalsplan
was de aanpak van de leefbaarheid en
de verkeersveiligheid in de Heistraat
en omgeving. In dit plan staat vermeld
dat uiterlijk in oktober duidelijk zou
worden welke verkeersmaatregelen
hier genomen worden om de
leefbaarheid en de verkeersveiligheid
te verbeteren. Tot op heden hebben

wij hier nog niets van vernomen. D66
heeft tijdens deze bijeenkomst in juli
aangegeven dat de verkeersveiligheid
in de Heistraat ons grote zorgen
baart en dat wij hier graag snel actie
op genomen zien worden. Grondige
maatregelen, zoals tijdelijke flitspalen
of hoge drempels, moeten hierbij niet
geschuwd worden.
Op 14 januari staat er een
verdiepingsgesprek c.q. informatieve
sessie gepland over veiligheid. Het

wijkversterkingsplan
BinnenstadOost is hier ook onderdeel van.
Gezien de impact en de urgentie
van dit onderwerp vond onze fractie
het toch van belang om hier medio
december schriftelijke vragen over
te stellen. Dit naar aanleiding van
drie verkeersongelukken in de
Heistraat kort achter elkaar. Hierbij
hebben we vooral aangedrongen
op het zo snel mogelijk nemen van
verkeersmaatregelen in de Heistraat
en omgeving.
Op dit moment wordt de Heistraat
veelvuldig gebruikt als racebaan
en vinden er regelmatig gevaarlijke
verkeerssituaties plaats met (bijna-)
ongelukken. Begin december hebben
drie verkeersongevallen kort na elkaar
plaatsgevonden in de Heistraat,
waarvan één met dodelijke afloop

en regelmatig gaat het bijna fout.
Dit laat nogmaals de noodzaak
van
verkeersmaatregelen
zien.
Zonder serieuze maatregelen is het
wachten op nieuwe ongelukken en
slachtoffers. Hierbij moet niet alleen
gekeken worden naar de Heistraat
zelf, maar ook naar de zijstraten. De
gehele verkeerssituatie moet onder
de loep genomen worden, waarbij het
invoeren van éénrichtingsverkeer ook
meegenomen moet worden.
Dit alles moet ertoe bijdragen dat de
leefbaarheid en de (verkeers)veiligheid
in de Heistraat en omgeving verbeterd
wordt. Dit is bittere noodzaak.
Komende donderdag zal ik dan ook
nogmaals onze zorgen uiten en
aangeven dat wij hier zo snel mogelijk
actie op genomen zien worden. Dit
moet met spoed aangepakt worden!

Jochem van den Bogaard,
Raadslid D66

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Weekaanbiedingen
1 kilo voor € 15
2 kilo voor € 25

Verse sliptong

Verse zalmfilet

500gr voor € 9,95
1 kilo voor € 17,90

huisgemaakte
vissoep

0,5 L voor € 4,95
1 L voor € 8,95

Rijkelijk gevuld

Verse tongschar

1 kilo voor € 8
2 kilo voor € 14

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!
Elke zaterdag op de markt in Helmond.
Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

OPEN
DAGEN

ONLINE

Vanaf 24 januari 2021
Via onze website. Voor de meest actuele informatie:

WWW.STRABRECHT.NL
MEER INFORMATIE OVER ONZE
SCHOOL IN DE 'OPEN DAG APP'
Download de app en kies onze school
of scan in de app deze qr-code:

WEEKKRANT
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HELMOND
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Infoavond: Belang van groen en gevaar
van zonnevelden in Helmond
STIPHOUT Het groen aan de randen
van Helmond moet behouden blijven.
Deze gebieden moeten vrij en gratis
toegankelijk blijven voor recreatie en
ontspanning in de natuur.
Met de recente oprichting van de
Stichting Gele-dingszone Stiphout
is er een groep die zich nadrukkelijk
inzet voor het behoud van groen aan
de randen van onze stad. Een eerste
bedreiging zien zij in het onterecht
ontwikkelen van zonnevelden. Het
eerste initiatief in Stiphout heeft al op
veel weerstand gestuit. “Eerst moet
ik gasloos bouwen en dan krijg ik dit
voor de deur.” Daarbij is een grote
grondeigenaar een bekende voor veel
Stiphoutenaren en des te groter het
ongeloof. Buren met verschil van mening
discussiëren openlijk. Ondanks dat er
nog geen paal de grond in gaat heeft het
al zijn weerslag op de gemeenschap.
Met de Helmondse zonnevisie
in de hand richten buitenlandse
investeerders zich op de landbouw en
natuurgebieden rondom onze stad,

om deze vervolgens vol te leggen met
zonnepanelen en daarmee gigantische
winsten en honderdduizenden euro's
subsidies te mogen ontvangen. De
Stichting Geledingszone Stiphout geeft
21 januari 2021 om 20:00 uur meer
duidelijkheid en achtergrondinformatie
rondom de ontwikkelingen in het gebied
Leemkuilen/De Vennen in Stiphout.
“Uiteraard geven wij ook onze visie
op zonneweides en waarom wij ons
kritisch uitlaten over de plannen in dit
gebied, maar dragen ook alternatieven
aan”, aldus het bestuur. De avond zal
live gestreamd worden via YouTube. U
kunt ook vooraf uw vragen mailen naar
info@geledingszonestiphout.nl
Donderdag 21 januari 2021 om 20:00
uur is de livestream te volgen via
het YouTubekanaal ‘Geledingszone
Stiphout’. Voor meer informatie, zie
geledingszonestiphout.nl

Versimpelde weergave van beleidskaart zonnevelden buiten bebouwde kom (bijlage 5 van de zonnevisie).
F | Stichting Geledingszone Stiphout

www.geledingszonestiphout.nl

Strabrecht College, Geldrop

Leren voor het leven

Omdat iedereen anders is...

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

F | Strabrecht College.

HELMOND Jij hoort erbij op het Strabrecht College: een kleinschalige, duurzame school in het

groen. Wij vinden het belangrijk dat er voor iedere leerling een persoonlijke leerroute mogelijk
is. Daarom bieden we je maatwerk, zodat je zoveel mogelijk eigenaar bent van je eigen
leerproces. Je werkt met leer- en ontwikkeldoelen, leert doelbewust keuzes te maken en
wordt structureel begeleid door een persoonlijke coach.
Onze brugperiode bestaat uit twee
jaar. In deze periode gaan we samen
op zoek naar welk diplomatraject
(mavo, havo, atheneum of gymnasium)
het beste bij je past. Wil jij een vwodiploma halen en misschien wel het
gymnasium gaan doen? Dan volg je
introductielessen Grieks en Latijn
en een aantal introductielessen van

het Horizonprogramma, ons excellentieprogramma. In de lessen en
tijdens de keuzewerktijd-uren is
er ruimte om te werken aan jouw
leerdoelen en jouw opdrachten. Als je
daar goed gebruik van maakt, heb je
het meeste huiswerk al af als je naar
huis toe gaat.
Dit jaar is er een online open dag!

Vanaf 24 januari 2021 verzorgen we
op onze website voorlichtingen voor
jou. Ervaar ons nieuwe gebouw en
proef de sfeer van het Strabrecht op
afstand. Natuurlijk kun je alvast onze
website bekijken www.strabrecht.nl
of download voor het laatste nieuws
de Open dag-app en kies voor het
Strabrecht College.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Webinar participatiebeleid op 19 januari
Op dinsdag 19 januari is er een webinar over het participatiebeleid van de
gemeente Helmond. Raads- en commissieleden laten zich inspireren door
burgerinitiatieven en interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen!
Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is deze
podiumbijeenkomst in de vorm van een webinar. U kunt deelnemen via
YouTube, via de Facebookpagina van de gemeenteraad of via Dit is Helmond tv.
Programma
De webinar start om 20.00 uur en we sluiten uiterlijk 21.30 uur af. Het
programma start met een inleiding over het huidige participatiebeleid van
de gemeente Helmond. Daarna gaat Thijs van Mierlo in gesprek met twee
Helmondse burgerinitiatieven over waar zij tegenaan liepen en wat ze hebben
geleerd. Aan het woord komen:
• Ralf Fleuren van Stadsboerderij Brandevoort;
• Jan Drouen van Kansrijk Mierlo-Hout.

