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Leerlingen van groep 8 hebben het niet makkelijk. Kiezen 
voor een middelbare school is in de coronatijd lastig. Het 

Carolus of het Dr. Knippenbergcollege? En wat hebben het 
Vakcollege en de Praktijkschool allemaal te bieden? Op 

allerlei manieren laten de scholen van OMO Scholengroep 
Helmond zich zien.

Carolus, Knip, Vakcollege,
Praktijkschool: genoeg te kiezen

HELMOND Aan de rand van 
Brandevoort staat het moderne 
gebouw van het Carolus Borromeus 
College er prachtig bij. “Onze school 
evolueert”, vertelt directeur Ruud van 
de Westerlo. “Het onderwijs verandert. 

Normale lesuren blijven altijd bestaan, 
maar we doen tegenwoordig veel 
meer. Projecten in kleinere groepen, 
plustijden voor als je meer begeleiding 
wilt, samenwerken met allerlei 
organisaties, praktijkgerichte modules 
zoals het International Business 
College en de Health & Wellness Class: 
noem maar op. Het Carolus maakt 
je wereld groter, zeggen we hier. Dat 
heeft te maken met ons speerpunt 
Internationalisering en met bijzondere 
vakken zoals Global Issues. Elke 
leerling heeft een persoonlijke coach, 
die de groei en ontwikkeling van de 
leerlingen goed volgt.” Naast de mavo, 
havo en het atheneum, is het Carolus 
de enige school in Helmond met een 
gymnasium. 

Verhuizen naar De Braak
Aan de andere kant van de stad maakt 
het Dr. Knippenbergcollege zich 
klaar voor een bijzonder schooljaar. 
Directeur Jule Frantzen: “In de zomer 
verhuizen we naar Campus De Braak. 
Het nieuwe schoolgebouw wordt 

echt prachtig, in die inspirerende en 
sportieve omgeving.” De Knip (mavo, 
havo en vwo) is een school met 
afdelingen die door het ministerie 
van Onderwijs met het hoogste 
predicaat Excellent zijn beoordeeld. 
Dat heeft te maken met de kwaliteit 
en de persoonlijke begeleiding, maar 
ook met de vele activiteiten buiten de 
les. “We zijn een Technasium- én een 
Brainport-school. 

Samenwerken binnen en buiten de 
school is voor ons vanzelfsprekend. 
Denk dan aan robots bouwen met 
studenten van Fontys, de vele 
gastlessen, een klimaatweek met 
de gemeente, exposeren in de 
Cacaofabriek en onze jeugdopleiding 
bij Helmond Sport.” De talentgebieden 
van de school zijn Vorm & Media, 
Technologie en Sport. Ook uniek: de 
jaarlijkse musical. Al bijna vijftig jaar 
een begrip in Helmond!

Lees verder op pagina 3.

Leerlingen van de verschillende scholen van OMO Scholengroep Helmond. F | Perry Vermeulen.
“In de zomer verhuizen we 
naar Campus De Braak. 

Het nieuwe schoolgebouw 
wordt echt prachtig, in die 
inspirerende en sportieve 

omgeving.”
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Peij s: 
burgerinitiatief = revolutie!

HELMOND Wat al snel duidelijk 
werd, was dat iedereen vindt dat 
er voor deze mensen een goede en 
fijne plek moet zijn, maar niemand 
wil dat die plek bij hem in de straat 
is. Gelukkig zijn de grondleggers van 
Nei Skoen dusdanig optimistisch van 
aard en kunnen ze wel tegen een 
stootje. Ze zijn na enige tijd met hun 
herstelschool geland in Mierlo-Hout. 
And the rest is history, zullen we maar 

zeggen. Nu zijn ze zelfs genomineerd 
voor een Appeltje van Oranje voor hun 
baanbrekende werk. Als u nog niet op 
ze gestemd heeft, doe dat dan snel op 
de website www.appeltjevanoranje.nl.

Het is niet altijd makkelijk voor 
bewonersinitiatieven om hun weg te 
vinden door de wirwar aan regels en 
voorwaarden die onder andere de 
gemeente stelt. En de gemeente heeft 

de mond vol van burgerparticipatie, 
maar in de praktijk is dat nog te vaak 
een beleidsterm en nog bepaald 
geen manier van werken. Loesje 
van de posters zegt niet voor niets 
“Burgerinitiatief. Waarom noemen we 
dat niet gewoon revolutie?” 

Terwijl in deze tijd waarin steeds 
meer mensen zich afkeren van de 
traditionele overheid, we juist toe 
moeten naar nieuwe vormen van 
samenwerken. Albert Jan Kruiter en 
Bram Eidhof stellen op het platform 
www.socialevraagstukken.nl, “dat 
voor een democratie niet per se een 
overheid nodig is. 
Samen een initiatief starten dat een 
deel van ieders belang behartigt, is 
immers ook democratie.” We zijn 

ook echt allemaal de overheid. De 
gemeente heeft voor dat bewustzijn 
een belangrijke rol. Een belangrijke 
rol om zichzelf af en toe wat kleiner te 
durven maken. 

Op dinsdag 19 januari organiseert 
de gemeenteraad een webinar over 
het participatiebeleid. Daarin horen 
we van een aantal Helmondse 
bewonersinitiatieven over hun eigen 
ervaringen. En we horen ook hoe je 
als inwoners taken van de gemeente 
kunt overnemen, als je denkt dat je 
het beter kunt. Dat is namelijk een 
wettelijk vastgelegd recht: Right to 
Challenge. Constateert u nu dat het al 
19 januari is geweest? Het webinar is 
terug te kijken op het YouTube-kanaal 
van de gemeente Helmond.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

In 2017 opende herstelschool Nei Skoen haar deuren in 
Mierlo-Hout. Het was geen gemakkelijke weg geweest om 
daar te komen. De initiatiefnemers wilden een vrijplaats 

zijn waar niemand wordt lastiggevallen met etiketten 
en diagnoses, voor Helmonders die kampen met grote 
tegenslagen in het leven zoals verslaving, psychische 

problemen of schulden. 

Nathalie Peijs
PvdA Helmond

Weekaanbiedingen

500 gr voor € 7,95 

Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

500 gr voor € 8,95 

huisgemaakte
vissoep

gerookte 
zalmbuikjes

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Rijkelijk gevuld 

 

Huisgemaakte
paella

Verse tonijn 
100 gr voor € 3,5

500 gr voor € 14,95 

0,5 L voor  € 4,95
1 L voor € 8,95 
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Omdat iedereen anders is...

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

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!

HELMOND Het bestuur van de 
Stichting De Cacaofabriek is Geert 
Blenckers en Jeroen van Schijndel 
veel dank verschuldigd. Zij hebben 
vanaf 2015 de horeca letterlijk ‘op de 
kaart gezet’ met een opbouwende en 
avontuurlijke aanpak. 

