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’n Ouwe Sok gaat voor wereldrecord

HELMOND Met nog 3 maanden op de klok bouwt ’n Ouwe Sok 
aan een netwerk vol sokkenverzamelaars om het wereldrecord 

Langste-Waslijn-met-Sokken naar Helmond te halen. We zijn 
daarvoor op zoek naar Helmonders die voor hun straat, flat of 

buurt een inzamelpunt willen worden. Met de recordpoging 
zamelen we geld in om na de coronamaatregelen een 

onbezorgde leuke dag te organiseren voor alle 2.500 kinderen 
die in Helmond leven onder de armoedegrens.

Sokkenhubs
Helmond heeft ruim 90.000 inwoners. 
Als dus elke Helmonder één sok in zou 
leveren dan komen we al aardig in de 
buurt van het record. Die Helmonders 

hoopt het projectteam te bereiken door 
zogenaamde sokkenhubs: particulieren 
die, met behulp van flyers en posters van 
’n Ouwe Sok, hun buren willen oproepen 
sokken bij hen in te leveren. In een 

afgesloten zak aan de deur dus volledig 
coronaproof! Sokkenhubs kunnen zich 
aanmelden via ouwesokhelmond.nl/
helpen.

Het goede doel
’n Ouwe Sok hoopt met verschillende 
acties in totaal minimaal € 50.000,- op 
te halen. Dit is € 20,- per kind onder de 
armoedegrens. 
Met het geld gaan we een feestelijke dag 
organiseren voor deze kinderen. Hoe de 
dag er precies uit gaat zien, hangt af van 
verschillende factoren (onder andere de 

coronamaatregelen en het totale budget) 
maar wordt in ieder geval in samenspraak 
met de doelgroep zelf bepaald. Denk 
daarbij aan optredens, stoere activiteiten 
of kamperen op een locatie waar dat 
normaal gesproken niet mag.

Crowdfunding
Eén van de manieren waarmee het 
projectteam geld inzamelt, is via een 
online crowdfunding. 
Op gf.me/u/zjzghk kun mensen geld 
doneren waarbij zij zelf het bedrag 
bepalen. Als elke Helmonder € 0,50 

F | ’n Ouwe Sok

cent doneert, dan heeft ’n Ouwe Sok 
haar doel al behaald!
(Lees verder op pag. 3)
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Van den Bogaard: 
bouwen, bouwen, bouwen

Huisvesting is een fundamenteel recht 
en een publieke taak. Daarom zorgen we 
voor meer betaalbare huurwoningen. 
Er wordt volop gebouwd in Helmond 
om het woningtekort zo veel mogelijk 
te beperken. In 2019 heeft Helmond 
de woonagenda vastgesteld. We zetten 
onder meer in op inbreidingslocaties en 
transformatie van bestaande (kantoor)
panden. Vooral in het centrum van 

Helmond is een grote transformatie 
bezig. In het centrum zullen 2000 
woningen worden gebouwd. Hierbij 
willen we hoog stedelijk bouwen voor 
zowel jong als oud. Er is veel vraag 
naar wonen dichtbij de voorzieningen. 
Daarbij zullen zowel koop als (sociale) 
huurwoningen worden gebouwd.
Zo worden er op Suytkade de komende 
jaren ruim 100 woningen ontwikkeld. 

Dit zijn zowel koop- als huurwoningen 
in verschillende prijsklassen. In het 
gebied rond de Waardstraat, Oranjekade 
en het AHXL-terrein in het centrum 
komt een mix van woningen: zo’n 190 
sociale huurwoningen, 185 middeldure 
huurwoningen en 545 koopwoningen. 
Ook komen er 500 tijdelijke woningen 
bij Brainport Smart District in 
Brandevoort. Daarnaast willen we zowel 
in het centrum als verschillende wijken 
meer koop en huur gaan mengen. Dus 
spreiding van doelgroepen en woningen. 
Dat is een lange meerjarige opgave, 
maar we moeten daar nu mee beginnen 
om de wijken minder gesegregeerd en 
kwetsbaar te maken.
Meer bouwen lost echter de problemen 

op de korte termijn niet op. Daarom 
moeten er maatregelen genomen 
worden om excessieve prijsstijgingen 
en andere uitwassen te voorkomen. 
Er wordt al langer gesproken over een 
landelijke zelfbewoningsplicht en het 
zou mooi zijn als deze wordt ingevoerd, 
om onnodige speculaties van woningen 
op de markt te voorkomen. Daarnaast 
is het door de verhuurdersheffing voor 
onze woningcorporaties lastig om te 
investeren in nieuwe woningen. Drie 
maandhuren gaan direct richting het rijk 
en dit kunnen corporaties niet investeren 
in bestaande en nieuwe woningen. 
Juist nu de woningnood hoog is, zijn 
investeringen van corporaties gewenst. 
Daarom pleit D66 Helmond ook voor het 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Ben je écht vrij als je hoofd vol zit met zorgen 
over je huur of hypotheek? Of als je door het woningtekort 

niet kan wonen waar je hart ligt? Of als nieuwe woningen niet 
meer betaalbaar zijn? Het antwoord op deze zorgen is simpel: 
bouwen, bouwen, bouwen. Het probleem van een tekort aan 

woningen is niet een typisch Helmonds probleem. 
Het speelt immers in het hele land. Jochem van den Bogaard,

Raadslid  D66 Helmond

Weekaanbiedingen
500gr voor € 12,50 

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

1 kilo voor € 13,90 Huisgemaakte 
paella 

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

 

Verse
kabeljauwhaas 

Grote rauwe
garnalen

Alle salades 100gr voor € 2,95
2de ons halve prijs 

2 kg voor € 22
4 kg voor € 40 

mooi dik stuk zonder graat, heerlijk voor in de oven of om te bakken 

krab, noordzee, zalm, makreel,tonijn

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.

afschaffen van de verhuurdersheffing 
voor corporaties. Samen met wethouder 
Wonen, Gaby van den Waardenburg, 
doen we er alles aan om dit voor elkaar 
te krijgen bij het rijk.
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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!

(Vervolg pag. 1)

Veiling
Daarnaast bieden verschillende 
bedrijven en organisaties producten 
aan op de veiling. De veiling loopt voor 
de meeste producten tot 23 mei (de dag 
van het wereldrecord) en de volledige 
opbrengst gaat naar het goede doel. 
Als particulier kun je bieden op de 
verschillende veilingproducten. Als 
bedrijf kan je jouw product of dienst 
aanbieden ter veiling. De veiling vind je 
op ouwesokhelmond.nl/categorie/
veiling.

Het wereldrecord
Het record Langste-Waslijn-met-Sokken 
ter wereld staat momenteel op 6.066 
en is in handen van onze oosterburen, 
Duitsland. Met de poging haalt ’n Ouwe 

Sok het wereldrecord dan ook niet alleen 
naar Helmond, maar ook naar Nederland! 
De recordpoging staat vooralsnog gepland 
voor het Pinksterweekend (22, 23 en 24 
mei). Mochten de coronamaatregelen het 
evenement niet toestaan, dan wordt het 
verplaatst naar 17 oktober (dag van de 
armoede) of verandert in een online event 
met een recordpoging op een afgesloten 
locatie. De organisatie gaat er echter 
vooralsnog vanuit dat de poging het 
feestje gaat worden waar de stad na de 
lockdown dringend behoefte aan heeft.

