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HELMOND Komend weekend zou het ‘feest der 
feesten’ weer losbarsten. Talloze verenigingen 
en vrijwilligers waren er klaar voor. 

Dit drukt ons met de neus op de feiten, dat 
niet alles zomaar normaal is. Wie had dit 
kunnen bedenken? Geen carnavalsactiviteiten? 

Niet meer voorgekomen sinds de Tweede 
Wereldoorlog! De prinsen en prinses op 
bovenstaande foto (genomen in 2020) hadden 
geen idee dat ze waarschijnlijk (gedeeltelijk) voor 
twee jaar in hun functie zouden blijven. Niemand 
had dit kunnen voorspellen. Daarom, tel nu je 
zegeningen en kijk wat we nog wel hebben, hier 

mogen we al heel tevreden over zijn. En aan de 
horizon gloort hoop, we zullen andere inzichten 
krijgen, maar in de basis blijft carnaval in al zijn 
facetten mogelijk en mogen we weer voorzichtig 
plannen gaan maken voor 2022. Alaaf blie braaf, 
zouden we weggen! 
F | Chris Thielen, Adcommunicatie.

Carnaval 2021 
zal rustig zijn
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Tuerlings: De slimste wijk 
van Nederland

Afgelopen maand stond de Helmondse 
tegenhanger van het slimste stukje 
Nederland op de agenda van de 
gemeenteraad; Brainport Smart District, 
ofwel, de slimste wijk van Nederland. 
Ook dit kleine stukje past perfect in de 
Brainportregio, maar dan op geheel 
eigen wijze. Het moet een wijk worden 
die anders is dan iedere andere wijk in 
Nederland. Waar gewerkt wordt met 
een datagestuurde deeleconomie, 

waar duurzaamheid, mobiliteit en de 
inrichting van de natuur niet met elkaar 
strijden om het schaarse beetje ruimte, 
maar juist hand in hand gaan en elkaar 
versterken, waar eerlijkheid in de lokale, 
circulaire economie is geworteld. Het 
moet een wijk worden waar het wonen 
van de toekomst verkend wordt. Maar 
het beperkt zich niet alleen tot de 
buitenkant en de inrichting van de wijk.

Één van de belangrijkste doelen 
van Brainport Smart District is het 
tegengaan van tweedeling in onze 
maatschappij. De maatschappelijke 
tweedeling heeft negatieve effecten 
op ontzettend veel onderdelen van 
het leven van een hele grote groep 
mensen, bijvoorbeeld door stress of een 
ongezonde leefomgeving. Mensen die 
in economisch sterke wijken wonen, 
leven bijvoorbeeld gemiddeld zo’n 7 jaar 
langer dan mensen die in economisch 
minder sterke wijken wonen. Met 
Brainport Smart District willen we deze 
kloof van ongelijkheid dichten door te 
bouwen voor verschillende doelgroepen 
en te experimenteren met allerlei 
woonvormen. Met deze uitzonderlijke 
wijk werken we, samen met Helmondse 
inwoners en toekomstige Helmondse 

inwoners, aan een eerlijker, gezonder, 
bruisender, socialer en groener 
Helmond. Brainport Smart District 
wordt daarmee niet alleen een wijk die 
er anders uitziet, maar ook een wijk 
waar mensen, die daarvoor kiezen, echt 
anders kunnen leven.

Zo ambitieus als het klinkt voor een 
Nederlandse stad, zo positief wordt 
het ook internationaal ontvangen. Op 
internationale congressen over slimme 
steden staat Helmond regelmatig in de 
spotlights. Met mooie verhalen alleen, 
zijn we er nog niet. Dit uithangbord van 
en voor onze stad heeft nog een weg vol 
uitdagingen te gaan, maar we zouden 
Helmond niet zijn als we daarvoor niet 
flink de mouwen opstroopten.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Hier niet heel ver vandaan, aan de rand van Eindhoven, 
ligt de High Tech Campus. Een klein stukje van Brabant 

dat door het leven gaat als ‘de slimste vierkante kilometer 
ter wereld’. Nu kun je je afvragen wat daarmee bedoeld 
wordt. Slim betekent immers niet altijd hetzelfde. Op de 

Hightech Campus gaat het vooral over wetenschappelijke 
ontwikkelingen en onderzoek. Het past dan ook naadloos bij 

onze Brainportregio.

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

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.

500gr voor € 6,95 Vers gemaakte
roerbakvis 

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

 

Gerookte zalm 

ivm de bijzondere weersomstandigheden is het
verstandig om ons te volgen op Instagram of

facebook voor de laatste updates. 

Verse tongschar
panklaar 

1 kilo voor € 8
2 kilo voor € 14

glasvezelhelmond.nl

GLASVEZEL
VOOR 
HEEL 
HELMOND
DAAR GAAN WE VOOR!
Met internet via glasvezel heb je geen last meer 

van een trage verbinding. Je bent klaar voor de 

toekomst want er gaat steeds meer digitaal. 

Kijk op www.glasvezelhelmond.nl voor alle 

mogelijkheden.
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Enkele voorbeelden zijn ‘Rioolprobleem 
Kwijt’ en ‘Beestjes Kwijt’, de namen zijn 
alleszeggend. Op deze manier heeft hij 
ervoor gezorgd dat specialisten op het 
betreffende gebied makkelijk en snel 
gevonden worden in Google. Hij ontlast 
hen van de online marketing. Inmiddels 
heeft hij zijn platformen al uitgerold tot 
over de Nederlandse grenzen; België en 
Duitsland doen ook mee. Naast diensten 
van specialisten, wil Merijn nu ook 
onderscheidende designers helpen zich 
goed in de markt te zetten. De eerste 
is Paul van Hoeven die met NJOJ een 
unieke lijn (bar)tafels ontworpen heeft. 

Afwisseling van zitten en staan is 
belangrijk
De tafels van NJOJ (spreek uit als 
Enjoy) zijn multifunctioneel. Snel en 
makkelijk op te zetten, zowel als eettafel 
als bartafel en even snel op te ruimen 
indien nodig. Merijn heeft nu dan 
wel een online marketingbureau, zijn 
achtergrond komt uit de sportwereld. 
Hij weet dus als geen ander dat de 
hele dag achter je bureau zitten, niet 
bepaald gezond is. Hij zocht ook voor 
zijn eigen medewerkers tafels waarmee 
hij afwisseling kon bieden tussen zitten 
en staan. Zo kwam hij bij Paul van 
Hoeven terecht. Ondertussen is hij 
daadwerkelijk opgestaan en licht toe: 
“De hele tijd zitten is niet gezond, maar 
alleen maar staan ook niet. Daarom is 
die afwisseling belangrijk. Een beetje 
in beweging komen. We hebben hier 
dan ook bureaus waar we aan zitten, 
maar ook waar we aan staan. Hetzelfde 
geldt voor de kantine: daar hebben we 
een vijftal bartafels staan, waar we 
dagelijks aan lunchen én vergaderen. 
En moet je eens kijken hoe anders de 
dynamiek wordt waarmee ik praat”, zegt 

hij vrolijk gebarend. “Het zou toch beter 
zijn als we allemaal wat vaker staand 
vergaderen of sollicitatiegesprekken 
voeren? Ik wil met dit product echt gaan 
proberen de status quo te veranderen. 
Kijk naar feestjes: als je daar op de bank 
gaat zitten, komt niemand die meer uit. 
Als je statafels wegzet, zie je dat mensen 
meer rondlopen en met andere groepjes 
mensen een praatje gaan maken. Dat is 
niet alleen gezonder, maar ook een stuk 
gezelliger.”

Maatschappelijke bijdrage
Veel mensen zitten vastgeroest in 
gewoontes. Je gaat automatisch 
overal heel snel ‘gewoon’ zitten.  “Ik wil 
daarom echt een maatschappelijke 
bijdrage leveren met dit product, iets 
in beweging zetten”, licht Merijn toe. 
“Ik wil bijvoorbeeld sportverenigingen 
erbij gaan betrekken. Die hebben over 

het algemeen niet het budget om een 
kantine te moderniseren. Die kunnen 
wij dan sponsoren. Ik wil dit echt samen 
gaan doen.”