Grijs/Kroon: K=15

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Bruhezerweg 11
Brandevoort Oost
Aardenburg kavel 1
Rijpelberg 10
Bezemheide 13
Elzaspassage 49

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
04-01-2021 vergroten slaapkamer en
OLO 5715779
maken berging, washok en carport
28-12-2020 plaatsen erfafscheiding
OLO 5705473
05-01-2021 maken uitweg
06-01-2021 vergroten berging
07-01-2021 melding brandveilig gebruik xenos

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Laathoeve 28
04-01-2021
Lobbenhoeve 11
05-01-2021

Thijs van Mierlo komt uit Helmond en is directeur van het Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA).

Zijdevlinder 7
Lucas Gasselstraat 25

05-01-2021
05-01-2021

In het tweede deel van het programma gaat Annelies de Groot in op het
groeiende fenomeen van het Right2Challenge of het uitdaagrecht. Inwoners
kunnen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter,
goedkoper of anders te kunnen doen. Kan de gemeente Helmond ook worden
uitgedaagd door inwoners?

Rupelstraat 56A
Hollandhof 59
Ansemhoek 10

06-01-2021
06-01-2021
08-01-2021

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen.
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop
van hun presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen.

OLO 5721107
OLO 5723435
OLO 5724979

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 5701143
oprichten woning en aanleg
OLO 5248665
uitrit
oprichten woning
OLO 5516773
opbouw/uitbreiding eerste
OLO 5641879
verdieping
oprichten woning
OLO 5593913
aanvraag kunststof kozijnen
OLO 5641647
oprichten woning en aanleggen
OLO 5453971
uitweg

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Rembrandtlaan 30
Ameidestraat 9
Helmondsingel 143

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
20-11-2020 inrichting schoolplein e.o. en
OLO 5615211
maken 2 uitwegen
04-11-2020 oprichten 4 appartementen
OLO 5490193
13-10-2020 Wijziging verbouw bestaand
OLO 5517237
hoofdgebouw en nieuwbouw stallingsruimten

Meer informatie
U bent van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan te
melden. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma?
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 19 januari.

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

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen.
Deze informatie gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Burgemeester 14-01-2021
25-02-2021
oprichten horecapaviljoen OLO 5325023
Geukerspark 1

Online op de koffie bij de wethouder
Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren.
U kunt zich nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren.
Geplande digitale wijkspreekuren
• Helmond-Oost: maandag 25 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder
De Vries;
• Binnenstad: maandag 25 januari van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder
De Vries;
• Mierlo-Hout: woensdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder
Dortmans.
Woont u in een andere wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de
gaten voor nieuwe data.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren?
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam,
mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp.
Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar de Teams
vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering.
U kunt zich aanmelden tot 17.00 uur op de werkdag voorafgaand aan het

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

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 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).

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Brandevoort Oost
05-01-2021
Aardenburg kavel 1
Houtse Parallelweg 100D

Projectomschrijving:
plaatsen erfafscheiding

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5705473

vergroten woning

OLO 5652665

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Elzehoutstraat 2
Noord Koninginnewal 17-21

Projectomschrijving:
plaatsen erfafscheiding
realiseren appartementen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5498219
OLO 5702577

spreekuur.

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Milieu (1)

Ontwerp-omgevingsvergunning Burgemeester Geukerspark 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
Second Life Textile B.V.
Profero Cosmetics

City Food Center

5

Locatie
Lage Dijk 17

Omschrijving melding
Het starten van een bedrijf voor het opslaan en
sorteren van ingezameld textiel.
Panovenweg 38
Het veranderen van een bedrijf voor het
samenstellen, vullen en verhandelen van
bad- en bodyproducten.
Beelsstraat 2
Het oprichten van een supermarkt met
horecacounter.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast
kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom
besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”.
Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven.
Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Lixon, E.J.G.
Onofrei, A.G.
Versteegh, F.
Smits, A.P.J.
Fehnert, M.P.
Van de Graaf, D.C.P.
Mohamed, A.
Sierra Ramos, A.
Kerstjens, M.M.
Uliński, Ƚ, K.
Uliński, S.
Ulińska, M.K.
Verstraaten, J.G.
Celestijn, M.E.
Kudosz, I.

Geboortedatum
22-02-1974
09-03-1998
11-09-1982
10-09-1987
09-03-1975
16-09-1988
01-07-1985
05-07-1981
23-03-1999
25-08-1988
28-01-2008
30-03-1989
23-07-1987
22-09-1984
16-11-1970

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)
Momot. D.T.
Claassens, L.
Gerrits, T.M.F.
Aït M’bark, F.
Bytnar, T.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking
te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende
bestemmingsplan “Centrum II” ten behoeve van het realiseren van een horecapaviljoen op het
perceel, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie I, nummer 2112, adres Burgemeester
Geukerspark 1.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
15 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor,
Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak.
U kunt uw afspraak maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
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 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 via telefoonnummer 14 0492).

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.

Doekjes & mondkapjes?
Niet in het riool,
maar in de
prullenbak.

Geboortedatum
28-02-1969
12-09-1991
13-07-1994
20-05-2001
12-07-1963

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.

Vochtige doekjes en
(wegwerp) mondkapjes veroorzaken
verstoppingen in het riool.
Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

14 januari 2021

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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Rotary Club verrast met kerstdiners
HELMOND “Op woensdag 23 december
2020 hebben wij 23 mensen in Helmond
verrast met het uitdelen van een kerstmenu",
vertelt Anne Swinkels-Courcelles, lid van de
Rotary Club Helmond-regio.

‘Kunst en cultuur als lichtpuntje
in deze donkere tijd’
HELMOND Kunst en cultuur kunnen je leven
een stuk rijker maken. Dat weet Lidwien van
Rooij, clusterbegeleider van het cluster kunst,
cultuur, ontwikkeling en creatief bij de Volksuniversiteit Helmond (VUH) als geen ander.
Van fotografie tot klassieke muziek
Bij de VUH worden diverse activiteiten op het
vlak van kunst, cultuur, ontwikkeling en creativiteit gegeven. Van schilderen en tekenen,
tot fotografie, van bridge, sterren kijken en
literatuur tot klassieke muziek. ‘Ik volg regelmatig cursussen bij de VUH, zo weet ik waar
cursisten behoefte aan hebben. We proberen
verbanden te leggen tussen de disciplines. Een
voorbeeld: een cursus De geschiedenis van
Rusland is een mix van historie en bijpassende
prachtige klassieke muziek. Qua kunstgeschiedenis maak ik samen met de docent zo mogelijk een koppeling met de actualiteit. Denk
aan een korte cursus over Rembrandt in het
Rembrandtjaar.’
ART VU
Tweejaarlijks organiseert het cluster de promotie activiteit ART VU: een expositie van diverse

"December is een donkere maand voor veel
mensen en zeker in deze coronatijd. Ik kwam op
het idee, omdat ons jaarlijkse kerstdiner waarbij
wij een persoon uitnodigen die eenzaam is of
hulpbehoevend, niet doorging vanwege corona.
Samen met de LEVgroep hebben wij dat idee
kunnen realiseren. Theo Vijgenboom, tevens lid

van de Rotary Club Helmond-regio, nam contact
op met horeca-ondernemer Freek Boetzkes van 33
Good Food. Freek bereidde een lekker kerstmenu
voor, bestaande uit een voor- en hoofdgerecht met
dessert. Een lichtpuntje voor deze minder bedeelde
mensen, steun voor een Helmondse horecaondernemer en voor ons, als Rotary Club, een prettig
gevoel dat wij 23 mensen blij hebben gemaakt!
Het deed ons goed een glimlach op iemands gezicht
te toveren, om aandacht te geven en te laten voelen
dat er mensen zijn die aan hun denken, zodat zij
weer moed hebben om verder te gaan.”

werken van creatieve cursisten, waar tevens
het totale cursusaanbod van de VU wordt gepresenteerd.
Kunst als cadeautje
De laatste jaren verzorgt de VUH regelmatig
rondleidingen in musea in de buurt. ‘De rondleiding in het Van Abbemuseum was heel gewild en inmiddels hebben we ook exposities
bij Museum Helmond bezocht. Tijdens zo’n
rondleiding kom je heel veel te weten en kijk je
met andere ogen naar de werken.’ Het grootste
cadeau vond Lidwien de toelichting op de expositie ‘Van Armando tot Zadkine’ in Museum
De Wieger. ‘Net voor deze tweede lockdown
vertelden Lex en Leonie van de Haterd in het
groot atelier van de Wieger hun bevlogen verhaal. Iedereen voelde hoe bijzonder het was
dat we dat nog mee mochten maken.’
Benieuwd naar het aanbod
van de VUH? Je kunt je nu
inschrijven voor verschillende cursussen.
Zie www.vuhelmond.nl
F | Rotary Club Helmond-regio

Online informatiebijeenkomst
Dorpsplein Mierlo-Hout
26 januari 19.30 - 20.15 uur

Elk geluid is
onbetaalbaar
Ieder toestel

€ 99,-

Welk geluid wilt u niet verliezen?