Mede ten gevolge van de coronacrisis 
zien zij zich genoodzaakt hun 
prioriteiten opnieuw af te wegen. 
Zij kozen ervoor hun pijlen meer te 
richten op hun andere activiteiten en 
te zoeken naar opvolgers die de horeca 
in De Cacaofabriek weer een nieuwe 
impuls geven. Die vonden ze in de 
personen van Barry van den Beuken en 
Jacqueline de Bar. Barry en Jacqueline 
runnen al 20 jaar het cateringbedrijf 
Van Den Beuken Catering in Nuenen. 

Barry licht toe: “Vijf jaar geleden 
stond De Cacaofabriek nog in haar 
kinderschoenen. Nu is het de ‘place to 
be’ in Helmond. Naast het verzorgen 
van de ‘natte’ horeca willen wij graag 
verdere kwalitatieve invulling geven 
aan de restauratieve functie.” 

Directie en bestuur van De 
Cacaofabriek zijn van mening dat er 
goede opvolging is gevonden en zien de 
samenwerking met de nieuwe uitbaters 

met vertrouwen tegemoet. “Barry en 
Jacqueline hebben hospitality hoog in 
het vaandel staan. We hopen samen 
met hen de horeca verdere invulling te 
geven, met name in combinatie met het 
hoge culturele niveau van kunst, film en 
pop. Het is altijd jammer wanneer een 
samenwerking eindigt. Tegelijkertijd 
biedt het nieuwe kansen nu er nieuwe 
mensen aan boord komen die zoveel 
ervaring meebrengen.”

Van den Beuken en De Bar zien uit 
naar de samenwerking: “Wij zijn niet 
zo van op de voorgrond, maar halen 
onze voldoening uit het compliment 
van een bezoeker en de sfeer die we 
gezamenlijk weten te creëren. We zijn 
enthousiast en voelen ons betrokken 
bij de Helmondse cultuur en met name 
De Cacaofabriek. 

Destijds bij de opening van De 
Cacaofabriek hebben we al eens tegen 
elkaar gezegd: hoe mooi het zou zijn 
om hier de horeca te mogen verzorgen. 
Nadien is dat weer op de achtergrond 
geraakt. Nu kwam deze kans op ons 
pad en die hebben we met beide 

handen aangegrepen. Als horeca-
ondernemer is dit een lastige tijd. 

Het geeft ons veel energie dat we 
onze schouders kunnen gaan zetten 
onder iets nieuws en samen door 
mogen bouwen aan het succes van 
deze bijzondere plek. We hebben als 
doel om de brasserie, het terras en 
de overige horeca-exploitatie het elan 
en de uitstraling te geven die passen 
binnen de uitgangspunten van De 
Cacaofabriek. 

Ons cateringbedrijf blijft ook 
voortbestaan en we zien interessante 
combinatiemogelijkheden waardoor De 
Cacaofabriek voor bedrijven en event-
organisatoren nog aantrekkelijker 
wordt.”

Barry van den Beuken en Jacqueline de Bar. F | Mark de Greef.

Horeca 
Cacaofabriek in 
nieuwe handen

De horeca van De Cacaofabriek is in nieuwe handen. Barry van den Beuken en Jacqueline de 
Bar hebben de aandelen van de Horeca Cacaofabriek BV overgenomen van Geert Blenckers 

en Jeroen van Schijndel en zijn de nieuwe uitbaters van de horeca in De Cacaofabriek.

Vervolg pagina 1.

De praktijk in
Een school in de lift, dat is het 
Vakcollege Helmond - de enige 
school in Helmond met vmbo-
kader en vmbo-basis. Er is veel 
geïnvesteerd in de praktijkafdelingen 
Economie & Ondernemen, Zorg & 
Welzijn en Techniek. Sinds de grote 
verbouwing van 2018 zijn er moderne 
leerpleinen ontstaan met veel plek 
voor onder meer de horecakeuken, 
een beautysalon, winkelfaciliteiten 

en een indrukwekkend machinepark. 
“Deze lente wordt ook de buitenruimte 
aangepakt”, vertelt directeur Rob 
Aarts. “We gaan vergroenen, met 
veel chillplekken. Ook goed is dat we 
net als het Carolus en de Knip gaan 
digitaliseren. Elke onderbouwleerling 
heeft straks zijn eigen laptop.” De 
vakmensen van morgen, die worden 
hier opgeleid. “Het maakt me ontzettend 
trots als ik zie waar onze toppers toe in 
staat zijn. We zorgen ervoor dat we ook 
in de toekomst genoeg mensen hebben 
die een kraan kunnen repareren of 
ouderen kunnen verzorgen.” Net als 
de Knip, verhuist uiteindelijk ook 
Praktijkschool Helmond naar Campus 
De Braak. “De toekomst ziet er goed 
uit”, zegt onderwijsmanager Margot 
Verhees. “Op onze school zitten 
leerlingen die na hun laatste jaar bijna 
allemaal uitstromen naar werk, naar 
een passende plek in de maatschappij. 
Kleinschaligheid is hier heel belangrijk: 
elke leerling doet ertoe.”

Oriënteren in coronatijd
In november hebben de vier scholen 
van OMO Scholengroep Helmond 
livestreams uitgezonden vanuit een 
studio. Ze zijn nog terug te zien op de 
websites van onze scholen: zo leer je 
een school toch goed kennen, ook al is 
een echt bezoek nu even niet mogelijk. 
Bekijk de sites ook voor informatie over 
de meeloopmiddagen. 

Als het kan, vinden die plaats op 24 
februari, 3 maart en 10 maart. Ook onze 
alternatieven voor de open dag en alles 
over de aanmeldingen vind je op de sites: 
carolus.nl, drknippenbergcollege.nl,
vakcollege.nl en 
praktijkschoolhelmond.nl. 

Wij wensen iedereen veel succes 
bij de oriëntatie. In een periode vol 
onzekerheden staat in ieder geval één 
ding vast: wij heten leerlingen van 
harte welkom en gaan voor een tijd om 
nooit te vergeten. 

“Op onze school zitten 
leerlingen die na hun laat-

ste jaar bij na allemaal 
uitstromen naar werk, 

naar een passende plek in 
de maatschappij . Klein-
schaligheid is hier heel 
belangrij k: elke leerling 

doet ertoe.”

“Vij f jaar geleden stond 
De Cacaofabriek nog in 
haar kinderschoenen.”
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Getroffen door de kindertoeslagaffaire? 
Meld u dan bij Zorg en Ondersteuning Helmond via 14 0492, optie 2. 

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. 
Ook in Helmond. Ouders kunnen een vergoeding krijgen door zich bij te 
Belastingdienst te melden. Met die aanmelding kunnen we u ondersteunen. 
Bel daarvoor naar Zo Helmond op 14 0492, optie 2. 

Maar… als u in de problemen bent geraakt is een vergoeding misschien niet 
genoeg. Heeft u ook ondersteuning nodig op andere vlakken? Bijvoorbeeld op het 
gebied van werk, geldzaken of schulden, wonen, gezondheid of uw gezin? 
Neem dan ook vooral contact op. Dan kijken we samen hoe we u het beste 
kunnen helpen.    

Bekendmakingen
 

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

De veste             22-01-2021             05-03-2021                  oprichten 28 OLO 5283537

blok 24                        appartementen

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. 