Toekomstplannen
Merijn zit boordevol ideeën. Naast 
dat hij sportverenigingen wil gaan 
sponsoren, wil hij ook zijn huidige 
showroom helemaal gaan veranderen. 
“Het is nu een statische showroom. 
Dat gaan we anders doen. We gaan 
hier werken, vergaderen en lunchen 
aan onze tafels, maar we gaan ook een 
horecagelegenheid creëren. Zo kun je 
de tafels echt ‘beleven’, het wordt een 
levende showroom. We hebben ook 
ideeën voor een mobiele showroom, 
zodat we bij bedrijven en organisaties 
langs kunnen komen.” En dat is nog 
niet alles. Merijn is niet van plan om het 
alleen bij de tafels van NJOJ te houden. 
“Uiteindelijk wil ik natuurlijk meer 
creatieve makers gaan helpen met een 
soortgelijk plan. Ik denk aan een nieuw 
platform voor mooie designproducten, 
zodat ook ambitieuze ontwerpers de 
aandacht krijgen die ze verdienen.”

Meer informatie
Wil je meer informatie over de NJOJ 
tafels? Of zie je een samenwerking met 
jouw vereniging en NJOJ wel zitten? 
Kijk op www.njojbrandstore.nl 
voor veel informatie, inspiratie én 
contactgegevens.

Door: Wendy Lodewijk

Merijn Janssen, eigenaar NJOJ Brand Store. F | NJOJ Brand Store.

Internetondernemer Merijn Janssen en ontwerper Paul van Hoeven slaan handen ineen 

De bartafels van NJOJ Brand Store zijn 
uniek, praktisch en verantwoord

HELMOND Hoe je een product of dienst goed in de markt zet, daar weet Merijn Janssen 
alles van. Hij heeft een platform ontwikkeld waar je gelijk de juiste vakman vindt voor jouw 

probleem. Zijn bedrijf draagt dan ook de mooie naam ‘Problemen Kwijt’ en heeft diverse 
netwerken opgezet als tussenpersoon voor vaklieden en hun klanten. 

www.njojbrandstore.nl

“De manier van politiek bedrijven 
van Helder Helmond heeft veel 
raakvlakken met hoe Code Oranje 
het wil gaan aanpakken. We willen 
niet over, maar mét mensen praten: 
politiek van onderop”, aldus Rieter, 
die wil dat inwoners meer inspraak 
krijgen. “Wij luisteren al naar de 
inwoners, door zichtbaar te zijn in de 
stad en het houden van buurtcafés 
in alle wijken van Helmond. Code 
Oranje sluit daar met het bindend 
referendum, de gekozen burgemeester 
en burgertoppen perfect bij aan.”

Rieter maakt zich zorgen over het 
tekort aan agenten, het schrappen van 
buslijnen en de groeiende afvalberg. 
“Allemaal ellende veroorzaakt door 
fout beleid in Den Haag”, aldus Rieter, 
die zich als politicus wil ontwikkelen. 
“De ervaring die ik nu opdoe bij Code 
Oranje wil ik benutten bij mijn werk als 
raadslid voor Helder Helmond.”

‘Blij met steun uit Helmond’
“Net als Code Oranje maakt Helder 
Helmond politiek met mensen in plaats 
van over mensen. Het is geweldig dat 
we met Martijn Rieter iemand hebben 
die opkomt voor de belangen van 
Brabant in het algemeen en Helmond 
in het bijzonder”, aldus Code Oranje-
lijsttrekker Richard de Mos, die zijn 
aanhang in Brabant snel ziet groeien. 

“Wij gaan er in de Tweede Kamer voor 
zorgen dat het voorzieningenniveau in 
de regio’s niet verder wordt uitgehold, 
zodat we een veilig en leefbaar Brabant 
houden, waar mensen die zorg nodig 
hebben, die ook krijgen.”

Bert Blase, bestuursvoorzitter 
en oprichter van de 
vernieuwingsbeweging: ‘’We zijn erg 
enthousiast over de deelname van 
Martijn. Hij vertegenwoordigt niet 
alleen de stad en de regio, maar 
ook nog eens het jonge geluid. Veel 
jongeren zien het nut niet om te gaan 
stemmen, maar Martijn laat zien dat 
je het ook kunt omdraaien: ga zelf 
meedoen, zodat je laat zien wat je 
belangrijk vindt.”

Code Oranje wordt de laatste maanden 
gepeild op Kamerzetels. Volgens 
opiniemaker Maurice de Hond ligt er 
een groeipotentieel tussen de drie en 
de negentien zetels.

F | Helder Helmond.

Raadslid Martijn Rieter op plek 11 
kandidatenlijst Code Oranje 

HELMOND Helder Helmond-raadslid Martijn Rieter staat 
op plek 11 bij Code Oranje, de vernieuwingsbeweging van 

Richard de Mos die in maart meedoet aan de Tweede 
Kamerverkiezingen.

ingezonden politiek bericht
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Gemeente op 15 en 16 februari gesloten 
De gemeente is op maandag 15 en dinsdag 16 februari gesloten en telefonisch 
niet bereikbaar. De avondopenstelling van de Stadswinkel is daarom verplaatst 
naar woensdag 17 februari (open tot 19.00 uur).

Tijdens de sluitingsdagen vinden er bij de gemeente technische werkzaamheden 
plaats ter voorbereiding op verhuizing van werkplekken en sloop van het 
stadskantoor.

Ophalen van afval 
Het afval wordt op 15 en 16 februari gewoon opgehaald. Ook de Milieustraat aan 
de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere openingstijden. Voor meer informatie 
over de ophaaldagen van het afval in uw straat ga naar de website 
www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de Google Play Store of de App 
Store.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een crisis met een jongere 
contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666 999. 
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is 
alleen te bereiken voor crisissituaties.

Melding doorgeven
Wilt u een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de weg, losliggende 
stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat via www.helmond.nl.

Podiumbijeenkomst-webinar over 
economie op 23 februari 
Op dinsdag 23 februari organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
over de Helmondse economie. Wat zijn de feiten, cijfers en trends? Welke 
kansen en uitdagingen zien we? En hoe kan de gemeente sturen op een goed 
ondernemersklimaat? Dit webinar start om 20.15 uur en we sluiten uiterlijk 
21.30 uur af. 

Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich inspireren 
door interessante sprekers. Op 23 februari komen er sprekers namens de 
Rabobank, adviesbureau STEC en Stichting bedrijventerreinen Helmond (SBH). 

Webinar volgen
Vanwege het coronavirus organiseren we de podiumbijeenkomsten nu in de 
vorm van een webinar. U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente Helmond.

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

Meer informatie
U bent van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich niet van tevoren aan 
te melden. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan op 
helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 23 februari. Hier vindt u ook 
de link waarmee u de webinar kunt volgen.

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

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

Vergadering presidium  
Het presidium komt op dinsdag 23 februari weer bij elkaar. Het presidium stelt 
de agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. Wilt u de vergadering als 
toehoorder (digitaal) bijwonen? Stuur dan een mail aan raadsgriffie@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Houtse Parallelweg 10 22-01-2021 verbouwen woning 5766797

Marshallstraat 20 28-01-2021 wijzigen bedrijfsruimte 5781771

Dolomieten 48 25-01-2021 het plaatsen van een warmte win gevel 5770035

Stiphoutse Dreef 1 23-01-2021 vergroten van een bedrijfsloods 5767155

Brasemlaan 40 24-01-2021 wijzigen voorgevel 5768637

Zandstraat 41 22-01-2021 oprichten kantoor met bedrijfsgebouw 5766485

Hoofdstraat 151 04-02-2021 plaatsen dakkapel 5800281

Dierdonklaan 7 26-01-2021 maken uitweg 5772703

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

Zoete Kers 21 01-02-2021 oprichten woning OLO 5707257

Adriana van den  01-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5637725

Dyckestraat 10 

Blaakbeemden 6 02-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5572987

Martinalidonk 13 02-02-2021 oprichten woning OLO 5646993

Mierloseweg 143 02-02-2021 maken uitweg OLO 5752473

Dorpsstraat 19 03-02-2021 wijziging bestemming in wonen  OLO 5649503

  (benedenverdieping) 

Rijpelberg 10 05-02-2021 maken uitweg OLO 5721107

Kromme Haagdijk 72 05-02-2021 oprichten woning OLO 5702369

Lobbenhoeve 3 05-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5514397

Deenkenshoeve 4 05-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5312417

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Verliefd Laantje 3A                           10-02-2021       veldschuur/kavelruil/horeca OLO 4632313

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.

