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Klein beetje lucht voor niet-essentiële winkels

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

 

 

Er is gelukkig wel een klein lichtpuntje: 
vanaf volgende week mogen niet-
essentiële winkels open voor het 
zogeheten ’click & collect’. Hierbij 
bestelt de klant vanuit huis wat hij of 
zij wil kopen en kan het vervolgens, 
later op de dag, buiten ophalen bij de 
betreffende winkel. Deze constructie zal 
nog niet winstgevend zijn, maar het is in 

elk geval een stap in de goede richting. 
Voorlopig zal het beeld, zoals te zien is 
op de foto, nog niet veel veranderen. 
De foto is afgelopen woensdagmiddag 
gemaakt. Op dat moment was het enige 
rumoer in de stad afkomstig van werklui 
die de kerstverlichting aan het weghalen 
waren in de Veestraat. Een triest beeld, 
maar we moeten nog even volhouden. 

En we moeten onze lokale ondernemers 
blijven steunen, juist voor de extra 
zware laatste loodjes.

Volgend weekend is het Valentijnsdag. 
Het ultieme moment om je geliefde te 
laten weten wat hij of zij voor je betekent. 
En hoe kan dat beter dan met een mooi 
en passend cadeau, gekocht bij één van 
de vele ondernemers die onze stad rijk is.  

Je hebt nog ruim een week de tijd om 
je valentijnsinkopen te doen en met click 
& collect wordt het toch weer een beetje 
makkelijker gemaakt om bij je favoriete 
winkel te kunnen shoppen. Wat houdt 

je nog tegen? Steun de lokale winkeliers 
en verras je Valentijn! En als je echt niet 
weet wat je moet kopen, denk dan aan 
de HellemondGift, hiermee kan je liefste 
zelf een mooi cadeau uitzoeken.

HELMOND De persconferentie van afgelopen dinsdag stemde niet 
vrolijk: de lockdown wordt verlengd tot begin maart, eind februari 

wordt alles opnieuw bekeken. Voor ondernemers was dit een zoveel-
ste klap in het gezicht: weer drie weken langer het hoofd boven 

water zien te houden zonder noemenswaardige inkomsten. 

F | Wendy Lodewijk

WWW.
HELMOND
NU.NL
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Rieter: De scheve 
sierschoorstenen soap

De wethouder gaf aan dat er geen 
sprake is van een constructiefout en 
dat er geen hulp vanuit de gemeente 
zal worden geboden. Helaas! Voor de 
bewoners voelde het alsof ze met een 
kostbaar probleem zijn opgezadeld 
en het zelf maar moesten uitzoeken. 
Een tuitje vervangen kost 2000 euro. 
Afbreken mag niet omdat ze bij de 
architectuur van de wijk horen. Helder 
Helmond heeft toen opgeroepen om 

met de bewoners in gesprek te gaan en 
het probleem in kaart te brengen. Om 
zodoende de bewoners enigszins gerust 
te stellen. 

Gelukkig kwam er een steekproef 
onder leiding van Stam + De Koning 
en Bouwfonds Property Development 
(BPD), de bedrijven die destijds 
betrokken zijn geweest bij de bouw van 
veel woningen met sierschoorstenen. 

Dat deze steekproef door de 
bouwbedrijven zelf wordt uitgevoerd, is 
volgens Helder Helmond merkwaardig. 
De slager keurt haar eigen vlees. Je kunt 
zo nooit spreken van een onafhankelijk 
onderzoek. De bewoners zouden nog 
voor de kerst duidelijkheid krijgen. En er 
is haast geboden, want voor sommige 
woningen vervalt de termijn uit de 
bouwrecht-garantie.

Eind januari, ver na kerst dus, is met 
moeite duidelijkheid verstrekt over de 
uitslagen van de steekproef: 23% scheve 
schoorstenen. Het probleem lijkt dus 
groter dan incidenteel wat achterstallig 
onderhoud. BPD houdt vol dat er geen 
sprake is van een constructiefout en 
blijft haar aansprakelijkheid afschuiven 
naar bewoners. De oorzaak van het 

probleem blijft onduidelijk. Het lijkt erop 
dat een second opinion daar uitsluitsel 
over moet gaan geven. Helder Helmond 
raadt de bewoners aan om dit keer wel 
een extern bureau in te huren. Hopelijk 
komt er snel duidelijkheid voor de 
bewoners en wordt er beter naar ze 
geluisterd. Wordt vervolgd!

PS. De afgelopen weken hebben 
veel Helmonders met verschillende 
problematiek Helder Helmond weten 
te bereiken na een oproep in mijn 
vorige column. Daarom nogmaals 
deze oproep. Heeft u het gevoel dat 
u van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd of ziet u door de bomen 
het bos niet meer, schroom dan 
niet en neem contact met ons op:
stemhelderhelmond@gmail.com

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest over 
losstaande en scheve sierschoorstenen in Brandevoort. 
Inwoners maakten zich zorgen, omdat een brief van de 

gemeente wees op mogelijk omvalgevaar. Als er wat zou 
gebeuren zouden de bewoners zelf aansprakelijk zijn voor 
schade. Wat is de oorzaak? Hoe groot is het probleem? Wie 

moet opdraaien voor de kosten? Reden voor Helder Helmond 
om hier aandacht voor te vragen. 

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Weekaanbiedingen
200gr voor € 2,95
400gr voor € 4,95 

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

1 kilo voor € 15
2 kilo voor € 25 Verse sliptong

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

 

Gerookte zalm 

vanaf € 4,95 

Verse 
kabeljauwfilet 

500 gr voor € 8
1 kilo voor € 13,95  

vissoep
3 verschillende

smaken 

7 februari

ONLINE open dag
Kies je voor het Jan van Brabant College?  
Dan kies je voor een gezellige, overzichtelijke school. 
Wij zien én kennen jou.
 
De vestiging Molenstraat biedt mavo, havo en vwo aan. Wij zijn een 
Brainportschool, wat betekent dat we samenwerken met bedrijven 
in de regio. Alle leerlingen kunnen hun talenten ontdekken en ont-
wikkelen, van programmeren tot Chinees en van sport tot design. 
Ook bieden we tweetalig onderwijs aan op mavo, havo en vwo. Op 
de Grote Jan word je een wereldburger!
 
De vestiging Deltaweg biedt mavo aan, waar les wordt gegeven 
volgens het unieke concept Deltawijs. Met thematische en onder-
zoekende projecten worden de leerlingen uitgedaagd, komen ze in 
actie en halen ze het beste uit zichzelf. Iedere leerling krijgt bij ons 
alle aandacht en ruimte om persoonlijk te groeien.

Live chat  
tussen 11.00 en 15.00

Virtuele rondleiding
door de school
www.janvanbrabant.nl
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

Leerlingen oriënteren 
zich online op toekomstige 

middelbare school 
HELMOND Dit schooljaar is een uitdaging voor leerlingen uit groep 8. Online onderwijs, veel 

veranderingen en door de coronamaatregelen ook nog eens minder mogelijkheden om middelbare 
scholen te bezoeken. Hoe bereiden leerlingen uit groep 8 zich voor op de keuze voor een middel-
bare school? Docenten van het Jan van Brabant College – Molenstraat vertellen hoe ze alles op 

alles zetten om ervoor te zorgen dat basisschoolleerlingen zich toch goed kunnen oriënteren

Online open dag
Op zondag 7 februari heeft het Jan 
van Brabant College een online open 
dag. Op de website van de school is er 
die dag een speciale open-dag-pagina, 
waarop onder andere allerlei filmpjes en 
een online rondleiding door de school 
te vinden zijn. Ook is er de mogelijkheid 
om live vragen te stellen aan docenten 
en andere medewerkers. Net als op een 
‘echte’ open dag dus!

Meeloopmiddagen
Na de carnavalsvakantie kunnen er 
waarschijnlijk weer meeloopmiddagen 
op school plaatsvinden, maar de 
afgelopen maanden hebben de 
docenten al hun uiterste best gedaan 
om leerlingen een kijkje te geven op 
hun toekomstige middelbare school. 
“Op 13 en 27 januari hebben we online 
meeloopmiddagen georganiseerd”, 
vertelt Ilse Delhaye, docent Lichamelijke 
Opvoeding en coördinator PO-VO op 
het Jan van Brabant College. De school 
gebruikte daarvoor het programma 
Google Meet, waarmee ook de online 
lessen worden gegeven tijdens de 
lockdowns.

“De leerlingen uit groep 8 beginnen 
allemaal in een Meet met mij”, vertelt 
mevrouw Delhaye. “Ik vertel ze wat 
meer over de school. Vervolgens 
mogen leerlingen kiezen of ze een 
Nederlandstalig of een Engelstalig lesje 
willen volgen.” Die Engelstalige lessen 
biedt de school aan omdat het Jan van 
Brabant College de enige middelbare 
school in Helmond en omstreken is 
waarop tweetalig onderwijs (tto) gevolgd 
kan worden. Tto wordt aangeboden 
op mavo-, havo- en vwo-niveau. “Na 
een half uur komen de leerlingen terug 
bij mij. Ze vertellen enthousiast hoe 

de lesjes waren en kiezen vervolgens 
welk lesje ze de tweede ronde willen 
volgen.” In totaal liepen zo’n 100 
leerlingen mee, verdeeld over twee 
dagen. Op 13 januari was de eerste 
meeloopmiddag met lessen Frans, 
Biologie, Physical Education en History. 
De uitnodigingsmail voor de middag 
was mysterieus. Leerlingen moesten 
namelijk een glas water klaarzetten 
van tevoren. Tijdens de tweetalige 
les Physical Education (Lichamelijke 
Opvoeding) van meneer Van Lieshout 
kwamen leerlingen erachter waarom. 
Na een half uur intensief sporten 
moet je natuurlijk water drinken! “De 
leerlingen waren heel enthousiast en 
stelden veel vragen”, vertelt meneer 
Van Lieshout. “Jullie zijn echte Jan van 
Brabanders!” zei hij dan ook trots tegen 
ze aan het eind van de les.