Organisatie
’n Ouwe Sok wordt geleid door een 
team van vrijwilligers en valt onder de 
stichting Cultuur verbindt Helmond. 
Onder dezelfde stichting valt ook 
Waskracht, het theaterfestival dat deze 
zomer door de Helmondse wijken trekt.

De houtkunsten van
Hans van der Vorst 

Door: Henk van Dijk

Hij vond het zeer interessant wat er 
allemaal naar boven gehaald werd, 
maar uiteindelijk kwam hij met zijn 
eigen hobby naar voren. Hij verbouwt 
oude deuren en maakt daar diverse 
mooie afbeeldingen op. “Daar moet je 
ook maar eens foto’s van komen maken”, 
zei hij. Ik kreeg zijn adres en heb de 
stoute schoenen aangetrokken en ben 
er gaan kijken.

Hans van der Vorst, de houtkunstenaar, 
had niet te veel gezegd, want hij had 
tegen zijn scheidingsmuur met de buren, 
een kunstwerk van deuren met daarop 
van hout allerlei mooie uitbeeldingen op 
gemaakt. Een bekende wist te vertellen: 
”Hans hoor je altijd timmeren en zagen 
en dat weet je dat hij met zijn hobby 
bezig is op zolder.” Het bijzondere van 

zijn houtbewerking is zoals hij zelf zegt: 
“Alles wat ik doe en maak, gaat zonder 
elektrische gereedschappen, ik doe 
alles met het handje.” Hij heeft twee jaar 
geleden ook nog een exclusief mooie 
kerststal van hout gemaakt voor zijn 
buren, die daarmee erg verrast waren. 
Hij timmert, zaagt en schaaft en dat 
alles zonder bouwtekening, hij verzint 
het allemaal als hij bezig is. Als hij hout 
heeft, wil hij er ook iets van maken. Als 
hij langs een afvalcontainer komt en 
er ligt ook bruikbaar oud hout in, haalt 
hij het eruit. “Want dat is zonde, daar 
maak ik weer iets moois van“, zegt hij. 
Zijn tuinafscheiding is een schitterend 
kunstwerk, dat gezien mag worden. 
Zijn eerste kunstwerk heeft hij zo’n jaar 
of zeven geleden gemaakt, toen zijn 
schoonzoon vijftig jaar werd, vertelt hij. 
“Ik heb een huisje voor hem gemaakt en 
zo is alles verder gegroeid, zoals je kunt 

zien.” Hij heeft zelfs op zijn bouwwerken 
leien als dakwerk liggen. 

“Dat was afval bij de renovatie van het 
kasteel van Helmond en van de Onze 
Lieve Vrouwekerk, het huidige theater 
Speelhuis. Die leien zijn wel een paar 
honderd jaar oud, denk ik“, weet hij 
te vertellen. Ook een mooi tafereel, 
in drie dimensionaal, heeft hij binnen 
aan de muur hangen. Tevens is het 
andere bouwwerk met verlichting 
mooi geworden. “Er zitten vier soorten 
afvalhout, populieren, essen, wilgen 
en linde, in verwerkt en dat heeft 
met de diverse hardheden van het 
hout te maken. Omdat ik alles met 
de hand maak, moet ik daar rekening 
mee houden.” Hans weet niet van 
ophouden en vertelt rustig door. Ook 
met houtbewerking is hij niet van plan 
om te stoppen.

HELMOND Als stadsfotograaf word je regelmatig aangesproken tijdens je bezigheden. 
Zo ook toen ik bezig was bij de opgravingen in de Kerkstraat- Zuid, raakte ik in gesprek met een 

man die daar ook stond te kijken. 

Houtkunstenaar Hans van der Vorst in actie | F Henk van Dijk

100 jaar fanfare De Vooruitgang 
STIPHOUT Fanfare De Vooruitgang bestaat 100 jaar! En met die 100 
lentes brengen zij potgrond rond. De lente is immers in aantocht, tijd 
om je tuin en plantenbakken extra te verwennen. 

Omdat Fanfare De Vooruitgang 100 jaar wordt en nog lang muziek wil blijven 
maken, brengen de leden op zaterdag 6 maart zakken potgrond rond in 
Stiphout. Een mooie opmaat naar het jubileumfeest en steun aan het dorp van 
de muziek. Je kan de potgrond vanaf nu bestellen op de website van de fanfare.
www.fanfaredevooruitgang.nl/potgrond

F | Fanfare De Vooruitgang

F | ’n Ouwe Sok
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Online op de koffie bij de wethouder 
Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Centrum: maandag 1 maart van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug;
• Dierdonk: woensdag 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg;
• Helmond Noord: woensdag 3 maart 20.15 tot 21.15 uur  met wethouder 
 Van den Waardenburg.

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link 
kunt u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk een dag voor 
het spreekuur tot 17.00 uur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd dan 
www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

Wat mag er allemaal bij het GFT?
Een flink deel van ons afval is groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Etensresten en 
ook koffieprut, appelschillen en uitgebloeide tulpen, het hoort allemaal bij het 
GFT. U kunt uw GFT-bak 1 keer per 2 weken aan de straat zetten. 
Voor het ledigen van deze bak betaalt u niets, want van dit afval kunnen we 
weer compost en groen gas maken. Afval scheiden is dus goed voor ons milieu.

Wat kan er allemaal in de GFT-bak?
• Bloemen en kamerplanten.
• Bladeren, gras, dunne takken en schors. Houtafval moet naar de milieustraat. 
• Etensresten, zoals schillen, groenteresten, brood, koffieprut, eierschalen, 
 notendoppen, vis- en vleesresten en kaaskorsten zonder plastic. Let op: 
 verpakkingen horen niet bij het GFT, maar in de PMD-zak (Plastic en Metalen 
 verpakkingen en Drankkartons). Koffiepads/cups en theezakjes horen bij het 
 restafval.
• Mest van kleine huisdieren. Let op: poep hoort bij restafval, niet bij GFT en ook 
 niet op de composthoop in verband met ziekteverspreiding.

Twijfelt u of iets bij het GFT mag of wilt u weten wanneer het afval wordt 
opgehaald, kijk dan op de app ‘DeAfvalApp’ of op www.deafvalapp.nl. Meer 
vragen? Bel met het Klant Contact Centrum, 14 0492.

Huurder met urgentie kan zelf zoeken 
naar woning
Bent u op zoek naar een huurwoning en heeft u een urgentieverklaring? 
Dan kunt u vanaf 1 maart zelf reageren op het woningaanbod van Wooniezie. 
Mensen met een urgentieverklaring kunnen daarbij op dezelfde woningen 
reageren als mensen zonder urgentieverklaring. De woningcorporaties zorgen 
ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor woningzoekers met een 
urgentie. 

Tot nu toe zocht de woningcorporatie zo spoedig mogelijk een passende woning 
voor u. Per 1 maart is de zogenoemde Huisvestingsverordening aangepast. Hierin 
staat onder andere hoe u een urgentie kunt krijgen en hoe u met deze urgentie 
een woning kunt vinden. Let op: reageert u op een woning en wordt deze aan 
u toegewezen, dan mag u de woning niet weigeren. Als u weigert vervalt uw 
urgentie. 

Meer informatie 
Vanaf 1 maart vindt u meer informatie op 
www.wooninc.nl/urgentie-wanneer-krijgt-u-voorrang en op 
www.helmond.nl/urgentieregeling. Of neem contact op met de heer T. Middel van 
het cluster Wonen van de gemeente Helmond via 14 0492.

