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Specialist in het verkopen van 
woningen tot € 300.000,- k.k.

.nl

Binnen een week van sneeuw naar lente 

HELMOND Afgelopen weekend was 
een groot deel van de mensen buiten 
te vinden: sinds lange tijd konden we 
weer schaatsen! Het was lang geleden 
dat het de hele week zó hard gevroren 
had. Mede daardoor bleef het lang wit 
in Helmond en hebben we de mooiste 
winterfoto’s voorbij zien komen. 

De verwarming draaide overuren, 
zeker in deze tijd van thuiswerken, 
terwijl honden juist genoten van de 

knisperende sneeuw onder hun pootjes. 
Landelijk gezien was het al zo’n twee jaar 
geleden dat er een dergelijk sneeuwdek 
gelegen had. Hoe anders zijn de 
weersvoorspellingen voor aankomend 
weekend. Met 18 graden en een 
zonnetje zal het als een onverwachtse 
en acute start van de lente aanvoelen. 
Waarschijnlijk worden deuren en ramen 
massaal opengezet en zal menigeen wel 
opnieuw buiten vertoeven. Een enkele 
enthousiasteling steekt misschien 

wel de vuurkorf en/of barbecue aan. 
Dit wordt opnieuw genieten van het 
prachtige weer, hetzij op een andere 
manier. Deze weersomslag geeft 
niet alleen aan hoe wisselvallig ons 
Nederlandse weer is, maar geeft ook 
hoop. Aan alles komt een eind en elk 
eind staat voor een nieuw begin. En dat 
nieuwe begin is precies waar de krokus 
symbool voor staat. Het is niet voor 
niets dat je juist nu deze bloemen overal 
tegenkomt. Geniet van het lenteweer!

Aan alles komt een eind en elk eind staat voor een nieuw begin. En dat nieuwe begin is precies waar de krokus symbool voor staat. | F Wim van den Broek
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Heesakkers: Stank voor dank

Afgelopen week ging het in de ge-
meenteraad opnieuw over het afval-
beleid. Collegepartijen verenigden 
zich in een motie die opriep toch wel 
rekening te houden met gezinnen met 
jonge kinderen, vanwege de hoeveelheid 
luiers die in de grijze bak gaan. Het 
college en alle coalitiepartijen voelen 
waarschijnlijk nattigheid vanwege de 
grote groep mensen die het nog altijd 
niet eens is met het nieuwe beleid. 

En zeg je nattigheid, zeg je luiers. 
Collegepartij SP kwam dinsdag met dé 
opmerking van de raadsvergadering: ‘ik 
denk dat we op dat punt allemaal even 
hebben zitten slapen’. Ik wist niet dat de 
S van SP daarvoor stond.

Het CDA is vanaf het begin al tegen 
de diftar-plannen geweest. Van 26 
ophaalmomenten naar 6 (wanneer je 
als burger niet wil bijbetalen) is nogal 

een grote stap. Natuurlijk moeten we 
het afval goed scheiden en zou je soms 
best wel eens een ophaalmoment over 
kunnen slaan. En het probleem van 
luiers heb ik in november al aangekaart 
bij de wethouder, maar ze gaf toen aan 
dat het inderdaad niet altijd fris ruikt. 
Om er aan toe te voegen dat iedereen 
‘natuurlijk nog altijd elke twee weken de 
bak buiten mag zetten’.

Sindsdien is ze zelf moeder geworden 
van een tweeling en is ook de Slapende 
Partij wakker geworden. En GroenLinks 
beseft dat je nieuwe plannen even 
aan de burger moet uitleggen, ook als 
burgers dat niet zo’n leuke plannen 
vinden.

Het CDA vraagt zich al vanaf het begin 
van de discussie rondom diftar af wat 
met het nieuwe beleid wordt opgelost. 
Wil je dat mensen beter scheiden? 
Leg dan uit wat er in welke bak mag. 
Wil je luiers apart inzamelen? Ga dat 
dan regelen. Als een oppositiepartij al 
in november het probleem van luiers 
aankaart, waarom luister je dan niet 
meteen als college maar wacht je tot je 
zelf tegen het probleem aanloopt?
Een hoop vragen, maar daarover volgt 
communicatie. En tot die tijd dus eens 
per twee maanden de grijze bak naar 
buiten om extra kosten te voorkomen. 
Dat gaat nog zolang het buiten -3 is, 
maar in de zomer geldt het motto: ‘stank 
voor dank’.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Mocht u de communicatie gemist hebben, sinds begin dit 
jaar hebben we als gemeente een nieuw afvalbeleid (diftar). 

Binnen één week vroeg GroenLinks (grootste partij in de 
raad) aan het eigen college al om betere communicatie over 

dit beleid. Beter laat dan nooit, maar wel vreemd.
Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA Helmond

Weekaanbiedingen
100 gr voor 6,95€
200 gr voor € 13 

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

500gr voor € 9,95
1 kilo voor € 17,95 

Verse 
zalmfilet 

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

 

gerookte
palingfilet 

Grote rauwe
garnalen

Gerookte
zalmbuikjes 

500gr voor € 8,95 

2 kg voor € 22
4 kg voor € 40 

Gruijters Aluminium     Groeskuilen 124     5421 ZW Gemert     T. 0492 - 39 2950     M. 06 230 98 486     F. 0492 - 36 8626 
E. info@gruijtersaluminium.nl     E. www.gruijtersaluminium.nl     KvK. 171.41.429     Bank. 1661.39.890     BTW. NL.1658.53.773.B01 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens 
de op de achterzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

Vacature
 Productiemedewerker binnendienst

+
Montagemedewerker buitendienst

Gruijters Aluminium is op zoek naar een medewerker binnen-
dienst en een medewerker buitendienst voor het produceren 
en monteren van ramen, deuren en vliesgevels.

Functieprofiel:
-  Je hebt ervaring als productiemedewerker / monteur van 
aluminium kozijnen.

-  Als montagemedewerker buitendienst heb je ervaring met 
zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

- Een rijbewijs B + BE is gewenst maar niet noodzakelijk.
- Je bent nauwkeurig en perfectionistisch in je uitvoering 
- Je beheert de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij:
- Een marktconform salaris naar kennis en werkervaring
- Werkzaamheden in een jong dynamisch team
- Mogelijkheid tot een vaste aanstelling na een proefperiode

Indien je voldoet aan het gestelde profiel en belangstelling 
hebt voor de functie, zou je dan de onderstaande informatie 
willen mailen naar: nicole@gruijtersaluminium.nl
- CV, inclusief referenties
- Per wanneer ben je beschikbaar?

Vacature
Montagemedewerkers  

buitendienst
Gruijters Aluminium is per direct op zoek naar:

• Ervaren montagemedewerkers   
buitendienst 

Voor het monteren van aluminium ramen, deuren en vliesgevels 

Wat vragen wij?
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

- Je bent secuur en werkt netjes

- Je bent klantvriendelijk en representatief
 

Wat bieden wij:
- Een marktconform salaris naar kennis en werkervaring

- Mogelijkheid tot een vaste aanstelling

- Samenwerken met enthousiaste collega’s

Spreekt deze functie jou aan mail dan je CV naar 

nicole@gruijtersaluminium.nl

Gruijters Aluminium BV • Weerijs 18 • 5422 WV Gemert

www.grootpeelland.nl
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

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

Tekst: Weblog van Helmond

André is van origine middenvelder maar 
kwam in de beginfase van de competitie 
terecht op de rechtsbackpositie. Hij 
kreeg rugnummer 2 toebedeeld. De 
oud-prof voetbalde 29 wedstrijden in 
de eredivisie. Hoe kwam hij in de basis 
terecht? Het begin van de competitie 
liep niet goed en de voormalige 
middenvelder maakte zijn debuut in 
de match tegen Sparta die met 1-2 
gewonnen werd.

Oud-coach Jac de Wit was de eerste 
die zijn oog liet vallen op de speler 
van ’t Hout. Hij maakte deel uit van 
Jeugdplan Helmond waar vrijwel alle 
jonge Helmondse talenten deel van 
uitmaakten. Hier konden de clubs uit 
scouten. Spelers uit zijn begintijd waren 
Lambert Kreekels, Henny van de Ven, 
Louis Coolen en Tonnie Beekmans. 
De rechtsback vertelt dat de spelers 
in de tijd van de eerste divisie nog met 
de trein naar de uitwedstrijden gingen. 
Bij 1 van de eerste keren dat André bij 
de stationsrestauratie kwam, bestelde 
hij 2 frikandellen en een blikje cola. 
Men zal er niet van schrikken dat de 
leidinggevenden hem die direct uit 
zijn handen trokken. Hij roemt Jan 
Notermans. “Notermans was een 
fijne man en gaf de spelers het goede 
gevoel. We hadden in die tijd een hecht 
team waarin niemand buiten de groep 
viel. Onze coach speelde hierin een 
belangrijke rol.”

André trainde na zijn professionele 
voetballoopbaan veelal clubs uit de 
lagere regionen in het amateurvoetbal. 

Zo kwam hij bij De Raven in Luyksgestel 
terecht en daar moest ieder lid een 
vergoeding betalen om de tenues te 
laten wassen. Dit gold dus ook voor 
de spelers uit het eerste. Dat was voor 
hem best wennen. De coach vroeg eens 
of er geen afscheidswedstrijd voor een 
speler uit het vaandelteam kon worden 
georganiseerd omdat die al lange tijd 
in het eerste stond. De reactie van het 
bestuur was: “Nou en? We hebben er 
in de lagere elftallen voetballen die er al 
jaren langer spelen!”