Mevrouw Blom gaf een lesje Frans, 
met daarin allerlei actieve opdrachten 
zoals zichzelf voorstellen in het Frans, 
een woordweb over Frankrijk invullen, 
kleuren en fruitsoorten in het Frans 
leren en uiteindelijk een spel waarbij 
leerlingen voorwerpen moesten 
zoeken en voor de camera houden. 
“Allez chercher une orange!” riep 
mevrouw Blom bijvoorbeeld, waarop 
alle leerlingen op zoek gingen naar een 
sinaasappel. “De leerlingen waren mij 
te slim af”, vertelt de docente lachend. 
“In plaats van voorwerpen te zoeken, 
zochten ze online een afbeelding op en 
lieten die via de camera aan mij zien. 
Vond ik wel slim van ze!” 

Mevrouw De Kramer gaf een 
Nederlandstalig lesje Biologie. Ze deed 
een quiz met de leerlingen waarbij voor 
iedereen in de top 3 iets te winnen 
viel. Ook bij meneer Schwirtz waren 

er prijzen te verdienen tijdens de 
Engelstalige les History (Geschiedenis). 
“Ik nam de leerlingen mee van de 
prehistorie tot aan de middeleeuwen,” 
vertelt de docent. “De leerlingen waren 
heel enthousiast over de quiz en 
stiekem viel het ook best wel mee om 
Engels te horen en te spreken, zeiden ze 
aan het eind.”

Twee weken later, op woensdagmiddag 
27 januari, liepen weer 50 leerlingen 
uit groep 8 een dagje online mee op 
de Grote Jan. Dit keer waren er lessen 
Frans, Tekenen/Design, Physics en 
Mathematics. Bij die laatste les werd 
er volledig in het Engels gesproken over 
3D-figuren. Mevrouw Bouwmeester 
gaf leerlingen de opdracht om allerlei 
3D-figuren te zoeken in huis en die in 
het Engels te beschrijven. “Het was leuk 
om alle leerlingen op camera te zien”, 
vertelt ze. “Leerlingen vonden het tof 
en Mathematics leek hen een erg leuk 
vak na het digitale lesje. Ook was het 
leuk dat de kinderen meteen hun Engels 
konden oefenen.”

Mevrouw Kerkhof gaf de les Tekenen/
Design. “Ik begon door wat uitleg te 
geven over de kunstvakken op het Jan 
van Brabant College”, vertelt de docente. 
“Ik legde leerlingen uit wat creativiteit 
is en waarom dat zoveel meer is dan 
‘leuk kunnen tekenen’. Creativiteit 
is problemen oplossen.” Leerlingen 
kregen korte tekenopdrachten. Hoewel 
elke leerling dezelfde opdracht kreeg, 
bijvoorbeeld om een ‘bananenwagen’ 
te tekenen, zagen de tekeningen er 
allemaal anders uit. “Ik wilde ze laten 
zien dat bij het vak Kunst de uitkomsten 
van opdrachten heel persoonlijk zijn. 
Verder heb ik wat uitleg over sketch.
io gegeven om te laten zien dat 

kunst maken ook digitaal kan.” Na de 
carnavalsvakantie zijn er weer drie 
meeloopmiddagen, op woensdag 24 
februari, 3 maart en 10 maart. Als de 
coronamaatregelen het toelaten, zijn 
deze middagen op het Jan van Brabant 

College – Molenstraat. Leerlingen van 
alle niveaus zijn welkom: mavo, havo 
en vwo. Leerlingen kunnen kiezen 
tussen Engels- en Nederlandstalige 
lessen. Inschrijven kan op molenstraat.
janvanbrabant.nl/meeloopmiddag.

F | Jan van Brabant 

Douwe Egberts en AH Perla Spaarpunten voor kankeronderzoek
REGIO Aan alle inwoners van 
Nederland wordt massaal gevraagd 
om hun Douwe Egberts of Albert 
Heijn Perla spaarpunten in te 
leveren bij het Daniel den Hoed 
Fonds. Met deze spaarpunten 
worden gratis producten verkregen, 
welke verkocht zullen worden. 

De opbrengst van de verkochte pro-

ducten komt voor de volle 100% 
ten goede aan het Daniel den Hoed 
Fonds, waarmee baanbrekend 
kankeronderzoek in het Erasmus MC 
gesteund wordt. Bent u dus tijdens de 
‘vervelende’ coronaperiode uw kastjes 
of laatjes aan het uitzoeken en heeft u 
toevallig Douwe Egberts of AH Perla 
waardepunten gevonden en weet u 
niet wat u ermee wilt doen, doneer ze 

dan aan het Daniel den Hoed Fonds. 
Het Daniel den Hoed is één van de 
elf fondsen van de Erasmus MC 
Foundation. U mag de punten gratis 
opsturen naar: Daniel den Hoed Fonds
Antwoordnummer 80133-GK212
3080 VB Rotterdam
Voor info: bel naar 06 – 41 03 58 72 
of 010 – 703 48 02 
Samen maken we kanker kansloos.

Laat kankeronderzoek niet lijden door corona
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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
• Rijpelberg: donderdag 11 februari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Maas;
• Brouwhuis: donderdag 11 februari van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Maas; 
• Helmond-West: donderdag 11 februari van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 11 februari van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk.

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 wijkadviseur@helmond.
nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, aan welk wijkspreekuur 
u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail 
met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de 
online vergadering. U kunt zich uiterlijk een dag voor het spreekuur tot 17.00 uur 
aanmelden.

Bekendmakingen
 

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

Wethouder Ebbenlaan 30 28-01-2021 Tijdelijk inrichten Sporthal De Braak als 5778905

   locatie voor toediening vaccin covid-19. 

 

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

Bachlaan 2 25-01-2021 verhogen aanbouw 5746005

Mierloseweg 86J 26-01-2021 wijzigen winkel naar appartementen 5633519

Kluisstraat 12A 26-01-2021 wijzigen begane grond en splitsen woning 5661343

Zonnedauwsingel 20 27-01-2021 realiseren carport 5709797

Venstraat 12 27-01-2021 plaatsen dakkapel (achterzijde) 5576987

Nassaustraat 19 29-01-2021 maken uitweg 5749991

Beemweg (ong) sectie F 242 29-01-2021 plaatsen keerwanden 5492945

Wethouder Ebbenlaan 30 01-02-2021 Tijdelijk inrichten Sporthal De Braak als  5778905

  locatie voor toediening vaccin covid-19.

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

Bezemheide 10 Maken uitweg 5680779

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

 

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

Ansemhoek 1 02-12-2020 bouwen bouwwerk en erf-  5643481

  of perceelafscheiding 

Breedijk 1B en 1C 10-12-2020 oprichten 2 bedrijfshallen 5664767

Binnen Parallelweg 4 09-11-2020 wijzigen gevel 5585125

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. De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele 

bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen heeft beslist. 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Zuid Koninginnewal 9,  26-01-2021  oprichten 4 stadswoningen 4370427

9A, 11 en 13 

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.

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

Toyota Helmond B.V.                   Varenschut 5 Het plaatsen van een washal voor 

het reinigen van de eigen auto’s. 

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  

Malinowski, D.  05-10-1971

Szulc, D.P.  27-06-1972

Fernandes Cristo, F.A.  19-07-1993

Bytnar, T.  12-07-1963

Lakatosoca, Z.  08-05-1963

Maciula, W.  10-10-1969

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met ge-bruik van de laadpaal in de volgende straat: Diepenbroeksingel (VKB 2101).

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.
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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

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 en dergelijke. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Beks, D.F.G.   01-07-1997

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, 5700AZ 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 te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 4 februari 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

Veel inwoners melden zich in 
Helmond om te helpen bij  bij zondere 

Tweede Kamerverkiezingen

Burgemeester Blanksma: “Het is 
fantastisch om te zien dat zoveel 
inwoners betrokken zijn en graag een 
bijdrage willen leveren. Bij reguliere 
verkiezingen helpen al zeker 500 
mensen. Dit jaar hebben we 800 
mensen nodig. We zijn er dus nog 
niet helemaal. We zoeken nu nog 
procesbegeleiders en vooral tellers. Dus 
aanmelden kan nog steeds. Graag zelfs!”

Coronamaatregelen stembureaus
De gemeente zorgt ervoor dat 
alle stemlocaties voldoen aan de 
coronamaatregelen en zijn voorzien van 
alle benodigde beschermingsmiddelen, 
zodat inwoners veilig kunnen stemmen 
en de stembureauleden hun werk veilig 
kunnen doen.

Briefstemmen
Inwoners van 70 jaar en ouder hebben 
de mogelijkheid om via brief te stemmen. 
Zij ontvangen hierover tijdig informatie 
van de gemeente. Vanaf 10 maart 
kunnen zij een briefstem uitbrengen. Zij 
kunnen deze per post naar de gemeente 
sturen of inleveren bij het afgiftepunt in 
de Stadswinkel. 