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

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

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

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

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

14 0492). 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Nachtegaallaan 14, 16, 18,           12-01-2021         oprichten 26 appartementen OLO 4973689

20, 20A t/m 20H, 20J,          en 14 woningen  

Bloemendaallaan 1 t/m 27 (oneven), 

Thomas van Kempenstraat 1A t/m 1H, 

1J t/m 1N (omgeving Vondellaan)

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hertelaan 23 13-01-2021  vergroten woning  OLO 5703923

  (aanbouw achterzijde) 

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

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

Noord Koninginnewal 17-21 slopen ivm interne verbouwing OLO 5702643

Hoogeindsestraat 2 plaatsen betonschutting OLO 5655275

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 en dergelijke.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Fest, K.K.  12-07-1972

Polec, P.K.  14-01-1974

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  

Saber, I.M.  00-00-1988

Mocanu, G.G.  27-05-1989

Smits, H.H.J.  10-09-1987

Basten, J.   03-02-1997

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. 

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

Statenlaan 174 12-01-2021 plaatsen velux dakraam OLO 5735431

van Oorschotstraat 6 12-01-2021 plaatsen dakkapel OLO 5737157

Stoefshoeve 6 13-01-2021 vergroten woning OLO 5740431

rondom Sluis 8 en 9 13-01-2021 uitvoeren grondonderzoeken  OLO 5741673

  (sonderen) 

Bachlaan 2 15-01-2021 verhogen aanbouw OLO 5746005

Noord Koninginnewal 8A 14-01-2021 splitsen woning OLO 5558329

De Hoefkens 2A 15-01-2021 maken uitweg 8,00 meter  OLO 5715647
 

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

Varenschut 5 12-01-2021 oprichten wasstraat OLO 5702567

Kaldersedijk 5B 12-01-2021 maken uitweg OLO 5629779

Automotive Campus 30 11-01-2021 realisatie waterstofpark OLO 5312535

Zoete Kers 57 13-01-2021 plaatsen windschermen op balkon OLO 5589637

Ameidestraat 9 14-01-2021 oprichten 4 appartementen OLO 5490193

Holterbergweide 26 15-01-2021 garagedeur vervangen door  OLO 5647147

  raamkozijn

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Aarle-Rixtelseweg 97 18-01-2021  maken tijdelijke bouwuitweg OLO 5681101

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond



5vrijdag 22 januari 2021de loop weekkrant HELMOND

Ontwerp-omgevingsvergunning De Veste blok 24   
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort II” ten behoeve van het oprichten van 28 appartementen. 

Het betreft een afwijking van het bestemmingsplan omdat het maximum aantal toegestane 

gestapelde woningen binnen het bestemmingsvlak “Centrumgebied”, waarvan blok 24 

onderdeel is, wordt overschreden.

Ter inzage 

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

22 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 

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a 

Afdeling Dienstverlening, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling 

Dienstverlening, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via 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.

• 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

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

Montgomeryplein 8 03-12-2020 verzoek ontheffing  OLO 5555483

  bestemmingplan ivm groepsbewoning 

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Action Nederland B.V.                    Sobriëtasplein 1 Het oprichten van een winkel 

met magazijn.

Jammie Jammie Kebab                    Prins Karelstraat 78 Het oprichten van een kebabzaak.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“40 woningen Vondellaan” 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 12 januari 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 60 dB ten 

gevolge van de Nachtegaallaan, 49 dB ten gevolge van de Vondellaan en 49 dB ten gevolge van 

de Wethouder Ebbenlaan hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning “26 

appartementen en 14 woningen” Nachtegaallaan 14 t/m 18, 20, 20A t/m 20D, 20E t/m H, 20J, 

Bloemendaallaan 1 t/m 13, Bloemendaallaan 15 t/m 27 en Thomas van Kempenstraat 1A t/m 

1H, 1J t/m 1N.  (omgeving Vondellaan).  

 

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 januari 2021 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van 

het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak 

maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92. 

 

Beroepsmogelijkheid 

Tegen het besluit kan met ingang van 22 januari 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door: • belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 

hebben ingediend bij burgemeester en wethouders; • belanghebbenden die aantonen dat zij 

redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te 

dienen. Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

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

kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

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

State, op bovenstaand adres.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 21 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.

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

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

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

Geplande digitale wijkspreekuren in januari en februari 
Helmond-Oost: op maandag 25 januari van 19.00 tot 20.00 
uur met wethouder De Vries;
Binnenstad: op maandag 25 januari van 20.15 tot 21.15 uur 
met wethouder De Vries; 
Mierlo-Hout: op woensdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 
uur met wethouder Dortmans; 
Rijpelberg: op donderdag 11 februari van 19.00 tot 20.00 uur 
met wethouder Maas;

Brouwhuis: op donderdag 11 februari van 20.15 tot 21.15 uur 
met wethouder Maas; 
Helmond-West: op donderdag 11 februari van 18.30 tot 19.30 
uur met wethouder Van Dijk; 
Brandevoort: op donderdag 11 februari van 20.00 tot 21.00 
uur met wethouder Van Dijk. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale 
wijkspreekuren? Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail 
te sturen naar communicatie@helmond.nl. Vermeld het 
volgende in de mail: uw naam, mailadres en telefoonnummer, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 

Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een link 
naar de Teams-vergadering. Via deze link kunt u deelnemen 
aan de online vergadering. Aanmelden is mogelijk tot 17.00 
uur op de werkdag voorafgaand aan het wijkspreekuur. 

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

Online op de koffie bij de wethouder

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 
 

 

F | Gemeente Helmond.

WWW.HELMOND.NL/WIJKSPREEKUREN
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REGIO De bouw staat te springen 
om (jonge) vakmensen. Vakmensen 
hebben de toekomst! Er is een 
groot tekort aan vakmanschap 
op alle niveaus. In de bouw- en 
infrasector is er voor iedere goede 
vakman op ieder niveau een mooie 
toekomst weggelegd. De bouw 
is voor iedereen die graag wil 
meehelpen om Nederland mooier 
en beter te maken. Er zijn talloze 
opleidingsmogelijkheden voor 
jongeren. 

Bouwen doe je samen, opleiden 
ook! 
Bouw Infra mensen Mierlo en 
Schildersvakopleiding Mierlo 
verzorgen de praktijkopleiding, ROC 
ter Aa Bouw & Design verzorgt de 
theorie. We werken intensief samen 
met betrekking tot het opleiden 
van jongeren voor verschillende 
beroepen in niveau 2 en 3.  

Je kunt bij ons opgeleid worden 
tot timmerman, metselaar, 
straatmaker, vakman grond-, 
water- en wegenbouw, schilder of 
tegelzetter. Deze opleidingen hebben 

de afgelopen jaren het predicaat 
TOP-opleiding gekregen. Leerlingen 
volgen een groot gedeelte van hun 
praktijkopleiding bij bedrijven in 
de regio, die hiervoor langdurige 
werkervaringsplekken beschikbaar 
stellen. Door deze samenwerking 
wordt theorie en praktijk op elkaar 
afgestemd. Leerlingen worden zo 
opgeleid tot volwaardige vakmensen, 
die na hun opleiding direct kunnen 
meedraaien in de bouw of infra. 