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

rondom Sluis 8 en 9 uitvoeren grondonderzoeken (sonderen) OLO 5741673

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Weg op den Heuvel 35 14-12-2020 nieuwbouw en renovatie  OLO 5591971

  Stadskantoor 

Haaghout 3 16-11-2020 realiseren aanbouw en wijzigen  OLO 5604223

  gevels 

Ruisvoornstraat 37 t/m 54 22-12-2020 uitbreiding en onderhoud woningen OLO 5692223

Burgemeester Geukerspark  04-12-2020 oprichten wooncomplex De Weef OLO 5614603

2 tm 68 (doorlopend)  met 67 app. en maken uitweg 

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. 
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Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Slijterij Brandewijn De Plaetse 56  drank- en horecavergunning 34460030/

4-2-2021

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.

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

Carezo Autoservice                                De Hoefkens ong. Het oprichten van een 

autoservicebedrijf.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11 met ingang van 

12 februari gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt de 

realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.

Inzage plan

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

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.2100BP200199-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Markt 209 01-02-2021 plaatsen terrastent OLO 5591549

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

Soesterbergplein 10 02-02-2021  maken uitweg OLO 5668707

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  

Momot, D.T.  28-02-1969

Steur, W.L.W.  11-05-1992

Akker van den, S.E.J.  21-12-2000

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  

Wiesiolek, D.A.  02-04-1985

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. 

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

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie:  Zuid Koninginnewal 9-13, Beugelsplein en Kerkstraat 

  (locatiecode AA079400610)

Melder:  Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.

Datum ontvangst:  3 februari 2021 Burgemeester en Wethouders van Helmond 11 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

MIERLO-HOUT Zaterdag 6 februari 2021 is de vierde 
trekking verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn 
uitgegeven in de maand januari 2021.

1e prijs, cadeaubon ter waarde van 50,- euro 
is gevallen op lotnummer 2086.
2e prijs, cadeaubon ter waarde van 25,- euro 
is gevallen op lotnummer 2060.
3e prijs, cadeaubon ter waarde van 10,- euro 
is gevallen op lotnummer 1878.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere 
zaterdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen 
kunnen worden ingeleverd bij de Houtse ondernemers.   
Breng uw oud papier, kleding en 
schoeisel naar CV de Kluppels en speel 
maandelijks gratis mee met onze loterij.
Iedere zaterdag geopend 
van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: 
Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

Kluppelloterij: gun uw oud papier, kleding 
en schoeisel een tweede leven

F | CV De Kluppels.
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Wensen komen uit!

Dank aan alle ondernemers die samen met ons deze wensen vervulden!
[Deze campagne was een initiatief van helmond marketing]

Mevr. C. van Oorschot
Ambulancedienst bedanken 
Bloemen van 
bloemsierkunst Valentijn  

Wie:

Wens:

Cadeau:

Marjoleine Klaus 
Chocolade voor de leraren 
van Mondomijn 
Bonbons van 
ChocolaDeCacaofabriek

Wie:

Wens:

Cadeau:

Junior stadskunstenaar 
Anna Bosker
Tekenspullen voor kinder- 
afdeling Elkerliek Ziekenhuis
JUUDs Foederer en 
Boekhandel De Ganzenveer 

Wie:

Wens:

Cadeau:

Dini van de Weijer
Cadeau voor  
zieke Saar
Speelgoedwinkel 
3 Vosjes

Wie:

Wens:

Cadeau:

Mariëlle Wilmsen
Diner met gezin
Bon Restaurant 
33 Good Food

Wie:

Wens:

Cadeau:

Brenda Filippini 
Sieradensetje voor oma
Bon Miga Gifts  

Wie:

Wens:

Cadeau:

Sylvia, Lieke, Andrea
30 lunches voor ORO
Voor cliënten en personeel 
Lunch en Zo en Lunch
en eetcafé de Bieb

Wie:

Wens:

Cadeau:

Moeder en gezin
Een nachtje weg i.v.m. 
zieke dochter
Overnachting Golden 
Tulip Hotel West-Ende

Wie:

Wens:

Cadeau:

Christa van Griensven
Uitje voor haar 
87-jarige moeder
Theaterbon Het Speelhuis

Wie:

Wens:

Cadeau:

Veerle van Engen 
Moestuinplanten voor 
conciërge Abdul Rahim Alali
Bon van Tuincentrum 
Coppelmans

Wie:

Wens:

Cadeau:

Van Lieshout Packaging BV is een groothandel 
in duurzame verpakkingsmaterialen. Vanuit onze 
vestiging in Helmond leveren wij uit voorraad een 
zeer breed assortiment aan product beschermend 
verpakkingsmateriaal. Van Lieshout Packaging heeft zich 
gespecialiseerd in verpakkingsconcepten die producten 
beschermen tijdens transport.

Wie zoeken wij
Wij zijn op zoek naar een meewerkend (hoofd) 
verkoop binnendienst met leidinggevende ervaring. 
In deze functie ben je net zoals je collega’s actief als 
verkoop binnendienst. Daarnaast ben je het eerste 
aanspreekpunt voor je binnendienst collega’s en zorg je 
dat deze afdeling loopt als een trein.

Het betreft een uitdagende functie in een organisatie 
die volop in beweging is en waar je je persoonlijk 
kunt ontwikkelen. Verder is er volop ruimte voor eigen 
initiatief. We bieden een werkomgeving die professioneel 
en informeel is.

Taken en verantwoordelijkheden van onze 
binnendienst
• Ontzorgen van de buitendienst collega’s
• Ontzorgen en beheren van (potentiële) klanten, helpen 
 met vragen en adviseren over verpakkingsmateriaal
• Het uitwerken van offertes
• Het verwerken van orders
• Bestellen van artikelen t.b.v. verkooporders
• Aansturen van service & onderhoud

Wat is belangrijk in je functie
• Je vindt het leuk om klanten actief te adviseren en te 
 informeren, vragen te beantwoorden en 
 problemen op te lossen.
• Je beschikt over sociale vaardigheden

• Je werkt heel nauwkeurig
• Goede schriftelijke vaardigheden
• Oplossingsgericht en klantgericht denken
• Je bent flexibel
• Je gaat makkelijk een gesprek aan met klanten 
 en collega’s
• Je kunt je werk goed plannen en organiseren
• Je zorgt ervoor dat gemaakte afspraken en 
 werkprocessen worden nageleefd

Dit is wat we van jou vragen
In deze rol ben je zowel uitvoerend, coördinerend 
als aansturend actief. Een aantal jaar ervaring in een 
soort gelijke functie is wenselijk. Je hebt minimaal een 
MBO+ diploma of werk- en denkniveau. Ervaring in 
een handelsonderneming is gewenst. Je beheerst de 
Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
Beheersing van de Duitse taal is een voordeel. Je 
hebt ervaring met software t.b.v. orderverwerking en 
klantbeheer. Wij werken met Exact Online.

Dit is wat jij van ons krijgt
7 Gemotiveerde en hardwerkende collega’s. Onze 
binnendienst bestaat momenteel uit 2 collega’s. 
Behalve hard werken wordt er samen ook gelachen 
en kan je rekenen op goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Je sollicitatie of eventuele vragen kun je richten aan 
Emeli Colen via emeli@vanlieshoutpackaging.nl.

MEEWERKEND (HOOFD) 
VERKOOP BINNENDIENST 
36-40 uur
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In deze tijd van lockdown miste veul men-
sen, maar welke mensen miste nou het 
meeste? Ik hoef daar nie lang over na te 
denken: natuurlijk men familie en vriendin-
nen, maar ook zeer zeker onze kappers, Rico 
menne kapper en de kapper van André, 
Bart. Vurige week heurde we dat ze vurlopig 
nog tot 3 maart gesloten zijn. Ik docht dat 
ik het begief, afschuwlijk. Want als iets me 
heilig is dan ist men haar. Als oe haar maar 
goed zit, is menne slogun altijd.

Ik ha geluk dat de dag vur de lockdown, 
Rico men haar nog hed geverfd en geknipt. 
Normaal zit ik er elke 3/4 weken, maar nou 
zit ik al op 8 weken en nou wast echt niks 
meer. Men humeur hangt ook samen mee 
hoe men haar zit, kunde oe eigen un bietje 
vurstellen hoe gezellig het bij ons thuis is de 
leste weken. Het spuitbuske vur men grijze 
haar is ook niet alles, dus deze week maar 
een doe-het-zelf-verfkitje bij menne eigen 
kapper besteld op de goeie kleur vur menne 
uitgroei weg te toveren. Men vriendin hed 
het erop gezet en het is goed gelukt alleen 
ben ik niemir blond. 