Vervroegd stemmen kwetsbare
inwoners op 15 en 16 maart
De gemeente opent op 15 en 16 maart 
voor deze doelgroepen 11 stembureaus, 
verspreid over alle wijken. De bureaus 
zijn op beide dagen open van 7.30 tot 

21.00 uur. Dat zijn: Wijkhuis brede 
school De Fonkel, Zaal de Koning, 
wijkhuis ’t Brandpunt, zalencentrum 
De Smed, wijkcentrum De Boerderij, 
de sporthal van wijkhuis brede 
school Westwijzer, wijkhuis De Lier, 
wijkcentrum Parkzicht, wijkhuis De 
Brem, wijkgebouw De Zonnesteen en 
Bibliotheek Helmond.

Op 17 maart veertien 
andere stembureaus vanwege
coronamaatregelen
Vanwege de coronamaatregelen vallen 
veertien bestaande stemlocaties af. Het 
gaat vooral om locaties die te klein zijn 
om de coronaregels te kunnen naleven. 
Daarnaast richt de gemeente dit jaar 
geen stembureaus in bij zorgcentra, 
zodat deze niet extra belast worden. De 
vervangende locaties zijn voor een groot 
deel in beheer van de gemeente. Deze 
locaties zijn erg groot en op sommige 
plekken is zelfs een tweede stembureau 
mogelijk. Ook is het mogelijk om op 
sommige bestaande plekken een extra 
stembureau te openen. In totaal zijn 
er op 17 maart, net als voorgaande 
verkiezingen, 34 stembureaus in 
Helmond geopend.

Ook stemmen tellen in VEKA-sporthal
Het tellen van de briefstemmen en de 
vervroegd uitgebrachte stemmen van 15 
en 16 maart gebeurt op 17 maart overdag 
in de VEKA-sporthal. De gemeente richt 

de hal in drie compartimenten in, zodat 
tellers en stemmers elkaar niet in de 
weg lopen en de coronamaatregelen 
optimaal nageleefd kunnen worden. 
De briefstemmen die op 17 maart 
binnenkomen, worden die dag na 21.00 
uur opgeteld bij de al getelde stemmen.

Toegankelijkheid
De meeste stembureaus zijn toegankelijk 
voor iedereen, zodat ook inwoners 
met een beperking op zoveel mogelijk 
plekken hun stem kunnen uitbrengen. 
De belangenorganisaties zijn nauw 
betrokken en helpen de gemeente bij 
het toegankelijk maken. Vanwege de 
coronamaatregelen zijn locatie sporthal 
Suytkade, gymzaal De Fonkel en VEKA 
sporthal onvoldoende toegankelijk te 
maken voor inwoners met een beperking. 
Meer informatie over de stemlocaties, 
toegankelijkheid, briefstemmen, 
stempassen en dergelijke is te vinden op 
www.helmond.nl/verkiezingen.

HELMOND Op woensdag 17 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het 
zijn dit jaar vanwege corona erg bijzondere verkiezingen. Omdat de verkiezingen verspreid over 

drie dagen plaatsvinden en ook briefstemmen mogelijk is, is er tijdens deze dagen veel extra hulp 
van inwoners nodig. Inmiddels hebben zich al bijna 700 mensen gemeld.

Aanmelden
Inwoners die zich willen 
aanmelden om te helpen 
bij de verkiezingen, 
kunnen dat doen via 
www.mijnstembureau-
helmond.nl/ondersteunend.

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

Van Oosterhout nieuw 
lid Raad van Bestuur 
Elkerliek ziekenhuis

HELMOND Vanaf 1 april 2021 start Raymond van Oosterhout als lid 
van de Raad van Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis. Samen met de 
huidige voorzitter, Eveline de Bont, vormt hij het collegiaal bestuur. 
Het taakaccent van Van Oosterhout zal liggen op onder meer 
bedrijfsvoering en financiën. 

Van Oosterhout is al veertien jaar werkzaam in de zorgsector en als bestuurder, 
directeur of manager verantwoordelijk geweest voor bedrijfsvoering en 
verschillende strategische organisatieveranderingen. Hij werkte ad interim 
onder meer in het Maasziekenhuis Pantein, Maxima MC, Karolinska UMC 
in Stockholm, Radboud UMC en Spaarne Gasthuis. De laatste jaren was hij 
bestuurder bij U-center (behandelcentrum voor mensen met psychische 
problemen en verslavingen).

De Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur van het Elkerliek 
ziekenhuis zijn blij met de komst van Van Oosterhout. Hein van der Zeeuw, 
voorzitter van de Raad van Toezicht, over de benoeming: “Raymond heeft 
een heldere en inspirerende visie op de gezondheidszorg, die nauw aansluit 
bij de huidige ontwikkelingen in het Elkerliek. Dit, in combinatie met zijn 
ruime bestuurlijke ervaring, maakt dat wij ervan overtuigd zijn dat Raymond 
van Oosterhout een belangrijke bijdrage zal leveren aan de toekomst van ons 
ziekenhuis.” 

Ook Van Oosterhout ziet zijn 
nieuwe positie vol vertrouwen 
en enthousiasme tegemoet: “Ik 
kijk ernaar uit om, vanuit een 
solide bedrijfsmatige basis, te 
werken aan zorgvernieuwing, 
ketensamenwerking en het 
verder versterken van de positie 
van het Elkerliek in de regio.”

Raymond van Oosterhout 
F | Elkerliek Ziekenhuis
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Gratis aan huis bezorgd. 
R. Deelen   06-13612876   rolanddeelen@upcmail.nl 
M. Deelen   06-54637563   deelenmark@gmail.com 
www.deelenmenswear.nl

Helmond en Geldrop.

Maak vooraf een afspraak. U kunt ook video bellen. 
Kijk op www.facebook.com/DeelenMenswear voor foto’s.

WIJ ZIJN OPEN 
VOOR OPHALEN/BEZORGEN!

SALE tot 
50%

check onze facebook voor foto’s.

ADVERTORIAL

Artrose is een aandoening van de gewrichten.  
Een gewricht verbindt twee botten met elkaar, 
om die botten soepel te laten bewegen zijn de 
uiteinden van die botten bekleed met een laagje 
kraakbeen. Men denkt vaak dat het gewricht is 
versleten maar het is het laagje kraakbeen dat 
om de botten zit wat dunner en onregelmatiger 
is geworden waardoor het gewricht minder 
soepel beweegt. Bij artrose is er vaak sprake 
van overbelasting en ontsteking van het 
gewricht. Artrose komt vaak voor in de heupen, 
de knieën en de vingers, maar kan ook in de 
andere gewrichten voorkomen. Veel mensen 
met artrose hebben vooral in de ochtend, na 
het opstaan last van pijnklachten of wanneer ze 
een tijdje stilgezeten hebben, de zogenaamde 
startpijn. Dit vermindert vaak weer na beweging. 
Ook kunnen de gewrichten een krakend geluid 
maken tijdens het bewegen. Dit is misschien 
een vervelend geluid maar het heeft verder niks 
te maken met de ernst van de beschadiging 

van het gewricht. De perioden waarin men 
klachten heeft kunnen ook variëren in perioden 
met weinig pijn en perioden met veel pijn. 
Artrose is niet te genezen, maar gelukkig zijn 
er diverse behandelmethodes om de klachten 
te verlichten. Verder is gebleken dat een 
verstandige leefstijl, voldoende bewegen, goede 
voeding, en een gezond gewicht een positief 
effect hebben op de klachten. De Fysioclub heeft 
een multidisciplinair programma ontwikkeld wat 
wordt ingezet om de klachten te verminderen.  
Hierbij zijn een fysiotherapeut, ergotherapeut, 
diëtist en een podotherapeut betrokken.
Binnen het programma werken alle 
zorgverleners nauw met elkaar samen, om 
een zo optimaal resultaat. Het programma 
bestaat uit testen en meten, fysieke 
training, voorlichting (balans in de dag en 
breineducatie), (omgaan met) hulpmiddelen, 
gedragsverandering en gezonde voeding. Het 
programma is stapsgewijs opgebouwd. Indien 
men gedurende de eerste stap te weinig 
progressie boekt, kan worden opgeschaald 
naar een intensievere behandeling.  

ARTROSE | FYSIOCLUB STEPPED - CARE PROGRAMMA

Wat is artrose?

Voor advies, meer informatie of aanmelden voor het 
Fysioclub | Artrose stepped - care programma, neem contact op met 

JVDI De Fysioclub via 085-7821616 | jvdi@fysioclub.nl | www.fysioclub.nl/jvdi

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

Aanbieding van de maand februari

1/2 liter zalm-roomsoep +
400 gram verse zalmfilet +

2 stuks zalm wraps +
200 gram zalmsalade

Van € 26.50 Nu voor € 15.95

DE FEBRUARI ZALMWEKEN 

Mierloseweg 41, Helmond. 

DE FEBRUARI ZALMWEKEN 

V ISSPEC IAL I TE I TEN

De 2e editie van Scoor een Boek! trapt af in Helmond-Peel

Naast sporten en spelen, is lezen erg 
belangrijk. Een goede taalbeheersing 
is de basis voor zelfstandigheid en 
een gezonde levensstijl. Met Scoor 
een Boek! willen we dat bereiken. 
In de komende 10 weken gaan 60 
klassen met 1.500 leerlingen van 33 
basisscholen zoveel mogelijk boeken 
lezen, thuis en in de klas. De leerlingen 
worden via videoboodschappen 
aangemoedigd door Helmond Sport 
spits Jordy Thomassen. Thuis kan het 
hele gezin meedoen aan de Scoor een 
Boek!-thuiseditie. 

Aftrappen
Op 1 februari wordt het Scoor een Boek!-
seizoen afgetrapt. Omdat de scholen 
gesloten zijn, vindt de aftrap per school 
plaats via een online bijeenkomst. Er 
is een speciale video opgenomen met 
Jordy Thomassen en Loewy the Cat, 

de mascotte van Helmond Sport, in de 
hoofdrollen.