Gelach, een gesprek of het feestje bij uw buren; alleen met een goed gehoor geniet u
van deze mooie momenten. Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor
uzelf én de mensen om u heen. Dat vraagt om alle aandacht en deskundigheid.
Zet de eerste stap naar een beter gehoor en maak nu een afspraak voor een hoortest.
Vraag naar de voorwaarden en ontdek waarom onze kwaliteit u niet meer hoeft te
kosten dan € 99,- per toestel plus eventueel uw eigen risico.

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl
Zuid Koninginnewal 30a,
5701 NT Helmond
(0492) 547 091

De komende jaren wordt het dorpshart
van Mierlo-Hout vernieuwd. Over een
paar jaar is het Dorpsplein Mierlo-Hout
een fijne plek waar het voor jong en
oud goed vertoeven is. Naast groen
komen er plekken voor recreatie en
wordt het een prettige woonomgeving.
We willen u graag meenemen in de
plannen
De voorbereidingen voor het nieuwe
Dorsplein zijn in volle gang. De plannen
voor de woningen en de omgeving zijn
zo goed als klaar. Daarom willen we
u graag een toelichting geven op de
plannen.
In 45 minuten nemen Alex Sievers
(projectleider), Anke Kuijpers (Savant
Zorg) en Joost Lobée (Woningstichting
Compaen) u mee in de plannen.
Vanwege alle maatregelen kunnen we
u helaas niet live ontmoeten. Daarom
nodigen we u graag uit voor een
online bijeenkomst. U heeft dan ook de
mogelijkheid om vragen te stellen.

Hoe kunt u de online bijeenkomst
bekijken?
U kunt zich voor de online bijeenkomst
aanmelden via de website:
live.sommedia.nl/Savantzorg-Dorpsplein
Dit is ook de website waar u de online
bijeenkomst bijwoont. Als u zich heeft
aangemeld, ontvangt u op 26 januari
een e-mail om u aan de bijeenkomst te
herinneren. Nu al meer informatie? Kijk
op www.dorpspleinmierlohout.nl.
We zien u graag op 26 januari
om 19.30 uur!
Savant Zorg en
Woningstichting Compaen
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Getekend door | Ray Nicholson

Hoe werkt het Diftar-systeem nu precies?
HELMOND Vanaf dit jaar zijn we in Helmond overgestapt op het zogeheten
Diftar-systeem (diftar staat voor gedifferentieerde tarieven). Simpel gezegd: de vervuiler betaalt.
Wie zijn afval goed scheidt, heeft minder restafval en is goedkoper uit dan iemand die alles bij
het restafval gooit. Blijkbaar roept dit nieuwe afvalsysteem veel vragen op bij de Helmondse
inwoners, vandaar dat we het hier nog eens verduidelijken.
DOOR WENDY LODEWIJK

Afval scheiden loont
In 2020 betaalden de Helmonders
een vast tarief van 213 euro per jaar.
In 2021 betaalt men jaarlijks een vast
deel, plus een variabel deel. Het vaste
deel bedraagt 197,46 euro per jaar
voor een kleine grijze container (140
liter) en 219,06 euro per jaar voor een
grote grijze container (240 liter). Dit
vaste bedrag dekt de kosten voor de

inzameling en verwerking van GFT
(Groente-, Fruit- en Tuinafval), PMD
(Plastic, Metaal & Drankkartons), OPK
(oud papier en karton), textiel en glas,
een deel van de kosten voor Milieustraat
Helmond, kosten voor de inzameling
van KCA (Klein Chemisch Afval), kosten
voor het opruimen van zwerfafval,
een deel van de reinigingskosten
van de openbare ruimte, ambtelijke

kosten en communicatie. Naast dit
alles zijn 6 ledigingen van de grijze
container inbegrepen. Uw groene
en papiercontainer kunt u op elke
ophaaldag aanbieden, zonder dat
hiervoor extra kosten in rekening
gebracht worden. Als u uw grijze
container vaker dan 6 keer per jaar
aanbiedt, betaalt u 5 euro per keer bij
voor een kleine container en 8,60 euro

per keer voor een grote container. Afval
scheiden en daarmee het restafval
minderen, loont dus niet alleen voor het
milieu maar ook voor de portemonnee.

regelen. Bij een verhuizing of een nieuwe
woning, kunt u binnen twee maanden
kosteloos ruilen. Voor alle andere
containerwisselingen betaalt u 30 euro.

Omruilen container mogelijk
In december heeft de gemeente een
gratis
omruilactie
georganiseerd,
waarbij het mogelijk was een grote
grijze container om te ruilen voor een
kleinere en om een kleine groene of
papiercontainer om te ruilen voor een
grotere. Dit om het scheiden van afval te
vergemakkelijken en kosten te besparen.
Deze actie is inmiddels voorbij, maar
dat betekent niet dat u uw containers
niet meer om kunt ruilen. U kunt dit
online, via de website van de gemeente,

Zelf aantal ledigingen bijhouden
Om te weten wat u straks moet betalen,
kunt u het beste zelf het aantal (extra)
ledigingen van uw grijze container
bijhouden. De gemeente houdt het
aantal ledigingen bij door middel van
een chip in de container. Aan het begin
van het nieuwe jaar ontvangt u een
aanslag waarop staat hoe vaak u uw
container hebt aangeboden en wat u
ervoor moet betalen. Mocht hierin iets
niet kloppen, kunt u bezwaar maken
tegen de aanslag.

Meer informatie? Op de site van de gemeente, www.helmond.nl, onder het kopje afval en milieu, vindt u meer informatie over de afvalinzameling in onze stad.

TV-programma over ’t Haagje op NPO2
HELMOND-WEST Het documentaireprogramma ‘Typisch’ van BNNVARA
geeft gewone mensen uit diverse wijken in Nederland een gezicht. Deze
week was Helmond-West aan de beurt.

De wijk heeft niet bij iedereen een goede naam, daarom willen de bewoners graag
laten zien dat hier iedereen zichzelf kan zijn en er goed voor elkaar gezorgd wordt.
De afleveringen zijn inmiddels uitgezonden en zijn terug te kijken via NPO Start.

F | BNNVARA
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Deelen
Menswear bezorgt
thuis op maat!
REGIO Deelen Menswear is al tientallen jaren
een begrip in de regio. Met drie vestigingen
in Helmond, Best en Geldrop zijn zij een
specialist in casual mode voor de moderne
man. Door corona zijn de winkels momenteel
helaas gesloten, maar daar is een oplossing
voor: Deelen Menswear gaat thuisbezorgen!
Ze helpen u graag met het maken van de juiste
keuze. U kunt telefonisch contact met hen
opnemen, in dat gesprek krijgt u een passend
advies en wordt samen met u gekeken naar
een juiste stijl, maat en pasvorm, zodat aan al
uw wensen wordt voldaan. Vervolgens wordt er

een bezorgafspraak gemaakt bij u thuis. Deze
bezorgservice is geheel gratis. En het mooie
is: u heeft nog meer voordeel, want de sale is
begonnen met kortingen tot wel 50%!
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
R. Deelen
06 - 13 61 28 76
rolanddeelen@upcmail.nl
M. Deelen
06 - 54 63 75 63
deelenmark@gmail.com

de loop weekkrant HELMOND

Ouderen voelen zich
letterlĳk ‘Thuis bĳ Mientje’
HELMOND Thuis bij Mientje. Zo huiselijk als deze naam
klinkt, is het ook. Het is iets dat Cristel Otten, de initiatiefneemster, erg belangrijk vindt.
DOOR WENDY LODEWIJK