Open avond (online) 
Op 1 februari 2021 kun je onze online 
open avond volgen. Interesse? Meld 
je aan op www.bouwmensen.nl/
open-avond-online. Heb je interesse 
in een van onze opleidingen? Wil je je 
aanmelden voor volgend schooljaar 
of heb je een andere vraag? Stuur een 
mail naar info@bouwinframensen-
mierlo.nl of bel 0492-665505. 

Bouw Infra mensen Mierlo
Goorsedijk 6, Mierlo
www.bouwmensen.nl/vestigingen/
bouw-infra-mensen-mierlo
0492 66 55 05 
info@bouwinframensen-mierlo.nl

Werken in de 
bouw of infra

HELMOND-OOST Ook in Helmond-
Oost gaan we voor een stabiel en 
supersnel glasvezelnetwerk voor 
internet, televisie, telefonie en 
andere digitale diensten. Tot en met 
25 maart kunnen inwoners van Oost 
zich inschrijven voor glasvezel, met 
de hoogste korting. 

Kinderen die thuis online les volgen, 
thuiswerkers, alleenstaande ouderen 
waar met behulp van sensoren een 
oogje in het zeil wordt gehouden en 
mensen die via videobellen met elkaar 
in contact blijven; deze tijd maakt nog 
eens extra duidelijk hoe belangrijk een 
digitale verbinding is. Daarom gaan we 
verder deze digitale verbindingen te 
verbeteren in onze stad.

Vitale dienst
Gemeente Helmond wil dat alle 
inwoners gebruik kunnen maken van 
snel, stabiel en veilig internet tegen 
betaalbare prijzen. Het aanleggen 
van glasvezel tijdens de coronacrisis 
is door de overheid aangewezen als 
vitale dienst. Daarom mag het werk van 
Glasvezel Helmond doorgaan.

Eerst aanmelden, dan graven
Alle inwoners van Oost ontvangen een 
brief met informatie over de planning, 
de werkwijze en de aanbieders voor 
internet/televisie/telefonie. Dit zijn: 
TriNed, Plinq, Fiber.nl en Breedband 
Helmond. Tot 25 maart kunnen zij zich 
aanmelden voor een abonnement met 
de hoogste korting en gratis aansluiting. 

De aanleg gaat door als 25% van de 
inwoners ‘ja’ zegt tegen glasvezel. Meer 
informatie op 
www.glasvezelhelmond.nl. 

Over Glasvezel Helmond B.V.
Glasvezel Helmond is het samenwerkings-
verband tussen gemeente Helmond en 
de lokale glasvezelspecialist e-Quest. 
Tot en met 2021 wordt glasvezel in heel 
Helmond aangelegd. Glasvezel is de 
modernste, snelste, meest stabiele en 
meest energiezuinige verbinding voor 
internet, televisie, telefonie en andere 
digitale diensten.

Tot en met 25 maart vraagbundeling om de interesse te peilen 

Ook in Helmond-Oost 
gaan we voor glasvezel

F | Glasvezel Helmond.

STIPHOUT Het geheel wordt 
omzoomd door groen zodat het 
landschap intact en beleefbaar blijft. 
Het gebied blijft toegankelijk, met extra 
ruimte voor recreatie. Solarcentury 
gaat voor de precieze vormgeving 
graag in gesprek met omwonenden 
en biedt hen aan financieel te delen 
in de opbrengsten, eventueel kan 
bijvoorbeeld een lokale vereniging 
of coöperatie zelfs het park volledig 
overnemen. 

De kern van het plan is de plaatsing 
van zonnepanelen, genoeg om het 
elektriciteitsverbruik van duizenden 
huishoudens duurzaam te voorzien 
en zo een bijdrage te leveren aan de 
strijd tegen klimaatverandering. Een 
harde belofte daarbij is dat de natuur 
in het gebied erop vooruit gaat. Dat is 
een belofte waarop organisaties als 
Natuurmonumenten en de Natuur- 

en Milieu Federaties toezien, mede 
omdat Solarcentury werkt conform de 
Gedragscode Zon op Land. Momenteel 
is het een vervuild, agrarisch gebied 
zonder zeldzame of beschermde 
planten. Doordat op veel plaatsen vlak 
onder het oppervlak afval zit, mag het 
grootste deel van het gebied niet voor 
voedselproductie gebruikt worden en 
is het enkel geschikt voor bijvoorbeeld 
het weiden van schapen of het telen 
van gras. De natuur die Solarcentury 
rondom en onder de panelen aanplant, 
wordt dusdanig gekozen dat deze 
ontwikkeling een positief effect heeft 
op de inheemse biodiversiteit. De 
natuurwaarden zullen met de komst 
van de zonneweide gegarandeerd meer 
worden dan het grasland nu.

Ondanks dat het gebied vervuild is, 
is het landschappelijk nu ook mooi. 
Dat blijft zo en wordt zelfs versterkt. 

In de plannen komt veel meer ruimte 
voor de natuur en wordt het ook voor 
recreanten aantrekkelijker. Er komen 
hagen, bloemenweides, poelen voor 
amfibieën en picknick-plekken op 
plaatsen die nu nog ontoegankelijk zijn. 
De zonnepanelen worden laag en zoveel 
mogelijk uit het zicht geplaatst en wel 
zo dat genoeg zonlicht en regenwater 
de vegetatie op de bodem bereikt. Hoe 
het gebied precies wordt ingericht, 
bespreekt Solarcentury graag met 
omwonenden. Iedereen in de buurt is 
hiervoor benaderd. Er was in december 
nog een digitale informatieavond en 
binnenkort zullen wij nogmaals een 
informatiebijeenkomst organiseren. 
Hierover zullen wij u nog nader 
informeren. Solarcentury is geheel niet 
betrokken bij de informatiebijeenkomst 
die op 21 januari door Stichting 
Geledingszone Stiphout is 
georganiseerd. 

Een ander belangrijk punt is dat mensen 
uit de buurt mee kunnen profiteren. 
Solarcentury biedt hen zonnepanelen 
voor de eigen woning, tegen een flink 
gereduceerd tarief. Mensen kunnen ook 
mee-investeren en een mooi rendement 

krijgen. Bij voldoende interesse kunnen 
omwonenden zelfs eigenaar worden 
van een gedeelte of het gehele project. 
Solarcentury is hiervoor momenteel 
in overleg met een enthousiaste groep 
burgers. Interesse om hieraan bij te 
dragen? Laat het ons weten! 

Solarcentury ziet ook de twijfels bij 
sommigen over het nut van duurzame 
energie of over de plek van deze 

zonneweide. Over twijfels, zorgen, 
vragen of suggesties gaan we graag 
het gesprek aan. Neem dan contact op 
met Jeroen van Mensvoort via jeroen.
vanmensvoort@solarcentury.com of 
ga naar onze website. Op deze website 
staan ook de vragen die reeds gesteld 
zijn.

www.solarcentury-zonneparken.
com/infoavond-stiphout/

Impressie plangebied Zonneweide Stiphout. | F Solarcentury.