Menne kapper had verf gemaakt vur menne 
uitgroei en zieda maar is als ge ginne kap-
per bent ook alleen op dieje uitgroei te krij-
gen. Nou is bijna hil men haar uitgroeikleur 
met een paar blonde plukskus. Och ik loop 
nie vur schut en wanneer we weer naar de 
kapper meugen, wordt er weer wa blond in 
gezet. Als ik langs een spiegel kom, denk ik 
wel wie is da mee die donkere haar? Ik weet 
dat er heeel veul ergere dingen zijn, maar ik 
mis de kapper echt wel. Nou heb ik vruuger 

as 16-jarig meske op de herenkapperschool 
gezeten. Ik ken best wel contouren knippen, 
maar ik maag er van André nie aankomen. 
En tja, echt knippen zou ik ook niet durven 
eerlijk gezeed, dus André is nou net unne 
Beatle mee grijs haar. 

Ik vind kappers heul belangrijk in het leven 
ik leg er vaak ook men ziel bloot en Rico luis-
tert altijd, ook al denkt ie ja Marij, nou weet 
ik het onderhaand wel. Ik kom al 19 jaar 
bij Rico en echt nooit komt er iemand aan-
ders aan men haar, wa da betreft ben ik zo 
trouw as unne Duitse herder. Als ik dan lees 
dat kappers ook nog eens tot nu toe ginne 
cent steun hebben gehad, heb ik echt te doen 
met alle kappers. Want als ik mee 1 ding blij 
ben in deze coronatijd is het dat André ge-
pensioneerd is en dat wij financieel nie veul 
te vrezen hebben. Soms vuul ik men eigen 
daar wel is schuldig over, als ik het leed van 
andere mensen lees en zie in deze téd. Maar 
ik kan er helaas niks aan veranderen. Kon 
ik dat maar. Tegen alle kappers, maar ook 
tegen alle andere ondernemers zeg ik: hou 
vol, sterkte. 

Rico en Bart, ik hoop tot gauw. 

Lezers, tot volgende week en geniet van de 
snuw. 

Och och och wa mis ik jullie toch

Houdoe!

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

Helmond, Geldrop en Best.

Maak vooraf een afspraak. U kunt ook video bellen. 
Bekijk foto’s op onze Facebook: Deelen Mens Wear.

WIJ ZIJN OPEN 
VOOR OPHALEN/BEZORGEN!

SALE tot 
50%

check onze facebook voor foto’s.

Bijzondere kerstwensen vervuld 
door Helmond Marketing en 

lokale ondernemers 

Tekenpakketten voor kinderen in het Elkerliek 
ziekenhuis
Al voor de kerst werd de wens van Anna Bosker 
vervuld. De 12-jarige junior stadskunstenaar 
wenste knutselpakketten voor zieke kinderen 
die de kerstperiode doorbrengen in het Elkerliek 
ziekenhuis. “Ik wenste dat zieke kinderen iets 
creatiefs kunnen doen en even niet denken aan 
het ziek zijn. Ik wilde dat zij kunnen tekenen, 
schilderen en kleuren, net als ik.” Samen met 
ondernemers Judith van de Rijt van JUUDs 
Foederer en Hans van Gennep van boekhandel 
De Ganzenveer  stelde Helmond Marketing de 
tekenpakketten samen. Anne Maas nam namens 
de afdeling Kind en Jeugd de tekenspullen in 
ontvangst. “Wij zijn dolblij dat de wens van Anna is 
uitgekomen. Onze patiëntjes zullen hier ontzettend 
blij mee zijn. Een ontzettend mooi gebaar.” 

Verrassing voor conciërge 
Een andere wens die uitkwam, is die van Veerle 
van Engen. Zij wilde Abdul Rahim Alali verrassen 
met planten voor zijn moestuin. Voordat het 
coronavirus uitbrak, werkte de Syrische Abdul 
vrijwillig als conciërge  op  basisschool  St.  Trudo. 
Door de gevolgen van een TIA en de lockdown, kan 
hij tijdelijk niet helpen op school. Veerle wilde iets 
terugdoen voor de vriendelijke conciërge die altijd 
voor alle leerlingen klaarstaat. In het voorjaar mag 

Abdul  groentezaadjes en plantjes uitzoeken bij 
Tuincentrum Coppelmans. Zo kan hij thuis lekker 
bezig zijn in de buitenlucht met zijn hobby. 

Beterschap voor coronapatiënten en de horeca
Veel wensen waren corona gerelateerd. Zo 
bedankte Mariëlle  Wilmsen haar  gezin. Zij gaven 
haar alle ruimte om voor  haar  zieke  moeder te 
zorgen die corona kreeg. Samen met haar man 
en kinderen mag Mariëlle, wanneer de horeca 
weer opengaat, gaan eten bij restaurant 33 
Good Food. Ook dat was volgens Loes Swinkels 
(stadsmarketeer) een populaire wens. “Veel 
mensen wensten dat de horeca weer open gaat. 
Daarnaast was een spoedig herstel voor mensen 
die herstellende zijn van het coronavirus een 
veel gevraagde wens.” Zelfs de zorgmedewerkers 
werden niet vergeten. Mevrouw van Oorschot zag 
de afgelopen maanden zo vaak de ambulancedienst 
uitrukken, dat zij hen wilde bedanken voor hun 
inzet tijdens de coronaperiode. In totaal ontving 
Helmond Marketing zo’n 200 warme wensen voor 
een ander.

Samen met Helmondse ondernemers
Hoewel Helmond Marketing initiatiefnemer is 
van de wensactie, benadrukt Loes dat ook de 
Helmondse ondernemers allemaal bijgedragen 
hebben. “Veel winkeliers worden zelf flink geraakt 
nu ze hun winkeldeuren tijdelijk moeten sluiten. 
Toch hebben alle ondernemers die hielpen 
met het vervullen van de tien mooiste wensen, 
belangeloos een bijdrage gedaan. Door het geven 
van een korting, het verhogen van een tegoedbon 
of het toestoppen van een extraatje, hebben wij de 
wensen echt samen met de lokale ondernemers 
uit onze stad vervuld. Dat vind ik zo bijzonder! 
Ik wil dan ook al deze ondernemers hartelijk 
bedanken. Dit zijn: JUUDs Foederer, boekhandel 
De Ganzenveer, bloemsierkunst  Valentijn, Het 
Speelhuis, Golden Tulip Hotel West-Ende, 
speelgoedwinkel 3 Vosjes, Lunch en  Zo, Lunch- 
en Leescafé De  Bieb, restaurant 33 Good 
Food, Miga  Gifts, Chocola De Cacaofabriek  en 
tuincentrum Coppelmans. En ook fotograaf Gerard 
van Hal, kerstman Pieter Klumpers, cameraman 
Frank Janssens, Ladies’  Circle  76 Helmond, 
Groep5700 en Odenneboom droegen een steentje 
bij. Samen hebben we de mooiste wensen laten 
uitkomen!”

HELMOND Het afgelopen jaar was een zwaar jaar. Voor ondernemers, 
de zorgsector en mensen die getroffen werden door het coronavirus. 

Tegelijkertijd was het een jaar waarin veel mensen opstonden voor een ander 
en een helpende hand boden. Om die mensen in het zonnetje te zetten, 

mochten bezoekers van het centrum van Helmond een kerstwens doen voor 
een ander. Helmond Marketing liet, samen met lokale ondernemers, tien 

bijzondere wensen uitkomen.

Namens de ambulancedienst neemt Susanne 
Versleijen de bos bloemen in ontvangst. 

F | Helmond Marketing.

BEZORGER WORDEN?
BEZORGING@DELOOP.EU
06-18938912 
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 10 februari t/m dinsdag 
23 februari 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

125 spaarpunten

Worstenbroodjes
15 x 2 stuks - Beckers

Normaal 14,99 

9,99

GEEN
CARNAVAL 
WEL STUNT

PRIJZEN!