Maar het mensenmens begon het 
gemoedelijke binnen deze clubs te 
waarderen. Hij boekte ook successen: 
zo promoveerde André met SPV uit 
Vlierden en werd hij kampioen met 
Bavos uit Bakel. Over deze vereniging 
vertelt hij nog een schitterend verhaal. 
Een voetballer uit de lagere elftallen 
had met zijn vader een weddenschap 
afgesloten dat hij nog eens in het 
eerste zou voetballen. Dat leek 
schier onmogelijk. André kwam dit 
ter ore en wat deed hij? Tijdens een 
competitiewedstrijd nam hij deze speler 
mee als reserve en… liet hem invallen. 
Uiteraard voor een kleine vergoeding in 
de spelerspot in de kantine.
André kan men betitelen als een 
sfeertrainer, hij vormt het bindmiddel 
voor de groep. Hij heeft zelden ruzie 
en als hij bonje krijgt, gaat het hem 
niet om die persoon maar om diens 
daad. Maar schrik niet, presteren in 
het veld was voor hem zeker belangrijk. 
André maakte tijdens wedstrijden met 
iedereen ruzie, deed alles om te winnen 
en als het moest verkocht hij af en toe 
een schoppie.

Hij voetbalde tot en met zijn 18de bij 
Mierlo-Hout en keerde er later terug 
als trainer. Deze club ademt de familie 
Klaassen. André heeft nog eens op zijn 
16de met zijn 3 broers in het eerste 
gespeeld tegen Boskant. Zijn vader was 
er hoofdtrainer. 2 neven van de oud-
prof en zijn zoon voetballen in lagere 
elftallen. Zijn neef Niek voetbalde er 16 
jaar lang in het eerste en zit nu in het 
bestuur. Zijn andere neef Tim, die als 
spits in de jeugd van Helmond Sport 
regelmatig nog een doelpuntje scoorde, 
speelde er ook als midvoor. Tim is in de 
B-jeugd van de club op De Braak nog 
een seizoen topscorer van Nederland 
geweest. Hij kreeg die prijs uitgereikt 
tijdens de wedstrijd om de Johan 
Cruyffschaal. Hij eindigde dat seizoen 
onder anderen voor Luuk de Jong, 
Bryan Linssen en Bas Dost. Clublegende 
Tonnie Beekmans van Helmond Sport 
heeft nog een grote rol gespeeld in 
zijn loopbaan als amateurvoetballer. 
Beekmans haalde André naar SV 
Deurne, nam hem vervolgens mee 
naar Schijndel en tenslotte belandden 
ze samen bij VV Gemert. “Tonnie is bij 
de amateurs de beste coach die ik heb 
meegemaakt. Enthousiast, fanatiek en 
hij bereidde zijn oefenstof altijd tot in de 
puntjes voor.”

Als speler van Helmond Sport heeft 
de rechtsback tal van hoogtepunten 
gekend. Zo stond hij in 1982 in het 
veld toen de legendarische strafschop 
van Johan Cruyff versus Otto Versfeld 
genomen werd. Topvoetballer Jesper 
Olsen, 1 van de hoofdrolspelers bij 
de penalty, was in die wedstrijd zijn 
directe tegenstander. André maakte 

de openingstreffer in de match tegen 
PSV die desondanks met 2-5 verloren 
werd. Ook was er de bekerwedstrijd 
tegen FC Utrecht met Dick Advocaat 
in de gelederen die in 4-4 eindigde. 
Helmond Sport won na het nemen 
van strafschoppen. De oud-rechtsback 
sluit af met een voetbalanekdote die bij 
Oirschot Vooruit nu al legendarisch is. 
De wedstrijd van het eerste was afgelast 
maar coach André wist nergens iets 
van en reed daarom naar het sportpark. 
De spelers zaten in de kantine en 
bestelden omdat de wedstrijd niet 
doorging een blad bier. André reageerde 

nietsvermoedend: “Oké jongens, 1 glas 
bier voor de wedstrijd moet kunnen!”

De 60-jarige André is al 36 jaar samen 
met zijn vriendin en heeft naast zijn 
zoon ook nog een dochter. De oud-
prof is gestopt met het coachen van 
vaandelteams. Hij traint nu de lagere 
elftallen van SPV. Is het niet zijn makke 
dat hij misschien te gemakkelijk is 
als mens? “Nee hoor”, zegt André. 
“Dat is een keuze. Daardoor ben ik nu 
misschien wel gelukkiger. Presteren is 
belangrijk, maar plezier hebben in het 
leven ook!”

André Klaassen: ‘Plezier hebben is belangrij k’
HELMOND André Klaassen uit Mierlo-Hout stond 5 jaar onder contract bij 

Helmond Sport en was er 1 jaar lang actief als basisspeler. Dat was in het seizoen 1982-
1983, het jaar dat de rood/zwarten zich knap handhaafden in de eredivisie. Toen de gewezen 
rechtsback bij de club op De Braak begon was hij scholier op de MEAO in de Ruusbroeclaan, 
het huidige ROC Ter AA. Hij studeerde daar vanaf zijn 18de tot en met zijn 23ste. Nu werkt hij 

bij VDL op het industrieterrein in Brandevoort. 

F | Tom Pennings

www.helmondnu.nl
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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 rond 
21.30 uur af.

Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen aan dit 
webinar! Dat kan via het YouTube-kanaal van de gemeente of via 
Dit is Helmond tv.

Programma
Kijk voor meer informatie over het programma 
en de sprekers op helmond.raadsinformatie.nl 
en klik in de kalender op 23 februari.
Hier vindt u ook de link waarmee u de webinar 
kunt volgen. Scan de code hiernaast met uw 
telefoon om direct bij de aankondiging op 
Facebook uit te komen.

Bekendmakingen
 

Wet bodembescherming (Wbb)
Ontwerp besluit ingevolge artikel 29 Wbb

De gemeente Helmond heeft onderzoek gedaan naar de ernst en omvang van de 

bodemverontreiniging op de locatie Grasbeemd 10 te Helmond (locatiecode AA079408991).

Het College van B&W is voornemens te besluiten:

1. Op het bedrijfsterrein gelegen aan de Grasbeemd 10, kadastraal bekend gemeente 

 Helmond, sectie R, nr. 187, is een geval van ernstige bodemverontreiniging met 

 PFAS ontstaan.

2. De mogelijke verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico’s voor mens, 

 plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

3. Het uiterste tijdstip van indienen van het saneringsplan zoals bedoeld in artikel 39 van de 

 Wbb is 6 maanden na onherroepelijk worden van dit besluit.

4. Met de uitvoering van de sanering moet zijn gestart binnen 1 jaar na onherroepelijk worden 

 van dit besluit.

5. Op de percelen kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie R, nummers 232 en 218 

 gelegen aan de Grasbeemd mogen geen voedingsgewassen voor mensen of dieren worden

  geteeld.

Inzage

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Dit betekent dat het 

besluit pas genomen wordt nadat een ieder een mening heeft kunnen geven over het ontwerp 

van het besluit. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen daarom 

vanaf 18 februari 2021 zes weken ter inzage bij cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor 

bellen naar (0492) 58 76 30.

Zienswijzen

Tot 1 april 2021 kunnen zienswijzen omtrent het ontwerp besluit kenbaar gemaakt worden. 

Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van 

Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, of via gemeente@helmond.nl. 

Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via 

telefoonnummer (0492) 58 76 30.

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

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

Aarle-Rixtelseweg 73 29-01-2021 Nieuwbouw woonhuis  OLO 5785421

Broenshofweide 1 05-02-2021 vergroten woning OLO 5804063

Stiphout, sectie B nr 2497 01-02-2021 oprichten woning  OLO 5790597

  (ruimte voor ruimte kavel) 

Zoete Kers 81 03-02-2021 vergroten van de overkapping  OLO 5797151

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Zandbergen  08-02-2021     3D Ronde Helmond,  2021-00162

(Stiphoutse Bossen)  5 september 2021 

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

Lieshoutseweg 55D 09-02-2021 oprichten woonhuis OLO 5602529

Koeveldsestraat 18 09-02-2021 vervangen erfafscheiding OLO 5680571

Cacaokade 1  10-02-2021 wijzigen entree OLO 5676755

Zoete Kers 17 11-02-2021 oprichten woning OLO 5651963

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

Churchilllaan 6-8 /  18-12-2020 gevelwijziging, interne verbouwing OLO 5688023

Engelseweg 150-152-154-156 / Nijverheidsweg 1 

Suytkade fase 2A 17-12-2020 oprichten brug Suytkade fase 2a OLO 5683549

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. 

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 18 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

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 

Vochtige doekjes en (wegwerp) 
mondkapjes veroorzaken 
verstoppingen in het riool. 
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Helmond loopt voorop in veiligheid
Unieke samenwerking woningcorporaties en zorgpartijen

Zij ging met politie, woningcorporaties 
en zorgorganisaties om de tafel. Met 
resultaat. Na een succesvolle pilot 
zetten zij nu vol in op veilige, digitale 
sloten. Een samenwerking die uniek 
is in Nederland, omdat de corporaties 
en zorgpartijen Savant en de Zorgboog 
één systeem gaan toepassen bij alle 
Helmondse wooncomplexen waar zorg 
wordt aangeboden.

De Helmondse corporaties starten met 
het terugdringen van sleutelkastjes 
door de centrale toegangsdeuren 
van tientallen wooncomplexen, waar 
ouderen zorg aan huis krijgen, te 
voorzien van digitale sloten. Ook wordt 
ingezet per huisadres een dergelijk slot 
te monteren. Nu is dit vaak nog een 
regulier slot in combinatie met een 
sleutelkastje. “Onze cliënten zijn vaak 
niet in staat om zelf de deur te openen”, 
vertelt Ine Eijdems, directeur Wijkzorg 
en Wijkverpleging bij de Zorgboog. 
“Daarom stoppen ze hun huissleutel 

in het kluisje naast de voordeur. Onze 
zorgverleners kunnen die openen met 
een code en daarna met de sleutel 
naar binnen.” Omdat zorgorganisaties 
Savant en de Zorgboog hiervan dagelijks 
de gemakken en ongemakken ervaren, 
dachten zij mee over een nieuw 
toegangssysteem.