Thuis scoren
Scoren kun je overal, ook thuis! Het hele 
gezin kan mee scoren, ook als de school 
niet aan Scoor een Boek! meedoet. Via 
www.scoorthuis.nl kun je meedoen 
aan allerlei leuke opdrachten, zoals 
het oplossen van puzzelverhalen, het 
maken van een TikTok-scoringsdansje 
en voorlezen uit je favoriete boek. De 
opdrachten zijn gericht op kinderen uit 

groep 5 en 6, omdat de schooleditie 
zich ook op deze groepen richt, maar 
de thuiseditie is geschikt voor alle 
leeftijden.

In de bieb scoren
Er kan ook gescoord worden in de bieb! 
Als de bibliotheken weer open zijn, kun 
je gratis komen lezen en bewegen met 
de spelers van Helmond Sport. Zij dagen 
je uit voor een potje voetbal en lezen 
voor uit sportieve boeken. Voor data, 
tijden en aanmelden kijk op: 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
scooreenboek  

Geschiedenis Scoor een Boek!
Scoor een Boek! is in 2012 opgezet in de 
provincie Groningen en wordt nu uitgerold 
over het hele land en ondersteund door de 
Eredivisie en de Eerste divisie. Landelijk 
nemen onder andere de volgende clubs 
deel: AZ, FC Groningen, FC Emmen, Go 
Ahead Eagles, Willem II, RKC, Heracles 
Almelo, PSV , FC Volendam en dus ook 
Helmond Sport.

REGIO Bibliotheek Helmond-
Peel en Helmond Sport zet-

ten samen hun kracht in. Het 
leesproject 'Scoor een Boek!' 
bundelt de populairste sport 

van de wereld met lezen. 
Het doel is om leerlingen uit 
de groepen 5 en 6 in Asten, 
Deurne, Helmond en Some-

ren te stimuleren om met 
plezier te (blijven) lezen. 

F | Bibliotheek Helmond-Peel

Online 
Sjansbal CV de 
Spurriezeiers 

Maandag 15 februari 2021
20.00 uur: Sjansbal on Air 

STIPHOUT De Sjansbalcom-
missie zal ons ook dit jaar niet 
teleurstellen en organiseert een 
topevenement dat geheel digitaal 
zal plaatsvinden. Er staat namelijk 
een online bingo-avond op het 
programma. De ouderwetse 
bingo wordt compleet nieuw 
leven ingeblazen. Er zijn uitzinnige 
prijzen te winnen, zoals een 
vette skippybal, een pluche roze 
unicorn en een leipe rollator! Op 
deze avond wordt de traditionele 
bingo afgewisseld met dance-offs 
van trouwe Sjansbalbezoekers, 
Sjan die losgaat op TikTok en nog 
vele andere magische momenten. 
Ook thuis kun je helemaal losgaan 
op de dampende, stampende 
beats van de DJ en onze ‘Freund 
der Partymeister’ komt een feestje 
met ons bouwen in de schuur! 
Bijzijn is meemaken!
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Afgelopen week was ik weer is op bezuuk 
bij stichting Nei Skoen. Wat is Nei Skoen 
vraagde oe eigen af? Het zit naast Jan Lin-
ders op het Hout. Nei Skoen staat voor: sa-
men herstellen, samen leren, samen ontwik-
kelen. Leren omgaan met je beperkingen, 
Nei Skoen Recovery Learning Community. 
Unne hille mond vol. Ik weet het. Onze Dirk 
de Hollander, de grondlegger van Nei Skoen, 
is nu echt met pensioen. Natuurlijk blijft ie 
altijd verbonden en hij geeft de coördinatie 
over aan twee dames die een betaalde baan 
krijgen binnen deze organisatie die hun sa-
men gaan vervullen en vur Dirk vuult dit 
heel erg goed. Ik ging dus kennismaken met 
deze twee dames.

Ik kom altijd gére bij Nei Skoen, want ze heb-
ben mistal gebak en deze keer dus ook. Wie 
zijn deze dames? Anneke Sweep en Btissam 
(betekent glimlach) Essaidi, deze twee da-
mes hebben beide een sociale studie gedaan, 
zijn ervaringsdeskundigen en hebben veel 
werkervaring in deze hoek. Btissam kwam 
anderhalf jaar geleden binnen bij Nei Skoen 
als stagiaire en heeft zich nu opgewerkt tot 
coördinator. Dirk is extra trots dat hij het 
stokje ook aan haar over kan geven, opgeleid 
bij Nei Skoen. Anneke heeft heel veel werker-
varing en know how en toen deze functie bij 
Nei Skoen ter sprake kwam, dacht zij gelijk 
dit zou ik heel graag willen. Ze kunnen bei-
den hun eigen ontplooien in deze baan en 
hun eigen ideeën hier uitvoeren. Ik zit gelijk 
hullemaal in men ellement want een gesprek 
met vrouwen onder elkaar is toch heel iets 
anders als mee mannen. Alhoewel Dirk er-
bij zit, delft hij toch een bietje het onderspit, 
maar daar kan Dirk mee leven. We hebben 
gelijk een soort praatgroep wat goed vuult 
voor alle partijen. Het gaat over relaties, 
over internetdates en over geaardheid.
Bij Nei Skoen kunde echt met alles terecht 
waar je mee zit en as ge binnen komt, hang 
je jouw label aan de kapstok. Er is geen 
indicatie nodig en echt iedereen is wel-
kom. Ze werken volgens alle regels van de  
RIVM in deze tijd.

Vanaf 1 februari zijn beide dames in hun 
functie, Dirk vind het zelf ook mooi dat 
twee dames op deze functie zitten om zo het 
werkgebied nog breder te maken. Ze hebben 
beide van allerlei plannen voor herstelgroe-
pen zoals een vrouwenpraatgroep (vuul ik 
wel iets veur), ook een regenboogpraatgroep 
staat op het lijstje. Ik denk dat deze dames 
Nei Skoen naar een volgend level kunnen 
tillen. Als ik ze op Linkedln naar boven 
haal, lees ik dat ze beiden heel wat in hun 
mars hebben. Dirk geeft met vertrouwen het 
stokje door en dat snap ik. 

De dames hebben samen een goeie klik, wat 
erg belangrijk is. Ook hun willen benadruk-
ken aan alle Helmonders dat je altijd wel-
kom bent bij Nei Skoen. In deze tijd ben je 
bijvoorbeeld eenzaam of wil je met iemand 
praten, zit je in de knoop, kom eens langs 
bij Nei Skoen waar je altijd welkom bent. 
Wiste jullie trouwens dat Nei Skoen ook in 
de race was vur een Appeltje van Oranje? 
Helaas zijn ze het niet geworden, maar ze 
hebben wel een mooi bedrag gehad van dit 
mooie initiatief. Het is hier ook niet zomaar 
iets, vanuit de hele wereld komen ze kijken 
hoe hier gewerkt wordt.

Anneke en Btissam, ik wens jullie beiden 
veel suc6 met jullie nieuwe baan. We gaan 
elkaar zeker tegenkomen, want ook ik heb 
een warm hart voor deze mooie stichting en 
kom er graag. Tegen alle Helmonders zeg ik: 
wip eens gezellig langs en ga eens kijken bij 
Nei Skoen op het Hout. Vural ook als je nu 
niet lekker in je vel zit met corona, aarzel 
niet ze zijn er elke dag.

Tot volgende week.
Fijn weekend.

Nei Skoen

Houdoe!

Leven met kanker
in coronatijd 

Uit observaties en online gesprekken met onder 
andere bezoekers van De Cirkel, gehouden 
tussen maart en augustus 2020, werd duidelijk 
dat de reguliere zorg gemist werd. Controles, 
behandelingen en contacten met vaste artsen 
werden veelal verschoven of afgezegd. Een van de 
geïnterviewden gaf aan: “Ik voelde mij een beetje in 
de steek gelaten, denken zij nog wel aan mij? Kan ik 
nog wel ergens terecht?”

Onzekerheid
Het verminderde of uitgestelde contact leidde 
soms tot toenemende onzekerheid en een gevoel 
van in de steek gelaten worden. Het contact met de 
inloophuizen was doorgaans goed mogelijk en werd 
erg gewaardeerd, ook al waren de mogelijkheden 
beperkt (telefoneren, videobellen, whatts app-
groepjes, online koffie-uurtjes). Tijdens de online 
koffie-uurtjes konden de deelnemers elkaar steunen 
en bemoedigen. Het niet kunnen bezoeken van de 
inloophuizen werd als een groot gemis ervaren. Een 
bezoeker: “Ik mis juist het lotgenotencontact van 
het Inloophuis, juist omdat wij het dan niet over de 
kwaaltjes hebben.” 

Corona
Corona hing soms als het zwaard van Damocles 
boven de hoofden van bezoekers, wat de eigen 
kwetsbaarheid kon benadrukken. Wat gaat er 
gebeuren als ik corona krijg? Een van de gasten 
beschreef dit zeer treffend: “Ik heb niet een jaar 
lang gestreden tegen kanker om aan corona dood 
te gaan!” Ook voor patiënten in de palliatieve fase 
was nog voor kanker aan corona te overlijden niet 
denkbaar. Toch viel in de studie van Evelien van 
Alphen de veerkracht van de bezoekers op. ‘Social 
distancing’ bijvoorbeeld, leverde bij sommige 
bezoekers minder problemen op dan bij anderen. 