Bikfrik
40 stuks - Van Lieshout

Normaal 21,49

15,15

10 mm of 7 mm
Frites
2 kilogram - Farm frites

Normaal 4,49

1+1
gratis

Mini Loempia’s
36 stuks - Dorada

Normaal 2,19 3,33

2 zakken
voor

Naturel, piri piri, Spaans,
Japans en zigeuner

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal 3,194,44

2 schalen
voor

Frikandelburger
4 stuks - Lekker&Anders

Normaal 2,99

2,22

WIN een BBQ 
 barrel t.w.v. 

€199,00

bij aankoop van 
een product van 
 Lekker&Anders.

Broodje kebap
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,49

Vanwege alle coronamaatregelen zit een groot 
carnavalsfeest in hoftempel de Geseldonk er dit 
jaar niet in. Maar een jaar zonder carnaval, dat 
kan niet. Carnaval gaat altijd door, in welke vorm 
dan ook. Daarom heeft carnavalsvereniging De 
Kluppels besloten het feestgedruis dit jaar naar 
iedereen thuis te brengen. Met deze topartiesten 
belooft carnaval 2021 iets bijzonders te worden:
De Heeren Van - Skoepies - Berry Knapen
Rob Scheepers (Helmond) - Immer Hansi

Daarnaast zullen ook verschillende bekende 
Houtenaren aanschuiven en spelen we nog 
een heuse muziekquiz met alle online- en tv-

kijkers. Verder willen De Kluppels nog niet te veel 
verklappen, je moet gewoon kijken. Dus haal de 
serpentines maar in huis, versier je woonkamer en 
trek je mooiste pakje aan, dan zorgen De Kluppels 
voor de carnavalssfeer in jouw huiskamer. Zoals je 
ook van De Kluppels gewend bent in de Geseldonk. 
Hoe kun je het Kluppelcafé op carnavalszaterdag 13 
en carnavalszondag 14 februari zien en horen? Kijk 
live mee via de Facebookpagina van De Kluppels 
of via DitIsHelmond op Youtube en tv: Ziggo kanaal 
36, Breedband Helmond, kanaal 21 of KPN kanaal 
1429. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur met 
het voorprogramma. Het hoofdprogramma begint 
om 20.00 uur.

Kluppels vieren toch carnaval 
met twee live tv-uitzendingen

HELMOND Geen polonaise in hoftempel de Geseldonk deze carnaval, maar 
wel solonaise door je huiskamer. Op zaterdag 13 en zondag 14 februari 
brengen De Kluppels met twee live tv-uitzendingen carnaval naar jouw 

huiskamer. Met muziek en entertainment van onder meer De Heeren Van 
en de Skoepies kan iedereen op afstand genieten van carnaval met het 

Kluppelcafé live vanuit hoftempel de Geseldonk. Live meekijken kan vanaf 
19.30 uur via DitIsHelmond op tv en de Facebookpagina van De Kluppels.

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 17 februari 

naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

ARCADE | ATTENTIE | BLAAS | DOLEN | EETTAFEL | GALANT 
HARDLEERS | HEMEL | INTENTIE | KABEL | KENNEL | KIESKAUWEN
LEGAAL | MISERABEL | MORFINE | MUSTANG | NUTTIG | OMELET

PERSIFLAGE | PLOEG | PLOTSELING | PLUNDEREN | RADIATOR
RASTA | SALDO | STATION | TAAIE | UITERST | VOORMALIG | WALRUS
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

Vanaf nu ook online
te bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

HELMOND Als het nieuwe schooljaar na de zomer begint, hopelijk in 
enigszins normale omstandigheden, gaat er wat veranderen voor middelbare 
scholieren in Helmond. Op zowel het Carolus als het Dr. Knippenbergcollege 
worden coaches geïntroduceerd. Naast de mentoren zorgen zij voor een nog 

betere begeleiding. 

We beginnen op het Carolus. “Vanaf volgend 
schooljaar hebben we mentoren én coaches”, 
vertelt directeur Ruud van de Westerlo. “De mentor 
is verantwoordelijk voor de studievaardigheden en 
het groepsproces. De coach volgt je persoonlijke 
ontwikkeling, stelt doelen met je op, zorgt voor 
de optimale begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat 
leerlingen nog beter gezien en gehoord worden. 
Drie keer per week kunnen de leerlingen gebruik 
maken van zo’n coachmoment, waarmee we 
elke lesdag beginnen. Een jaar later voeren we 
flexmomenten in, waarmee de leerlingen meer 
keuzemogelijkheden voor verbetering, uitdaging en 
verdieping krijgen. In twee stappen verrijken we zo 
ons onderwijs.”

De Knip start na de zomer al met een flexibel 
rooster. Directrice Jule Frantzen: “Het concept is 
elders in het land succesvol, wij brengen het nu 
naar Helmond. Naast alle bestaande vakken komt 
er in het rooster ruimte voor individuele behoeften, 
voor maatwerk. In de flexlessen is er keuze 
voor een extra vakles, maar er kan ook gekozen 
worden voor studiebegeleiding, ontwikkeling van 
vaardigheden, ondersteuning bij leren leren en 
talentontwikkeling. De coach helpt bij de invulling. 
Leerdoelen komen in dit proces centraal te staan. 
Je verlaat ons uiteindelijk met een diploma, dat 

blijft centraal staan. Maar het pad daarnaartoe, dat 
krijgt op Campus De Braak een flinke impuls.”
Goede begeleiding op maat is al langer ingebed 
in het onderwijs op het Vakcollege en de 
Praktijkschool; binnen de scholengemeenschap 
vinden we ondersteuning en welzijn erg belangrijk.

Positiviteit
Mooie ontwikkelingen dus, maar voorlopig ligt 
er natuurlijk nog de uitdaging van deze tijd. Het 
anticiperen op de corona-omstandigheden. 
Het nieuws wordt gedomineerd door sombere 
berichten over leerachterstanden, eenzaamheid 
en stress. De scholen van OMO Scholengroep 
Helmond focussen de komende tijd heel 
bewust op positiviteit. Wat kan er nog wel? Op 
het Vakcollege Helmond is er binnenkort een 
bingo voor alle leerlingen, het Carolus heeft de 
online Talent Night en een Game Night. Het Dr. 
Knippenbergcollege start de carnavalsvakantie 
met de Knip Positieve Top 500: een livestream 
met 27 uur muziek, waarbij leerlingen inbellen om 
over hun lievelingsliedjes te praten met docenten. 
Afgelopen weekend was er ook al de kookwedstrijd 
voor 70 leerlingen, waarbij vooral de positieve 
vibe opviel. En zo blijven we elkaar vinden in een 
moeilijke, onzekere tijd. Met opgeheven hoofd en 
een lach op het gezicht.

Middelbare scholen gaan met coaches werken 

Betere begeleiding 
dan ooit 

Een les Engels op het Carolus. F | Dave van Hout.

ValentineO O K
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Tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 9 februari 2021 zijn weer diverse moties 
ingediend. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen met een wens, 

verzoek of opdracht. Een motie wordt aangenomen bij een meerderheid in de gemeenteraad. 
De motie moet in dat geval worden uitgevoerd, veelal door het college van burgemeester en 

wethouders. Graag praten wij u bij over de ingediende moties van 9 februari 2021. 

BINNENSTAD De Keiebijters 
hebben het plan opgevat om carnaval 
2021 niet zomaar voorbij laten gaan. 
Daarom hebben ze besloten, als 
zijnde de stadscarnavalsvereniging, 
twee prominente gebouwen in hun 
clubkleuren te gaan aanlichten.  Op 
het kasteel en op hotel West-Ende, 
de residentie van de Keiebijters, zijn 
de clubkleuren elke avond uitbundig 
zichtbaar .

Het beeld dat voor het kasteel staat, 
buigt haar hoofd naar voren en slaat 
haar hand voor de ogen, want ze wordt 
verblind door die mooie felle kleuren van 
de Keiebijters.
Op het plein voor hotel West-Ende 
vindt jaarlijks de opening plaats van het 
carnaval, met de overhandiging van de 
stadssleutel door Burgemeester Elly 

Blanksma en Prins Briek. Hierna vindt 
dan ook altijd het opgraven van de Kei 
plaats, die daar veilig in de grond is 
opgeslagen. Maar al dit moois zal dit jaar 
geen doorgang kunnen vinden vanwege 
corona. Ook de grootste optocht van het 
zuiden, het Prijsbloaze en al die andere 
mooie activiteiten die er jaarlijks zijn 

met carnaval, zullen we moeten missen 
door die corona. De Kei zal wél worden 
opgegraven, maar wanneer maken de 
Keiebijters niet vooraf bekend, omdat er 
dan een te grote toeloop zal komen aan 
de Steenweg.