Toegangsdeuren krijgen 
digitale sloten 
Het aantal 75 plussers neemt de 
komende jaren alleen maar toe. Veel 
van deze mensen willen en kunnen 
steeds langer zelfstandig blijven 
wonen. “Doordat de zorg daar op 
inspeelt, kunnen ook in onze sociale 
huurwoningen veel ouderen langer 
op zichzelf wonen. Zelfstandig wonen 
betekent ook veilig wonen. Daar leveren 
we als corporaties graag onze bijdrage 
aan”, aldus Mirjam Kräwinkel, de 
directeur-bestuurder van woCom die 
namens de zes woningcorporaties in 
Helmond spreekt. “De bewoners kunnen 

nog steeds hun fysieke sleutel gebruiken. 
Maar door de centrale toegangsdeuren 
te voorzien van digitale sloten, hoeven 
de zorgmedewerkers geen honderden 
sleutels meer te gebruiken.” Straks 
kunnen zij veiliger, sneller en makkelijker 
de verschillende gebouwen in. Hiervoor 
hebben de samenwerkingspartners, na 
uitvoerig testen bij enkele bestaande 
wooncomplexen, één systeem 
uitgekozen dat aan alle strenge 
voorwaarden voldeed.

Gevoel van veiligheid
Wethouder Harrie van Dijk hoopt dat ook 
andere maatschappelijke organisaties 
en hulpdiensten zich aansluiten bij dit 
unieke initiatief: “Deze samenwerking 
tussen zorgpartijen, woningcorporaties 
en gemeente is niet alleen goed met het 
oog op de te leveren zorg bij mensen 
thuis, het levert ook een bijdrage aan het 
verminderen van het aantal inbraken en 
het verhogen van een gevoel van veiligheid 
voor onze Helmondse inwoners.”

HELMOND Ieder jaar zijn vele ouderen het slachtoff er van een inbraak, doordat een 
sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. Ook in Helmond neemt het aantal inbraken 
toe, met veel schade, overlast en vooral gevoelens van onrust en onveiligheid bij inwoners als 

gevolg. Na de zoveelste inbraak was de maat vol bij de gemeente Helmond.

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 
 

 

Politieke partij en 
Helder Helmond en 

Helmond Aktief gaan 
samen verder 

De samenvoeging wordt in stappen uitgevoerd. Per 1 februari 2021 zijn de 
leden samen in een vereniging en is een nieuw bestuur Helder Helmond 
gevormd met bestuursleden van de beide huidige partijen. Onder leiding van 
de huidige voorzitter van Helmond Aktief, Sjef van Tilburg, zal het bestuur 
alle voorbereidingen treffen die nodig zijn om de verkiezingen van 2022 in 
te gaan. Zo zal in september door de leden een lijsttrekker worden gekozen.

De fracties Helmond Aktief en Helder Helmond gaan nauw samenwerken. 
Als de lijsttrekker bekend is, zal op 1 oktober de fractie van Helmond Aktief 
definitief aansluiten bij Helder Helmond. Voorzitter Helder Helmond Cor 
Koolen: “De samenvoeging van partijen zal de stem van de lokale politiek 
sterker maken. De huidige versnippering in de gemeenteraad is niet altijd 
effectief genoeg om de lokale belangen voorrang te geven.” Voorzitter 
Helmond Aktief Sjef van Tilburg: “In de praktijk denken we vaak hetzelfde 
over politieke thema’s die belangrijk zijn voor Helmonders. Bundeling van 
krachten is dan logisch.”

De beide fractievoorzitters Helmond Aktief, Berry Smits, en Helder 
Helmond, Michael Rieter, zijn blij met deze stap van de leden. “Wij gaan nu 
nog meer samenwerken en zullen ons nu voorbereiden op samenvoeging 
van de fracties per 1 oktober. We zien niet om naar het verleden en werken 
samen aan de toekomst van Helder Helmond.”

HELMOND De leden van de politieke partijen 
Helder Helmond en Helmond Aktief hebben ingestemd 

met samenvoeging. De partijen gaan samen in een 
vereniging en onder de naam Helder Helmond de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in. Vanwege de 
coronamaatregelingen is een schriftelijk stemming 

onder de leden gehouden. 

F | Helder Helmond

Stichting Helmondse Sporthelden 
schort activiteiten op

Afgelopen november is de stichting 
Helmondse Sporthelden opgericht, 
een stichting die zich inzet voor het 
bevorderen van de sportparticipatie 
van (kansarme) Helmondse jongeren 
in de basisschoolleeftijd. De stichting 
gaat dit doen in samenwerking met 
acht Helmondse sporthelden: Pieter 
Gruijters (atletiek), Nieky Holzken 
(boksen), de gebroeders Van de Kerkhof 
(voetbal), Danny Koevermans (voetbal), 
Judith Meulendijks (badminton), 
Bob de Voogd (hockey) en Leontien 
Zijlaard – van Moorsel (wielrennen). 
In samenwerking met JIBB+ worden 
op Helmondse basisscholen per sport 

kennismakingsclinics georganiseerd 
en vervolgens een afsluitend 
sportevenement, waar uiteraard de 
betreffende Helmondse sportheld bij 
aanwezig zal zijn.

De afgelopen maanden heeft het bestuur 
een begin gemaakt met het neerzetten 
van de organisatie, het onderhouden van 
contacten met de sporters, sportclubs 
en de scholen en met het benaderen 
van mogelijke sponsoren. Ondanks alle 
beperkingen heeft de stichting al met 
succes een aantal partijen aan zich 
weten te binden. Onlangs was men 
helaas genoodzaakt de in december 

geplande kick-off te annuleren vanwege 
de strengere coronamaatregelen. Wel 
werden nog steeds plannen gemaakt 
voor het eerste evenement, namelijk de 
Judith Meulendijks Cup in maart.

De recente ontwikkelingen ten aanzien 
van corona en de onzekerheid die 
dat meebrengt ten aanzien van de 
mogelijkheden om verantwoord 
een evenement voor kinderen te 
organiseren, heeft het bestuur doen 
besluiten de Judith Meulendijks Cup 
in maart te annuleren. Ook de andere 
evenementen volgens de voorlopige 
planning worden vooralsnog uitgesteld. 

Helmond: Gezien de huidige onzekerheid over de ontwikkelingen van de coronapandemie, 
zien we ons genoodzaakt de organisatie van onze activiteiten voorlopig stil te leggen. 

We schorten onze activeiten op en gaan plannen maken voor de periode waarin sportclinics 
met kinderen wel weer verantwoord en mogelijk zijn.

De stichting gaat de komende tijd in 
overleg met de sporters, sportclubs, 
scholen en JIBB+ werken aan een 
nieuwe planning. Men streeft naar een 
kick-off in mei-juni en daarnaast nog 1 
of enkele evenementen voor aanvang 
van de zomervakantie. Meer informatie 
over de aangepaste planning volgt zodra 

de coronapandemie wat meer onder 
controle lijkt te zijn en het weer mogelijk 
én verantwoord is om sportclinics te 
organiseren. Voor actuele informatie 
kunt u zich wenden tot onze website 
www.helmondsesporthelden.nl of 
onze social media kanalen (Facebook, 
Instagram).
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Hullemaal aanders als aanders mar toch 
hebben wij  carnaval gevierd, gullie ook? 
Gewoon thois, de huiskamer was versierd; 
een staantafel erin en we konden los. We 
hebben vrij dags afgetrapt mee 3 uurkus 
vuraf van Omroep Brabant zoals aaltij . 3 
uur lang gezellige muziek, en zelfs polonaise 
mee zun driekus gelopen. De buren liepen in 
een twee persoonspolonaise langs het raam 
buiten mee een drankje te zwaaien naar 
ons, hoe leuk.
Ge moet er toch iets van maken en da heb-
ben gelukkig best veul meensen gedaan. We 
hadden ook onder een deken kunnen gaan 
liggen janken maar dat zit niet in ons. Ook 
de kei stond dees jaar in de huiskamer bij  
ons, virtueel natuurlij k. Verschillende car-
navalsverenigingen hadden zo hun best 
gedaan om toch een leuk programma te 
maken, we hebben meegedaan aan unne 
muziekbingo en op zaterdagavond en zon-
dagavond gekeken naar de Houtse Klup-
pels, naar het Kluppelcafé, we hebben unne 
miniatuur optocht gezien. Er was best veul 
leuks georganiseerd. Natuurlij k  hadde wij  
ook veul liever gecarnavald zoals aanders. 
Mar wè nie kan, dè kan nie. Ik vin het echt 

leuk da best veul meensen in deze situatie er 
toch het beste van hebben gemaakt.
As ge nou denkt wie is da vrouwke op de foto 
mee da donkere haar, ja da ben ik mee men 
uitgroei-gekleurde haar. Ik kan er mar nie 
aan wennen, eigenlij k wou ik nie eens op de 
foto. Maar twas carnaval dus oké dan mar. 
We meugen hopen dat volgend jaar carna-
val wir normaal gevierd kan worden. In-
middels is de sneeuw ook wir verdwenen en 
wordt het dees weekend maar liefst 15 gra-
den. Nie te geleuven toch. Vurige week zon-
dag schaatsen en dit weekend in oe korte 
broek in de tuin werken. Da kan alleen mar 
in Nederland.

Fén weekend iedereen. 
Geniet van het goeie weer
. 
Tot volgende week. 

Carnaval 2021: we waren thois

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 videobellen. 
Bekijk foto’s op onze Facebook: Deelen Mens Wear.

WIJ ZIJN OPEN 
VOOR OPHALEN/BEZORGEN!

SALE tot 
50%

check onze facebook voor foto’s.

82,2% van de huizen in Helmond 
heeft een groen energielabel
Op dit moment heeft 82,2% van de woningen in 
Helmond een groen energielabel. Dat betekent 
dat deze woningen beschikken over een label A, 
B of C. Deze woningen hebben een redelijk tot 
zeer laag energieverbruik dankzij een zuinige HR-
ketel, goede isolatie en eventueel zonnepanelen. 
Landelijk gezien heeft 70% van de woningen een 
groen energielabel. Hiermee scoort Helmond beter 
ten opzichte van de rest van Nederland.

5.770 woningen (28,5%) hebben zelfs het meest 
zuinige energielabel A, landelijk is dat 24%. Het 
meest voorkomende energielabel in Helmond is 
label C. 312 woningen (2%) hebben het meest 
onzuinige energielabel G, landelijk gezien is dat 4%.