“Mijn moeder heeft Alzheimer. Toen ik voor
haar een geschikte dagbesteding zocht, vond
ik eigenlijk niets wat bij haar paste. Ik wilde
een plek waar ze zichzelf kan zijn, kan doen
wat zij leuk vindt en waar ze zich echt thuis
voelt. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen samen
met Jeanine de Groot zelf zo’n dagbesteding
op te zetten. Bij mijn moeder thuis aan de
Braaksestraat 7A. Het is dus letterlijk ‘Thuis bij
Mientje’. Hier verzorgen we een dagbesteding
die voor iedereen geschikt is”, vertelt Cristel
enthousiast.
Geen knutselmiddagen
“Helaas heeft een gemiddelde dagbesteding het
imago dat ouderen bij elkaar gezet worden en
dat ze dan met zijn allen maar wat gaan zitten
knutselen. Dat is iets wat voor veel mensen, met
name mannen, totaal niet interessant klinkt. En
dan wordt de drempel om naar een dagbesteding
te gaan, veel te hoog en zitten mensen onnodig
eenzaam thuis. Ik wilde daar graag verandering
in brengen”, legt Cristel uit. Het had nogal wat
voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het haar
na twee jaar regelwerk gelukt. Op 1 maart 2019
opende zij haar eerste huiskamer voor ouderen.
Niet alleen voor mensen met Alzheimer, ook
mensen met COPD, Parkinson of mensen die
simpelweg eenzaam zijn, zoeken de gezelligheid
op bij Mientje thuis. Er is allerlei leuks te doen
en alles is gericht op gezelligheid en het welzijn
van de bezoekers. Ze worden, indien nodig,
opgehaald en weer thuis gebracht. Eenmaal
bij Mientje wordt er gezorgd dat ze in beweging
blijven, dat ze goed en lekker eten, dat ze hun
geheugen in vorm houden, en dat er gezelschap
is. Van elkaar en van de dieren die er in en om
het huis rondlopen. “Die dieren zijn ook erg
populair”, lacht Cristel. Buiten is een mooie tuin
aangelegd en er is zelfs een jeu de boules-baan
aanwezig. “Elke dag, als het weer het toelaat,
gaan we even naar buiten. Frisse lucht is erg
belangrijk. Daarnaast wordt er samen gekookt
en worden er activiteiten bedacht die passen
bij de bezoekers en bij het seizoen. Zo wordt er

nu in de winter, voer gemaakt voor de vogels.
Oud vet met zaden erin, pinda’s aan een ketting
rijgen enzovoorts. We kijken bij iedere bezoeker
waar hij of zij van houdt, wat de hobby’s zijn
van die persoon en wat ze lekker vinden om te
eten. Zo kunnen we een dagbesteding op maat
ontwikkelen, met een fijne sfeer.”
Tweede huiskamer
De vraag naar een plek als deze is groot. In
het buitengebied vind je wel zorgboerderijen,
maar middenin Helmond ontbrak het aan een
goede dagbesteding. Thuis bij Mientje zat dan
ook binnen de kortste keren volgeboekt. Cristel
heeft zich hard gemaakt om uit te breiden en
een tweede huiskamer te realiseren. Precies
hetzelfde concept en dezelfde aanpak, maar
wel in een aparte huiskamer. “We houden
de groepen klein. Zo kunnen we iedereen
de aandacht geven die hij of zij nodig heeft.
Daarnaast is het voor mensen met Alzheimer
niet fijn om in een drukke omgeving te zijn.” De
tweede huiskamer van Thuis bij Mientje opent
haar deuren op 1 februari 2021.
Wil je een handig helpen?
Om in de tweede huiskamer de bezoekers net zo
goed te kunnen begeleiden, zijn extra vrijwilligers
ontzettend welkom. Wil je graag iets betekenen
voor de ouderen in Helmond? Stuur een mailtje
naar cristel@thuisbijmientje.nl.
Meer informatie is ook te vinden op de
Facebookpagina van Thuis bij Mientje.

F | Alphons de Visscher

Wij bezorgen ook aan huis!
R.Deelen
06-13612876
rolanddeelen@upcmail.nl

M.Deelen
06-54637563.
Deelenmark@gmail.com

Met merken als:
Alan Red | Baileys | Blue Fields | Blue Industry | Carter & Davis | Digel
Falke | Finnmark | Gabbiano | Giordano | Jackett & Sons | MAC
Meyer | Olymp | Petrol | Pierre Cardin | Reset | Sea Barrier | State of Art
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Waardering ‘goed’ voor
Jan van Brabant College
Eind 2020 kregen de afdelingen havo en tweetalig havo van Jan van Brabant College –
Molenstraat de waardering ‘goed’ van de onderwijsinspectie. “Wij vonden op de afdeling havo
van het Jan van Brabant College een goed pedagogisch klimaat en een daarmee verbonden
goede kwaliteitscultuur”, schrijft de inspectie in het rapport. “Dat betekent dat er op de
school een prettige sfeer is, waarin leerlingen gezien worden en kunnen leren.”
HELMOND Om de waardering ‘goed’
te kunnen krijgen, moet een school
eerst de beoordeling ‘voldoende’
krijgen, waarmee de inspectie aangeeft
dat de school aan alle wettelijke eisen
voldoet. De waardering ‘goed’ geeft
aan dat een school meer laat zien
dan de basisvereisten en op een
aantal gebieden uitblinkt. Op het Jan
van Brabant College ging het om de
onderdelen aanbod, samenwerking,
praktijkvorming/stage, pedagogisch
klimaat en kwaliteitscultuur.
Dit is niet de eerste keer dat een
afdeling van het Jan van Brabant
College de waardering ‘goed’ krijgt.
De school kreeg zelfs het predicaat
‘excellent’ voor de opleidingen vwo en
tweetalig vwo. De inspectie noemde
de ‘Grote Jan’ toen al een voorbeeld
voor andere scholen in Nederland.
Goede sfeer en persoonlijke aandacht
Het Jan van Brabant College is een
school waar persoonlijke aandacht
voor de leerling centraal staat.
“Leerlingen worden gezien en gekend”,
schrijft de onderwijsinspectie. “Er
zijn veel contacten met de ouders en
de leerlingen waarbij de mentor een
centrale rol speelt.” Ook benoemt de
inspectie dat leerlingen, personeel en
ouders zich gehoord voelen en veilig
voelen. “Wij waarderen in het bijzonder
dat de school werk maakt van ‘fouten
maken en daarvan leren’. De leerlingen
die wij spraken, bevestigen dat ze zich
uitgenodigd en dus veilig voelen om
hun mening te geven over bijvoorbeeld
gevoelige onderwerpen en geven

ook aan niet bang te zijn om fouten
te maken.” Die veilige sfeer kun je
alleen scheppen als het personeel het
goede voorbeeld geeft. Docenten zijn
hierbij niet bang om zichzelf bloot te
geven. “We zagen dat leraren soms
persoonlijke voorbeelden gebruiken bij
het behandelen van de lesstof en laten
op die manier iets van zichzelf zien”,
geeft de inspectie aan. “Dit vinden zij
belangrijk omdat het bijdraagt aan een
goed pedagogisch klimaat.”
Brainportschool
“Binnen het verplichte onderwijsprogramma valt de relatie met
buitenschools leren op”, schrijft de
inspectie in het rapport. “Wij zien dat
de school goed samenwerkt met het
bedrijfsleven en andere organisaties,
bijvoorbeeld voor de bedrijfsstage
van een week en de maatschappelijke
stage. Leerlingen profiteren van de
goede en prettige sfeer op school en
de mogelijkheden die ze aangeboden
krijgen om zich te ontwikkelen.” Een
van die mogelijkheden is het volgen
van tweetalig onderwijs.
Deze samenwerking met het
bedrijfsdelen en mogelijkheden voor
buitenschools leren zijn op het Jan
van Brabant College vanzelfsprekend.
De school was namelijk in 2013 één
van de drie grondleggers van het
concept ‘Brainportschool’, samen met
het Strabrecht College in Geldrop en
het Heerbeeck College in Best. Sinds
het begin van deze samenwerking
zijn er nog vijftien andere scholen
bijgekomen.

Het bijzondere van Brainportonderwijs
is de samenwerking tussen scholen
en bedrijven. Op andere scholen
krijgen leerlingen allerlei theoretische
kennis bijgebracht, maar ze brengen
die vaak pas in de praktijk als ze gaan
studeren of zelfs pas wanneer ze een
baan krijgen. Op Brainportscholen als
het Jan van Brabant College werkt
dat heel anders. Er zijn regelmatig
excursies naar bedrijven, gastlessen
van mensen uit het bedrijfsleven en
allerlei samenwerkingsprojecten. Het
doel is altijd om de praktijk de klas in te
halen of met de klas een kijkje te nemen
in ‘de echte wereld’. In coronatijd zijn
helaas niet alle uitstapjes mogelijk,
maar zelfs nu kunnen veel activiteiten
alsnog online doorgang vinden. Zo
kunnen leerlingen speeddaten met
bedrijven, online opendagen bijwonen
en andere vormen van buitenschools
leren ervaren, veilig van achter het
eigen laptopscherm.