Tekst en foto: Henk van Dijk.

Kasteel en hotel West-Ende in de 
Keijebijters-clubkleuren belicht 

Oplossing luiers in het restafval en 
het aantal ledigingen van restafval
GroenLinks Helmond zou graag 
zien dat spoedig een oplossing 
komt waarmee de onvermijdbare 
kostenstijging door het gebruik van 
luiers voor gezinnen met jonge kinderen 
wordt voorkomen. In het huidige 
diftar-systeem worden deze gezinnen 
nu geconfronteerd met een forse 
verhoging van de afvalstoffenheffing. 
GroenLinks werd in de motie 
ondersteund door Lokaal Sterk, SP, 
VVD, PvdA, Bach Plus en Helmond 
Aktief. Plan! en Helder Helmond 
verzocht het college daarnaast om de 
registratie van het aantal aangeboden 
restafvalcontainers vanaf 1 januari 
2021 op nul te zetten. Dit zorgt echter 
hoogstwaarschijnlijk wel voor een 
daling in de heffingsinkomsten.
Na een uitgebreide bespreking en 
een toelichting van de wethouder, 
stemt een meerderheid van de 
gemeenteraad voor de motie voor 
een oplossing voor de luiers in het 
restafval. Concreet betekent dit dat 
het college aan de slag moet om een 
oplossing uit te werken. De motie om 
het aantal ledigingen op nul te zetten, 
behaalde geen meerderheid. 

Maatwerk toepassing 
kostendelersnorm
Het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft in 
augustus een onderzoek gedaan 
naar de belemmeringen voor 
bijstandsgerechtigden om woonruimte 
te delen. Deze belemmeringen zijn 

bijvoorbeeld groot voor mensen die 
(tijdelijk) bij familie of vrienden in 
willen trekken in een crisissituatie 
of daklozen die willen inwonen bij 
vrienden. De conclusie van het 
onderzoek is dat dit deels kan worden 
opgelost door onder andere het niet 
toepassen van de kostendelersnorm. 
De kostendelersnorm bepaalt dat als je 
met meer mensen in één huis woont, 
je wordt gekort op de hoogte van de 
bijstandsuitkering. Dit is een grote 
belemmering voor mensen met een 
bijstandsuitkering om andere mensen 
in huis te nemen. De gemeente heeft 
echter de wettelijke ruimte om van 
de norm af te wijken en maatwerk te 
leveren.
De motie van SP Helmond werd bij 
indiening al breed ondersteund. De 
motie is dan ook met een meerderheid 
aangenomen. Het college zal naar 
aanleiding van de motie onder 
andere bij de toepassing van de 
kostendelersnorm moeten kijken naar 
de bedoeling en zo nodig maatwerk 
toepassen.

Drive-thru stemstraat als 
stembureau bij verkiezingen
Helder Helmond, Helmond Aktief en 
Bach Plus zouden graag zien dat het 
college gaat onderzoeken of minimaal 
één drive-thru stemstraat kan worden 
toegevoegd als stembureau bij de 
aankomende verkiezingen. Ze vrezen 
dat veel inwoners hun stemrecht niet 
zullen benutten vanwege een angst 
om gebouwen te betreden vanwege 
het coronavirus.

Diverse partijen vragen naar de 
extra kosten en haalbaarheid van 
de motie. De burgemeester gaf als 
portefeuillehouder hierover aan dat de 
komende verkiezingen over drie dagen 
worden verspreid en burgers van 70 
jaar en ouder de mogelijkheid wordt 
geboden om schriftelijk te stemmen. Er 
worden hierbij voldoende stemlokalen 
coronaproof ingericht met een groot 
aantal extra vrijwilligers. 

De motie werd sympathiek 
bevonden, maar niet uitvoerbaar 
op de beschikbare korte termijn. De 
meerderheid van de raad stemde dan 
ook tegen de motie.

Schaken in de openbare ruimte
Helmond Aktief zou graag zien dat 
het college een aantal schaaktafels in 
de openbare ruimte opstelt. Echter, 
de motie kon niet rekenen op een 
meerderheid. Mede doordat het niet 
duidelijk is of en waar er behoefte is 
aan een dergelijke voorziening. 

Financiële ondersteuning 
plaatselijke ondernemers
VVD Helmond, GroenLinks Helmond 
en CDA Helmond verzoeken het 
college om te onderzoeken hoe 
(startende) ondernemers die nu 
tussen wal en schip dreigen te vallen, 
toch vanuit de gemeente ondersteund 
kunnen worden. Daarnaast roepen 
zij het college op een brandbrief naar 
Den Haag te sturen. 100% van de 
gemeenteraad stemde voor deze 
motie.

Uit de raadsvergadering

Een begrip in Helmond
De Blue Band is een iconische 
blaaskapel binnen het Helmondse 
carnaval. Ze zijn niet weg te denken bij 
het Prijsbloaze en herkenbaar aan hun 
uiterlijk zoals het boterkuipje van het 
bekende merk: blauw met wit. 

De leden, zo’n twintig personen, zijn 
van alle leeftijden en vormen een fijne 
vriendengroep. Er zijn zelfs onderling 
huwelijken gesloten en baby’s gemaakt. 
De band zoekt altijd de interactie met 
het publiek op en geeft zo elk bekend 
nummer een Blue-Band-sausje.

Niet alleen met carnaval
Het Prijsbloaze op carnavalsmaandag 
is elk jaar vaste prik voor de blaaskapel. 
In 2013 waren ze zelfs de winnaar 
van dit evenement. De Blue Band is 
dan wel een bekende naam binnen 
het Helmondse carnaval, toch traden 
zij, normaal gesproken, ook elders op. 
Bijvoorbeeld op diverse festivals, zelfs 
over de grens in België. 

Daarnaast werd door een aantal leden 
jaarlijks het Blaasfestijn in Helmond 
georganiseerd. 

Online jubileumfeest
Dit jaar zijn er logischerwijs geen 
carnavalsactiviteiten, terwijl de band 
juist hun jubileum wilde vieren. Daarom 
is er een alternatief bedacht: een 
online feest. Op zondag 14 maart, met 
halfvasten, wordt er een anderhalf uur 
durende show uitgezonden, waarin 
bekende figuren vragen stellen die met 
de Blue Band te maken hebben. Zo 
zijn er filmpjes van Frank Lammers, 
Art Rooijakkers, Niels van der Laan 
en Jeroen Woe, maar ook van Berry 
van Aerle, Stijn van Gassel, Jan d’n 
Bok, Rob Bouwman, Rob Scheepers 
(zowel uit Helmond als uit Sterksel), 
Andy Marcelissen en Immer Hansi 
binnengekomen.

Aanmelden voor de quiz
Mensen kunnen zich aanmelden voor 
de interactieve quiz. Er zijn goodiebags 
te winnen met onder andere prijzen die 
het bekende botermerk, dat destijds 
toestemming heeft gegeven voor 
gebruik van de naam, zelf beschikbaar 
heeft gesteld. De uitzending zal starten 
om 20.00u. Meer informatie wordt 
te zijner tijd bekendgemaakt via de 
Facebookpagina van de Blue Band.

De Blue Band viert 25-jarig 
bestaan met online feestje 

De Blue Band tijdens het Prijsbloaze. F | Keiebijters.

HELMOND Eigenlijk bestond de Blue Band vorig jaar al 
25 jaar, maar het jubileumfeest werd uitgesteld naar dit jaar 
vanwege corona. Helaas is het nu nog altijd niet mogelijk een 

‘normaal’ feest te geven, dus werd er naar een alternatief 
gezocht: een online viering met zowel bekende Helmonders 

als bekende Nederlanders.

hartstichting.nl
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder Erik de Vries:
Gelijke kansen voor alle Helmonders

B&W AAN HET WOORD

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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Natuurlijk weet ik ook wel dat we dit 
probleem niet in een paar jaar oplossen. 
Het is immers een veelkoppig monster. 
Het gaat over zaken als wonen, werk, 
opleiding, inkomen, gezondheid, 
armoede, schulden, veiligheid, 
enzovoorts. En die hangen ook nog 
allemaal met elkaar samen. Maar het 
feit dat het ingewikkeld is, ontslaat ons 
niet van de plicht om te zoeken naar 
mogelijkheden om er iets aan te doen.