Hoe zijn de energielabels 
verdeeld in deze gemeente?
• 5.770 woningen (28,5%) hebben energielabel A:
 zeer laag energieverbruik
• 4.745 woningen (23,4%) hebben energielabel B: 
 laag energieverbruik
• 6.164 woningen (30,4%) hebben energielabel C:
 redelijk laag energieverbruik

• 2.075 woningen (10,2%) hebben energielabel D:
 gemiddeld energieverbruik
• 793 woningen (3,9%) hebben energielabel E:
 redelijk hoog energieverbruik
• 421 woningen (2,1%) hebben energielabel F:
 hoog energieverbruik
• 312 woningen (2%) hebben energielabel G: 
 zeer hoog energieverbruik

Wat is het energielabel?
Vanaf 2008 is het definitief energielabel verplicht 
bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning. 
Per 1 januari 2021 is de methode waarop het 
energielabel bepaald wordt gewijzigd. Dit houdt in 
dat woningeigenaren vanaf dit jaar een afspraak 
moeten maken met een energieadviseur. Deze 
deskundige komt thuis langs, neemt de woning 
op en berekent hoeveel energie er nodig is voor 
verwarming, warm water, ventilatie en koeling 
van de woning en hoeveel van deze energie uit 
duurzame bronnen komt. Vervolgens wordt het 
energielabel vastgesteld en definitief geregistreerd. 
Het energielabel is 10 jaar geldig vanaf de 
registratiedatum.

F | Energielabelprij zen.nl

Hoe energiezuinig zij n 
woningen in Helmond? 

HELMOND Woningen in Helmond hebben een relatief laag energieverbruik, 
dat blijkt uit onderzoek van www.energielabelprijzen.nl dat de gegevens van 
Klimaatmonitor Nederland analyseerde. Op dit moment heeft 50,3% van de 
woningen een geldig energielabel. Daarvan beschikt 82,2% over een ‘groen’ 

label (A, B of C). Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 70%.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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GGD Brabant-Zuidoost zet in de regio meerdere vaccinatielocaties op. Op 
een aantal locaties, in Helmond, Eindhoven en Best, wordt al gevaccineerd. 
Daarnaast worden nieuwe locaties opgebouwd maar nog niet in gebruik 
genomen, bijvoorbeeld in Valkenswaard en Bladel. Dit komt omdat er 
onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. GGD Brabant-Zuidoost bouwt de 
komende tijd wel door, want we willen klaarstaan en direct kunnen starten 
zodra er wél meer vaccins beschikbaar zijn.

De juiste doelgroep naar de juiste locatie, voor het juiste vaccin
Inwoners met een uitnodiging van het RIVM maken een afspraak via 
het landelijk callcenter van de GGD. Dit nummer staat vermeld in de 
uitnodigingsbrief. De afspraak is dat het landelijk callcenter probeert de 
afspraak zo dicht mogelijk bij de woonlocatie in te plannen. Hierbij wordt ook 
gekeken naar welk vaccin er op welke locatie aanwezig is. Het is belangrijk 
dat het juiste vaccin bij de juiste doelgroep terecht komt. Hierdoor kan het 
voorkomen dat mensen niet bij de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie, maar bij 
een andere locatie binnen de regio gevaccineerd worden.

In Helmond en Eindhoven wordt bijvoorbeeld momenteel alleen het 
BioNTech/Pfizer vaccin gegeven en in Best alleen het AstraZenaca vaccin. 
Dit kan in de loop van de tijd ook weer veranderen, vandaar dat het landelijk 
callcenter er voor zorgt dat de juiste mensen naar de juiste locatie, voor het 
juiste vaccin gaan.

Soms vaccinatie buiten de regio
Soms is het plannen van een afspraak niet altijd op korte termijn mogelijk 
binnen de eigen regio, omdat de beschikbare vaccins gereserveerd zijn. 
Als mensen (mét uitnodiging) toch snel geprikt willen worden, dan kunnen 
ze worden ingepland bij een vaccinatielocatie verder van huis en/of in een 
andere regio. 

De vaccinatiecapaciteit wordt wekelijks groter
Momenteel worden door het landelijk callcenter per week zo’n 200.000 
afspraken ingepland. In de regel gaat dit goed, maar helaas niet altijd. Er is 
voortdurend nauw contact tussen het landelijk callcenter en de GGD’en om 
er voor te zorgen dat het maken van afspraken soepel gaat verlopen.  

Vragen of meer informatie?
Algemene vragen over de coronavaccinatie: 
www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351 
Vragen over de vaccins: www.rivm.nl/covid19
Vragen over vaccinatielocaties: www.ggdbzo.nl 

Vaccineren in de regio,
een toelichting

HELMOND GGD Brabant-Zuidoost voert de landelijke 
vaccinatiestrategie van het ministerie van Volksgezond-
heid Welzijn en Sport (VWS) uit. Het ministerie van VWS 
bepaalt wie wanneer aan de beurt is, en wie welk vaccin 
krijgt. Het RIVM nodigt vervolgens de mensen uit die aan 
de beurt zijn. De GGD’en organiseren de locaties en het 

personeel om vaccinaties te zetten.

‘Koffi  e met een Tablet’ op tv
Een digitale ervaring rijker als alternatief in coronatijd

In 2020 is er een mooie samenwerking 
ontstaan tussen de KBO Kring Helmond, 
de gemeente Helmond, de Bibliotheek 
Helmond-Peel en afdeling Zorg&Welzijn 
van het ROC Ter AA. Samen bedachten 
zij, speciaal voor oudere inwoners, 
het project ‘Koffie met een Tablet, een 
digitale ervaring rijker’, waarbij mensen 
laagdrempelig meer te weten kunnen 
komen over digitale mogelijkheden. 
Zowel voor mensen die een smartphone 
of tablet hebben als voor mensen die 
hier niet over beschikken, maar wel 
willen zien hoe het werkt. 
 
‘Koffie met een Tablet’ is van oorsprong 
bedoeld als een serie bijeenkomsten 
waarbij 55-plussers iedere maand 
kennismaken met een nieuw digitaal 
thema. In gezelschap en met een kop 
koffie. Wethouder Dortmans: “We 
vinden het belangrijk dat iedereen in 
onze gemeente mee kan doen in de 
digitale wereld. De coronacrisis laat 
zien hoe belangrijk dat is. Dat is nog niet 

voor iedereen zo gemakkelijk. Met het 
project ‘Koffie met een Tablet’ kunnen 
Helmonders kennis maken met wat 
de digitale wereld hen te bieden heeft.” 
Helaas is deze ontmoeting door de 
maatregelen nu niet mogelijk.  
 
Koffie met een Tablet op tv 
Omdat het juist nu belangrijk is om de 
drempel te verlagen om digitaal mee te 
kunnen doen, is een alternatief bedacht 
voor nu in de coronatijd. In de week 
van 22 februari wordt in een uitzending 
op de lokale tv-zender ‘Dit is Helmond’ 
stapsgewijs uitgelegd hoe je thuis kunt 
videobellen met je eigen smartphone. Je 
ziet en hoort dan de persoon die je belt. 
Dat is fijn nu je minder mensen kunt 
ontmoeten. Later volgen ook uitzendingen 
met uitleg over wat een account is en hoe 
je online boodschappen kunt bestellen. In 
een volgende uitzending wordt er uitleg 
gegeven over het versturen van foto’s 
via de telefoon of tablet. De filmpjes zijn 
opgenomen in de bibliotheek, waar een 
medewerkster de kijker stap voor stap 
uitleg geeft. Van het eerste onderwerp 
dat aan bod komt – ‘Beeldbellen via 
WhatsApp’ – is ook een digitale kaart 
gemaakt door studenten van het ROC 
Ter AA. Dat is een soort naslagwerk 
met afbeeldingen. Leden van de KBO 
ontvangen deze kaart thuis. De kaart 

is ook op te halen bij de bibliotheek in 
Helmond en staat op de website van de 
KBO Kring Helmond:
www.kbo-kringhelmond.nl

Fysieke bijeenkomsten als het weer kan
Fysieke bijeenkomsten kunnen nog niet, 
maar wat in het vat zit, verzuurt niet. 
Zodra het weer kan, gaat ‘Koffie met een 
Tablet’ van start op vier locaties, met 
nieuwe onderwerpen die eenvoudig 
worden uitgelegd. Uiteraard met koffie! 
Ook kunnen leerlingen van het ROC 
Ter AA de aanwezigen helpen met hun 
smartphone of tablet. Er zijn al enkele 
proefbijeenkomsten geweest en de 
deelnemers waren enthousiast. 

Zelf nu al digitale vragen?
Iedereen kan met digitale vragen bellen 
naar het digitale spreekuur bij de 
Bibliotheek Helmond, op werkdagen 
van 10.00-13.00 uur (0492 52 22 20). 
Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, 
waar op werkdagen van 09.00-17.00 
uur digitale vragen beantwoord kunnen 
worden (0800 1508). 

Lokale omroep DitisHelmond-TV is 
te bekijken via: Ziggo kanaal 36; KPN 
kanaal 1429; Breedband Helmond 
kanaal 130. Buiten Helmond kun je de 
uitzendingen volgen via internet. 

HELMOND Om goed mee te kunnen in onze (digitale) samenleving, heb je tegenwoordig een 
smartphone, computer of tablet nodig. En… kennis over hoe dit werkt. Door de coronacrisis is 
het duidelijk geworden dat deze digitale mogelijkheden handig en soms zelfs noodzakelijk zijn. 

Er wordt verwacht dat mensen informatie opzoeken op een website, weten hoe hun DigiD 
werkt en dat zij videobellen met kinderen of met de huisarts. 