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

Briefstemmen bij 
Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u tijdens de aankomende Tweede 
Kamerverkiezingen via brief stemmen. U ontvangt hierover tijdig informatie van 
de gemeente. Dat gebeurt in twee keer. Eerst krijgt u uw stempluspas en daarna 
uw stembiljet met retourenvelop en informatie over hoe u kunt stemmen. Heeft 
u alles binnen, dan kunt u vanaf 10 maart stemmen.

Per post of inleveren bij afgiftepunt
U kunt uw briefstem per post naar de gemeente sturen of inleveren bij het 
afgiftepunt in de Stadswinkel (F.J. van Thielpark 1). U kunt met uw stempluspas 
ook stemmen in een stembureau, zoals u gewend bent.
De openingstijden van het afgiftepunt zijn: woensdag 10, donderdag 11 en 
vrijdag 12 maart van 9.00 tot 17.00 uur, maandag 15 maart van 9.00 tot 19.00 
uur, dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en woensdag 17 maart van 7.30 tot 
21.00 uur.

Volmacht bij briefstemmen
Brengt u een briefstem uit via de post of levert u uw stem in bij de Stadswinkel, 
dan kunt u alleen voor uzelf stemmen en geen volmachten uitbrengen voor 
andere mensen. U kunt uw stempluspas aan iemand meegeven als volmacht. 
Zodat deze persoon voor u in een stembureau kan stemmen. Stemt u per brief, 
dan mag u de brief ook door iemand anders laten inleveren bij het afgiftepunt.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen in Helmond? 
Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen.

Aanslag gemeentelijke belastingen 
Iedere inwoner van Helmond betaalt mee aan onze stad. Daarom betaalt u 
belasting aan de gemeente. Het geld gebruikt de gemeente bijvoorbeeld voor 
de aanleg en het onderhoud van wegen, riolering en straatverlichting. Of voor 
het ophalen van huisvuil, groenafval en papier. En ook voor onderhoud van 
sportvelden. Uiterlijk eind van deze maand ontvangt u de aanslag voor de 
gemeentelijke belastingen. De aanslag ontvangt u in uw brievenbus of in uw 
berichtenbox van Mijnoverheid. 

Kunt u de aanslag niet betalen?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Misschien hoeft u de aanslag niet te 
betalen of maar een deel van het bedrag. Dat heet kwijtschelding. Of we kijken 
met u of we een betalingsregeling kunnen afspreken. 
Op www.helmond.nl/belastingen leest u of kwijtschelding of een 
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt 
krijgen bij het invullen van uw formulieren.

Hoe betaalt u de aanslag?
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in acht termijnen 
van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso, dan 
bent u verplicht om het bedrag in één keer – én binnen twee maanden -  over te 
maken. U ontvangt geen acceptgirokaart. Wilt u uw betaling de volgende keer via 
automatische incasso doen? Dat kan. Op www.helmond.nl/belastingen leest u 
hoe dat kan.

Wilt u de aanslag digitaal ontvangen?
Wilt u de gemeentelijke aanslag voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via  
MijnOverheid. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Daarmee maakt u 
gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl. 

Heeft u vragen over de aanslag?
Of bent u het niet eens met de aanslag? Belt u dan met de gemeente via 14 0492. 
Mailen kan natuurlijk ook: belastingen@helmond.nl. Alle informatie vindt u ook 
op www.helmond.nl/belastingen. Wilt u meer weten over de afvalstoffenheffing 
en scheiding van afval? Kijk dan op www.helmond.nl/afval2021. 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Markt 10 plaatsen 2 terrassen en 2 parasols OLO 5712291

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Duizeldonkse-  03-12-2020              08-01-2021                  oprichten 14 bedrijfsunits OLO 4749049

straat 2 - 2A t/m 2F            

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Zienswijzen indienen

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

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

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

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

Prins Auto Service                    Binnendijk 3C  Het starten van een bedrijf voor 

schadeherstel en reparatie van auto’s.

TinQ tankstation                    Lage Dijk 11 Het onttrekken en lozen van grondwater 

ten behoeve van het keuren van 

ondergrondse tanks.

Bekendmaking inwerkingtreding artikel 6 lid 9 Huisvestingsverordening 
Helmond 2020 - 2023

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij in de vergadering 

van 9 februari 2021 heeft besloten tot inwerkingtreding van artikel 6 lid 9 van de 

Huisvestingsverordening gemeente Helmond 2020 - 2023. 

De Huisvestingsverordening regelt de voorwaarden waaronder en de wijze waarop 

woningzoekenden urgentie kunnen verkrijgen en op basis daarvan met voorrang een 

passende woning aangeboden kunnen krijgen.  Artikel 6 lid 9 van deze verordening regelt dat 

woningzoekenden na het verkrijgen van een urgentie beschikking zelf de mogelijkheid krijgen 

om een woning te zoeken. Hiermee wordt de huurder zelf “aan het roer gezet”. 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Huisvestingsverordening Helmond 2020-

2023 bij het college de bevoegdheid neergelegd te bepalen wanneer artikel 6 lid 9 in werking 

treedt teneinde tijd te creëren om de praktische invulling en het woonruimteverdeelsysteem 

hier goed op in te richten. Inmiddels zijn de belemmeringen om artikel 6 lid 9 in werking 

te laten treden, weggenomen. Gelet hierop hebben burgemeester en wethouders van de 

gemeente Helmond op 9 februari 2021 bepaald dat artikel 6 lid 9 in werking treedt op 1 maart 

2021.

Helmond, 9 februari 2021

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Obara, N.M.  14-10-1998

Saber, I.M.  00-00-1988

Abdullah, M.  28-04-1989

Cabeca Vitoreira, A.  14-04-1986

Luszewska, J.A.  05-12-1992

Nascimento Vitoreira Do, A. 11-08-1961

Segura Mercedes, D.M.  16-03-1988

Cabeca Vitoreira, R.M.  16-07-1991

Lesiak, K.K.  18-06-1990

Dembek, M.P.  31-10-1968

Dembek, M.P.  07-03-1988

• 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

Bekendmakingen
 

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

Gasthuisstraat 29G 10-02-2021 wijzigen dakconstructie OLO 5815883

Baroniehof 169 26-01-2021 wijziging indeling OLO 5774559

Sallandhof 5 31-01-2021 wijzigen bijgebouw en overkapping OLO 5787287

Vogezen 23 25-01-2021 Het plaatsen van een OLO 5769523

  warmtewingevel

Gasthuisstraat 13 01-02-2021 Herindeling begane grond en  OLO 5783467

  verdieping. Uitbreiding middels aanbouw 

  van een woonkamer en een slaapkamer. 