“Trots op onze
medewerkers en zeker ook
op onze leerlingen die dit
mogelijk maken.”
Onderwijs in coronatijd
Het afgelopen kalenderjaar was
natuurlijk bijzonder gezien alle
coronaperikelen. Toen de scholen
sloten in maart, gaf het Jan van
Brabant College al na twee dagen alle
lessen online. Dit was vrij eenvoudig
mogelijk doordat alle leerlingen op
het Jan van Brabant een eigen laptop
(Chromebook) hebben en er veel

NIEUWS!!!

Houthandel Kuijpers Gemert wordt BENIK HOUT

Lisette Jansen, afdelingsleider havo. F | Jan van Brabant College.

gebruik wordt gemaakt van online
lesmethodes, leerlingvolgsystemen en
de schoolomgeving van Google.
Ook de inspectie viel dit op: “De school
is sterk in het gezamenlijk neerzetten
van een goede organisatie en goed
onderwijs. Wij zien dat bijvoorbeeld in
de wijze waarop het afstandsonderwijs
tijdens de uitbraak van Covid-19 is
opgepakt en ook in de organisatie van
de extra vakken en stages voor de
leerlingen van de afdeling havo. De
leerlingen die wij spraken zijn tevreden
over het onderwijs op de school. Ze
waren ook tevreden over het onderwijs
op afstand in de periode dat vanwege
Covid-19 fysiek onderwijs op school
niet mogelijk was.”
Trots
Natuurlijk is de schoolleiding heel trots
op de behaalde waardering van de

inspectie: “Trots op onze medewerkers
en zeker ook op onze leerlingen die
dit mogelijk maken. Trots op wat we
allemaal samen bereiken. Het doet ons
beseffen dat we niet alleen de goede
dingen doen, maar dat we de dingen
ook goed doen.
Dit geeft ons, juist in deze moeilijke tijd
waarin door alle maatregelen rondom
het coronavirus het uiterste gevraagd
wordt van onze medewerkers en
onze leerlingen, nieuwe energie en de
motivatie om ons te blijven richten op
de verbetering van de kwaliteit van ons
onderwijs.”
Het rapport van de inspectie werd
in ontvangst genomen door Lisette
Jansen, afdelingsleider havo. Een
mooie manier om afscheid te nemen,
want zij gaat na 21 jaar op het Jan van
Brabant College met pensioen.

HET IS TIJD VOOR

Houthandel Kuijpers in Gemert is tot en met 31 januari gesloten vanwege
een grote verbouwing. Voor al uw aankopen kunt u in deze periode terecht bij
Benik Hout, Vonderweg 3 in Beek en Donk.

Wij gaan
verhuizen!

Op 1 februari opent Benik Hout haar deuren op de
nieuwe, ruim verbouwde locatie aan de
Rooije Hoefsedijk 61 in Gemert. Wij heten u daar van
harte welkom!
Vanaf 1 februari is het ﬁliaal van Benik Hout in Beek en Donk gesloten

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

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

WWW.HELMONDNU.NL

Vestiging Helmond
Duizeldonksestraat 13
5705 CA Helmond

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl
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Frikandel

40 stuks - van Reusel
Normaal 17,49
Van Rijsingen

12,99
STUNT
STUNT
STUNT

Steppengras

1500 gram - Lamb Weston

Mexicano of
Gehaktstaaf pikant

Normaal 3,99

2,79

4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 3,79 - 4,49

2,79
Ham-kaas of kip-pesto

Panini’s

4 stuks - Niko’s
Normaal 8,89

33% korting op alle
zakken groenten van
Diepvriesspecialist

6,99

de loop weekkrant HELMOND

Een nieuw leven, nieuwe schoenen

Nei Skoen maakt kans op
Appeltje van Oranje 2021
Nei Skoen maakt kans op een Appeltje van Oranje 2021. Vanaf 11 januari kan
het Nederlands publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door
te stemmen op Nei Skoen als favoriet. Er zijn in totaal 40 projecten in de
race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden
uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met
20 januari via appeltjevanoranje.nl.
HELMOND Het thema van de Appeltjes van
Oranje is dit jaar Mentale Kracht. Dat betekent
dat de prijzen dit jaar gaan naar projecten die
ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet
gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen.
Dankzij deze projecten kijken mensen naar
elkaar om en hoeft niemand er alleen voor te
staan in Nederland. Dat is al een bijzondere
prestatie op zich, maar er zijn slechts drie
Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal
stemmen dat de kanshebbers krijgen, bepaalt
mede wie er doordringen naar de laatste tien
nominatieplaatsen. Het project dat de meeste
stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval
door naar de laatste tien. Hieruit worden door
een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen.
Een nieuw leven: nieuwe schoenen
Nei Skoen biedt een stigmavrije ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. En juist omdat
iedereen welkom is, komen ook deelnemers bij
Nei Skoen die elders niet komen, bijvoorbeeld bij
‘professionele organisaties’.
Bij Nei Skoen kan iedereen aan zijn passie
werken. Rugzakjes en andere etiketten komen
letterlijk op de kapstok. Daarom is Nei Skoen een
bijzondere plaats: je wordt al blij als je binnen

komt. En: wij behouden wat we hebben om het
weg te geven.
Koningin Máxima
De prijzen worden uitgereikt door Koningin
Máxima. De drie winnaars ontvangen een
bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix,
en een geldbedrag van 15.000 euro.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale
samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn
en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert,
versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk
mensen en organisaties die zorgen dat niemand
er alleen voor staat. De steun bestaat uit
inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds
kan dit doen dankzij onder andere de Nationale
Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij,
Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van
het Oranje Fonds.
Meer informatie vindt u op: www.
appeltjevanoranje.nl. Daar vindt u ook meer
achtergrondinformatie over Nei Skoen en de
mogelijkheid op hen te stemmen.

1000 gram - Diepvriesspecialist

33%

Vanaf 1,79

korting

Vanaf nu ook onlin
e
te bestellen op
www.hardstenend
orpels.nl

Pangasiusfilets
800 gram - Epic
Normaal 5,99

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken
- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

3,49
Chocolade, kersen
of tiramisu

IJs coupe

2 stuks - Primafrost
Normaal 3,29

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 13 januari t/m dinsdag
26 januari 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
175 spaarpunten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!
www.koensterkennatuursteen.nl

ksterkennatuursteen@gmail.com

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

WWW.HELMONDNU.NL
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vertelt...
er eindelijk een lichtpuntje wat wij
met beide handen aangrijpen. Wij
zijn blij dat we gevaccineerd gaan
worden.

Vaccineren ja/nee
Ik denk dat dit het meest besproken onderwerp is van de afgelopen week. Wel vaccineren of nie.
Vaccineren dé is de vraag die hil
Helmond, hil europa of hil de
wereld bezig houdt. Laat men is
beginnen dat wa men betreft dat
iedereen vur zichzelf moet weten.
We leven in een land waarin ge
meut kiezen en dat moet zo blijven
wat men betreft. Dus dees column
is niet bedoeld om men mening op
te dringen aan jou, dat wil ik effen duidelijk zeggen. Ik respecteer
jouw keuze en jij de mijne, zo makkelijk is het eigenlijk.