F | Bibliotheek Helmond-Peel

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Hira is een jaar of 7. Ze was bij binnenkomst behoorlijk hongerig en ietwat mager. Uit bloedonderzoek kwamen geen afwijkingen. Vanwege een hartruis kreeg 
ze een hartecho. Ze heeft een lekkende hartklep (SAM) waardoor er wat bloed terugstroomt. Daardoor is er een plaatselijke verdikking van de hartwand 
ontstaan (HCM). Ze krijgt hiervoor drie maanden medicatie, dagelijks een half pilletje Atenolol. Over drie maanden krijgt ze opnieuw een hartecho (op onze 
kosten). Is de wanddikte niet verminderd, dan volgt verder onderzoek of het HCM-beeld een andere oorzaak kan hebben. Hira is op zich een vriendelijke poes, 
ze komt naar je toe om kopjes te geven en aangehaald te worden. Ze laat echter niet met zich sollen; het is geen poes voor bij (jonge) kinderen. Ze heeft een 
rustig huishouden nodig waar ze naar buiten kan en goed verzorgd wordt. Meer informatie over haar medische achtergrond is bij ons verkrijgbaar.

HIRA
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Paasactie ten behoeve van Merazonia

De aanleiding hiervoor vormde het feit 
dat de dochter van Suzy, Kaya de Reede 
uit Mierlo, op dit moment midden in 
de jungle van Ecuador zit. Zij werkt 
daar als vrijwilligster in Merazonia, 
een Wildlife Rescue Center. Dat is een 
opvang, waar zieke, mishandelde en in 
beslag genomen wilde dieren liefdevol 
worden opgevangen, zodat ze na herstel 
weer terug kunnen naar het regenwoud. 
De inkomsten voor het voedsel en de 
medicijnen van deze dieren (aapjes, 
papagaaien, miereneters, luiaards 
en zelfs een poema!) liggen helemaal 
stil vanwege de wereldwijde corona-
uitbraak. Hierdoor werken ze op 
dit moment maar met een handvol 
vrijwilligers, die leven van hun spaargeld.

Merazonia is een ANBI- erkend goed 
doel en heeft vorig jaar de ‘Cali-award’ 
ontvangen. Dit is een prijs die wordt 
uitgereikt aan ‘inspirerende mensen 
die werken aan een betere wereld’. 
Suzy en Hetty verkopen nu enthousiast 
paaseieren en lachende paashazen, 
waarvan de opbrengst volledig naar dit 
goede doel gaat, namelijk Merazonia. Ze 
zijn daarmee erg succesvol en hebben al 
honderd paashazen en zo’n vierhonderd 
doosjes met eitjes verkocht. Heeft u ook 
trek in chocola en wilt u tevens dit goede 
doel steunen, neem dan even contact 
met ze op. 
U vindt ze op Facebook en via 
hetty@vanveghelbeheer.nl of
suzydereede@dekleinewereld.org

MIERLO In Mierlo zijn Suzy de Reede en Hetty van Veghel 
een wervelende paasactie gestart, waarvan de opbrengst is 

bestemd voor het goede doel. 

Suzy en Hetty met de eerste bestelling, waarna er nog vele zijn gevolgd | F Hetty van Veghel

Een aantal van de bewoners van 
Merazonia met een vrijwilligster 

| F Hetty van Veghel

Kasteel Helmond wordt de nieuwe locatie Samenloop 2022

Rondje Kasteel
De reden voor dit voornemen is het 
feit dat deze historische plek centraal 
gelegen is in de stad, goed bereikbaar 
en natuurlijk bekend bij eenieder. De 
Samenloop maakt gebruik van de 
prachtige kasteeltuin en de directe 
omgeving van het middeleeuwse 
kasteel. Plezierig en constructief overleg 
met de gemeente Helmond heeft 
ertoe geleid dat de Samenloop op die 
bijzondere plek veilig en verantwoord 
kan plaatsvinden (mits uiteraard wordt 
voldaan aan de voorwaarden uit de te 
verlenen vergunning). Er is ruimte om 
een mooi wandelparcours uit te zetten, 
om kramen te plaatsen, een podium en 
om de nodige publieke belangstelling 
te kunnen verwachten. Het bestuur 

van de Samenloop kon eerst alleen 
maar dromen van deze nieuwe plek 
en vermoedt dat deze A-locatie in de 
stad in 2022 het begin zal worden van 
een mooie traditie.  De Samenloop 
voor Hoop wordt eens in de twee jaar 
georganiseerd op meerdere plaatsen in 
Nederland. Het is een 24 uur durende 
wandelestafette onder de vlag van 
KWF Kankerbestrijding met als doel 
geld in te zamelen voor verdergaand 
wetenschappelijk kankeronderzoek. 
Ook wordt hiermee Inloophuis de 
Cirkel financieel ondersteund. In dat 
Samenloop-weekend wordt het leven 
gevierd met als een ideaal streefbeeld 
een wereld waarin niemand meer sterft 
aan kanker! Tijdens de Samenloop 
worden mensen die kanker hebben 

of kanker hebben gehad volop in 
het zonnetje gezet. Deelnemende 
teams zorgen ervoor dat op het 
wandelparcours continue wandelaars 
lopen om het evenement met energie 
en daadkracht uit te dragen. Bedrijven 
worden gevraagd om de Samenloop 
in belangrijke mate te sponsoren met 
hetzij een financiële bijdrage of met 
steun in natura. Ook de teams zorgen 
met diverse kleine en grote acties dat 
de opbrengst van de tweejaarlijkse 
Samenloop nog verder stijgt. 

Vier ambassadeurs
De Samenloop voor Hoop Helmond/
Laarbeek kent maar liefst vier alom 
bekende personen die hun naam en 
expertise als ambassadeur aan het 

evenement verlenen: burgemeester van 
Helmond Elly Blanksma, burgemeester 
van Laarbeek Frank van der Meijden, 
bestuurder Elkerliek Ziekenhuis Eveline 
de Bont en voetbalcoryfee Berry van Aerle. 
De ambassadeurs zijn in het juniweekend 
ook aanwezig. Het publiek wordt gevraagd 
om de sportieve deelnemers aan te 
moedigen en een bezoek te brengen 
aan het evenement waar ook diverse 
optredens zijn van artiesten en waar een 
markt is ingericht met allerlei acties voor 
dit goede doel. Door de Samenloop in 
het centrum van de stad te organiseren 
wordt een grotere publieke belangstelling 
verwacht in vergelijking met afgelopen 
jaren. In het stadscentrum wordt de 
samenwerking met winkels en horeca 
gezocht om een nog grotere bekendheid 
en toeloop te verkrijgen.

Vanaf 2011 wordt de Samenloop 
in Helmond met veel deelnemers, 
teams, bezoekers, bedrijven, eregasten 
en vrijwilligers om de twee jaar 
georganiseerd. De eerste drie edities 
vonden plaats in Stadspark de Warande 
en bij de laatste twee Samenlopen 
(in 2017 en 2019) was men te gast bij 
Atletiekvereniging HAC en Voetbalclub 
Stiphout Vooruit. In 2022, wanneer de 
coronacrisis naar iedereen hoopt achter 
de rug is, wordt eenieder dus verwacht 
bij Kasteel Helmond. Gedurende de 

afgelopen Samenlopen is de financiële 
opbrengst geleidelijk gestegen naar een 
bedrag rond de € 100.000,-. Gehoopt 
wordt dat komend jaar de bedrijven, 
ondanks de economische gevolgen van 
corona, wederom van de partij zullen/
kunnen zijn. Naar verwachting zal 
het in ieder geval aan ruime publieke 
belangstelling vanwege de centrale 
locatie niet ontbreken. Het huidige 
bestuur, afgelopen jaar aangevuld met 
enkele nieuwe gezichten, is erg blij met 
de mogelijkheid om het feest van hoop te 
mogen organiseren rondom het kasteel. 

Het bestuur van de Samenloop 
Helmond/Laarbeek bestaat uit Dorethe 
van de Kerkhof (voorzitter), Wim van 
Asten (secretaris), Tristan van der Waart 
(penningmeester), Lisette van Berlo, 
Betty Verbon, Donya van der Kruissen 
en Ruud Hakvoort.

Voor vragen en suggesties is het bestuur 
bereikbaar op het mailadres: 
helmond@samenloopvoorhoop.nl
Via Facebook, Instagram, de krant en 
website www.samenloopvoorhoop.
nl/helmond wordt eenieder de 
komende maanden op de hoogte 
gehouden van de voorbereidingen om 
op 25-26 juni 2022 een onvergetelijk 
evenement te organiseren ten bate van 
KWF en Inloophuis de Cirkel.

HELMOND De eerstvolgende Samenloop Helmond/Laarbeek wordt, zoals bekend, vanwege 
de coronacrisis niet in juni dit jaar maar op 25-26 juni 2022 gehouden. Dat wordt dan de 

zesde editie van dit evenement. In de afgelopen jaren was de organisatie van harte welkom 
op de mooie en zeer gastvrije locatie van HAC en Stiphout Vooruit en daar waren bestuur en 

deelnemers heel content mee. In 2022 wordt de Samenloop niet in Stiphout gehouden, 
maar op een nog mooiere plek: rond het Kasteel in centrum Helmond.

Het Kasteel in Helmond waar de volgende editie van Samenloop voor Hoop al worden gehouden | F Samenloop voor Hoop
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Kort Verhaal Deel 4

Och, wa mis ik 
de Keieklets!

Het was eigenlijk al lange tijd duidelijk dat van normale carnavalsactiviteiten, 
zoals wij die in Keiestad hebben, geen sprake zou kunnen zijn. Je zou 
je er heel ongelukkig van kunnen voelen en dat zal bij menigeen ook wel 
het geval geweest zijn. Carnaval is toch hét jaarlijkse feest van elkaar 
ontmoeten, aanraken, zingen, hossen, vieren en vrolijk zijn. En dat dicht 
bij elkaar in een grote massa met allemaal hetzelfde gevoel van samen-zijn, 
gemeenschapszin en verbondenheid. Maar ja, dat verrekte virus hè. Als 
ik denk aan de opening op een kletsavond dan speelt eerst Hofkapel De 
Klinkers de zaal warm. Klokslag acht uur klinkt: “Dames en heren, jongens 
en meisjes, welkom in Zaal Traverse, op de stoelen voor de Keiebijters!” 
Meteen zetten de Klinkers de Berliner Luft Mars in, iedereen staat op de 
stoelen, er volgt een enorme ontlading, de lucht is zwanger van spanning en 
verwachting, de hele zaal klapt, juicht, danst en zingt mee. 