De laatste tijd is er gelukkig meer 
aandacht voor wat ook wel wordt 
genoemd de ‘sociale tweedeling’. We 
zien die sociale tweedeling toenemen, 
ook in Helmond. Corona maakt het 
probleem alleen nog maar groter 
doordat veel mensen hun inkomsten 
drastisch zien teruglopen.

Grote vraag is hoe we dat veelkoppige 
monster kunnen aanpakken. In elk geval 
met goede sociale voorzieningen voor 

mensen die dat nodig hebben. Denk 
aan Super Sociaal waar mensen met 
een kleine beurs tegen een gereduceerd 
tarief gezond voedsel kunnen kopen. 
Via Stichting Leergeld zorgen we 
dat kinderen uit gezinnen waar dat 
niet vanzelfsprekend is toch kunnen 
sporten, muziekles kunnen volgen en 
mee kunnen met schoolreisjes. 

Maar dat is niet genoeg. Er is meer 
nodig en dat moeten we gezamenlijk 
doen. Dit is niet iets van ‘de gemeente’. 
Eind februari organiseren we daarom 
samen met het Elkerliek Ziekenhuis, 
VNO-NCW en Senzer een conferentie 
met een groot aantal partijen. 
Denk aan woningbouwcorporaties, 
zorginstellingen, werkgevers, 
vrijwilligersorganisaties en vele anderen. 
Doel: te komen tot een concreet 
actieplan. Wat kan ieder van ons morgen 
doen om die sociale tweedeling tegen 
te gaan? Welke stappen gaan we daar 

de komende tijd in zetten? Ik hoop en 
verwacht dat daar mooie en bruikbare 
ideeën uit komen die we in de komende 
maanden en jaren kunnen uitvoeren. 
Zodat we een begin kunnen maken met 
het geven van gelijke kansen aan alle 
Helmonders, waar hun wieg ook heeft 
gestaan. 

Erik de Vries,
Wethouder sociale zaken en 
armoedebestrijding

Wist u dat mensen in sommige wijken in Helmond zeven 
jaar korter leven dan in andere wijken? Het verschil in het 

aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven is zelfs 
nog groter. Zeven jaar! Laat dat getal even tot u doordringen. 

Het maakt dus echt uit waar je wieg staat. Of je geboren 
wordt in Brandevoort of Dierdonk of in Helmond-Oost of 
de Binnenstad. Ik vind dat onacceptabel en ik zie het als 
mijn belangrijkste opgave om hier iets aan te doen. Alle 

Helmonders verdienen in mijn ogen gelijke kansen. 

Kort Verhaal Deel 3

Och, wa mis ik 
de Keieklets

In de tijd, we praten over de zestiger en zeventiger jaren, was altijd Jan 
Tuininga, de directeur van Begemann, op de kletsavonden present en… 
prominent aanwezig. Toos besloot hem eens in het zonnetje te zetten, hij 
had bij hockeyclub HMHC aan het Verliefd Laantje veel verdiensten en 
was erelid geworden. Op een kletsavond kreeg Toos zogenaamd telefoon, 
dat ging zo: “Hallo, met Vivaldo. Wat zeg je daar? Of ik de tuin in ga? Oh, 
je bedoelt Tuininga.” Jan schaterde het uit. En ze vertelde: “Minne mens 
ging in de moestuin ne stronk savoie kool oitdoen, maar haai blif verrekes 
laang weg. Ik ging es kieke en toen toen lag ie toch morsdowd onder d’n 
appelbom. Een kennis vroeg toen: ‘oech heej, wa hedde gaai toen gedoan?’ 
Ja, toen heb ik maar ‘n blik erwtjes open getrokke.”

Het grote succes van de Keieklets was overigens niet alleen te danken 
aan de tonproaters, maar evenzeer aan de groepen die tussendoor met 
carnavalsliedjes het publiek vermaakten. Vanaf het begin in 1964 werd 
de kwaliteit van zowel kletsers als amusementsgroepen streng bewaakt 
door de kletscommissie onder leiding van tandarts Frits Koolen. Dit heeft 
er mede toe bijgedragen dat de reputatie van de Helmondse Keieklets tot 
ver buiten de stad en regio bekend werd. Niet voor niets zendt Omroep 
Brabant samenvattingen hiervan al tientallen jaren uit.

Als ik namen van amusementsgroepen moet noemen die er voor mij 
uitsprongen, zijn dat KUUB met zanger Maarten, Timper uit Asten en De 
Noot uit Vlierden. Maar de allerbeste waren toch Petazzie met Skruwsaus 
met hun onvergetelijke nummer over de sauna: lekker zweiten in de sauna, 
in oewen blouten halleluja… Ja, wat hebben Birgit, Els, Marcel en Peter 
ons vele jaren kostelijk vermaakt. En daarnaast natuurlijk Striepke Veur met 
die twee prachtige, elkaar aanvullende stemmen. Eind oktober 2021 krijgen 
we van Mario, René en Bram na 38 jaar (!) het slotakkoord in Theater 
Speelhuis: Di Waar Ut. Ik heb allang een toegangskaartje, zoiets gaat nooit 
aan mij voorbij.

En last but not least wil ik de derde partij noemen die de Keieklets vanaf 
het begin draagt: Hofkapel De Klinkers. Met grote kapelmeesters als Cor 
Swinkels, Marius Boogaarts, Rob van Hout en nu alweer jaren Angelo 
Mariman. Het zijn allemaal rasmuzikanten van het Helmonds Muziek 
Corps, die bovendien de juiste carnavalsnummers spelen en dat met een 
geweldige muzikaliteit en geestdrift. Voor mij als liefhebber van blaasmuziek 
(en Italiaanse aria’s) is het altijd weer enorme genieten als De Klinkers 
optreden. Luister maar eens naar hun nummer in de digitale Keiebijter, dan 
weten jullie wat ik bedoel!

Leo de Bruyn

De eerste vrouw die in de ton bij de Keiebijters stond, 
was Toos van Stiphout, alias Toos d’n Bok. Zij had 
haar sporen bij het opleiden van de dansmariekes 
ruimschoots verdiend en kwam als kletser dikwijls 
voor de dag als vertegenwoordiger van Vivaldo, een 

schoonmaak- en uitzendbedrijf. 

HELMOND-NOORD Bennie van 
Heugten heeft zijn verzameling 
Keiebijters-spullen tentoongesteld 
aan de Roodborststraat 6 (wijk 
Eeuwsels). 

Hij zegt daarover: “Kom effe blieken, 
want zo kleur ik de stad.” Mocht je 
zelf nog spullen hebben liggen van de 
Keiebijters en daarmee de verzameling 
van Bennie willen uitbreiden, neem dan 
contact met hem op via telefoonnummer 
06 – 42 62 81 52. Hij heeft ook dubbele 
spullen om te ruilen.

F | Anita van Koll.