Mijn keuze: JA, ik ga absoluut wel
vaccineren, liever nog vandaag
dan morgen. Daar heb ik eigenlijk
niet eens over na hoeven denken
en nee ik ben geen kuddedier en
ook niet dom wat ik allemaal al
hoorde. Ik wil gewoon gin corona
krijgen, maar even belangrijk, ik
wil ook gin corona deurgeven aan
iemand en vural niet aan kwetsbare mensen. Menne meens wordt
73 en is ook nog is een risicogroep,
ook vur hem laat ik me vaccineren. We hebben een jaar hierop
gewacht, een jaar alles gedaan
om niet besmet te raken en nou is

En heb ik gin vraagtekens? Natuurlijk heb ik die wel, maar ik
loat me niet gek maken deur andere mensen. Ik vaar men eigen koers
en wijk daar niet vanaf. Er staan
zoveel kapiteins langs de wal, die
het allemaal denken beter te weten. Ik ga ervanuit dat dit gewoon
goed is. Ook heb ik vertrouwen in
dit vaccin en in de medici. Vruuger
heb ik ook alle entingen gehad om
niet ziek te worden en dun deze ga
ik ook gewoon nemen. Ook ik vind
het spannend hoor. In men omgeving zijn er inmiddels al mensen
gevaccineerd die allemaal in de
zorg werken. Voor mij ook een vurbeeld dat ik erin meega.
Wat we wel allemaal willen en
waar we het met zijn allen over
eens zijn, is zo vlug mogelijk terug
naar een zo normaal mogelijk leven. Ik kan niet wachten, wat zou
dat fijn zijn. Veel succes en wijsheid met jullie keuze, vaccineren
ja/nee.
Tot volgende week.
Fijn weekend.

Houdoe!

Digitale polonaise bij Minor!
HELMOND Ben jij het stilzitten
ook zo beu en baal je dat er geen
carnaval kan worden gevierd? Doe
dan mee met de digitale polonaise
bij Minor! Upload een leuke foto van
jezelf, het is natuurlijk helemaal
super als je je mooi verkleedt!
Minor zal je dan verwerken in de
(digitale) polonaise, welke later op de
website en op social media te zien

zal zijn. Zo vieren we samen toch een
beetje carnaval en laten wij zien dat we
ons eigen carnavalsvirus niet door dit
virus laten verslaan!
Hoe doe je mee?
Maak een foto van jezelf met je
rechterhand omhoog (die komt dan
digitaal op de schouder van de persoon
voor je), liefst met een egale achtergrond
(bijvoorbeeld een witte muur), zodat

de foto makkelijk te bewerken is. Je
kunt de foto via WhatsApp doorsturen
naar het telefoonnummer 06 – 82 31
89 42 dat hiervoor is geopend of per
mail ver-sturen naar polonaise@
minorhelmond.nl. Voor meer informatie, kijk op minorhelmond.nl/
polonaise. Tijdens carnaval zullen we
onder de digitale deelnemers ook nog
enkele prijzen verloten, hierover volgt
later meer informatie. Alaaf!

Wandelen is goed voor
lichaam en geest
Of je nu een ervaren wandelaar bent of een beginneling,
wandelen is gezond voor iedereen. Juist in deze tijd is
het belangrijk aan je gezondheid te werken. Beweging
draagt bij aan een goede weerstand. En een goede
weerstand zorgt er vervolgens weer voor dat je minder
snel ziek wordt door bacteriën of virussen.
MIERLO-HOUT Mocht je toch ziek worden, dan ben je sneller hersteld.
Wandelen wordt misschien niet door iedereen gezien als sport, toch is het een
goede manier om te bewegen en fitter te worden. Daarnaast zorgt wandelen
voor ontspanning, wat bijdraagt aan een mentale gezondheid. Wandelen is
goed voor lichaam én geest.
Dagelijks een half uur is al voldoende
Het is makkelijker dan je denkt, artsen adviseren minimaal een half uurtje
bewegen per dag. Een half uur is zo voorbij als je om je heen kijkt en bewust
wordt van wat er allemaal te zien is. Even het hoofd leeg maken en genieten
van de rust. Die rust vind je letterlijk bijvoorbeeld in de natuur, maar ook als
je een rondje door de stad loopt en je bewust wordt van je omgeving, kun je
de rust ervaren. Rust in de vorm van even alle stress en chaos van de dag
vergeten, even niets aan je hoofd. Wandelen is dan weliswaar inspanning,
maar werkt als ontspanning. Als je focust op je zintuigen, wat je ziet, ruikt,
voelt en hoort, merk je vanzelf dat je relaxter wordt.
Geniet!
Het belangrijkste is dat je geniet van je wandeltochtjes. Vind een manier en
een omgeving die je leuk vindt. Zoek een wandelmaatje als je graag kletst
onderweg en kies routes die jij mooi, fijn of uitdagend vindt. Zo lang je er maar
plezier aan beleeft. Als het leuk is, is het geen opgave om gezond bezig te zijn.
Goede wandelschoenen zijn essentieel
Als je eropuit trekt, zijn goede wandelschoenen essentieel. Het is belangrijk
dat je comfortabel wandelt en geen blaren loopt. Het beste is om je
wandelschoenen te kopen bij een gespecialiseerde winkel waar je voeten
worden opgemeten. Adventure store verleent deze service bij jou thuis
op afspraak. Je voeten worden opgemeten in lengte en breedte, zo vind je
letterlijk de schoen die jou het beste past!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nl | 0492 523 668 | info@adventurestore.nl

Billie

Billie is zomer 2019 als bange kitten binnengekomen, trok snel bij en werd vlot geadopteerd. Hij is nu echter teruggekomen; hij was
merendeels gewoon vriendelijk en lief, maar kon onverwachts meppen of bijten - trigger onduidelijk. Hij speelde graag en kwam op schoot; met aaien
moesten ze opletten. Mogelijk is er iets blijven hangen vanuit z’n bange kittentijd. Het is ook mogelijk dat zijn natuurlijke gedrag onvoldoende aan z’n
trekken kwam op het appartement waar hij woonde. Nu in het asiel is hij wat onzeker, maar komt wel regelmatig op schoot. Hij is best aaibaar en soms
ook knuffelig. Het is beter om dat kort te houden om te voorkomen dat z’n spanning oploopt. Ook bij ons speelt hij heel graag, een stokje met veren kan
hem lang boeien! We zijn voorzichtig met oppakken en bij een onverwachte beweging kan hij happen - er zit kennelijk onzekerheid/angst. We gunnen
Billie een herkansing en zien hem graag naar een adres gaan waar hij naar buiten kan, er zal een wereld voor hem opengaan. Ervaring gewenst, u moet
een kat kunnen ‘lezen’. Niet geschikt voor bij kinderen.

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl
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Prijzen kerstloterij Houtsnippers bekend
MIERLO-HOUT De laatste kerstloterij van de Houtsnippers vormde een mooie afsluiter: er zijn dermate veel loten verkocht, dat er een extra groot
prijzenpakket van in totaal ruim 7000 euro te verdelen is. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! De prijzen zijn op te halen bij de winkel die de
prijs ter beschikking heeft gesteld.
Houtsnippers is intussen gestopt. Punten die nog op het pasje staan, kunnen nog het gehele jaar 2021 omgewisseld worden tegen waardecheques.
Zodra de lockdown voorbij is, kunnen de punten ingewisseld worden bij Wout van Vlerken en Wim Mulkens.

UITLSLAGEN 2021
Samsung 65”QLED TV
Bosch Wasmachine WAXH2E91
Siemens volautomaat koffiemachine
Sharp 55”LED TV
Bosch draadloze accu stofzuiger
Philips airfryer
Philips stoomstrijksysteem
LG XBOOM GO Blue tooth luidspreker
Bosch draadloze steelstofzuiger
Sennheiser draadloze koptelefoon
Dinerbon t.w.v. 100,Dinerbon t.w.v. 100,Dinerbon t.w.v. 100,JBL Pure Bass draadloze oortjes
Fritel Tapan Yaki XXXL
Fritel Tapan Yaki XXXL
Omron infrarood thermometer
Omron infrarood thermometer
Philips Wake-up Light
Gigaset DECT telefoon DUO set
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Fritel Friteuse
Krups Doce Gusto koffiemachine
Krups Doce Gusto koffiemachine
boodschappenpakket t.w.v. 50,boodschappenpakket t.w.v. 50,boodschappenpakket t.w.v. 50,boodschappenpakket t.w.v. 50,Tefal blender
JBL GO bluetooth luidspreker
JBL GO bluetooth luidspreker
JBL GO bluetooth luidspreker
Philips Waterkoker
bloemenbon t.w.v. 25,bloemenbon t.w.v. 25,bloemenbon t.w.v. 25,bloemenbon t.w.v. 25,set Rode en Witte wijn
set Rode en Witte wijn
set Rode en Witte wijn
set Rode en Witte wijn
set Rode en Witte wijn