Ikzelf heb aan den lijve ondervonden wat zo’n binnenkomst met je doet, 
wat je dan voelt. Zo’n twintig jaar geleden was ik lid van de Keiegalmers 
en traden we alle avonden op met onze winnende carnavalskraker 
‘Oliedegalliedenallijenôk’. In een orgie van geklap en gezang naar voren, de 
mensen hoog boven je op de stoelen, dan gaat er wat door je heen!

Oké, geen fysiek carnaval in de stad dus, maar wat dan wel? We laten 
ons dat feestje toch niet compleet afnemen? Dan maar de tv aangezet: 
Dit is Helmond TV en Omroep Brabant brachten toch heel wat carnaval 
op de buis. Dat begon al met twee Keiebijters Kletsverhalen van Andy 
Marcelissen en Boy Jansen, met medewerking van 16 tonproaters. Dan 
een compilatie van de Keiebijters van de laatste 11 jaar van de Keijologie, 
heerlijk om die perbeerders, promoventjes en promomaidjes, perfessers en 
d’n booij en d’n uupper weer te zien. De Helmondse Omroep vertoonde 
twee live uitzendingen van het KnuppelCafé en een SjansBalBingo van 
de Spurriezeiers. Ook allemaal leuk gebracht en het kijken waard. Ook 
genoten van het carnavals/vastelaovesconcert van de Philharmonie Zuid-
Nederland op Omroep Brabant. Als liefhebber van lichtvoetige, opgewekte 
klassieke muziek (Vivaldi, Händel en dergelijke) kwam ik volop aan mijn 
trekken.

Maar… het echte carnaval met elkaar was er dus niet. Daarom kwam een 
peloton Brabantse carnavalsartiesten, aangevuld met twee Limburgse 
schonen, op het idee van een troostlied voor de thuisblijvers. “Wa is ut stil 
in de stroat, woar is de Prins en de Road?”, zo begon het. Om vervolgens 
te eindigen met “We zullen doorgaan, want carnaval blijft in ons hart.” En 
dat geldt zeker ook voor mij. Al vanaf mijn jeugd ben ik Keiebijter in hart en 
nieren en mijn motto luidt dan ook: ‘Carnavalist tot in de kist!’. 

Leo de Bruyn

En niet alleen de Keieklets, er was helemaal niks te doen 
vooraf en met carnaval. Geen Kokerborrel, geen Prins-

onthulling, geen Carnavalskrakers, geen Keijologie, geen 
Optocht, geen Prijsbloaze, geen Kiezelkeikesfist, geen 
Meezingmiddag, geen Zwerfkeienkroegentocht, geen...

De kringloop van papier
Wat gebeurt er nu met het oude papier en

karton dat ik heb ingeleverd bij C.V. De Kluppels?

Papierinzamelaar (de gemeente) 
en papiersorteerbedrijf
Het papier wordt vervolgens naar 
het papiersorteerbedrijf gebracht, 
dit bedrijf sorteert het ingezamelde 
papier. Het papier en karton wordt 
van elkaar gescheiden. Ook halen zij 
de verontreinigingen, zoals plastic, 
plakband en andere rommel, eruit. 
Daarna persen machines het 
gesorteerde papier en karton in balen.
 
Papierfabriek
Deze balen gaan naar papierfabrieken 
in binnen- en buitenland, die het weer 

gebruiken als grondstof voor nieuw 
papier en karton. Machines in de 
papierfabriek vermengen het oude 
papier met nieuwe houtvezels en water. 
Dit mengsel maken zij tot een soort 
pap of pulp. Daarna verwijderen zij de 
laatste vervuiling, zoals plakband en 
nietjes en halen de inkt uit de pulp. 
Door de pulp te zeven, te persen en 
te drogen, wordt het overtollige water 
verwijderd. De machines persen de 
pulp in zulke dunne laagjes dat het 
kan worden opgerold. Dit materiaal is 
te gebruiken als nieuw papier en komt 
in een andere vorm weer terug in uw 

brievenbus of op school als krant, 
tijdschrift of boek. Gun uw oud papier/
karton/schoeisel en kleding een tweede 
leven en speel maandelijks gratis mee 
met de loterij. Iedere zaterdag bent 
u van harte welkom van 09.00 uur 
tot 13.00 uur in de Kluppelhal aan de 
Koeveldsestraat 16 in Mierlo – Hout.

De O.P.K. commissie staat garant voor 
een veilige (coronaproof) en snelle 
(mobiele containers) bediening.

Vragen of inlichtingen: 
06 – 30 73 18 00

MIERLO-HOUT Bijna al het papier dat u en ik gebruiken, wordt via de gescheiden 
oudpapierinzameling weer nieuw papier. Hoe gaat dat in zijn werk? Het oude papier bij u thuis 

wordt ingezameld en kunt u brengen naar de papiercontainer bij C.V. De Kluppels. 

De OPK-commissie (foto is vóór corona genomen)  | F CV DE Kluppels

Ook in coronatijd kan 
het Energiehuis Helmond bewoners helpen!
HELMOND Ook het Energiehuis is in verband met corona 
(tijdelijk) gesloten voor een fysiek bezoek. Dat wil niet 
zeggen dat wij bewoners en huiseigenaren niet kunnen 
helpen met onafhankelijke informatie en voorlichting 
over het verduurzamen van de (eigen) woning. 

Energiecoach op afspraak (online)
Het blijft mogelijk om een afspraak te maken om uw vragen te 
beantwoorden of informatie in te winnen over de mogelijkheden die 
er zijn om uw (eigen) woning te verduurzamen. Dit doen we nu tijdelijk 
via digitaal beeldbellen op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag.

Een afspraak maken met een energiecoach
Dit kan via www.energiehuishelmond.nl. Naast een beves-
tiging krijgt u een dag van tevoren via de mail een inlogcode om 
direct en eenvoudig te beeldbellen met onze energiecoach. Dit 
gaat via een Zoom of Teams online meeting. U hoeft hiervoor 
geen apart programma of app te installeren. U heeft hiervoor 
alleen een laptop, PC of mobiele telefoon met microfoon en 
camera nodig.

Telefonisch Serviceloket 
Voor korte vragen over het verduurzamen van uw woning is het 
Energiehuis Serviceloket telefonisch bereikbaar op dinsdag en 
donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur via 085 0410041.

Drie thema-avonden online in maart
Omdat we op korte termijn nog geen bewonersbijeenkomsten 
in het Energiehuis kunnen houden, hebben we besloten 3 
online thema avonden te organiseren. Deelnemers ontvangen 
een dag voor aanvang per mail een link/inlogcode om online 
deel te nemen.
8 maart  19:30 uur: thema: zonnepanelen
15 maart  19:30 uur: thema: warmtepompen
22 maart  19:30 uur: thema: isoleren en besparen
Aanmelden online thema avonden via: 
www.energiehuishelmond.nl/agenda 

Over Energiehuis Helmond
Alle informatie, voorlichting en activiteiten van het Energiehuis 
Helmond wordt onafhankelijk en objectief verstrekt door 
kundige vrijwilligers en energiecoaches. Bovendien is alle 
informatie en dienstverlening gratis en mogelijk gemaakt door 
de Gemeente Helmond.



10 vrijdag 19 februari 2021 de loop weekkrant HELMOND

 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 

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

www.highlandsmode.nl/shopwww.highlandsmode.nl/shop

Helmondse band ‘Alverman’ 
schiet uit de startblokken

HELMOND De band speelt binnenkort in 
cultureel centrum Popei. “Corona heeft ons 
samengebracht, dus zal ons ook niet stoppen”, 
zegt de band zelf. De show komt voort uit de 
EP genaamd ‘The Endless Shrine’, die de band 
afgelopen december uitbracht.

De band, bestaande uit Daan & Leon Konink 
én Wessel Jeuken, kwam in het voorjaar samen 
door de drang om muziek te maken in deze rare 

tijden. Van het één kwam het ander, en zo nam 
de band in het najaar hun eerste EP op. Door 
de coronamaatregelen heeft de band nog niet 
live kunnen spelen, maar daar komt binnenkort 
verandering in. 

Ze hebben een grote EP release party (binnen de 
coronamaatregelen) in cultureel centrum Popei 
gepland op 19 maart 2021. Een kaartje kost 5 euro 
en hiermee sponsor je cultuur in de regio Helmond.

F | Alverman

ANWB AutoMaatje helpt bij  vervoer 
naar vaccinatielocatie 

HELMOND Heeft u een oproep gehad voor 
de vaccinatie voor Covid-19 van het RIVM, 
maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie 
komen? ANWB AutoMaatje helpt!

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit 

naar de vaccinatielocatie, kunt u op werkdagen 
tussen 8.30 en 12.30 uur contact opnemen met 
ANWB AutoMaatje Helmond
Telefoon: (0492)751735
E-mail: anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl
Samen komen we er wel! 

Bibliotheekleden kunnen 
nu online cursussen volgen

Er is keuze uit meer dan 160 online cursussen 
op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, 
persoonlijke kracht, taal en commerciële 
vaardigheden. Bibliotheekleden kunnen 
de cursussen volgen via de bibliotheek op 
de leerplatforms van twee professionele 
aanbieders Soofos en Goodhabitz. De online 
cursussen en een uitleg hoe het werkt zijn te 
vinden op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
onlinecursussen 

Een leven lang leren
De cursussen kunnen in eigen tempo en op 
een moment dat het goed uitkomt gevolgd 
worden. Voor werk, naast het werk of gewoon 
omdat het leuk is om iets nieuws te leren. De 
cursussen worden gegeven door professionals 
met video’s en opdrachten.  Het stimuleren van 
‘een leven lang ontwikkelen’ voor volwassenen 
is een belangrijke maatschappelijk taak van de 
bibliotheek in de aankomende jaren. In deze 
pilot van een jaar wordt onderzocht hoe het 
aanbod van online cursussen zo goed mogelijk 

aansluit bij de wensen en behoeften van 
bibliotheekleden.