Een van de patiënten relativeerde het als volgt: “Ik 
denk dat het voor gezonde mensen veel moeilijker 
is dan voor mij. Ik ben er wel aan gewend geraakt te 
moeten inleveren.”   

Inloophuizen
In Nederland zijn steeds meer mensen, op dit 
moment zo’n 800.000, die leven met kanker of 
kanker hebben gehad. Naar verwachting groeit dit 
aantal, omdat zowel het vóórkomen van kanker 
als de gemiddelde levensverwachting stijgen. 
Daarnaast krijgen verschillende vormen van kanker 
niet meer het karakter van een dodelijke ziekte, 
maar van een chronische ziekte. Aandacht voor 
de groep patiënten, die steeds langer leeft door 
levensverlengende behandelingen, en voor de 
groep, die steeds langer psychosociale gevolgen 
ondervindt, is onontbeerlijk. In de reguliere 
gezondheidszorg is niet altijd een passend aanbod 
van deze aandacht beschikbaar. De inloophuizen, 
een uniek concept in Nederland, vullen deze leemte 
goed op. Zij bieden zorg en een plek, die goed lijken 
aan te sluiten bij langdurige en dagelijkse problemen, 
die veel (ex-)kankerpatiënten ondervinden. Uit het 
onderzoek kwam  naar voren dat het inloophuis 
vaak ervaren wordt als een toevluchtsoord. “Alleen 
het feit al, dat je er gewoon kunt binnenlopen en 
gewoon weer even mens kunt zijn…”

Haar onderzoek is onderdeel van een groter 
onderzoek naar de impact van corona bij patiënten 
met een niet meer te genezen vorm van kanker, die 
plaatsvindt onder inloophuizen en verschillende 
ziekenhuizen in Nederland. 

Informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op 
www.inloophuisdecirkel.nl

HELMOND Het thema dit jaar van Wereldkankerdag (4 februari) is ‘Leven met 
kanker in coronatijd’. Evelien van Alphen, medisch antropoloog, is onlangs op dit 
onderwerp afgestudeerd onder begeleiding van Hilde Buiting en Bregje de Kok. 

Reden genoeg vond Jan van der Avoort, bestuurslid van regionaal inloophuis De 
Cirkel, om met haar de uitslagen van het onderzoek te bespreken. 

Evelien van Alphen en Jan van der Avoort | F Lisette van Bommel

www.inloophuisdecirkel.nl
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Elbert: ‘Als je een ander kunt
helpen, doe je dat gewoon’

“In 2019 werd ik gevraagd om de andere 
vrijwilligers een training te geven over 
hoe je omgaat met stresssituaties”, 
vertelt Elbert van Dijk. Hij is nog niet 
zo lang vrijwilliger, maar kwam al 
regelmatig op het zwembad omdat zijn 
zoon les heeft bij de reddingsbrigade. 
“Mijn gedachte toen ik werd gevraagd 
was: als ik een handje help en daardoor 
een ander kan zwemmen, waaronder 
mijn zoon, houdt dit voor mij in dat ik 
dat gewoon moet doen.”

Coaching van teams
Elbert is verpleegkundige en werkte 
eerder in een TBS-kliniek, waar hij onder 
meer agressiehantering doceerde. Over 
de stresstraining werd lovend gesproken 
en zijn coaching smaakte naar meer. 
Elk jaar organiseert Reddingsbrigade 
Eindhoven een SERC-wedstrijd in 
januari, waarbij teams reddingen 
uitvoeren van nagespeelde ongevallen. 

“De voorzitter vroeg mij om hun teams 
te coachen. Ik keek naar: hoe ga je als 
ploeg te werk? Welke individuele rollen 
heb je, naast de gezamenlijke rol als 
team?” Hij vond het zo leuk dat hij met 
anderen sparde over het opzetten van 
hun eigen ‘ouwelullenclub’. “Dat staat nu 
natuurlijk even op pauze, maar het idee 
is dat we met een eigen team oefenen 
voor nieuwe wedstrijden. Het lijkt me 
zelf ook leuk om mee te doen.” In de 
loop van het jaar is Elbert dan ook zelf  
komen zwemmen.

Coronamaster
Toen corona intrede deed, vroegen we 
Elbert of hij mee wilde denken over het 
plan van aanpak. “Als coronamaster, 
grapten we. Tijdens de opening van het 
zwembad afgelopen jaar heb ik telkens 
bij de deur gestaan om de aanwezigheid 
te registreren en alles in goede banen 
te leiden. En op de stapel ligt het idee 
om de jeugdbewakers te leren hoe ze 
omgaan met lastige gasten.”

Een steentje bijdragen
“Ik ben vooral gevraagd om te helpen, 
maar ik voel me ook wel geroepen om 
mijn steentje bij te dragen. Als je de 
mogelijkheid hebt om ervoor te zorgen 
dat anderen hun hobby uit kunnen 
oefenen en je hebt de tijd om te 
helpen, dan moet je dat gewoon doen.” 
Elbert haalt veel voldoening uit het 
vrijwilligerswerk. “Ik vind de diversiteit 
van de leden zo bijzonder. Je raakt 
in gesprek met mensen die je anders 
nooit zou spreken. Het is goed om je 
soms een beetje buiten je bubbel te 
begeven. En je krijgt er leuke contacten 
en waardering voor terug. Daarnaast 
deel je je eigen kennis met anderen en 
krijgt je er ook weer een beetje kennis en  
ervaring van terug.”

Je kunt er veel leren
Elbert vindt dat de vrijwilligers vaak 
in het zonnetje gezet mogen worden. 
“Er gebeurt stiekem best veel achter 
de schermen en dat wordt allemaal 
gedaan door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Het is leuk om het reilen 
en zeilen mee te maken. Ik vind het 
leuk om erbij betrokken te zijn, om eens 
wat anders te doen dan in het dagelijks 
leven.” Voor mensen die twijfelen om ook 

een handje mee te helpen, heeft Elbert 
nog een boodschap: “Kom gewoon eens 
kletsen. Praat met de mensen die dit 
doen en kijk wat er voor jou mogelijk 
is. Als je je ervoor openstelt, kun je veel 
leren. Niet alleen levenslessen, maar 
ook handige fysieke dingen, zoals EHBO 
of hoe je handelt in bepaalde situaties. 
Je neemt er behoorlijk wat van mee. 
Bovendien leer je functioneren in een 
groep. Zeker voor jongere mensen is dat 
een waardevolle toevoeging.”
Meer informatie over De Reddingsklos 
vind je op www.dereddingsklos.nl

Mensen maken Nederland
In heel Nederland zetten mensen zich 
met veel ambitie en gedrevenheid in voor 
een ander en zorgen voor verbinding 
in onze samenleving. Om deze dromen 
en ambities vorm te geven, organiseert 
het vrijwilligersveld, dat zich verenigt in 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV), in 2021 
een campagnejaar waarin we meer 
mensen enthousiast maken voor het 
vrijwilligerswerk en een diversere groep 
mensen aanspreken om zich in te zetten 
voor een ander en de samenleving. Want 
Mensen maken Nederland. Meer info: 
www.mensenmakennederland.nu

HELMOND “Vrijwilligerswerk geeft me voldoening”, vertelt Elbert van Dijk, vrijwilliger bij 
Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos. In het kader van Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 
2021 wil het vrijwilligersveld meer mensen oproepen om zich in te zetten voor een ander. In het 

kader van de landelijke campagne Mensen maken Nederland deelt De Reddingsklos elke 
maand een nieuw gezicht achter de vereniging.

Elbert van Dijk | F Joli Deit

Jacques Vriens over 
brand Hotel St. Lambert 

Jacques Vriens groeide op in Helmond
Jacques Vriens was zes jaar toen hij naar Helmond verhuisde vanuit 
‘s-Hertogenbosch. Zijn ouders werden uitbater van hotel St. Lambert. Vier 
jaar na die verhuizing, in de nacht van 5 op 6 februari 1956 ontstond er 
brand in het hotel. De familie en de gasten werden gewaarschuwd en zagen 
buiten hoe hun geliefde hotel volledig uitbrandde. Daarbij vielen ook twee 
doden, twee jongens die de laatste trein terug naar ‘s-Hertogenbosch gemist 
hadden. De familie Vriens vertrok na de fatale brand.

65 jaar na dato kijken we met Jacques Vriens terug op deze nacht en hoe 
die zijn jeugd veranderde. Zoals hij het zelf omschrijft: “Mijn jeugd bestaat uit 
twee delen, het deel voor en het deel na de brand.”

Te zien en te beluisteren
Lokale omroep DitisHelmond TV is te bekijken op Ziggo kanaal 36 – KPN 
kanaal 1429 – Edutel kanaal 2109 – Fiber kanaal 2109 en Breedband 
Helmond kanaal 21. DitisHelmond Radio is te beluisteren via de Ether FM 
107.2 MHz en via Kabel 94.4 MHz.

HELMOND Vanaf vrijdagavond 5 februari 18.00 uur blikt 
DitisHelmond TV in een speciale uitzending terug op de brand die 
65 jaar geleden hotel St. Lambert in het centrum van Helmond in 
de as legde. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens woonde toen in 
het hotel. Hij herinnert zich die beruchte nacht nog heel goed. Ook 
vertelt hij over zijn jeugdjaren in Helmond.

F | Toon van de Wijk

Aanvaller Aaron Bastiaans van 
VVV-Venlo naar Helmond Sport

HELMOND De 18-jarige Aaron 
Bastiaans komt tot het einde van dit 
seizoen op huurbasis over van VVV-
Venlo, waar hij nog een contract 
heeft tot de zomer van 2021.