De voormalige vuilstort Leemkuilen bij Stiphout wordt 
omgevormd tot gebied met natuur en zonnepanelen. Dat is 

het plan van de grondeigenaren samen met het in Den Bosch 
gevestigde bedrijf Solarcentury. In de plannen wordt 

9 hectare van het gebied natuur en 13 hectare zonneweide. 

Voormalige vuilstort wordt 
natuur en zonneweide
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Alleen op aanmelding
www.roc-teraa.nl

OPEN
avond
1 t/m 5
februari

avond

februari

check dewebsite

www.bouwmensen.nl/evenementen/open-avond-online

OPEN AVONDN AVVAVAVOND
1 februari

MELD JE AAN!

1 f
18.00 

fe
18.00 18.00 –

bruariee
– 21.00 | ONLINE

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond zetten een belangrijke 
stap richting de privatisering van de Automotive Campus, samen met de 
derde eigenaar van de campus, Bouwbedrijf Van de Ven B.V. en nieuwe 

partner Ramphastos Real Estate Investments. 

’S-HERTOGENBOSCH/HELMOND Deze 
laatste twee vormen de Ontwikkelcombinatie 
die mogelijk de nieuwe eigenaar wordt van 
de hele campus. De vier partijen tekenen een 
intentieovereenkomst als eerste stap richting 
een overdracht. Daarvoor moeten nog een 
aantal zaken verder uitgewerkt worden onder 
meer over de samenwerking, toekomstvisie, de 
afspraken rond de verkoop van de gronden en 
financieringen. 

De  Automotive  Campus is van groot belang 
voor de gemeente Helmond, de regio en de 
provincie. Een florerende  campus  versterkt de 
positie van de Brainport-regio  en zet de regio 
krachtig op de kaart bij ruimtelijke, economische 
en mobiliteitsontwikkelingen.  De campus heeft 
in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt. En nu is het tijd voor de volgende 
stap.  
 
De overheid heeft de afgelopen jaren samen met 
Bouwbedrijf Van de Ven al volop geïnvesteerd 
in de opbouw van de Automotive Campus. 
De  provincie en gemeente Helmond zijn van 
mening dat door verkoop aan een private partij de 
campus zich verder en vooral sneller en beter kan 
ontwikkelen. Verkoop aan Bouwbedrijf Van de Ven 
en  Ramphastos  Real  Estate  Investments, de 
partij achter onder andere de High Tech Campus 
in Eindhoven,  biedt voor  de  campus  een  solide 
toekomst.  
 
“De Automotive Campus in Helmond is een 
van de belangrijke werklocaties in Brabant. Het 
draagt bij aan een topvestigingsklimaat en aan 
de innovatiekracht van Brabantse bedrijven in 

de sector high tech automotive en smart mobility. 
Het is een omgeving waar de samenwerking 
binnen de triple helix (ondernemers, onderwijs 
en overheden) echt zichtbaar wordt gemaakt en 
waar veelbelovende start ups kunnen floreren 
zoals bijvoorbeeld  Lightyear. De stap naar een 
private eigenaar is belangrijk voor de volgende 
stap van de campus”, onderstreept gedeputeerde 
Erik Ronnes van Wonen en Ruimte het belang van 
de campus.  
 
Wethouder Van de Brug van Economie en 
Innovatie, Arbeidsmarkt en Financiën: “De 
doorontwikkeling van de Automotive Campus 
is belangrijk voor Helmond. Niet alleen 
voor de werkgelegenheid, maar ook voor 
de  automotive  industrie.  Op de Automotive 
Campus bewijzen we immers iedere dag dat 
we in Helmond de makers van de toekomst 
zijn. Of het nu gaat om  Altran,  Dens  of  het 
al genoemde  Lightyear.  We laten met de 
voorgenomen verkoop niet alles los, maar blijven 
samen sturing geven aan de campus.” 
 
Bij de verkoop willen de overheden 
de maatschappelijke waarden voor de toekomst 
zekerstellen.  Daarom  wordt er samen met  de 
betrokken partijen een toekomstvisie opgesteld. 
Hierin wordt afgesproken welke stappen in 
de toekomst gezet worden om de belangrijke 
samenwerking tussen de overheid, het onderwijs 
en de arbeidsmarkt (triple helix) te behouden.   
De komende tijd wordt een aantal zaken verder 
uitgewerkt zoals een bodemonderzoek en 
juridische en fiscale afspraken. Naar verwachting 
wordt voor de zomer van 2021 de daadwerkelijke 
verkoop gesloten.  

F | Gemeente Helmond.

Provincie en gemeente 
Helmond zetten stap 

richting de 
privatisering van de 
Automotive Campus 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Voor ons promoteam Elzas Marketing zijn wij op zoek naar 
enthousiaste jongeren tussen de 15 en 20 jaar. 

Heb je zin om ons team te komen versterken, en tijdens 
festiviteiten in de Elzas Passage aanwezig te zijn, geef je dan nu op. 

Je krijgt hier tevens een leuke vergoeding voor.  

Schrijf een e-mail met je naam, leeftijd en telefoonnummer naar 
info@elzas.marketing

Je krijgt altijd antwoord. 
Mocht je vragen hebben kun je natuurlijk ook altijd bellen 

0653 417605.

ELZAS MARKETING
PROMO TEAM

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

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

vóór woensdag 27 januari
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

ABDIS | BLIEK | BUITENKANS | DRIEHOEK | ERNSTIG | IEDERE | IMPACT
INKOMEN | KOLOM | KRITIEK | LEKKERE | MAGGI | MEMOIRES 

MONUMENT | NOOIT | OMNIBUS | ONMIN | POLYGAMIE | QUOTUM
REGELEN | REVENU | RIJKDOM | STAMP | TEGENSPOED | TORTILLA

UITSLOVEN | UITSTAPPEN | WINNEN

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

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

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

Winnaar week 1: Susan Habraken. Antwoord: GEHEIM.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

BINNENSTAD Vanaf 5 maart is het kantoor  
van ABN Amro aan de Kasteel Traverse 
defi nitief gesloten. Alle klanten die in de buurt 
wonen, hebben hierover een brief ontvangen. 
De bank geeft aan dat steeds meer klanten 
hun bankzaken online regelen. Door corona is 
dat nog eens in een stroomversnelling geraakt.

Helmondse klanten die toch de bank op 
kantoor willen bezoeken, moeten voortaan naar 
Eindhoven. Dit stuit op weerstand van diverse 
ouderen die in de buurt wonen. Zij niet het zien 
zitten om naar Eindhoven te reizen. Daarnaast 
zijn alle geldautomaten in de nabije omgeving 

van de Kasteel Traverse buitenautomaten, 
terwijl de meeste ouderen toch liever binnen 
pinnen. Zij denken eraan om over te stappen 
naar een andere bank.

ABN Amro is niet de enige die kampt met minder 
kantoorbezoekers, steeds meer bankfi lialen 
sluiten hun deuren omdat er minder gebruik 
van gemaakt wordt en ondertussen de kosten 
gelijk blijven. 
Veel ouderen vinden het echter niet prettig om 
hun bankzaken online te regelen, weten niet hoe 
het moet of hebben simpelweg geen computer 
in huis.