Wout van Vlerken
Wim Mulkens
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wim Mulkens
Wim Mulkens
Wim Mulkens
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Eetcafe de Barrier
Eetcafe de Barrier
Eetcafe de Barrier
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
van Rijsingen diepvries
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Jan Linders
Jan Linders
Jan Linders
Jan Linders
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
Wout van Vlerken
rens van Dijk
rens van Dijk
rens van Dijk
rens van Dijk
slijterij ‘t Pijpke
slijterij ‘t Pijpke
slijterij ‘t Pijpke
slijterij ‘t Pijpke
slijterij ‘t Pijpke

€ 1.599,00
€ 1.249,00
€ 599,00
€ 469,00
€ 349,00
€ 229,00
€ 199,00
€ 159,00
€ 149,00
€ 129,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 99,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 39,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 32,95
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95

144
373
1134
787
151
1283
553
162A
520
523
1001
239
718
949
12A
924
469
135
964
1221
476
604
10
834
346
516
818
361
734
769
497
255A
993
105
1436
605
601
1296
960
1064
164
620
893
991
408
1058
786
193
817
170
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Actie winkelcentrum de Bus uitgesteld door lockdown
HELMOND-NOORD De decemberactie, die de winkeliers in winkelcentrum de Bus hadden
gepland, is door de lockdown in duigen gevallen. Er kon gespaard worden voor een heerlijke
thuislunch. Er zijn echter te veel winkels dicht, waardoor de actie helaas is uitgesteld.
De winkeliers laten weten dat de actie zeker weer wordt opgepakt als alle winkels weer open
mogen, dan kan iedereen weer sparen voor een thuislunch. Zodra er duidelijkheid is, wordt
daarover gecommuniceerd.
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BEZORGERS GEVRAAGD VOOR:
CENTRUM, BROUWHUIS/RIJPELBERG,
OMGEVING MOLENSTRAAT EN PARKWEG.

BEZORGING@DELOOP.EU 06-18938912

de loop weekkrant HELMOND

vrijdag 15 januari 2021

13

v

De schilder is dood.
De man met de gouden handen.

Toon Dirks
Geboren 27-02-1952 te Deurne
Plotseling overleden
op 11-01-2021 te Helmond
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Donderdag 14 januari
19.00 uur Damiaanhuis

Zaterdag 16 januari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 19.00 uur Lucia kek Mierlo-Hout
Zondag 17 januari
09.30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Jo van Vegchel-Wartenberg; 11:00 uur Trudo Kerk Stiphout;.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 17 januari
11.00 uur
Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos
van de Kerkhof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix, Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der
Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden.
Zondag 24 januari
11.00 uur
Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den
Boom-Beniers, Jan Kuijpers.

Annelies
Anthony
Zusters & broers Dirks
Zusters & broers Ensche
Uitvaart is op uitnodiging op 18 januari om 11.15 uur.
Wegens Covid-19 wordt Toon in
besloten kring begraven.
Pastoor van Leeuwenstraat 56,
5701 JW Helmond.

.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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.

Uitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.
Eén vaste contactpersoon die
alles stap voor stap met u regelt.
Voor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.

Ook met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

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

VACATURE CHAUFFEUR
LEERLINGENVERVOER

Wij zijn op zoek naar chauffeurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen maandag t/m vrijdag;
15 tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden.
Liever geen vastigheid? Solliciteer dan als afroepchauffeur.
• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag in
de ochtend en in de middag (schooltijden).
• Beheers je de Nederlandse taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving.
• Ben je in het bezit van minimaal een
B-rijbewijs.
• Salaris conform CAO.

• Heb je affiniteit met de doelgroep en een
flexibele instelling.
• Ben je bereid een korte interne cursus te volgen.
• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.
• Chauffeurs moeten woonachtend zijn in
gemeente Helmond of Geldrop/Mierlo

Heb je interesse? Een aanvullende cursus wordt intern verzorgd.
Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op:
personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492 – 66 22 60.
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Bibliotheek Helmond-Peel
stelt voorlezen centraal tijdens
De Nationale Voorleesdagen
Van woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari 2021 vinden
De Nationale Voorleesdagen plaats, met als start Het Nationale Voorleesontbijt.
Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
HELMOND Juist in deze bijzondere tijd
van beperkte contacten zorgt voorlezen
voor een fijn gevoel van samenzijn. In
de campagneperiode vinden er allerlei
online voorleesactiviteiten plaats.
Centraal staan het Prentenboek van het
Jaar ‘Coco kan het!’ en negen andere
prentenboeken.

Ze laten je zien hoe het is om klein te
zijn, ziek, straatarm of juist steenrijk.
Voor peuters en kleuters is het soms
nog best lastig om zich te verplaatsen
in een ander. Voorlezen lijkt kinderen
hierbij te helpen. Daarnaast is het goed
voor de taalontwikkeling en bovenal
hartstikke leuk!

Het Nationale Voorleesontbijt
gaat online in Bibliotheek
Helmond-Peel
De campagneperiode wordt traditiegetrouw afgetrapt met Het Nationale Voorleesontbijt, dit jaar op
woensdag 20 januari 2021 om 9.30
uur vanuit de Bibliotheek. Vanwege
de coronamaatregelen vindt het
Voorleesontbijt online plaats. We gaan
voorlezen uit ‘Coco kan het!’. Kijk en
luister je thuis mee? Je kunt je hiervoor
gratis aanmelden via de website van
de Bibliotheek. Je krijgt dan een link
toegestuurd en je volgt het voorlezen
thuis op je eigen scherm.

Voorlezen is:
een fijn momentje samen!
Of je nu voor het slapen gaat een mooi
verhaal voorleest in bed of overdag
samen een prentenboek bekijkt,
er worden herinneringen voor het
leven gemaakt. Voorlezen is een fijn
momentje samen en nog nuttig ook!
Het heeft namelijk een positief effect op
woordenschat, spelling en tekstbegrip.

Ken jij ‘Coco kan het!’ al?
Het Prentenboek van het Jaar 2021
gaat over vogeltje Coco. Het is tijd voor
Coco om haar vleugels uit te slaan, maar
dat is hartstikke spannend! Coco durft
niet. Gaat het haar toch lukken om te
vliegen?
Voorlezen maakt je leuker!
Prentenboeken laten je de wereld beleven door de ogen van een ander.

Knuffeltje cadeau
Geef elk kind een eigen bibliotheekpas.
Alle kinderen t/m 6 jaar die tijdens
de Nationale Voorleesdagen (online)
lid worden van de Bibliotheek krijgen
een vingerpoppetje van Coco, de
hoofdpersoon uit 'Coco kan het!'
cadeau! Lid worden van de Bibliotheek
is gratis tot 18 jaar.
Kindervoorstelling
‘Grote en dappere kleintjes’
Voor kleintjes vanaf 3 jaar is er op
woensdagmiddag 27 januari om 13.30
uur een online vertelvoorstelling door
‘Verhalen van Annie’. Annie speelt haar
kindervoorstelling ‘Grote en dappere

kleintjes’. Deze voorstelling is deels
gebaseerd op 'Coco kan het!' en andere
dappere dieren. Meld je aan via de
website van de Bibliotheek en je kunt
gratis vanaf thuis meekijken.
Hebben jullie gelezen hoe bang kleine
vogel Coco was om te gaan vliegen?
Natuurlijk is de eerste keer vliegen
super spannend; net als uit een holletje
kruipen, van tak naar tak springen of
een eerste duik nemen! Alle dierenmama's moedigen hun kleintjes aan net
zoals mensen-mama's dat doen. Kom
je ook kijken bij het nestje van Coco
en zijn mama en daarna luisteren naar
het verhaal van Annie over een dapper
kleintje dat al heel groot is...? Want kleine
ezel is groot en dapper..., maar komt dat
eigenlijk wel goed? Breng jij je mama en
misschien wel je oma mee? Papa's en
opa's ook van harte welkom hoor!
De Nationale Voorleesdagen
De campagne benadrukt de voordelen
van het (voor)lezen, waaronder het
positieve effect op woordenschat,
spelling en tekstbegrip, een beter begrip
van de wereld om je heen en het aanhalen
van de band tussen (groot)ouder en kind.
De campagne richt zich op ouders van
kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar.
Alles over de Nationale Voorleesdagen
in de Bibliotheek en leuke zing, voorleesen knutseltips vind je op de website:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
voorleesdagen

Een aantal
illustraties uit het boek
‘Coco kan het!’ van
Loes Riphagen.

LEUK VOOR JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!
Ma,
ge bent mun
hartsvriendin,
bijna altijd goei zin.
Ik zeg ut nie gauw,
maar wit da...
Ik kei veul van
jaw hauw!
Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

MONDKAPJES

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

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

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk

Met eigen tekst of als voorbeeld.