In de bibliotheek kunnen leden al lang voor veel 
meer terecht dan alleen het lenen van boeken. 
Zo zijn er activiteiten voor jong en oud en biedt de 
bibliotheek hulp bij taal, internet en informatie 
van de overheid. Ook wordt het digitale aanbod 
van de bibliotheek steeds groter. Deze online 
cursussen zijn nu de bibliotheken gesloten zijn 
een mooie aanvulling op de AfhaalBieb, waarbij 
leden bibliotheekboeken kunnen afhalen. 
Daarnaast zijn er nog de duizenden e-books 
en luisterboeken van de online bibliotheek. 
Heel belangrijk in deze coronatijd. Geen lid 
(meer)? Via de website kan men zich online 
aanmelden: www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/lidworden

HELMOND Leden van de bibliotheek kunnen vanaf 1 februari 2021 
online cursussen volgen via hun bibliotheek. Met online cursussen als 
Presenteren, Doelgericht werken, Goed met Geld of Kritisch denken 

kunnen zij leren en zich persoonlijk ontwikkelen. Gratis en op elk moment!

F | Bibliotheek Helmond-Peel

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

www.helmondnu.nl
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Lichtpuntjes
Ik zie ze in slapeloze nachten 

als ik naar de sterren kijk.

In de lichtsnoeren die nog 
steeds mijn kamer sieren.

In enkele naasten die ik,
op afstand, bezoek.

In de straten, 
als ik ’s avonds vóór de 

avondklok, nog even een 
wandeling maak.

Ik zie ze in de glimlach van de 
wandelaars die ik passeer.

In de vlammetjes van de 
kaarsen die op mijn tafel 

staan.

Ik zie ze in de oogjes van mijn 
kleinkinderen als ik even bij ze 

langsga.

Ik zie ze in mijn ogen als ik 
voor de spiegel sta.

Maar ik zie ze ook in de 
ogen van een wandelaar bij 
de eerste maagdelijk witte 

sneeuw.

Ik zie het in de hoop van een 
paar maanden verder.

Ik zie ze in de lichtjes in mijn 
tuin die stralen in de sneeuw.

Ik zie ze als ik denk aan de 
lente en de hoop op een  

beetje meer.

Als ik denk aan de tijd
dat dit allemaal voorbij is.

Ik zie het in het geluk
dat ik nog steeds 

gezond ben.

In de rijkdom van mijn kracht 
die ik van binnen voel.

Ik zie ze ook in de wetenschap 
dat dit ooit voorbij is.

Ik zie het in de hoop van 
vrijheid die in de verte gloort.

Ook als ik kijk naar de vogels 
die rondvliegen, in volle 

vrijheid.

Ik zie het in de lichtschijn
als ’s morgens de zon weer 

opkomt.

De illusie dat alles maar
een droom blijkt te zijn.

T vd Ven

Ingezonden gedichtSpoedzorg verminderen door inzet van app 

40% geen medische urgentie 
Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% 
van de patiëntencontacten met een 
huisarts, huisartsenpost of spoedpost 
geen medische urgentie heeft. Dat 
betekent dat veel patiënten die contact 
zoeken of langskomen eigenlijk 
helemaal geen zorg nodig hebben. 
Dat is zorgelijk en legt onnodig druk 
op de huisartsen, huisartsenpost en 
spoedposten. Als we de (spoed)zorg 
in de regio toekomstbestendig willen 
maken, dan is het nodig dat iedereen 
daaraan meewerkt, ook de mensen die 
er gebruik van maken.

App Moetiknaardedokter
Eveline de Bont, bestuursvoorzitter 
Elkerliek Ziekenhuis licht toe: “De 
campagne is erop gericht om mensen 
aan te zetten tot nadenken en overwegen 

of (spoed)zorg noodzakelijk is of dat hun 
zorgvraag even kan wachten. Wij kunnen 
ons voorstellen dat het voor mensen 
heel lastig is om in te schatten of er 
direct zorg nodig is. Daarom adviseren 
wij om dat eerst te controleren met de 
app of website moetiknaardedokter.
nl. Met deze app kan iemand op basis 
van leeftijd, geslacht en symptomen zelf 
bepalen of, en zo ja wanneer, hij naar 
de dokter moet. Mensen kunnen dus 
heel laagdrempelig, makkelijk, veilig en 
snel een check doen, voordat ze contact 
zoeken met de huisarts, huisartsenpost 
of spoedpost.” 

App helpt om druk 
op zorg te verminderen 
Gemiddeld gebruiken ruim 2.500 mensen 
per dag de app ‘Moetiknaardedokter’. 
Mensen nemen dan geen contact op en 

volgen het zorgadvies dat ze via de app 
krijgen. Daarmee wordt de juiste zorg 
op de juiste plek georganiseerd en dat 
vermindert de druk op de huisarts en de 
spoedposten. 

Uiteraard moeten mensen 112 bellen 
als het om een levensbedreigende 
situatie gaat. Bij een spoedeisende 
situatie, zoals hartklachten, een 
wond die gehecht moet worden of 
ander ernstig letsel, bel je meteen de 
huisarts, of in de avonduren, nacht 

en weekend: de huisartsenpost. 
Twijfel je of je direct zorg nodig hebt? 
Bijvoorbeeld bij een verstuikte enkel 
of lichte buikpijn? Dan adviseert het 
samenwerkingsnetwerk om gebruik 
te maken van ‘Moetiknaardedokter’; 
je weet dan binnen een minuut óf je 
direct zorg nodig hebt, óf dat het even 
kan wachten, óf dat er wellicht helemaal 
geen zorg nodig is. Het netwerk hoopt 
dat veel mensen de app downloaden en 
er gebruik van maken om zo samen de 
zorg gezond te houden.

HELMOND Vanaf februari 2021 start een 
publiekscampagne ‘Moet ik naar de dokter.nl’. Het Elkerliek 
Ziekenhuis, Huisartsenposten Oost-Brabant, Savant Zorg, 

De Zorgboog, GGZ Oost-Brabant, GGD BZO, CZ en de 
huisartsen in de regio voeren deze campagne samen om de 

druk op de (spoed)zorg te verminderen. Met de inzet van de app 
‘Moetiknaardedokter’ kunnen mensen makkelijk, veilig en snel 

een check doen of er contact met een huisarts,
huisartsenpost of spoedzorg nodig is. 

F | Elkerliek Ziekenhuis

Bevolkingsonderzoek borstkanker: het onderzoekscentrum in
Helmond verhuist naar een nieuwe standplaats

Borstkanker, je kunt er 
niet vroeg genoeg bij zijn 
Eén op de zeven vrouwen krijgt 
borstkanker. De meesten zijn ouder dan 
50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 
50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor 
het bevolkingsonderzoek borstkanker. 

Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek 
overlijden jaarlijks tussen de 850 en 
1075 vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken 
van röntgenfoto’s van beide borsten, 

een mammografie. Bij het maken van 
de röntgenfoto worden de borsten 
samengedrukt om de foto goed te 
kunnen beoordelen. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door hiervoor 
opgeleide screeningslaboranten. Twee 
screeningsradiologen beoordelen de 
röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte 
afwijkingen.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn 
verschillende maatregelen genomen 
om veilig te kunnen screenen binnen de 
COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het 
bevolkingsonderzoek en de aansluitende 
zorg veilig en met goede kwaliteit worden 
georganiseerd.

Uitnodiging komt tijdelijk later 
Voorlopig is het niet mogelijk om 
vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor 
het bevolkingsonderzoek borstkanker. 
Dit komt door een tekort aan personeel. 
Door het coronavirus is de vertraging in 
het uitnodigen nog groter geworden. 

Daarom is besloten de periode tussen 
twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen 
naar maximaal 3 jaar. Het later uitnodigen 
zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-
maatregelen voorbij zijn en we voldoende 
nieuwe medewerkers hebben opgeleid, 

kunnen we onze cliënten weer iedere 2 
jaar uitnodigen. 

Helmond 
Vrouwen uit Helmond met de postcodes 
5703 AA t/m 5703 KA, 5703 XA t/m 
5703 ZZ, 5705 AA, 5705 AC, 5705 AF 
t/m 5705 AZ, 5705 JA t/m 5705 ZZ, 
5706 AA t/m 5707 KK, 5707 KL t/m 
5707 ZZ, 5708 AA t/m 5708 ZZ, 5709 
JA t/m 5709 JZ, 5709 MA t/m 5709 
MZ, 5709 NW t/m 5709 ZZ worden voor 
deze ronde van het bevolkingsonderzoek 
uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is 
van 16 februari 2021 tot en met begin 
juni 2021 te vinden op parkeerterrein 
achter verzorgingshuis Rivierenhof, 
Hof Bruheze 16, 5704 NP te Helmond 
Brouwhuis. Vrouwen ontvangen een brief 
met de nieuwe standplaatsgegevens. De 
volgende standplaats van het mobiele 
onderzoekscentrum is Beek en Donk.

Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer 088 00 01 340. Meer 
informatie over het bevolkingsonderzoek 
borstkanker vindt u op:

www.bevolkingsonderzoek 
nederland.nl. Hier vindt u ook 
informatie over het coronavirus.

HELMOND Vanaf november 2020 staat het mobiele 
onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker 
in Helmond. Vanwege geluidsoverlast en trillingen door zwaar 
materieel, verhuist het onderzoekscentrum vanaf 16 februari 

2021 naar een nieuwe standplaats: parkeerterrein achter 
verzorgingshuis Rivierenhof, Hof Bruheze 16, 5704 NP te 

Helmond Brouwhuis.