De snelle buitenspeler begon met 
voetballen bij RKSV Merefeldia in 
zijn geboorteplaats Nederweert. Op 
negenjarige leeftijd maakte hij de 
overstap naar VVV-Venlo, waar hij de 
volledige jeugdopleiding doorliep. Zijn 

debuut in het eerste elftal maakte hij 
al op 17-jarige leeftijd, op 14 december 
2019 viel hij in bij de competitiewedstrijd 
tegen PEC Zwolle. 

Het werd een zeer memorabel debuut, 
hij stond nog maar drie(!) minuten 
binnen de lijnen toen hij scoorde. 
Hiermee werd hij de jongste scorende 
debutant ooit voor VVV-Venlo in de 
eredivisie. Anderhalve week geleden 
maakte Bastiaans zijn basisdebuut in de 

bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles 
(1-0). Ook dit verliep niet onopgemerkt, 
door zijn prachtige goal bereikte VVV-
Venlo voor het eerst in 25 jaar de 
kwartfinale.

F | Helmond Sport
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Aftrap groentecampagne bij 
consultatiebureaus in Helmond

Samen met Nijntje groente eten!

Unieke samenwerking
Het boek bevat vijf Nijntje-verhalen over 
eten en veertig aansluitende recepten 
van culinair schrijver Samuel Levie. “De 
recepten en tips in ‘Eten met Nijntje’ 
dienen als inspiratiebron voor ouders 
die hun kinderen willen laten proeven 
dat groenten lekker zijn”, vertelt Nicole. 
Vanuit het consultatiebureau ontvangen 
de ouders tips om het boekje voor te 
lezen en hun peuter te betrekken bij 
het bereiden, koken en eten van de 
gerechten. “Uit eerdere enquêtes zien 
we dat er een verband is tussen het 
eten van groente door ouders en hun 
peuter. Wanneer ouders geen dagelijkse 
portie groente eten, eten peuters het 
ook minder vaak en minder goed.” 

Wortelsaté en
bloemkoolpannenkoeken
Het uitdelen van het boek is de start 
van de nieuwe groentecampagne van 
Jibb+ en GGD Brabant-Zuidoost. De 
campagne is gericht op peuters en hun 
ouders en brengt het eten van groente 
onder de aandacht. “En hoe leuk is 
het om dit samen met Nijntje te doen? 
De recepten variëren van wortelsaté 
tot bloemkoolpannenkoeken.” Ook 
vanuit Bibliotheek Helmond-De Peel is 
enthousiast gereageerd. “Samen met 
de bibliotheek willen we verschillende 
activiteiten organiseren om zo aandacht 
te geven aan de campagne. Denk aan 
een kleine tentoonstelling in de bieb. 
En wanneer het weer mag, gaan we 
bijeenkomsten organiseren en een 
proeverijtje houden.”

Ontdekken in de moestuin
Ook kinderopvang en peuterspeelzalen 
in Helmond krijgen het boek 
aangeboden. “In eerste instantie zijn dit 
de organisaties waar wij goed contact 
mee hebben en die bijvoorbeeld al een 
moestuin hebben. We hopen hiermee 

de herkenbaarheid voor de kinderen 
te vergroten. En het stimuleert het 
ontdekken van de moestuin door de 
kinderen.” Ook zijn er plannen om 
recepten uit het boek in de Helmondse 
supermarkten te plaatsen. “Hiervoor zijn 
we nog in gesprek. Het zou natuurlijk 
fantastisch zijn om receptenkaarten 
en de ingrediënten op één plek in een 
supermarkt neer te leggen. Zo maken 
we het makkelijker én leuker voor 
ouders en kinderen om meer groente te 
eten.”

Preventieakkoord Helmond
De groentecampagne van Jibb+ en GGD 
Brabant-Zuidoost past ook perfect in de 

plannen vanuit het onlangs getekende 
Preventieakkoord van Gemeente 
Helmond. “Met deze campagne leveren 
we een bijdrage door kinderen vanaf een 
hele jonge leeftijd een gezonde leefstijl 
aan te leren. Door samen te werken met 
meerdere organisaties willen we een 
beweging gaan creëren in Helmond. En 
over beweging gesproken: het idee voor 
een groentewandeling ligt er ook al. Hoe 
gaaf is dat!” Het komende jaar zullen 
er nog verschillende leuke activiteiten 
plaatsvinden. Wil je op de hoogte 
blijven van de groentecampagne en de 
bijbehorende activiteiten, ga dan naar 
de website van Jibb+ (www.jibbplus.nl) 
of volg Jibb+ op social media.

HELMOND In Helmond gaat GGD Brabant-Zuidoost in samenwerking met Jibb+ 
het komende jaar extra aandacht geven aan het eten van groente bij peuters. Nicole van der 

Weerden werkt als coördinator opvang en onderwijs bij Jibb+. “De afgelopen jaren hebben wij 
samen met kinderdagverblijven en consultatiebureaus ingezet op het stimuleren van gezond 

eten bij de allerkleinsten. Dit jaar starten we met een nieuwe campagne in samenwerking met 
Nijntje. Vanaf januari ontvangen alle 2-jarigen in Helmond bij de controle op het consultatiebu-

reau het boek ‘Eten met Nijntje’.”

Verpleegkundige consultatiebureau geeft uitleg aan moeder en kind over het boek 
‘Eten met Nij ntje’ | F Jibb+

Kort Verhaal Deel 2

Och, wa mis ik 
de Keieklets!

Joep werkte bij de krant en deed diverse jaren aan het toernooi mee als 
Peijer van de Pannehoeve. Ook kroop hij in de huid van de gemintebooij 
die aan d'n burger de vraag stelde: mag ik meekletsen op het toernooi? 
"Ja, waai zeggen altijd d'n burger, t'is toch ginnen boer wel? Ja, haai sti 
ôk wel 'ns met zun haand in zun tes, mar wie nie op het stadhois? Witte 
wattie zi? ‘Klets toch nie.’ Ik mocht dus nie meekletsen van d'n burger en 
toen wier ik toch kwoad. Ik zeg tigge 'm: ‘naw moete me toch 'ns vertelle 
woarum ik nie mee mag kletsen.’ Haai zi: ‘op de uurste plats is da beneje 
aaw ambtelijke waardigheid en op de twidde plats ôk.’” En als gemintebooij 
zat Joep altijd te spienzen op fooi. Als de fotograaf bij een trouwerij geen 
fooi wou geven, stampte hij 'm de kasteelgracht in: “Vuroit, goa de foto's 
mar vast ontwikkelen!"

Mathie van Hoof uit Mierlo was zijn hele leven als kletser Frutje Frot. Hij was 
volgens mij verschillende keren de beste, maar kon de jury toch maar één 
keer overtuigen hem de Zilveren Narrenkap te overhandigen. En dat terwijl 
niemand meer keren in de Helmondse ton heeft gestaan dan Mathie; als ik 
het goed heb 41 jaar, een record dat wel nooit meer gebroken zal worden. In 
2007 was hij dan eindelijk en zeer verdiend winnaar met zijn verhaal over 
zijn reis naar Amerika. "Afijn, uurst opgebeld noar Skiphol, ik zeg: ‘Juffrouw, 
hoe laang duurt 'n vliegreis van Hellemond noar New York?’ ‘Een ogenblik 
meneer’, zi ze. Ik zeg: ‘oh, dank je wel juffrouw.’ In ut vliegtoig ruupt de piloot: 
‘Dames en heren, wij naderen New York City, wilt u de riemen omdoen?’ 
‘Wa zittie ie?’ zee ons vrouw. Ik zeg: ‘waai naderen New York zittie ie, rieme 
umdoen.’ We stappen oit en willen in het restaurant wa goan drinke. ‘Doar 
is ut’, zi ons vrouw, ‘en ze hebben hier alles.’. Ik zeg: ‘Des nie woar, kiek 
doar mar op da bordje: gin tonic.’” Afijn, Frutje en z'n vrouw raken in het 
restaurant in gesprek met een Amerikaans echtpaar. “‘Oh where do you 
come from?’ vraagt de man belangstellend. ‘We come from Connecticut.’ En 
ons vrouw mee d'r bovenop: ‘en waai komme oit Hellemond lul.’” 

Mathie had elk jaar een ander typetje, maar verscheen altijd als Frutje Frot 
met de enorme flaporen in de ton. En hij was zeer ad rem. Toen hij een 
keer als dirigent in de ton optrad en de Klinkers er bij een touche een beetje 
naast zaten, was het ogenblikkelijk: "Blijven oefenen, blijven oefenen.”

Ik moet nog effe iets rechtzetten. Vorige week vertelde ik dat de eerste 
winnaar van het toernooi in 1964 Bert Kuijpers was. Daar liet mijn 
herinnering me in de steek, zowel in 1964 als 1965 was Gerrit van de Water 
met de typetjes Soldaat Boem en Boemetje de winnaar. Bert Kuijpers was 
onverslaanbaar in 1966 en 1967. Ere wie ere toekomt.

Leo de Bruyn

In mijn herinneringen aan het Keiebijters Kletstoernooi 
komen ook Joep Iven, winnaar in 1975 en Mathie van 

Hoof, alias Frutje Frot bovendrijven.

Keiebij ters komen met online carnavalsblad
HELMOND Een uitzonderlijk jaar vraagt om uitzonderlijke keuzes. In tegenstelling tot 
andere jaren ligt er dit jaar geen papieren versie van het carnavalsblad 
De Keiebijter in de brievenbus.