CENTRUM Bijna 30% van de medewerkers 
van woonzorgcentrum Savant de Ameide is 
de afgelopen anderhalve week positief getest 
op corona, evenals zestien bewoners. Eerder 
deze crisis kampte een afdeling met bewoners 
met dementie ook al met besmettingen, maar 

een uitbraak als deze bleef tot nog toe uit. De 
organisatie doet er alles aan de besmettingen 
een halt toe te roepen. Een apart team verzorgt 
besmette bewoners en er zijn ondere andere 
medewerkers van andere locaties ingezet om 
toch voldoende mankracht te hebben.

STIPHOUT “Met carnaval mag niemand 
alleen zijn!” aldus voorzitter Jorg van 
Stiphout van CV de Spurriezeiers. En 
daarom heeft de vereniging geheel binnen 
de coronamaatregelen ruimte gevonden 
om online de carnaval naar de mensen te 
brengen.

CV de Spurriezeiers gaat voor een liefdevol 
evenement, waar alle monumenten van de 
vooravonden van CV de Spurriezeiers voorbij 
komen. Van Prinsenonthulling en -receptie, tot 
de boerengildeavond of een echte zeivuravond. 
Alles komt aan bod in een kort maar krachtig 
programma, live uitgezonden via YouTube. 
Prins Mart gaat in samenwerking met de VAC 
(Vorst, Adjudant, Ceremoniemeester) en Rob 
Scheepers (Helmond) een leuke avond vol 
optredens van onder andere Immer Hansi, DJ 
Tom van de Meulenhof, sketches en muziek 
presenteren. 

Het evenement vindt plaats op 30 januari 2021 
om 20:00 uur en is vrij en gratis toegankelijk. 
Via de website van de Spurriezeiers kan een 
toegangskaart verkregen worden, welke tevens 

geldt als lot voor de loterij tijdens deze avond. 
“Het staat vrij om een donatie te doen aan 
onze vereniging bij het verkrijgen van een gratis 
toegangskaart, wij vinden het belangrijk dat 
carnaval gevierd wordt. Carnaval gaat door, ook 
dit jaar, volgens de geldende regels en richtlijnen. 
Dit alles in nauw overleg met gemeente 
Helmond”, aldus voorzitter Van Stiphout.

Kantoor ABN Amro sluit, 
veel ouderen teleurgesteld

Woonzorgcentrum Savant 
de Ameide getroff en door 

corona-uitbraak

All you need is carnaval!
CV de Spurriezeiers 
organiseert online 

carnavalsevenement

F | CV De Spurriezeiers.

WWW.HELMONDNU.NL
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• Lever 3 kassabonnen van *deelnemende     
winkels in bij: Romonesco Slager-Traiteur of      
bij Bakkerij der Kinderen. 

• Je ontvangt dan direct een voucher van €2,50. 
Deze vouchers zijn in te leveren na de lockdown 
bij de winkels die nu helaas gesloten zijn!

• Actie periode 25 januari t/m 7 februari.

Steun 
   de lockdown

ONDERNEMERS
     van 
 winkelcentrum de Bus

*Deelnemende winkels: 
Supervlaai, Romonesco Slager-Traiteur,  Plus Bouwmans, Hans Deelen 
Groenten en Fruit, Bakkerij der Kinderen, Duijmelinck Delicatessen, 
Restaria de Bus, Vis & CO, Chinees Restaurant Happy Valley.

HELP JIJ OOK MEE?

Gratis aan huis bezorgd. 
R. Deelen   06-13612876   rolanddeelen@upcmail.nl 
M. Deelen   06-54637563   deelenmark@gmail.com 

www.deelenmenswear.nl

OUTFIT OP MAAT!

HELMOND-NOORD De ondernemers in de 
Bus zijn altijd actief en organiseren veel voor 
hun klanten. Maar nu hebben ze een actie 
verzonnen die niet alleen voor hun klanten 
een goede deal is, maar vooral voor de collega-
ondernemers die door de coronamaatregelen 
helaas hun winkel hebben moeten sluiten. 
De winkeliers die nog wel open mogen gaan 
daarom helpen, samen met hun klanten. 

Klanten van winkelcentrum de Bus kunnen 
drie kassabonnen van de deelnemende 
winkels inleveren bij Bakkerij der Kinderen of 
Romonesco Slager-Traiteur en ontvangen dan 
direct een voucher van € 2,50. 
Deze is na de lockdown te besteden bij een van 
de winkels die nu dicht zijn. Hoe leuk is dit? Met 
deze actie ‘Steun de lockdown winkeliers van 
winkelcentrum de Bus’ laten ze weer zien hoe de 

verbondenheid onder de diverse ondernemers 
is. Helpen jullie ook mee?

Deelnemende winkels:
Supervlaai, Romonesco Slager-Traiteur, Plus 
Bouwmans, Hans Deelen Groenten en Fruit, 
Bakkerij der Kinderen, Duijmelinck Delicatessen, 
Restaria de Bus, Vis & CO, Chinees Restaurant 
Happy Valley

Winkels waar straks de vouchers zijn in te 
leveren:
Karakter Kapper, Marie’s Fashion, Primera de 
Luifel, Comtr Gordijnen, Onje Clonje, Feestshop 
de Ballon

De actieperiode om te sparen loopt van 
25 januari tot en met 7 februari.

Ondernemers 
Winkelcentrum de Bus 

helpen elkaar

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

NU TE ZIEN OP YOUTUBE
ZOEK NAAR ‘HELMONDNU’ VOOR HET KANAAL

WWW.HELMONDNU.NL

Ophalen van prins Mart d’n Uurste 
bĳ  de Spurriezeiers

BEZORGERS GEVRAAGD VOOR: 
CENTRUM EN 

BROUWHUIS/RIJPELBERG

BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912 BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912 
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www.roc-teraa.nl

Gefeliciteerd!
We zijn trots op onze studenten, 
collega’s en iedereen waar we 
mee samenwerken: samen hebben 
we dit voor elkaar gekregen!

ROC Ter AA beste roc van Brabant én 
Limburg volgens de Keuzegids Mbo 2021

Beste van Brabant én Limburg!

HELMOND De prijs bestaat uit een 
beeld van kunstenaar Willem van der 
Velden en een bedrag van 2.500 euro. 
Directeur Bart van den Akker ontving 
de prijs van de juryvoorzitter, Bob 
Grijpstra, en voorzitter van Stichting 

Carat, Gerard Groot. Hij is zeer blij met 
de erkenning die hij heeft gekregen. 
Het bedrag komt ten goede aan de 
stichting en wordt ingezet om verdere 
naamsbekendheid te krijgen binnen 
Nederland, Europa en zelfs wereldwijd.