Soesterbergplein 10 11-02-2021 maken uitweg OLO 5818965

Bruhezerweg 8 09-02-2021 plaatsen dakopbouw  OLO 5813909

Hortsedijk 53 13-02-2021 plaatsen dakopbouw OLO 5823943

Ganzewinkel 4 06-02-2021 vergroten woning met overkapping OLO 5806459

het Buske 35 07-02-2021 wijzigen gevel (voorzijde) OLO 5807373

Mierloseweg 149 08-02-2021 Aanvraag aanbouw carport  OLO 5810235

Overhorst 22 17-02-2021 Plaatsen serre aan de zijgevel OLO 5835113

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

Meanderlaan 2A 11-02-2021 vestigen b&b OLO 5749543

Molenstraat 213 11-02-2021 handelen in strijd met  OLO 5661375

  bestemmingsplan/uitbreiding kamerverhuur 

Brasemlaan 40 11-02-2021 wijzigen voorgevel OLO 5768637

Havenweg 4 12-02-2021 plaatsen tijdelijke overkapping OLO 5516001

Hoofdstraat 137 17-02-2021 plaatsen 3 tijdelijke partytenten OLO 5624485

Vogezen 23 17-02-2021 het plaatsen van een warmtewingevel OLO 5769523

Haaghout 3 18-02-2021 realiseren aanbouw en wijzigen gevels OLO 5604223

Zoete Kers 53 18-02-2021 oprichten pergola OLO 5708555

Soesterbergplein 10 18-02-2021 maken uitweg OLO 5818965

Flevolandhof 9 19-02-2021 plaatsen overkapping en OLO 5714257

  erfafscheiding

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Duizeldonksestraat 2 - 2A  09-02-2021         oprichten 14 bedrijfsunits OLO 4749049

tm 2F 

Sectie I 2112  12-02-2021         afwijken bestemmingsplan OLO 5562379 

(Noordwesthoek), De Weef          t.b.v. realiseren woningen 

Beroepschrift indienen

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 ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep 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.

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

Piet van Bokhovenpad  23-12-2020 verbreden piet van bokhovenpad OLO 5696581

sectie B 5818  en kap van 3 bomen 

Waterburcht 7 (Suytkade)  18-12-2020 oprichten 70 appartementen, OLO 5675957

sectie F 1094, 122  waterburcht 7 

Wolfstraat 44D 17-12-2020 afwijking bestemmingsplan t.b.v.  OLO 5676871

  begeleid wonen 

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

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: ’t Spuul 2 (VKB 2106)

• 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Beethovenlaan 54 (VKB 2105).

Nadere informatie

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

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

met dhr. N. Jacobs, tel. 0492 - 587585.
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• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 25 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.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Khan, A.  11-04-1966

Pawlak, D.J.  06-07-1997

Chebbai, B.  21-07-1998

Measho, N.  05-09-1991

Oláh-Bangó, E.  06-10-1993

De Jesus Carreira, T.  27-09-2000

Sarkol, R.L.C.  23-05-1982

Chaprek, B.R.  03-04-1966

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20. Dit plan maakt de realisatie van een ruimte voor 

ruimte woning mogelijk en regelt de omzetting van de bestaande agrarische bedrijfswoning 

naar burgerwoning.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop 

en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Centrum II - woontorens Burgemeester Geukerspark” 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 7 januari 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 56 dB ten 

gevolge van de Kanaaldijk N.W. hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning 

“Centrum II - woontorens Burgemeester Geukerspark. 

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 februari 2021 

gedurende zes weken (t/m 9 april 2021) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. 

Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14-0492. 

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 26 februari 2021 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door: 

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders; 

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

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

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

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

State, op bovenstaand adres.  

Vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 
(verwijderen buisleidingtracé)

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 februari 2021  het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Kaldersedijk (verwijderen buisleidingtracé) heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Het plan betreft het verwijderen van de aanduiding waarmee het buisleidingtracé planologisch 

mogelijk werd gemaakt. Tevens wordt de woning Kaldersedijk 4 in dit bestemmingsplan 

opgenomen.

Inzage plan

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

website van de gemeente:  www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.2100BP200050-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 1 maart 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

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

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

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4
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 ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4 met ingang van 26 

februari 2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt het 

mogelijk om op deze locatie een vrijstaande, ruimte voor ruimte woning te realiseren.

Inzage plan

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

website van de gemeente: www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794. 1300BP200198-1000.  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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4. 

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Dortmans: 
Gelij ke kansen voor onze jeugd

B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

In Helmond proberen we dat te 
doorbreken. Ook landelijk wordt dat 
gezien. Zo mochten wij, als koploper 
in de Gelijke Kansenalliantie, eerder 
deze maand de Brabantse meet-up 
van Klassen hosten. Honderdveertig 
mensen die voornamelijk in het 
onderwijs werken waren online bij 
elkaar om te praten over het doorbreken 
van de kansenongelijkheid. In zo’n 
bijeenkomst blijkt maar weer hoe 
ontzettend belangrijk de opdracht 
van iedereen in het onderwijs en de 
kinderopvang is. Dagelijks zijn onze 
docenten bezig met gelijke kansen. Dat 
verdient respect. Door de coronacrisis 
is dit onderwerp nog actueler. Het ene 
kind kreeg tijdens het thuisonderwijs 
dagelijks hulp en ondersteuning van zijn 
ouders en het andere kind heeft een 
internetverbinding die telkens hapert. 
De coronacrisis heeft een vergrootglas 
gelegd op verschillen die er al waren. 
Als gemeente proberen wij de scholen 

te ondersteunen waar het kan. Dat 
doen we onder andere  door onze 
verantwoordelijkheid te nemen op 
het gebied van onderwijshuisvesting. 
Bijvoorbeeld: in Helmond hebben we 
met Jan van Brabant college, Carolus 
Borromeus en Knippenbergcollege drie 
hele goede middelbare scholen. Het 
Carolus zit in een mooi nieuw gebouw, 
voor de Knip zijn we een nieuwe school 
aan het bouwen en nu heeft ons college 
aan de gemeenteraad voorgelegd om 
ook voor de Jan een nieuwe school te 
gaan bouwen. Zo willen we bijdragen 
aan een gelijk speelveld tussen deze 
scholen. 
Gelijke kansen begint bij goed 
onderwijs. En daarom ben ik er trots op 
dat ik vorig jaar samen met bestuurders 
van kinderopvang, onderwijs, MBO en 
Hogeschool De Kempel een Helmondse 
Educatieve Agenda (HEA) heb kunnen 
opstellen. Kansengelijkheid loopt door 
die agenda als een rode draad heen. En 

met diezelfde bestuurders wil ik onze 
HEA een verdere impuls geven nu de 
ministers van Onderwijs vorige week 
het Nationaal Programma Onderwijs 
lanceerden. Zodat we in Helmond in 
de toekomst kunnen zeggen: het maakt 
niet uit waar je wieg stond, hoe je heet of 
welke opleiding je ouders hebben gehad 
voor de kansen die je hier als kind krijgt.

Cathalijne Dortmans 
Wethouder Onderwijs, 
Jeugd en Gezondheid

Pas geleden was de documentaireserie Klassen op televisie. 
De documentaire heeft op veel mensen indruk gemaakt. 

Zo ook op mij. In de documentaire wordt feilloos de vinger 
op de zere plek gelegd van de kansenongelijkheid. Zo is 
de opleiding van ouders nog steeds van invloed op het 
schooladvies dat een kind krijgt. En waar het ene kind 

worstelt met de prestatiedruk op school, krijgt het andere 
amper hulp in zijn of haar thuissituatie. De plek waar je wieg 

staat, doet er ook nu nog toe.