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl
Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart,
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL
Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur,
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl
Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

1 shirt ,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.-

per stuk

2 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.-

per stuk

3 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.-

per stuk

4 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.-

per stuk

5 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.-

per stuk

de loop weekkrant HELMOND
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HELMONDloopjes
DIVERSEN

TE KOOP GEVRAAGD

TE HUUR

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
|
Marktspullen,
klokken, succesvol!
Opslag / stalling.
Wat
te verkopen?
Probeer
‘n loopje,antiek,
verrassend
Staantafel € 4,-;
| Karaoke opgave
schilderen,
beelden
en meer
15m2 inhoud 37 m3
Uitsluitend
schriftelijke
d.m.v.
deze
bon.
€ 25,-; Tel.gepaste
0492-510855
Heb je
iets?
(M-H)
Contante
betaling ingezocht.
gesloten
enveloppe.
GeenHelmond
afkortingen.
www.ikgeefeenfeestje.nl
Bel
Twan:
06-13208306.
Info:
06
–
2380.32.63
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
elke maandag 17.00 uur.
Rolluiken,
luifels,
Op zoek naar een
vloerbedekking,
te koop lamellen, (rol)
cursussen
kennismaking
Doe
Het Zelf
gordijnen,
jaloeziën,
etc. Zeer
te koop
gevraagd
te huur
vakantie
PVC vloer?
concurrerende
diversen prijzen. Gratis
huisdieren
personeel
meten en prijsopgaaf. Willie’s
evenementen
auto’s en motoren
onroerend goed
stoffering, Braaksestraat 10,
woningruil
radio en tv
Helmond, T: (0492) 535901

ODUS AUTO’S B.V.

Beekerheide 28
Beek en Donke

INKOOP & VERKOOP

Voor rijdende sloop auto’s en
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden

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

www.vloerenland.com

Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

Bowen Mierlo
Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
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HELMONDloopjes
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
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00

Inleveradres:

Weekkrant
De Loop HELMOND
Voor meer info of afspraak:

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

weekkrant de loop

HELMOND
is ook verkrijgbaar op de volgende adressen

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

e 15,50

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
redactie@deloop.eu
www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen:
graag z.s.m. melden via
bezorging@deloop.eu of
telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Inleveradres:

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Weekkrant De Loop HELMOND

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

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
Bel ons snel!

Wij zijn het service adres
voor al uw rolluik reparaties!
Engelseweg
Tel.0492-599465
0492-599465
Engelseweg147
147 -- Helmond
Helmond --Tel.
Winkelboulevard
Engelseweg (NaastEngelseweg
de Helmondse IJzerhandel)
Winkelboulevard
Open:
t/m Vr.
gesloten)
Open:Di.
Di.t/m
Vr.10.00-18.00
10.00-18.00 uur.
uur Za.
Zat.10.00-16.00
10.00-16.00 uur
uur (Maandag
(Maandag gesloten)

BUSINESS

OWNER

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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).
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Glasvezel voor
heel Helmond

www.glasvezelhelmond.nl

Als Helmonders wat willen, dan
regelen ze dat gewoon. Handen
uit de mouwen en aan de slag.

Glasvezel voor iedereen

Hoe werkt glasvezel?

licht, niet met stroom. Voordeel is dat

Straks kan iedereen in Helmond

Bij glasvezel wordt data via haar-

transport over grote afstanden geen

gebruik maken van een glasvezel-

ﬁjne kabels met laserlicht verzonden.

probleem is en dat het netwerk niet

Dat geldt ook voor glasvezel. Een goe-

netwerk. Hiervoor hebben gemeente

Informatie kan dus letterlijk met de

gevoelig is voor invloeden van bui-

de verbinding is niet meer weg te den-

Helmond en ICT-bedrijf e-Quest de

snelheid van licht verstuurd worden.

tenaf, denk aan het weer. Daarnaast

ken uit ons leven. We gebruiken ‘m om

handen ineengeslagen. Onder de

Glasvezel is de modernste, snelste,

wordt het netwerk zo aangelegd dat

te internetten, te bellen of tv te kijken.

naam Glasvezel Helmond zorgen ze

meest betrouwbare, veilige en meest

je als gebruiker een directe verbinding

Maar ook voor zaken zoals mantelzorg,

voor een betrouwbaar en betaalbaar

energiezuinige verbinding. Hoe dat

naar de wijkcentrale hebt, die je niet

inbraak- en brandalarmering.

glasvezelnetwerk voor álle Helmonders.

kan? De glasvezelkabel werkt met

met andere bewoners deelt.

“In het begin van
de corona crisis
merkten we dat
onze verbinding
tegen zijn limieten
liep omdat zo’n beetje de hele buurt
thuiswerkt of aan het streamen is.
Voor ons werk is een snelle en stabiele internetverbinding onmisbaar.
Daarom stapten we over.”

Maartje en Gert-jan Vos

Aanmelden en aanleggen
Wijk voor wijk wordt het glasvezelnetwerk aangelegd. Via www.glasvezelhelmond.nl kun je een abonnement afsluiten. Naast je provider, kies je ook een pakket. De aannemer neemt vervolgens contact met je op om het glasvezelnetwerk aan te sluiten op je woning en je provider sluit je internet, tv en telefoon aan.

de huisarts. Dat

tijdens de vraagbundeling voor een glasvezel
abonnement kiest, ontvang je de hoogste

Stiphout

Noord

Warande

Centrum

Dierdonk

Oost

Rijpelberg

West

2

Brandevoort

korting. Je krijgt een korting van 100 euro op

Mierlo-Hout

Industriegebied
Zuid

is het nieuwe
normaal. Door de
corona crisis worden

een jaarabonnement voor internet / televisie

alle digitale hulpmiddelen versneld

/ telefonie en een gratis aansluiting (normaal

ingevoerd”, en dat ziet verpleger

kost dit €198,-).

Tommie Niessen als iets positiefs.

3. In deze wijken ligt nog geen glasvezel
Centrum: naar verwachting start de vraag-

1

“Videobellen met

Tommie Niessen

bundelig na de zomer. Je kunt je al aanmelden

Brouwhuis

3
4

voor glasvezel.
Industriegebied Zuid: hier ligt het glasvezelnetwerk van e-Quest. Woningen die nog geen

“Mijn zoon in

glasvezel hebben kunnen zich aanmelden in

Nuenen had glas-

afwachting van de aanleg.

vezel en dat beviel
prima. Daarom heb

4. Brandevoort

ik meteen de stap

1. In deze wijken ligt glasvezel

2. Helmond-Oost

Hier ligt voor een groot deel het glasvezelnet-

Sluit je voor 25 maart een abonnement af bij

Tot 25 maart wordt gekeken of voldoende

werk van KPN. We bekijken de mogelijkheden

naar glasvezel gemaakt toen het

één van onze aanbieders voor internet / televi-

mensen glasvezel willen. Dit heet vraagbun-

voor ons netwerk in de wijk.

hier werd aangelegd.”

sie / telefonie, dan betaal je géén aansluitkos-

deling. Als 25% van de inwoners ‘ja’ zegt

ten (normaal zijn deze € 198,-).

tegen glasvezel wordt het aangelegd. Als je

Vitale Dienst
De aanleg van glasvezel is aangewezen als vitale dienst in de corona
crisis. Daarom gaan we door en houden ons daarbij aan de regels van de
rijksoverheid en de gemeente.
We gaan door met:
• De aanleg van glasvezel in de straten.

De Heer Cosijn

•

Keuze uit vier providers met voordelige abonnementen.

•

Snelste internet, geen haperingen of storingen.

•

Internetabonnement al vanaf 42,50 per maand, excl. korting.

•

Internet, televisie en telefonie al vanaf € 52,00 per maand , excl. korting.

•

Alle sportzenders beschikbaar.

•

Slimme ondersteuning thuis: mantelzorg op afstand,
huisbeveiliging en brandalarmering, Elkerliek@home.

• Het maken van huisaansluitingen.
Sluit een abonnement af via www.glasvezelhelmond.nl
of rechtstreeks bij één van de providers.

• Het activeren van de abonnementen door de providers.
• Het geven van huis-aan-huis advies over glasvezel en de mogelijkheden.

Slimme
ondersteuning
thuis:

Providers:
HELMOND

HELMOND