De Carat aanmoedigingsprijs (1.000 
euro) gaat dit jaar naar theaterproject 
Waskracht. Na een jaar uitstel (door 
corona) trekt Waskracht in juni 2021 
op een platte kar door Helmond. Net 
zoals de wasvrouw vroeger rondging 
om de was op te halen. De Waskracht 
Karavaan verbindt alle wijken van 
Helmond aan en met elkaar door een 
web van verhalen te weven. Verhalen 

uit het leven gegrepen, herkenbaar voor 
iedereen, met de was als verbindende 
factor.

Sinds 2000 wordt elke twee jaar 
de Carat Cultuurprijs uitgereikt om 
stichtingen die cultuurparticipatie 
en cultuurbeleving binnen Helmond 
stimuleren, te bedanken voor hun 
inzet. Eerdere winnaars waren  onder 

andere Mannenkoor Lambardi (2002), 
Stichting Stadspromotie Helmond 
(2008), Literair Café Helmond en 
Stichting Goeikes (2018). Carat bestaat 
uit ruim veertig voornamelijk uit 
Helmond afkomstige ondernemingen. 
Gezamenlijk ontwikkelen, realiseren én 
financieren zij een keur aan culturele 
projecten, die bestemd zijn voor de 
Helmondse gemeenschap. 

Stichting HomeComputerMuseum wint Carat Cultuurprijs

Theaterproject Waskracht wint Carat aanmoedingsprijs. 
F | Wim van den Broek.

De Stichting HomeComputerMuseum heeft de Carat 
Cultuurprijs 2020 gewonnen.  De stichting heeft als 

doelstelling het conserveren en (interactief) beschikbaar 
stellen van de geschiedenis van de thuiscomputer voor en 
met huidige en toekomstige generaties. Binnen Nederland 
heeft het HomeComputerMuseum een essentiële rol in het 
behoud van Digitaal Erfgoed. Daarnaast helpt het museum 
binnen de gemeente de inwoners met computerproblemen 
én draagt het bij aan het bieden van werkgelegenheid aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Stichting HomeComputerMuseum wint de Carat Cultuurprijs. F | Wim van den Broek.
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We beginnen mee het leuke. Hedde 
gullie de kaai leuke serie op TV 
al gezien Typisch Helmond-West? 
3 weken lang elke avond om 
19.20 uur op NPO2 te zien en ik 
ben fan vanaf dag 1. Heerlij ke TV, 
heerlij ke mensen. De zorgzaam-
heid voor elkaar, de sociale contro-

le maar zeker ook de gezelligheid. 
Hier mag iedereen zichzelf zij n.
Wat geweldig die leuke speel-
goedkar van de LEVgroep, die 
elke woensdagmiddag op het 
veldje staat en waarmee heel veul 
kids speulen, begeleid door Wes-
sel, een jeugdwerker die hier zelf 

is opgegroeid. Het snoepwinkeltje 
gerund door Nick doet me den-
ken aan mij n eigen jeugd in een 
Tilburgse volkswij k. Daar heb ik 
als kind wat afgesnoept. Maar ge 
kunt er ook binnen lopen voor een 
bietje buurt. Ik vind het ook keis-
kon gefi lmd, vural de beelden met 
drones zij n geweldig. Men favorie-
ten zij n Maartje en Corline, vural 
de kleurige schutting van deuren 
vind ik geweldig en dat vogelhuis-
ke prachtig gemaakt. De liefde 
voor elkaar spat van het scherm. 
Zo zij n er zeker nog meer karak-
teristieke personages te zien. Als 
ge nog niet gekeken hed, moete ze-
ker komende week kij ken. Dat is 
alweer de laatste week dat het te 
zien is. Zo leuk deze serie.
 
Dan nou het NIET leuke van deze 
column. Das toch wel de grij ze 
container waar we ineens zonder 
persoonlij k bericht veul meer voor 
moeten gaan betalen. Het zoge-
naamde Diftar systeem. Vural de 
communicatie van de gemeente 
naar de bewoners is men een doorn 
in het oog. Vurige week stond er in 
de Loop trouwens un goeie duide-
lij ke uitleg wat het nieuwe systeem 
precies inhoudt. Vur veul gezinnen 

is het een hilleboel geld wat het 
duurder gaat worden. En om alles 
bij  te kunnen houden moet je zelfs 
inloggen met je DigiD, voor oudere 
mensen ook niet altij d makkelij k.
Ik vind echt dat de gemeente, zeker 
bij  dit soort ingrij pende en kosten-
verhogende maatregelen vur alle 
burgers, haar verantwoordelij k-
heid moet nemen en goed moet 
communiceren met wat er nu pre-
cies is veranderd en hoe je ermee 
om moet gaan.
De mensen misschien toch nog 
langer de mogelij kheid geven gra-
tis om te laten ruilen naar een 
kleinere container wat best veul 
geld scheelt op lange termij n, dan 
kunde hem ook wat vaker buiten 
zetten. In de zomer met hoge tem-
peraturen wel �ij n. Ik had in ieder 
geval een brief wel op zun plaats 
gevonden. Communicatie is toch 
wel heul belangrij k in alle relaties 
ook die van de gemeente en zij n be-
woners! 
 
Tot volgende week. Fij n weekend.

Leuk/niet leuk 

Ons vertelt...

Houdoe!

HELMOND Alle mbo-colleges live 
Net als tijdens de reguliere open avond, 
kun je binnenlopen bij de verschillende 
colleges en opleidingen. Alleen doe je 
dat nu digitaal. Tussen 18:00 en 21:00 
uur  zitten we voor je klaar  en  word 
je hartelijk ontvangen  door onze 
docenten.  Je kunt meerdere digitale 
lokalen bezoeken  en zo  kennismaken 
met verschillende opleidingen. 
Na afloop toch nog een vraag? Geen 
probleem. De rest van de week 
kun je ’s avonds chatten met de 
loopbaanadviseurs van ROC Ter AA. 
 
Onbeperkte groepsgrootte 
Online is er plaats  voor iedereen. 
Familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden; voel je welkom 
en ontdek ROC Ter AA.  Meld je aan 
voor  het digitale lokaal dat  je wilt 

bezoeken via onze website 
www.roc-teraa.nl/openavond2021   
 
ROC Ter AA
ROC Ter AA telt ruim tachtig mbo-
opleidingen op het gebied van bouw, 
business, design, dienstverlening, 
entree, ict, onderwijs en kinderopvang, 
techniek en technologie en zorg 
en welzijn. Daarnaast wordt 
volwasseneneducatie aangeboden en 
vavo-opleidingen. ROC Ter AA heeft 
vijf locaties verdeeld over Helmond, 
Mierlo en Deurne. 
Een opleiding bij ROC Ter AA is een 
goede keuze. In de Keuzegids Mbo 
2021 staat ROC Ter AA in de categorie 
brede mbo-scholen (roc’s) landelijk 
op de vierde plaats en is daarmee 
het  beste  roc  van Noord-Brabant én 
Limburg!

Open avond 
ROC Ter AA Helmond online 

F | ROC Ter AA.

Maandagavond 1 februari houdt ROC Ter AA Helmond een 
online open avond. Je kunt die avond digitaal binnenlopen 
bij de verschillende colleges en al je vragen stellen. Bezoek 

vanuit je luie stoel onze mbo-colleges, ontdek de opleidingen 
en maak kennis met onze docenten.