Tis toch nie normaal dees weer? 
Midden in de winter ist gewoon 
lenteweer. Hedde gullie er ook zo 
van genoten? Wij  hebben lekker in 
de tuin gewerkt, ik heb zelfs lekker 
in het zonneke gezeten. Elke dag 
hebben we iets gedaan in de tuin 
en het ziet er wir skon uit, al zeg ik 
het zelf. Wa gekleurde viooltjes in 
de bakken gedaan, wat nog niet zo 
makkelij k was om aan te komen. 
Mee da click en collect. Maar bij  
Coppelmans besteld en de volgen-
de dag opgehaald. Werkte perfect, 
ze hadden er volop. Heerlij k as het 
vurjaar zo snel zij n intrede doet 
na het grij ze winterseizoen, het 
vuult vur men as een feestje, kleur 
en vrolij ke meensen, ik trek ook ge-
lij k iets kleurigs aan. Men humeur 
knapt hier aardig van op. 
Ook de ij scoboeren hebben hun 
winkel vur afh aal eerder geopend, 
ik zag dat er zondag wel 50 man 
in de rij  stond vur unne ij sco bij  
de haven. De afgelopen 2 maan-
den heb ik weinig tot gin laast 
gehad van dun lockdown, maar 
ik kom er nu aachter dat dit ook 
aan de winter lag. Want ast dan 
skôn weer wordt, vin ik het echt 
veul moeilij ker worden al die be-
perkingen. Dan wilde eropuit, in 
het bos ken ik vurtaan elk takske 
en men lievelingsuitje is eigenlij k 
nie in het bos wandelen maar de 
stad in, het centrum,shoppen en 
dan ergens thee drinken, ergens 
lunchen, een terrasje pakken, de 
zaterdagse mert. Zucht, ik begin 
het nu echt te missen mee dees goei 

weer, naar het theater, een leuke 
muziekavond, gezellig thuis visite 
ontvangen,  want wé is nou één 
persoon. De blingbingo gaan we 
altij d heen, de online versies zén 
echt leuk, maar er is toch niks leu-
kers as unne echte bingo mee al die 
meensen gezellig aan een tafeltje 
en na afl oop blij ven hangen, ge-
zellig samen een drankje doen en 
bij buurten. Dit mooie weer wak-
kert echt het missen aan bij  men. 
Het duurt nou echt veulste lang 
allemaal. In de winter vond ik het 
nie erg om in dieje klénne bubbel te 
leven, nu wel.
Maar er was nog meer goeds as 
goei weer deze week. Afgelopen 
dinsdag de persconferentie, yess 
munne kapper maag wir open dus 
volgende week knippen en ver-
ven, ben ik toch zo blij  mee. Dan 
meugen ook winkels op afspraak 
klanten binnen laten. Daar ben ik 
erg benuuwd naar hoe of wat. Ge 
moet dan een afspraak maken dat 
je komt shoppen. Ge vuult oe eigen 
dan een bietje verplicht om iets 
te kopen, tenminste ikke wel. Zo-
maar eff e kij ken vin ik dan un bi-
tje raar. Maar ik heb zeker wel wat 
winkels die ik wil gaan bezoeken. 

Hopelij k snel nog meer lichtjes. 
Fij n weekend. 

Lente in de winter

Houdoe!

Irene de Gruyter is de Helmondse
Voorleeskampioen 2021

De voorleeswedstrijd was dit jaar 
helemaal online. Alle 18 Helmondse 
schoolkampioenen hadden vooraf 
een filmpje ingestuurd. De jury, die 
bestond uit leesconsulenten van de 
Bibliotheek Helmond-Peel, kozen uit 
elke poule een winnaar. Daarna was 
er een finale en werd Irene gekozen. 
Zij is Voorleeskampioen 2021 van de 
gemeente Helmond. 
De Voorleeskampioen is op school 
verrast met een bezoek van 
medewerkers van de bibliotheek en ze 

ontving een oorkonde en cadeautje. 
Op zaterdagmorgen 27 maart vindt 
de Brabantse halve finale van de 
Nationale Voorleeswedstrijd ook weer 
online plaats. Irene zal daarbij Helmond 
vertegenwoordigen. 

Over de Nationale Voorleeswedstrijd
De grootste leesbevorderingswedstrijd 
van Nederland vindt in 2021 voor de 
28e keer plaats. Heel veel kinderen 
uit groep 7 en 8 laten in de maanden 
december - februari hun voorleestalent 

zien en vooral horen tijdens de school-, 
lokale en regionale voorrondes van 
De Nationale Voorleeswedstrijd, 
een campagne van Stichting Lezen. 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
voorleeswedstrijd

F | Bibliotheek Helmond-Peel

HELMOND De winnaar van de Voorleeswedstrijd van Helmond 
is Irene de Gruyter van basisschool Talentrijk, Theo Driessen-
hof. Irene las voor uit ‘Groep 7 slaat terug’ van Jacques Vriens. 
De jury zei dat het heel fi jn was om naar het verhaal van Irene 

te luisteren, ze las zo mooi en rustig voor. In de spannende 
fi nale nam ze het op tegen Sofi e van den Heuvel van de Goede 

Herder en Lise Hendriks van de Vendelier. 
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Hoewel erfrecht misschien niet uw favoriete onderwerp is om mee bezig 
te zijn, vindt u het ongetwijfeld belangrijk de zeggenschap over uw leven 
en nalatenschap te houden.

Houd de touwtjes in handen
Wist u dat het niet vanzelfsprekend is om de regie over uw eigen leven 
te houden wanneer u wilsonbekwaam wordt en niks heeft vastgelegd? 
Met een levenstestament houdt u zelf de touwtjes in handen. Hierin staat 
wie er namens u belangrijke financiële, medische of zakelijke beslissin-
gen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt. 

In een testament legt u uw wensen over uw nalatenschap vast. Zo bent 
u er ook van verzekerd dat alles na uw overlijden gaat zoals u wilt. Maar 
dat is niet het enige voordeel van een actueel testament. Het zorgt er ook 
voor dat u niet teveel eigen bijdrage in de zorg betaalt en uw nabestaan-
den niet meer erfbelasting afdragen dan nodig.

“Veel mensen blijven nu met hun vragen zitten”
Omdat Erfrechtplanning vindt dat elke Nederlander een goed (levens)
testament verdient, gaven de erfrecht-experts voorheen gratis lezingen 
door heel het land. “In deze tijd kunnen wij helaas geen fysieke lezingen 

Voor de meeste mensen is het erfrecht complex en iets waar zij het liefst zo min mogelijk over nadenken. U heeft wel wat leukers 
te doen dan stilstaan bij uw dood. De vele juridische termen maken het er ook niet makkelijker op. Geen wonder dat mensen hier 
vragen over hebben, vinden de adviseurs van Erfrechtplanning. ‘Wat kost een testament?’, ‘Hoeveel mag ik belastingvrij schenken?’ 
en ‘Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?’ zijn vragen die zij dagelijks persoonlijk beantwoorden.

Waarom uw (levens)testament 
het nadenken waard is

geven, waardoor veel mensen met hun vragen blijven zitten”, vertelt erf-
recht-adviseur Kelly Boermans. 

“We doen er alles aan om deze vragen op andere manieren te beant-
woorden. Zo stellen we een gratis brochure beschikbaar waarin we 
uitleggen wat het belang van een up-to-date (levens)testament is en 
geven we online lezingen. Maar ook een adviesgesprek aan de keuken-
tafel – volgens de richtlijnen – behoort nog tot de mogelijkheden.”