Op woensdag 3 februari verschijnt de onlineversie van De Keiebijter. Het is een interactieve uitgave met onder 
andere interviews, het Keiebijters Kletsverhaal (met amusement), top 11 van carnavalskrakers en een recept voor 
een carnavalstaart. Lees, kijk en luister De Keiebijter vanaf woensdag 3 februari. 
Hoe? Houd de socials en website van de Keiebijters goed in de gaten!  
www.keiebijters.nl



10 vrijdag 5 februari 2021 de loop weekkrant HELMOND

Voor wie is het SEO verbeterplan?
Twijfel je over de huidige inzet van zoekmachine optimalisatie? Wil je weten hoe je jouw 
budget zeker effectief kan besteden? Of ben je nieuwsgierig naar de samenwerking met 
een online marketingbureau? Vraag nu het gratis gedetailleerde onderzoek aan en wij 
geven antwoord.

Betere zichtbaarheid voor 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
van het SEO verbeterplan

VRAAG NU EEN 
ADVIES GESPREK AAN!

Betere zichtbaarheid voor 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

van het SEO verbeterplan

Adcommunicatie/Hey Marketing
Steenovenweg 20, Helmond
ad@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 06-13829017
www.adcommunicatie.nl/
internetmarketing

WORDT U SLECHT 
GEVONDEN OP 

INTERNET?
KOMT U HIER ZELF NIET AAN 

TOE OM HET TE VERBETEREN?

Laat ons een 
verbeterplan 

maken en vergroot 
uw vindbaarheid 

op het net.
DE KOSTEN VALLEN MEE!

ZET 2021 GOED IN, 
PAK HET NU AAN!

 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 

Maak kans op een: 
Oozoo 

horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagift s Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagift s.nl

Winnaar week 3: 
Isabelle Smallenburg. 

We wensen Isabelle 
veel plezier met haar 

gewonnen prijs!

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Bertje
Bertje is 14 jaar en we zoeken een liefdevol 
adres voor haar waar ze nog een paar jaar in 
alle rust haar ouwe dag mag doorbrengen. Ze 
is schuw en ze zou dolgraag vertrekken uit ons 
asiel, waar ze maar weinig tevoorschijn komt 
uit haar holletje. Ze heeft een afwijking aan 
de alvleesklier en is aan de magere kant. De 
dieetvoeding die bij deze kwaal hoort, vindt 
ze niet zo lekker. Daarom krijgt ze van ons 
kittenbrokjes die we geweekt hebben in warm 
water, gemengd met zalmmousse. Dat gaat er 

meestal goed in; het is heel belangrijk dat ze 
blijft eten. In een gewone huiselijke omgeving 
zal ze zich veel fijner voelen. 

Ze was gewend om naar buiten te kunnen en 
dat willen we haar voor de tijd die haar nog rest 
liever niet afnemen. We zijn dringend op zoek 
naar mensen zonder kinderen en zonder andere 
huisdieren, die Bertje nog een fijne en goed 
verzorgde tijd willen geven. Houd rekening met 
een wenperiode. Bertje kijkt reikhalzend naar u uit!
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Repair Café Stiphout 

Het is helaas niet zo dat wij alles kunnen 
repareren. Het moeten hanteerbare 
spullen zijn, die u gemakkelijk kunt 
brengen en ophalen. Dus geen 
koelkasten en dergelijke. Het gaat om 
voorwerpen die de redzaamheid in 
en om het huis bevorderen en die in 
beperkte tijd te repareren zijn. 

Dat kan variëren van elektrische 
apparatuur tot kapotte kleding, van 
een lekke band tot kapot speelgoed of 

spullen die met tape of lijm gered kunnen 
worden. Ook kunnen wij advies geven of 
het loont om het kapotte artikel nog te 
laten repareren door professionals. 

Opgelet: wij repareren geen 
avondklokken die niet goed blijken 
te werken. Elke reparatie of advies is 
gratis. Eventuele nieuwe onderdelen 
komen uiteraard voor eigen rekening. 
Uw tevredenheid over de geboden 
service kunt u uitdrukken door een gift 

in de fooienpot. Attentie: wij willen ons 
team van vrijwilligers graag uitbreiden 
met een medewerker die verstand heeft  
van elektronica.

STIPHOUT Ondanks de steeds strenger wordende coronaregels, blijven wij volledig 
coronaproof repareren. Bewoners van Stiphout en Warande hoeven slechts een berichtje te 

sturen naar repaircafestiphout@gmail of Facebook.com/RepairCafeStiphout met daarin een 
korte omschrijving van hun probleem en zo nodig een foto erbij. Dan hoort u snel wat 

we voor u denken te kunnen betekenen.

Donaties voor BelevenisTafel Het Hurkhuis 

Financieel advieskantoor HG Assu-
rantiën Brabant kwam in actie 
voor Het Hurkhuis. Eigenaar Peter 
Strijbosch reikte mede namens Nh1816 
Verzekeringen de cheque uit. De 
BelevenisTafel aanschaffen is een grote 
wens van de zorgverleners. Anja legt 
uit: “Wij vinden het belangrijk om onze 
cliënten zinvolle en plezierige dagen 
te geven. In tijden dat familiebezoek 
nauwelijks mogelijk is, zoeken we 
naar alternatieven om de mensen 
ontspanning en aandacht te bieden.” 

BelevenisTafel
De BelevenisTafel die Het Hurkhuis aan 
wil schaffen, is een hulpmiddel waarbij 
dementerende mensen gezamenlijk 
aan tafel zitten en activiteiten kunnen 
uitvoeren door slimme technologie. 

Het is echter wel een hulpmiddel met 
een prijskaartje, dat niet vanuit reguliere 
zorgbudgetten gerealiseerd kan worden. 
Peter: “Extra actie is dus nodig. En 

bijzondere tijden vragen om bijzondere 
initiatieven.” 

Crowdfunding
“Voor de aanschaf van de BelevenisTafel 
hebben we de hulp nodig van de 
mensen in onze omgeving, die het 
Hurkhuis een warm hart toedragen.” 
Inmiddels heeft het Hurkhuis al een 
mooi bedrag ontvangen van welwillende 
Helmonders. “Maar we waren nog lang 
niet bij ons doelkapitaal”, gaat Anja 
verder. “Met de bijdrage van HG en 
Nh1816 hebben we nog maar een klein 
deel te gaan en vertrouwen we erop dat 
de tafel er snel kan komen.” 

Beroep op speciaal fonds Nh1816
Een relatie van Peter Strijbosch, 
vrijwilliger bij Het Hurkhuis, 
attendeerde hem op het belang van 
de crowdfundingsactie. Peter heeft 
zijn kantoor in Stiphout en voelt zich 
als lokale ondernemer betrokken 
bij maatschappelijke initiatieven 

zoals Het Hurkhuis. Naast zijn eigen 
ondersteuning aan de actie, deed hij 
met succes een beroep op Nh1816 
Verzekeringen. Deze coöperatieve 
verzekeraar stelde een speciaal fonds 
beschikbaar voor lokale goede doelen 
en initiatieven ter bestrijding van de 
effecten van de coronacrisis. “De 
samenleving heeft het in deze tijden van 
het coronavirus ontzettend zwaar”, zegt 

Peter. “Wij zijn blij dat we de kwetsbare 
mensen en maatschappelijke projecten 
op deze manier een steuntje in de rug 
kunnen bieden.”

Nog steeds donatie nodig
Ondanks de mooie donaties is het 
aankoopbedrag van de BelevenisTafel nog 
niet bijeen gespaard. Op de site www.
belevenistafel.nl, onder het kopje crowd-

funding, vindt u de crowdfundingspagina 
van Dagelijks Leven. 

Daar is het voor iedereen mogelijk om 
bij te dragen aan de grote wens van Het 
Hurkhuis en de bewoners een prachtig 
cadeau te geven om toch wat plezier en 
zingeving te beleven in deze moeilijke 
tijden. Bijzondere tijden vragen om 
bijzondere initiatieven. 

F | www.belevenistafel.nl

BINNENSTAD Het Hurkhuis, onderdeel van Dagelijks Leven, 
startte in coronatijd een crowdfundingsactie voor een Beleve-
nisTafel voor de 22 bewoners met dementie. Anja Tholen van 

Stichting Dagelijks leven heeft namens twee verzekeraars een 
cheque mogen ontvangen als bijdrage hiervoor.

Lavans Halve van Helmond
verplaatst naar 18 juli 2021 

HELMOND De 1e editie van de Lavans Halve van Helmond gepland voor 
11 april, wordt verplaatst. Gezien de huidige coronamaatregelen acht de 
organisatie het niet realistisch om het hardloop- en wandelevenement op 
deze datum te kunnen organiseren. Mede door de onzekerheid over de duur 
van de maatregelen wordt de tijd om het evenement te organiseren te krap.

Het goede nieuws is dat er een nieuwe datum bekend is; 18 juli 2021. Half 
maart neemt de organisatie het besluit of het evenement op deze datum 
definitief door kan gaan. De organisatie zou het fantastisch vinden om u op 18 
juli te kunnen begroeten tijdens de 1e editie van de Lavans Halve van Helmond. 
Save the date, meer informatie volgt half maart.