F | Bevolkingsonderzoek Zuid
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 18 februari – 28 februari 2021 / week 7 en 8

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

Zaterdag 20 februari
17.00 uur 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; 
overleden familie Dirks-Kanters
 
Donderdag 25 februari
19.00 uur Luciakerk
20:00 uur infoavond eerste communie Luciakerk

Zaterdag 27 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout. Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers; 
Allegonda van Hout-van de Cruijssen

Zondag 28 februari
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Martien Dirks; Jan van der Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik; Cisca Schepers-
van de Mortel; Riet Lingers-Manders; Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-Hendriks; 
Annemie van de Warrenburg-Nouwens; Toos van den Broek-Bax; Jan van Rest; 
Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie Kandelaars-Verschure; Willemien van Roij-van 
Stiphout; Bep van Rijsingen-van Gennip; Wilma van den Berg-Snijders; Joep Schiffers.

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

Eucharistievieringen en misintenties 21 februari – 28 februari 2021 / week 7 en 8

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.
 
Zondag 28 februari 
11.00 uur Roos van de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet 
Hein van Thiel, Ton van Wetten, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Joep 
Schiffers.

www.damiaanhelmond.nl

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.

                                               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  

Ruud van Kuppenveld
Geboren te Helmond 30 april 1959.

Overleden te ‘s-Hertogenbosch 9 februari 2021.

In besloten kring is inmiddels afscheid genomen

van Ruud; papa en partner.

Phoebe van Kuppenveld &

Ryan Vogels, Savannah van Kuppenveld,

Syrka van Kuppenveld en Jacqueline van Dinther.

Overleden

“Treur niet om mij,
  het gaat jullie goed.”

Graafseweg 155, 

5213 AD ‘s-Hertogenbosch
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BEZORGERS 
GEVRAAGD VOOR: 

RIJPELBERG: OMGEVING 
VOLDERHOF, GLANZERHOF, 
LARIKSRODE, SPARRERODE

BROUWHUIS: OMGEVING 
BROUWHUISSEDIJK, 

DE RIJT, RUPELSTRAAT, 
RIVIERENSINGEL

BEZORGING@DELOOP.EU
06-18938912 

LEUK VOOR JEZELF OF 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 
 

 

LEUK VOOR JEZELF OF 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

Een jaar corona: samen sterk! 

Tegelijkertijd was het ook een jaar 
van saamhorigheid, van samen 
de schouders eronder zetten, van 
aandacht voor elkaar. Dát hebben we 
in het Elkerliek geweten. De grote inzet 
van vrijwilligers en de vele spontane 
acties voor steun aan medewerkers 
maken ons dankbaar. We blikken daar 
graag even op terug, samen met u. En 
bedanken u voor uw steun. 

Samen sterk door vrijwilligers
Onmisbaar in het afgelopen jaar – en 
nog steeds – zijn de vrijwilligers die voor 
het Elkerliek en de patiënten klaar staan. 
Loes vertelt: “Ik ben al 20 jaar vrijwilliger 
in het Elkerliek, ook nu in coronatijd. Dat 
maakt me niet uit, ik doe het zó graag. 

Het is fijn om iets extra’s aan patiënten 
te kunnen geven tijdens hun verblijf hier, 
al is het maar een vriendelijk woord of 
een lach. Mijn taak is patiëntenvervoer, 
dus als een patiënt bijvoorbeeld naar 
een onderzoek of naar de OK gebracht 
moet worden dan doe ik dat. Samen 
met een heel team hoor. Dat is ook zo 
fijn, we hebben een geweldig team. Ik 
noem ze weleens ‘mijn tweede familie’.”
Fanny, ook al 18 jaar vrijwilliger, wordt 
in deze coronatijd speciaal ingezet 
bij de screening van patiënten in de 
bezoekershal. “Daar vragen we de 
mensen naar klachten die mogelijk 
met corona te maken hebben. Geven 
instructie over het wachten, over het 
maken van een pasfoto als iemand hier 

voor het eerst komt. Soms moet je best 
streng zijn en niet iedereen begrijpt dat. 
‘Ge lekt wel unne polisieagent’ zeggen ze 
dan. Maar de meeste mensen begrijpen 
het wel hoor. Die gezellige contacten 
én het fijne team maken dat ik mijn 
vrijwilligerswerk graag doe.”  Ook zijn 
er vrijwilligers die op de Intensive Care 
bijvoorbeeld de voorraden aanvullen, 
familie opvangen en zorgen voor koffie. 
Zo ontzorgen zij de verpleegkundigen 
die hard nodig zijn aan het bed.

Samen sterk door acties
De grote saamhorigheid bleek ook 
uit de vele spontane initiatieven van 
patiënten, particulieren en bedrijven 
om de medewerkers van het Elkerliek 

HELMOND Op de kop af een jaar geleden, kreeg het coronavirus Nederland, onze regio, u, het 
Elkerliek en iedereen in z’n greep. Jazeker, een jaar alweer en wat voor een jaar. Een jaar van 
een traan en van een lach. Een jaar van beperking en lockdown. Een jaar dat van iedereen – 

groot, klein, jong, oud – heel veel heeft gevraagd en dat nog steeds doet. 

een hart onder de riem te steken. Van 
lieve kaarten en allerlei lekkernijen, tot 
bloemen en handcrèmes voor iedereen. 

Van kunstwerken tot hoodies, van 
dinerbonnen tot een eerbetoon van 
de brandweer. Maar ook dagelijks vers 
fruit, massagestoelen voor tussentijdse 
ontspanning en (online) yoga werd 
aangeboden. Te veel om op te noemen. 
Zeker is dat deze steunbetuigingen 
het voor iedereen in het Elkerliek 
makkelijker maakten om deze periode 
vol te houden.  

Samen sterk door Vrienden
Wilt u als particulier of bedrijf iets 
voor patiënten van het Elkerliek 
kunnen betekenen? Wordt dan 
Vriend van het Elkerliek op www.
vriendenvanhetelkerliek.nl. 
De vrienden zorgen voor extra’s die 
patiënten helpen bij hun herstel en 
realiseren met uw steun projecten 
die zich richten op preventie en 
zelfredzaamheid. 
Bedankt voor uw steun. Ook in 2021 
staan we voor u klaar. Elkerliek, van 
mens tot mens.

Leerlingen van het Peelland College uit Deurne hebben zakgeld bij  elkaar gelegd voor cadeautjes voor verpleegkundigen
| F Elkerliek Ziekenhuis

Heel Helmond Sport schonk sportieve hoodies | F Heel Helmond Sport
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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).  

TE HUUR

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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Werk 
ook mee 
aan de 
toekomst 
van 
Huijbregts 
groep!

Vind je een afwisselende baan belangrijk en kun je nauwkeurig werken? 
Reageer dan op een van onderstaande vacatures en bouw mee aan de 
toekomst van Huijbregts Groep. 

Allround productie medewerker
Allround logistiek medewerker 
(Ervaring op een hef- of reachtruck is fijn) 

Assistent inkoop 
(mbo-3 of 4) 

Hoofd productie 
(HBO) 

Huijbregts Groep mengt poeders voor de levensmiddelenindustrie. De kans is groot dat 

je vandaag al iets van ons gegeten hebt wat verwerkt is in een van onze fabrieken. Vanaf 

dit voorjaar werken we niet alleen in Helmond, maar ook in Massanes in Spanje voor de 

voedingsmiddelenindustrie. 

We kunnen collega’s gebruiken die: 
  Nauwkeurig en voedselveilig kunnen 

werken
  Minimaal 18 jaar of ouder zijn
  Enthousiast en gemotiveerd zijn
  Beschikbaar zijn in dagdienst en bereid 

zijn om in de toekomst in ploegen te  

werken (bij operationele vacatures)

Huijbregts Groep biedt: 
  Afwisselende banen in een gezellig, 

Brabants familiebedrijf
  Een informele werksfeer
  Fijne en behulpzame collega’s
  Voldoende ruimte voor ontwikkeling
  Flexibiliteit; het aantal uren is in overleg 

met jou

Heb je belangstelling voor een van de bovenstaande vacatures, lees er dan meer over op 

www.werkenbijhuijbregts.nl en laat van je horen! Wij zien je sollicitatie graag tegemoet. 

Huijbregts Groep
Vossenbeemd 107   |   5705 CL  Helmond   |   www.werkenbijhuijbregts.nl

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 ervaren financieel medewerker die zelfstandig zorg draagt voor de 
gehele boekhouding (24-28 uur). In deze functie ben jij verantwoordelijke voor alle financiële zaken 
en rapporteer je rechtstreeks aan de directeur.

Daarnaast is behoefte aan secretariële ondersteuning (12-16 uur). Wanneer je zowel het financiële 
als secretariële werk voor jouw rekening kunt nemen biedt dit je een fulltime baan.
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.

Dit is wat we van jou vragen
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. Je hebt ervaring met boekhoudpakketten. Wij 
werken met Exact Online.

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

FINANCIEEL 
(SECRETARIEEL) 
MEDEWERKER 
24-40 uur

TAKEN EN 
VERANTWOORDE-
LIJKHEDEN 
• Controleren en inboeken facturen 
 (handel en niet handel gerelateerd)
• Factureren
• Uitvoeren betaalopdrachten
• Debiteuren- en crediteuren beheer
• Inboeken bankafschriften 
 (vooral controle i.v.m. automatisering)
• Opstellen financiële rapportages 
 t.b.v. de directeur
• Uitvoeren belastingaangiftes
• Contact met accountant i.v.m. opstellen 
 (half)jaarcijfers
• Notuleren tijdens vergaderingen
• Telefoon aannemen
• Postverwerking
• Contractbeheer
• HR gerelateerde werkzaamheden
• Ondersteuning directeur 
 (administratief en projectmatig)

WAT IS 
BELANGRIJK 
IN JE FUNCTIE
• Je werkt heel nauwkeurig en 
 hebt oog voor details
• Je werkt zelfstandig
• Goede schriftelijke vaardigheden
• Oplossingsgericht denken
• Je beschikt over sociale vaardigheden
• Je kunt je werk goed plannen 
 en organiseren
• Je gaat makkelijk een gesprek aan 
 met klanten, 
 leveranciers en collega’s
• Je zorgt ervoor dat gemaakte 
 afspraken en werkprocessen 
 worden nageleefd

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

www.vanlieshoutpackaging.nl