Gratis persoonlijk advies
Een goed (levens)testament is maatwerk. Laat u daarom persoonlijk adviseren. 
Zo hoeft u zich zo min mogelijk met uw (levens)testament bezig te houden, 
maar heeft u toch de zekerheid dat alles goed geregeld is. Vraag de gratis bro-
chure aan, meld u aan voor een online lezing of maak een afspraak voor een 
persoonlijk, kosteloos en vrijblijvend (online) adviesgesprek op 
www.erfrechtplanning.nl.

Vragen? Schroom niet om te mailen naar
info@erfrechtplanning.nl of ons te bellen op 085 303 76 87.

Door: Melanie Heimberger

Ondanks dat de wilde eend een zeer 
algemeen voorkomende broedvogel 
is in Nederland, is de trend van het 
aantal wilde eenden na een opwaartse 
lijn tot 1990 daarna neerwaarts 
gegaan. Een van de oorzaken is dat de 
eieren en jonge eenden (pullen) vaak 
slachtoffer worden van predatie. Niet 
alleen roofdieren zoals vos, marters 
of katten roven de nesten leeg, maar 
ook ratten, kraaien en ooievaars lusten 
wel een eitje of een pul. De kans op 
predatie wordt vergroot doordat er te 
weinig schuilplaatsen zijn in de koude 
wintermaanden en het vroege voorjaar. 
Oeverranden van sloten, weteringen 
en vijvers worden ‘schoon’ gemaaid en 

daarmee verdwijnt goede dekking voor 
bodembroeders zoals de wilde eend. 
Tweederde van de eieren en pullen gaat 
hierdoor verloren. Ook een overmaat 
aan woerden (mannetjes eend) zet 
grote druk op de vrouwelijke eendjes die 
daardoor regelmatig het loodje leggen.

Jagers van Wildbeheereenheid (WBE) 
De Helm hebben binnen de gemeente 
Helmond en gedeeltelijk binnen de 
gemeente Nuenen enkele tientallen 
broedkorven en hooirollen geplaatst. 
Authentieke broedkorven, gemaakt 
uit wilgentenen, maar ook hooirollen 
(rollen van gaas met hooi ertussen) 
worden op stokken net boven het 
water geplaatst zodat de eieren niet nat 
worden en predatoren niet bij het nest 

kunnen. Sommige hooirollen worden 
op vlotjes geplaatst als het waterpijl 
sterk varieert. De korven zijn geplaatst 
op een windluwe en vooral rustige plek. 
De eerste nieuwsgierige eenden zijn al 
gesignaleerd rond de korven. Dat wil niet 
zeggen dat de korven ook direct worden 
aangenomen. Eenden moeten soms 
even wennen en de eerste paar jaar kan 
het resultaat beperkt zijn. Ook maken 
andere vogels, zoals waterhoentjes, 
soms gebruik van de korven. 

Over WBE de Helm: Onze jagers zijn 
jaarrond bezig met de zorg voor het 
wild, het vergroten van biodiversiteit 
door te investeren in biotoopverbetering 
en het beheren van soorten die schade 
aanrichten. Ze hebben vanuit de wet 
ook de verplichting om te zorgen voor 
een redelijke stand van bejaagbare 
soorten die in het veld voorkomen en 
om deze te beschermen. De afgelopen 
jaren plaatsen jagers steeds vaker 
eendenkorven voor de wilde eend en 
met resultaat. In 2020 is de Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging 
(KNJV) met een onderzoek gestart om 
het nestsucces van broedkorven en 
hooirollen te meten. Dit houdt in dat alle 
jagers, die een korf plaatsen, melden 
welke resultaten deze heeft opgeleverd. 
Meer weten? Benader onze WBE via 
info@wbe-dehelm.nl

Jagers bieden eenden
een helpende hand

HELMOND Misschien heeft u ze wel eens gezien: 
broedkorven van wilgentenen die op gekruiste stokken net 

boven het wateroppervlak zijn geplaatst. De korven worden 
geplaatst om het broedsucces van de wilde eend te vergroten, 

want dat broedsucces staat in Nederland onder druk. In 
en om Helmond zijn in januari op verschillende locaties 

broedkorven en hooirollen geplaatst door vrijwilligers van 
Wildbeheereenheid (WBE) de Helm. Deze bieden de eend en 

de eieren bescherming tegen allerlei roofdieren en beschutting 
wanneer er onvoldoende dekking is in gemaaide 

sloten en watergangen.

F | Willie Smits

www.helmondnu.nl
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Webinar: 
je administratie een chaos? 

Zo begin je met ordenen

Misschien denk je momenteel, 
terwijl je tegen de chaos aankijkt die 
je administratie nu is, dat dit nooit 
meer goedkomt. Dat je nu eenmaal 
niet goed bent met administratie en 
cijfers. Maar gelukkig is dat onzin. 
Iedereen kan op enige manier 
structuur en orde aanbrengen in de 
administratie.

In 5 stappen je 
administratie organiseren
Tijdens dit webinar leer je een 
methode om in 5 stappen je 
administratie, zowel digitaal als op 
papier, zelf te organiseren.
Op onderstaande vragen geeft de 
opruimcoach antwoord:
• Hoe creëer je overzicht?
• Welke documenten ben je verplicht 
 te bewaren en welke documenten
 kunnen weg?
• Wat is een logische indeling zodat
 je documenten snel terug 

 kunt vinden?
• Wat zijn geschikte opbergmiddelen
 voor je administratie?
• Hoe houd je je administratie 
 op orde. Dagelijks, wekelijks 
 en zelfs jaarlijks.

Deelnemen kost €2,50 en kan 
alleen na aanmelden: www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten  

Wanneer: Dinsdag 2 maart van 
10.00 tot 11.30 uur.
Waar: Online te volgen vanuit thuis 
via een livestream
Deelname: €2,50
Info en aanmelden: 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten

HELMOND Heb jij je administratie niet op orde? 
Loopt je mailbox over? Heb jij het idee dat je wel eens 
rekeningen over het hoofd ziet? Meriam Mol van Boost 
Organizing, geeft op dinsdag 2 maart in een praktisch 

webinar tips om orde en overzicht te krijgen in je 
administratie. Als Professional Organizer (opruimcoach) is 
zij gespecialiseerd in het aanbrengen van structuur in huis, 
administratie en in tijd. Het webinar wordt georganiseerd in 

samenwerking met Bibliotheek Helmond-Peel.

F Boost Organizing/Bibliotheek Helmond-Peel

Krapte op platteland stuwt 
woningprij s omhoog

Prijsstijging van bijna twee ton in vier jaar

Buitenstate makelaars bepleiten daarom 
een flexibelere houding van gemeenten 
voor bestemmingsplanwijzigingen 
in het agrarisch gebied. Buitenstate, 
een samenwerking van 40 NVM 
kantoren, is gespecialiseerd in landelijk 
wonen. Sinds 2017 houden zij de 
ontwikkelingen in dit marktsegment 
bij. In dat jaar werden er zo’n 3.500 
plattelandswoningen verkocht, nu dus 
bijna het dubbele. Met de toename 
in het aantal verkopen, stegen ook de 
prijzen mee. En ondertussen is er te 
weinig nieuw aanbod. In het laatste 
kwartaal van vorig jaar stonden er een 
krappe 2.300 plattelandswoningen te 
koop. In het tweede kwartaal waren dat 
er nog ruim 3.400.