Bennie van Heugten ‘opent’ Keiebijters Museumke

WWW.HELMONDNU.NL
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STEUN 
ELKAAR. 
BESTEL EN KOOP BIJ 
DE LOKALE ONDERNEMERS
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GIFTS
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0492-524411 | 06-58920857
helmond@migagifts.nl
www.migagifts.nl
f Migagifts 
I Migagifts

BBOX 
BIJOUX
Elzaspassage 35
06-82673353
info@bboxhelmond.nl
www.bboxhelmond.nl
f bboxbijoux 
I bboxbijoux_helmond

HENK VAN 
ROOIJ FIETSEN
Mierloseweg 23
0492-590933
info@henkvanrooijfietsen.nl
www.henkvanrooijfietsen.nl
f henk.vanrooijfietsen
I henkvanrooijfietsen

DEELEN 
MENSWEAR
Mierloseweg 329
06-13612876 | 06-54637563
helmond@deelenmenswear.nl
www.deelenmenswear.nl
f DeelenMenswear 
I  DeelenMenswear

ONJE
CLONJE
Nieuwveld 49B
0492-745244
info@onjeclonje.nl
www.onjeclonje.nl
f OnjeClonje

GSM
HELMOND
Veestraat 13
06-19923684
gsm-helmond@hotmail.com
www.gsm-helmond.nl
f gsmhelmondd

STYLE
DOK
Elzaspassage 10
06-82682155
info@styledok.nl 
www.styledok.nl
f styledokhelmond 
I styledokhelmond

JOLIQUE 
KIDSWEAR
Brouwhorst 14a
06-43128686
info@joliquekidswear.nl
www.joliquekidswear.nl
f joliquekidswear 
I  joliquekidswear

FOREVER 
LIVING 
PRODUCTS
Lenie Klaasen 
06-52716622

HIGHLANDS 
MODE
Steenweg 15
Kromme Steenweg 43
0492-522306
service@highlandsmode.nl
f highlands.mode 
I highlandsmode 

BOUTIQUE
4MORE
De Plaetse 165
0492-767009
06-47698511
boutique4more@live.nl
www.boutique4more.nl
f jet.uijen.1

STOCKX 
JUWELIER
Ameidestraat 8
0492-522460
info@stockxjuwelier.nl
www.stockxjuwelier.nl
f juwelierstockx

BLOEMENTIJD
BIJ MIRJAM
Geysendorfferstraat 3
0492-541027
info@ bloemen tijd.nl
www.bloementijd.nl
f bloementijdbijmirjam

SUZETTE 
FASHION 
FOR ALL
Brouwhorst 12-a
0492-510195
suzettefashionforall@gmail.com
www.suzettefashionforall.com
f Suzette-fashion-for-all 
I suzettefashion_forall

KOOP JUIST NU BIJ UW 
FAVORIETE LOKALE WINKELIER.
In betere tijden zijn juist ZIJ het die uw kinderen aan een stageplek helpen of de plaatselijke 
verenigingen en sportclubs sponsoren! Kijk op de website van de betreffende winkel voor 
de mogelijkheden tot afhalen of laten bezorgen van uw artikelen. Zij doen er alles aan om u 
zo goed mogelijk van dienst te zijn.

COENEN
TAFEL
CULTUUR
Kerkstraat 52 | 06-14023101
info@coenenhelmond.nl
www.coenenhelmond.nl
f CoenenHelmond
I  coenen_helmond

SHOEBY 
HELMOND
Veestraat 6 
06-38878829
www.shoeby.nl
f ShoebyHelmond
I  Shoeby.helmond

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo BEZORGERS GEVRAAGD VOOR: 
RIJPELBERG: OMGEVING VOLDERHOF, GLANZERHOF, 

LARIKSRODE, SPARRERODE
BROUWHUIS: OMGEVING BROUWHUISSEDIJK, 

DE RIJT, RUPELSTRAAT, RIVIERENSINGEL

BEZORGING@DELOOP.EU   06-18938912 
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

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.

Woensdag 17 februari
19.00 uur Luciakerk. Aswoensdag door pastoor Scheepers
19.00 uur Trudokerk. Aswoensdag door diaken de Weerd

Donderdag 18 februari
09.00 uur Kerkpoetsen Helmond-West
19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 20 februari
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Zondag 21 februari
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Jo van Vegchel-Wartenberg; Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen.

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

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.

Zondag 21 februari 11.00 uur
Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria 
van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers.

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.

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

WWW.HELMONDNU.NL

Op de grens tussen Mierlo-Hout en Stiphout, staat op de Gasthuisstraat dit
bord. Zo wordt er, door de bewoners, toch nog aan een beetje carnavalssfeer 

gewerkt.  Ook op andere plekken in Helmond gaan de carnavalsvlaggen,
naar buiten. (Foto Wim Klaasen).

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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LEUK VOOR JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) 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 
 

 

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

‘ t Lupke

We leven zo dicht bij elkaar, 
maar het lijkt soms zo veraf...

HELMOND Wethouder Antoinette Maas gaf maandag 8 februari het officiële startsein: de proef 
met de zelfrijdende minibus is gestart. Nadat eerder RDW groen licht heeft gegeven en de eerste 

succesvolle testritten zijn geweest, rijdt de witte minibus nu met passagiers tussen station 
Brandevoort en de Automotive Campus. Zonder chauffeur, maar met veiligheidssteward.

Wethouder Antoinette Maas is 
trots: “Dat de minibus nu mag gaan 
rijden met passagiers is een enorme 
mijlpaal en ontzettend belangrijk voor 
de mobiliteitstransitie waar we de 
komende jaren voor staan. Ik ben trots 
op Helmond als voorloper op het gebied 
van Smart Mobility. 

De afgelopen maanden hebben we, 
samen met een groot aantal partners, 
verschillende hobbels genomen zodat 
de proef nu echt van start kan gaan.” 

Van station naar eindbestemming
Helmond is een fietsstad en heeft maar 
liefst vier stations. Maar het busvervoer 
staat onder druk en de autowegen raken 
langzaamaan vol. Juist voor de reis naar 
en van een station, kan zelfrijdend 
vervoer een oplossing zijn. 

“Voor deze genoemde first and last 
mile van de reis is een minibus zoals de 
Fabulos een oplossing. Innovaties als 
deze zijn cruciaal voor het slagen van 
de mobiliteitstransitie. Helmond is graag 
een living lab voor het testen van dit soort 
innovaties”, aldus wethouder Maas. 

Passagiers in de minibus
De komende weken rijdt de shuttle 
dagelijks op en neer tussen station 
Brandevoort en de Automotive 
Campus. De route doorkruist Brainport 
Smart District, de slimste wijk van de 
toekomst. 

Vanwege de huidige coronamaatregelen 
zijn de ritten van de minibus niet 
opgenomen in de dienstregeling van het 
openbaar vervoer. In eerste instantie 
nodigt de gemeente alleen specifieke 
groepen uit om een keer een rit mee 
te maken. Zo kunnen we wel testen én 
leren in de praktijk. Om de veiligheid te 
garanderen mogen er maximaal twee 
passagiers per rit mee, is een mondkapje 
en een gezondheidsverklaring 
verplicht en wordt de shuttle 
extra schoon gemaakt. Bij slechte 
weersomstandigheden, zoals de huidige 
sneeuw, rijdt de minibus niet of minder.  
 
Voorgeprogrammeerde route
De drie kilometer lange route bevat vier 
haltes. Het gaat om station Brandevoort, 
Berenbroek en twee haltes op de 
Automotive Campus. De zelfrijdende 

minibus rijdt tijdens deze testfase met 
een snelheid van maximaal 18 kilometer 
per uur. Dat is ongeveer een gemiddelde 
fietssnelheid. Op de minibus zitten 
sensoren waardoor het bewegingen op 
afstand kan waarnemen en zelf actie 
onderneemt. 

Voor de veiligheid worden er verschillende 
tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen, 
zoals een maximumsnelheid van 30 
kilometer per uur voor al het verkeer op 
de route. De shuttle wijkt niet af van zijn 
baan waarop hij is geprogrammeerd, 
ook rijdt hij voorzichtiger dan een 
gemiddeld weggebruiker en kan hij nog 
onverwacht remmen. 
Op de testroute worden andere 
weggebruikers door informatieborden 
daarvoor gewaarschuwd.

Over de pilot
De proef met de zelfrijdende bus is 
onderdeel van het Europese project 
Fabulos. Ook in de regio’s Helsinki 
(Finland), Tallinn (Estland), Lamia 
(Griekenland) en Gjesdal (Noorwegen) 
wordt geëxperimenteerd met dit nieuwe 
type vervoer.

Zelfrijdende minibus rijdt in Helmond 

Pilot FABULOS officieel van start 

21carnavalsgids

“De Spurriezeiers”

prins 

MART d’n Uurste 

van spurrieland

OFFISJEEL JAORBLAD VUR DE CARNAVAL 

UITGEGIVVE DUR DE CARNAVALSVERENIGING 

“DE SPURRIEZEIERS” OIT STiPPENT 

57E JAORGANG 2021

S B

Toch een beetje 
carnaval thuis

HELMOND Ondanks dat we fysiek samen geen carnaval 
kunnen vieren, komen we thuis toch in de stemming met 
de diverse magazines die de afgelopen weken op de mat 

zijn gevallen.
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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.

Evt. per 1 maart a.s. 
beschikbaar (tijdelijk contract, 

max. 2 jaren, opzegtermijn 
1 maand).

info: info@adcommunicatie.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306.
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Het is 2021.
Tijd om te staan.