0492-845350
info@

adcommunicatie.nl

GOED 
DRUKWERK 
BESTELLEN? 
ADCOMMUNICATIE 

BELLEN!

OOK VOOR UW 
RECLAME 

VERSPREIDING
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse 
wijk Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste 

activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig 
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor 

mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag 
professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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v

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Donderdag 21 januari 19.00 uur Lucia kek Mierlo-Hout

Zaterdag 23 januari 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
19.00 uur Lucia kek Mierlo-Hout, Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers;

Zondag 24 januari 09.30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Martien Dirks; Jan van der Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik;; Cisca Schepers-van de 
Mortel; Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-Hendriks; Annemie van de Warrenburg-Nouwens; 
Toos van den Broek-Bax; Jan van Rest; Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie Kandelaars-
Verschure; Willemien van Roij-van Stiphout; Bep van Rijsingen-van Gennip; Wilma van den Berg-
Snijders.

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

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.

Zondag 31 januari 11.00 uur
Roos van de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van 
Wetten.

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. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

Ook met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

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.

‘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

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

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam en 
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. 
Zo laten we geen extra zorgen achter. 
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang. Maak gerust een afspraak 
voor een rondleiding met de electrocar of een 
oriënterend gesprek. 

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen 

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
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LEUK VOOR JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirt ,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

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

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!

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

Helmond blijft chemievrij werken 
in de openbare ruimte
De partijen SP Helmond, Lokaal 
Sterk en GroenLinks Helmond 
dienden gezamenlijk een motie in 
om het college te verzoeken vast te 
blijven houden aan de werkwijze om 
lokaal geen chemische middelen te 
gebruiken voor onkruidbestrijding. 
Ook zouden zij graag zien dat deze 
middelen uitgesloten blijven in de 
bestekken voor groenonderhoud. 

De gemeente werkt nu weliswaar 
al chemievrij zoals verzocht, maar 
na een gerechtelijke uitspraak op 
24 november 2020 is het gebruik 
chemische middelen niet langer 
landelijk verboden. 

Vandaar dat de partijen graag 
zouden zien dat ondanks het 
ontbreken van een landelijk verbod, 
de gemeente Helmond toch de 
werkwijze gaat vasthouden. Een 
meerderheid van de raad kon zich 
vinden in de motie.

Gemeente Helmond schenkt 
Helmonds
50plus Helmond en PvdA Helmond 
bracht een motie in waarmee zij 

het college wilde opdragen om met 
ingang van heden alle kerst- en 
andere personeelsgeschenken te 
laten verzorgen door Helmondse 
ondernemers. 

De meerderheid van de raad stemde 
echter niet in met deze motie. Het 
college heeft eerder al aangegeven 
dat zij, achteraf gezien, andere 
keuzes hadden moeten maken en 
beloofde in de toekomst rekening te 
houden met de lokale ondernemers. 
Gelet op die toezegging waren velen 
van mening dat de motie overbodig 
was.

Voortzetting landelijk 
vuurwerkverbod voor 
particulieren
GroenLinks Helmond, SP Helmond 
en 50Plus Helmond vroegen 
met een motie het college om 
bij het kabinet aan te dringen op 
het voortzetten van het landelijk 
vuurwerkverbod voor particulieren 
zoals dat afgelopen jaarwisseling 
van kracht was. 
Een meerderheid van de 
gemeenteraad stond achter deze 
motie, waardoor ook deze motie 
werd aangenomen.

Uit de raads-
vergadering… 

De eerste bijeenkomst van de gemeenteraad in 
2021 heeft plaatsgevonden. De vergadering begon 

traditiegetrouw met de nieuwjaarstoespraak van de 
burgemeester, waarbij ze uiteraard stil stond bij corona 

en de gevolgen hiervan voor de Helmondse politiek 
en haar inwoners. Nadat het raadsvoorstel over de 

ontwikkeling en positionering van de sociale teams was 
aangenomen, werden ook een drietal moties besproken.

Jazeker, onze immer actieve Ad van 
Schijndel wordt aanstaande zondag 
90 jaar, je zou het niet zeggen, maar 
het is wel waar.Nog elke week zorgt hij 
dat onze weekkrant op donderdag bij 
onze verspreiders terecht komt. Ook 

andere ritten (door de hele Benelux) 
en werkzaamheden pakt hij nog aan.
We wensen Ad nog vele jaren in goede 
gezondheid en dat hij ons nog lang 
mag bijstaan.
Team Weekkrant De LoopF | Adcommunicatie.

HELMOND Als je niet naar school 
kunt en je huiswerk is al af, wat 
doe je dan? De 9-jarige Elise 
Tuinenbreijer en 8-jarige Sterre 
Dekker zitten samen in groep 5 
van de Wilhelminaschool, maar op 
dit moment hebben ze natuurlijk 
thuisonderwijs. 

Samen bedachten ze het plan om 
zelfgemaakte armbandjes te gaan 
verkopen. De bestellingen kwamen 
direct binnen en werden keurig 
volgens de RIVM-richtlijnen op gepaste 
afstand aan huis afgeleverd. Het werd 
al snel een kleine onderneming en 
ze verdienden er leuk aan, maar de 
vriendinnen wilden het geld zeker 

niet voor zichzelf houden. Ze waren 
unaniem: het geld was voor de 
zorgverleners in het Elkerliek, omdat 
die al tijdenlang zo ontzettend hard 
moeten werken en wel een bedankje 
verdienen. Van de opbrengst van hun 
kleine onderneming hebben ze 35 
pakken koeken en drop gekocht die 
ze vervolgens ’s middags spontaan 
kwamen afgeven in het Elkerliek. 

In een lieve kaart was omschreven 
dat ze zo dankbaar waren voor alle 
goede zorg in Helmond. “Jullie zijn 
de beste”, zo stond beschreven. De 
koeken werden heel goed ontvangen 
en zijn inmiddels over de verschillende 
afdelingen verdeeld. 

Sterre en Elise bij  het Elkerliek. 
F | Marlieke Putmans.

Hartverwarmende actie van Helmondse 
vriendinnetjes voor Elkerliek

Onze ‘jongste’ medewerker 
wordt 90 jaar! 
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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

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
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1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
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Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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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? Div Abraham en 
Sarah opblaasfiguren voor jong 
en oud € 35,- tel. 0492-510855 

www.ikgeefeenfeestje.nl

Muzikaal coronaproof cadeau!
Verras iemand met een 

huiskamerconcertje, voor elk 
feestje en elk genre! 
Bel 06-27295508

ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP

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

Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

BUSINESS     OWNER

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 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages 
(bezemschoon). Ook voor 

kleine verhuizingen en 
herstelwerkzaamheden 

aan huis en tuin. Bel Twans 
Woningontruiming: 

06-13208306.

Overname 
praktijk voor fysiotherapie

Edwin Lim neemt met ingang van 
1 februari de praktijk voor fysiotherapie

van Marc de Jong aan de 
Cortenbachstraat 130 in Helmond over.
Marc de Jong nam destijds in 2006 de 
praktijk over van Harry Thommassen.

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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