Prijsstijging van bijna twee ton!
In 2019 zat de gemiddelde 
transactieprijs rond de € 500.000. Nu, 
over de laatste kwartalen van vorig jaar, 
was dat € 609.000. En dat is de laatste 
jaren enorm omhooggegaan. In 2017 
(Q2 en Q3) was dit nog € 417.00. Dat 
is dus een prijsstijging van bijna twee 
ton in vier jaar! Ook werd er toen veel 
minder verkocht: 1.818 huizen in 2e en 
3e kwartaal van 2017, tegenover 3.379 
in Q3 en Q4 van 2020. 

Landelijk wonen nog aantrekkelijk
Toch is wonen op het platteland nog 
steeds vele malen goedkoper dan in 
de stad. De mediane transactieprijs 
voor vrijstaande woningen en 

woonboerderijen op het platteland 
zit momenteel op 3.160 per m2. En 
dit was het vorige half jaar 2.879. 
Ter vergelijking: binnen de ring van 
Amsterdam betaal je gemiddeld € 7.000 
per m2 (bron: makelaaramsterdam.nl).

Flexibele opstelling gemeenten
Corona heeft de trek naar het 
platteland vermoedelijk versterkt. De 
verwachting is dat er – mede door 
de stikstofcrisis – veel boeren zullen 
stoppen. Buitenstate vraagt daarom 
aan gemeenten een positieve houding 
voor herbestemmingsprojecten op het 
platteland. Zij stuurt daarom binnenkort 
een brief naar de VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten). Mede gezien 
het woningtekort, dat landelijk speelt, 
is er behoefte aan een vernieuwende 
visie op de woningmarkt. Zeker op het 
platteland.

Van agrarische 
naar woonbestemming
“Momenteel is het voor particulieren 
vrij lastig om een woonbestemming 
te krijgen op een voormalig agrarisch 
object”, vertelt Eric Verbruggen van 
Adriaan van den Heuvel makelaars en 
adviseurs. “Milieuregels zijn vaak de 
bottleneck. Toch is er veel vraag naar 
woon/werk bestemmingen op het 
platteland. Denk aan zorgboerderijen, 
B&B’s en andere ondernemers die 
wonen en werken willen combineren.” 
Van een voormalig boerenbedrijf kun je 

gemakkelijk drie woningen realiseren. 
En met nieuwbouw - of verbouw van 
de bijbehorende gebouwen - op het erf, 
nog veel meer. Naast voordelen als: het 
tegengaan van verval en leegstaande 
erven, vergroot je daarmee ook de 
leefbaarheid op het platteland. Er is 
voldoende ruimte voor een moestuin 
of het houden van hobbydieren. Door 
samen op één erf te wonen kun je deze 
voorzieningen delen. 

Woonwensenonderzoek
Buitenstate ontvangt wekelijks 
aanvragen van mensen die een 
zorgboerderij, dierenpension of bedrijf 
aan huis willen starten. Momenteel is het 
pad daarnaartoe hobbelig en lang. Het 
duurt soms jaren voordat men wat vindt. 

Om meer inzicht te krijgen in de 
woonwensen op het platteland, 
start Buitenstate een woonwensen-
onderzoek. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via:
info@buitenstate.nl.

Voorheen stonden er zo’n 600 vrijstaande en landelijk gelegen woningen bij Buitenstate te koop. 
Nu is dat nog niet eens de helft. Oorzaak? Er zijn in 2020 een recordaantal plattelandswoningen 

verkocht: bijna 6.500. En er is bijna geen nieuw huizenaanbod waardoor de prijzen 
omhoogstuwen. Ook op het platteland. 

Voorrondes nieuwe editie
‘Op weg naar Het Lagerhuis’
REGIO Voor de drieëntwintigste 
keer gaat BNNVARA's scholieren-
debatcompetitie 'Op weg naar 
het Lagerhuis' op zoek naar het 
beste debat- en speechtalent van 
Nederland. 
Middelbare scholen uit alle 
provincies dingen mee om een 
plek in de tv-finale op NPO 2 op 
zondagavond 9 mei. De voorrondes 
in Noord-Brabant vinden plaats op 
donderdag 4 maart vanaf 13.00 uur.

Door de coronacrisis is er dit jaar een 
andere opzet van de voorrondes. De 
voorronde vindt plaats via een online 
programma. Iedere deelnemende 
school vaardigt twee kandidaten af 
voor de speechwedstrijd van ‘Op weg 
naar Het Lagerhuis’. Ook vindt er een 
debat plaats met Statenleden over de 
impact van de coronacrisis op jongeren. 
De voorronde van Noord-Brabant zal 
worden geopend door de commissaris 
van de Koning. Er doen scholen mee uit 

diverse steden in Brabant, waaronder 
het Helmondse Dr. Knippenbergcollege.
 
Het ontstaan van 
‘Op weg naar het Lagerhuis’
De jongerendebatcompetitie is verbonden 
met het in de jaren 90 zo populaire 
VARA-programma 'Het Lagerhuis'. 
De jongereneditie 'Op weg naar het 
Lagerhuis' keert sinds 1999 jaarlijks 
terug. Dit seizoen in samenwerking 
met de Provincie Noord-Brabant en 
Erasmus+. Het doel van het programma 
is om jongeren de mogelijkheid te bieden 
hun debattechnieken te vergroten en om 
ze te laten ervaren wat de provinciale 
politiek inhoudt.
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STUNT!
STUNT!
STUNT!

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 24 februari t/m dinsdag 
9 maart 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

Aardappelschijfjes, 
aardappelpartjes spicy 
of naturel
1 kilogram - Lutosa

Normaal 2,49 1,79Normaal 2,

Broodje 
 goulashkroket of 
rundvleeskroket
6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,89

3,79

Stoofvlees/hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 5,Normaal 5,19 

3,79

Berehap  pikant,  sitostick 
of  zigeunerstick

3 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,Normaal 4,69 - 4, - 4, - 4,79 - 4, - 4, - 4,99

3,29

Vriesverse maaltijden
480 gram - 600 gram - Vers aan Tafel

Normaal vanaf 5,99

4,49

Keuze uit ruim  
70 verschillende
maaltijden

Chocoladebollen
6 stuks - 100%NL

Normaal 5,Normaal 5,Normaal 5,79

Rauw en gepeld
Argentijnse

garnalen
8800 gram - Epic00 gram - Epic

Normaal 16,Normaal 16,99 99 

12,79

Normaal 16,

* Exclusief bij aankoop in de winkel.

*

Normaal 5,

Normaal 5,

Normaal vanaf 5,

SCHOONMAAKMEDEWERKERS
Je werkt op vaste dagen (maandag en vrijdag) en krijgt 39 uur

per maand op contract. Je ontvangt een reiskostenvergoeding

en leuke kortingen, zoals gratis zwemmen en bowlen!

CENTER PARCS HET MEERDAL 
EN LIMBURGSE PEEL IN AMERICA ZOEKEN:

S O L L I C I T E R E N  O F  M E E R  I N F O R M A T I E ?
W H A T S A P P  N A A R  0 6 - 5 1 0 0 3 9 1 5

Geen vervoer maar wel interesse? Neem dan ook contact op!