F | Perrin Oubrie Fotografie

www.belevenistafel.nl

Bingo Night voor jongeren op 5 februari
LEVgroep organiseert op 5 februari een online bingo-avond. De doelgroep voor deze bingo is jeugd tussen de 
10 en 23 jaar oud, maar uiteraard mogen ouders ook meedoen. Het evenement begint om 20.00 uur.
Beproef je geluk en doe mee! Meld je aan bij Dilara via 06 – 89 97 06 24 of Marcella via 06 – 14 87 12 73.

www.helmondnu.nl
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Asperges op de Velden is een inmiddels 
welbekend evenement in de regio waar 
smaak, sfeer, kwaliteit en beleving elkaar 
vinden. Op en top genieten van het witte 
goud, de trots van het Brabantse land, 
in een unieke omgeving in de natuur. 
Bijna drie weken lang verrijst midden in 
de velden van Aspergekwekerij Kelders 
in Veldhoven een stijlvol ingericht pop-
uprestaurant, waar dagelijks culinaire 
lunches en diners worden bereid. 
Uiteraard met de vers gestoken asperges 
van het land, gecombineerd met diverse 
Brabantse streekproducten. 

Reserveer nu alvast een 
plekje zonder enige verplichting
Bertie vervolgt: “Aangezien wij 
verwachten dat het enthousiasme 
en de animo bij definitieve doorgang 
overweldigend zullen zijn, bieden we 
onze vaste gasten en relaties graag 
de mogelijkheid om nu alvast een 
optie te plaatsen. Op deze manier zijn 
zij verzekerd van een tafeltje in ons 

sfeervolle restaurant en bij mooi weer 
natuurlijk op ons stijlvolle terras midden 
in de aspergevelden. Alle opties zijn 
zonder opgaaf van reden en op elk 
moment opzegbaar of overdraagbaar. Er 
is dan ook geen enkele verplichting en ook 
geen enkele vooruitbetaling benodigd. 
We gaan pas over tot het versturen van 
facturen als er een definitieve GO voor 
ons evenement afgegeven kan worden. 
En mochten zich alsnog onverwachtse 
omstandigheden voordoen waardoor 
we genoodzaakt zijn om ons evenement 
te cancelen, dan kunnen alle gasten 
net als vorig jaar rekenen op 100% 
restitutie. Wij kunnen niet wachten om 
onze zeer gewaardeerde gasten weer 
te mogen ontvangen en een bijzondere 
middag of avond te bezorgen!”

Top-chefs koken op de velden
Het inmiddels regionaal bekende 
evenement biedt elk jaar weer een 
uitgebreid en gevarieerd programma. 
Voor jonge en oude gasten, voor 

particulieren en zakelijke gezelschappen. 
Net als voorgaande jaren zullen 
toonaangevende restaurants in het 
pop-uprestaurant koken met de vers 
gestoken asperges van het land. Zo 
zullen de sterrenrestaurants Wiesen uit 
Eindhoven en Eden uit Valkenswaard 
culinaire hoogstandjes serveren. 
Tevens biedt Asperges op de Velden 
een podium aan het exclusieve Lugar 
uit Waalre en het verrassende, stijlvolle 
Nastrium uit Helmond. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de 
wereld van de Michelin-koks en geniet 
van uiteenlopende aspergegerechten 
die alle zintuigen prikkelen. Op de 
reguliere dagen worden de lunches 
en diners verzorgd door het culinaire 
team van Delicious at Home, onder 
leiding van Ralph van Kroonenburg, en 
Tommy’s keuken. Tijdens Hemelvaart 
en Pinksteren worden traditioneel de 
familiedagen georganiseerd met allerlei 
activiteiten en professionele opvang 
voor de kleintjes. En eerste Pinksterdag 

is de primeur van The Brand Eats 
& Beats met live muziek, heerlijke 
gerechten en cocktails. De organisatie 
legt momenteel de laatste hand aan 
het programma, de aanvullingen zullen 
via de website en social media kanalen 
worden gecommuniceerd.   

Eigen evenement organiseren
Heeft u een jubileum, relatiedag, 
personeelsfeest, bruiloft, familiefeest, 

verjaardag of bijeenkomst voor een 
business club te organiseren? Krijgt 
u buitenlandse gasten die u graag 
iets van onze cultuur wilt laten zien  
en laten proeven? 

Ons openluchtrestaurant is op aanvraag 
volledig naar uw wensen en voor uw 
specifieke gezelschap in te vullen. Neem 
gerust contact met ons op, wij kijken 
graag met u mee naar de mogelijkheden.

Asperges op de Velden kijkt uit naar 6e editie
REGIO De organisatie, onder leiding van Bertie Klaassen, is erg positief gestemd over de door-
gang van de 6e editie van Asperges op de Velden dat gepland staat voor 13 tot en met 30 mei 
2021. “Gezien de vele mogelijkheden van de locatie en de creativiteit en flexibiliteit van onze 
organisatie, zijn wij ervan overtuigd dat wij kunnen voldoen aan de voorwaarden die gesteld 

worden aan de dan geldende coronamaatregelen”, licht Bertie toe. 

www.aspergesopdevelden.nl

Hoe blijft lokaal geld, ook echt lokaal?
HellemondGift, het smeermiddel 

voor de lokale economie
HELMOND Alle inwoners van 
Nederland, maar ook zeker van 
Helmond, willen graag weer 
perspectief zien voor de toekomst. 
Het jaar 2020 en een gedeelte van 
2021 wil men snel achter zich laten. 
Internet heeft in die periode een nog 
grotere ontwikkeling meegemaakt, 
met al zijn voor- en ook nadelen. 

Een pluspunt is onder andere dat vanaf 
juli ook belasting wordt geheven op 
pakketjes onder de 22 euro, zo is er 
weer een stukje oneerlijke concurrentie 
rechtgetrokken. Oneerlijke concurrentie 
voor onze lokale ondernemer! Maar 
hoe houden we het met ons allen 
bijeengebracht en besteed geld in onze 
Helmondse economie? Dat kan met 

‘Helmonds geld’, de HellemondGift. 
Gebleken is dat deze bon soms 
tot 5x toe omzet kan genereren bij 
een onderneming, instantie of zelfs 
vereniging.

Hoe blijft lokaal geld, ook echt 
lokaal? Heel simpel!
Of u nu een Helmondse onderneming of 
een (gemeentelijke) instantie of gewoon 
een Helmondse burger bent en u wil 
iemand een extraatje of cadeau geven of 
belonen, doe dit dan in Helmonds lokaal 
geld, de HellemondGift, die bij meer dan 
140 ondernemers en instanties in te 
leveren is.
Mail naar info@hellemondgift.nl of 
kijk op www.hellemondgift.nl voor 
meer info. DOEN!!!

www.hellemondgift.nl

Politie presenteert online
 entertainment voor jongeren

Er komt ruimte voor gaming, muziek, lifestyle en beauty en zo 
meer. Het moet zowel jongens als meiden aanspreken. Het 
idee is dat ook verschillende artiesten en BN’ers hieraan gaan 
meewerken. Elke week zal er een ander thema zijn. Naast 
het entertainment zal ook goede en toegankelijke voorlichting 
een plekje krijgen. Op deze manier hoopt de politie, naast het 

vermakelijke aspect, ook in contact te kunnen blijven met de 
jeugd. Het plan lag er al vóór de avondklokrellen uitbraken, 
maar het blijft belangrijk om met de jeugd te communiceren. 
De politie heeft het initiatief genomen voor dit platform en 
werkt samen met diverse organisaties en gemeenten. Ze heeft 
zelf een ondersteunende rol. 

Deze week is er een nieuw online platform gelanceerd voor de jeugd, genaamd U-night. 
Via dit platform gaat de politie minimaal voor tien weken amusement verzorgen voor jongeren in 
Nederland. Zo hoeven zij zich voorlopig niet te vervelen. Via een speciale website komt er, vooral 

in de avonduren, content beschikbaar. De uitzendingen worden gefaciliteerd door 
ESL Benelux, een gamebedrijf uit Helmond.

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl



13vrijdag 5 februari 2021de loop weekkrant HELMOND

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 4 februari – 14 februari 2021 / week 5 en 6

Donderdag 4 februari
19:00 uur Luciakerk

Zaterdag 6 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
José Rijkers vw sterfdag; Jan van Kessel vw sterfdag; Mia van den Reek-Canters

Zondag 7 februari
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout 
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Toos Huijbers-Adelaars; Zr. Livina van Hest; Coba de 
Haas-Honing; Pater Bollen; Johanna, Marinus en Adriaan van Lith; Luuk Jonkers 

Donderdag 11 februari
19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 13 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Zondag 14 februari 
09.30 uur Luciakerk 
Gedenkdag verjaardag Elise van Lith - Souren. Gestorven op 13-08-2020.

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

Eucharistievieringen en misintenties 7 februari – 14 februari 2021 / week 5 en 6

Zondag 7 februari 11.00 uur       

Zondag 14 februari  
11.00 uur Miek Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van 
Hoof-Hagebols, Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, 
Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker, Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van 
der Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden, Yvonne Mutsaers-Slegers.

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  
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BEZORGERS 
GEVRAAGD 

VOOR: 
BROUWHUIS 

EN 
RIJPELBERG

BEZORGING@DELOOP.EU     
06-18938912 Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

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

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

‘ t Lupke

Als we zoveel experts in dit land hebben, 
waarom gaan er dan nog dingen mis?
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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

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN TE HUUR

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

Opslag. 15m2  inhoud 37 m3
Helmond (M-H)

Info: 06 – 2380.32.63

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.

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).  

DIVERSEN

TE HUUR

Spiritueel medium Anne.
Heb je hulp en inzicht nodig in 

deze onzekere tijden? 
Bel mij voor een afspraak op 

06-53582939

Appartement 
Hoofdstraat 115B 
(begane grond), 

Mierlo-Hout (75 m2), 
woonkamer, 2 slaapkamers, 
keuken, 2 wc’s, badkamer.

Per 1 maart a.s. te 
aanvaarden (tijdelijk 

contract, max. 2 jaren).
info@adcommunicatie.nl

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.
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