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 3 maart

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

AANKOMST | AANWERVEN | AARDGAS | AKELIG | ATLETE | CADENS
FEESTELIJK | HANSOP | HOSPITA | JEUGDZONDE | KLANK | KLIKKEN

KNAKKEN | KOZIJN | LAARS | MARGE | NAWEE | OOTJE | PRIEEL
REEKS | SCHULP | SCHUTTEREN | SKATE | SNEREN | SPAARGELD

STIKHEET | SUPER | TEMPEREN | TRAPEZE | ZONDERLING

Maak kans op een: 
cadeau-

bon* 
(t.w.v. € 35.00)

StyleDok Elzaspassage 10 | 06 82682155 
*te besteden bij StyleDok, de winkel waar je de mooiste 

woonaccessoires kunt kopen!

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

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 6: T. van den Hurk.  |  Oplossing: skaten
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Anna Producties repeteert voor de 
voorstelling ‘Assepoester’
Anna Producties, de productiekern 
van jongeren, repeteert op dit moment 
online de voorstelling ‘Assepoester’ 
dat in oktober in het Annatheater in 
première zal gaan. 

Audities voor ‘Assepoester’
Ben jij gek op theater en niet van het 
podium weg te slaan? Wil jij graag 
meedoen in een theatervoorstelling? In 
deze groep krijg je de mogelijkheid om 
je talent te laten zien en te ontwikkelen. 
Bovendien leer je een heleboel over 
het vak acteren! De audities worden 
individueel gehouden en op afspraak. 
De repetities zijn elke donderdag van 
19.00 tot 21.00 uur en een aantal keren 
in het weekeinde.

Heb je interesse? Neem contact op met 
Lavínia Germano, laviniagermano@
annatheater.nl of bel: 06 – 44 36 92 88.

Artikel over het Annatheater van 
John van der Sanden in ‘Mest’, 
hét online platform voor cultuur in 
Noord-Brabant
Naar aanleiding van de voorstelling 
‘Antigone’ schreef cabaretier, schrijver 
en regisseur John van der Sanden 
een bijzonder lovend artikel over het 
Annatheater: “Aan het begin van de 
tweede coronagolf ging ik voor het eerst 
sinds tijden weer eens naar theater. Al 
een aantal jaren volg ik de voorstellingen 
van de Jeugdtheaterschool van het 
Annatheater in Helmond. Met name 
de voorstellingen met jongeren zijn 
verrassend sterk. Ik zag de voorstelling 

‘Antigone’. Dit keer werd ik meer dan 
ooit gegrepen door het spel van de jonge 
acteurs tussen 10 en 16 jaar. Kwam het 
door de coronatijd? Was het omdat ik 
zelf ruim veertig jaar geleden op mijn 
middelbare school datzelfde toneelstuk 
speelde? Of kwam het omdat de jonge 
spelers zo bijzonder sterk speelden? 

Na enige dagen realiseerde ik me, dat het 
met name het sterke spel van de jonge 
acteurs was. Zoals ik dat eigenlijk altijd 
zie in de regie van Lavinia Germano. 
Ze maakt de spelers zo goed dat je ze 
helemaal gelooft en opgaat in hun spel. 
Een paar dagen later sprak ik de spelers 
en de regisseuse.” Lees het hele artikel op 
de site van ‘Mest’, www.mestmag.nl.

Cursussen Jeugdtheaterschool 
beginnen (hopelijk) in de week 
van 15 maart
Speel je thuis weleens dat je een 
popster, een held of de baas van de 
wereld bent? Kom dan eens in het 
theater toneelspelen! Vanaf 15 maart 
beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. 

Kom een gratis proefles volgen! In alle 
groepen krijgen kinderen en jongeren 
onder de enthousiaste en deskundige 

begeleiding van theaterdocent Lavínia 
Germano professionele acteerlessen. 
De lessen worden vanaf 15 maart op 
woensdagen en donderdagen gegeven.
“Op het toneel kan alles, hoe gek of 
ongelofelijk het ook is! Met de beste 
acteerprestatie, het mooiste decor 
en het prachtigste licht voel ik me een 
superster.” (Evi, 14 jaar)

Meer informatie: laviniagermano@
annatheater.nl of bel: 06 – 44 36 92 
88. Voor lestijden: www.annatheater.
nl rubriek Jeugdtheaterschool

‘Om de hoek woont een struik’
Het prijswinnende duo ‘Sonja en 
Hendrik’ maken op dit moment in het 
Annatheater de voorstelling ‘Om de 
hoek woont een struik’. Voor het concept 
van deze voorstelling (toen heette het 
project nog ‘Dorp’) wonnen ze in 2020 
de prestigieuze BNG-theaterprijs. Sonja 
van Ojen en Hendrik Kegels maken in het 
Annatheater de miniaturen voor deze 
voorstelling en beeldend kunstenaar 
Vincent van Ojen de tafel waar al deze 
miniaturen tot leven worden gewekt! 

In ‘Om de hoek woont een struik’ 
willen Sonja en Hendrik mensen met 

andere ogen laten kijken naar dingen 
waar ze wellicht elke dag aan voorbij 
lopen. Het publiek wordt meegenomen 
in een wereld waar de mens even niet 
meedoet.
In maart zou deze voorstelling te 
zien zijn geweest op festival Cement. 
Jammer genoeg gaat dit theaterfestival 
vanwege de coronamaatregelen niet 
door. Op 16 april staan ze (hopelijk) in 
theater Bellevue in Amsterdam.  
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut 
loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond.  info@annatheater.nl
www.annatheater.nl

Maart 2021 in 
het Annatheater 

HELMOND Wat een onzekere tijd! Alle activiteiten vanaf eind 
december hebben we, vanwege de coronamaatregelen, moe-

ten verzetten. Maar we gaan door met wat mogelijk is en willen 
graag met u delen waar we op dit moment mee bezig zijn. 

Ingezonden brief

Deze ingezonden brief van InRetail is landelijk gestuurd naar 
de landelijk politieke partijen en gepersonaliseerd aan zoveel 
mogelijk burgemeesters verstuurd, dus ook aan burgemeester 
Blanksma van Helmond.  
Voor Helmond richt het Ondernemersfonds Helmond zich tot 
de burgemeester met de dringende oproep om de ondernemers 
actief te steunen door via onze  veiligheidsregio of anderszins, 
het kabinet te bewegen om onze ondernemers toe te staan de 
deuren zo snel mogelijk weer te mogen openen.
De winkeliers, kappers (mogen open v.a. 3 maart a.s.), 
horecaondernemers en cultuursector zitten te springen om 
op een veilige, verantwoorde en gastvrije manier hun klanten 
en bezoekers weer te ontvangen. Hiervoor liggen per sector 
slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen die bewezen 
effectief zijn. Plannen die bijdragen aan het weer versterken 
van onze binnensteden. Plannen die het mogelijk maken op 
een verantwoorde manier gastvrij te zijn.

Geachte burgemeester Blanksma,

Namens de ondernemers in de wijken, het centrum, de Engel-
seweg en de Elzaspassage doen wij een dringende oproep om 
ons actief te steunen door via uw veiligheidsregio of anderszins 
het kabinet te bewegen om onze ondernemers toe te staan de 
deuren zo snel mogelijk weer te mogen openen. 

Onze winkeliers, kappers, horecaondernemers en cultuursector 
zitten te springen om op een veilige, verantwoorde en gastvrije 
manier hun klanten en bezoekers weer te ontvangen. Hiervoor 
liggen per sector slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen 
die bewezen effectief zijn. Plannen die bijdragen aan het weer 
versterken van onze binnensteden. Plannen die het mogelijk 
maken op een verantwoorde manier gastvrij te zijn.

Terug naar situatie voor de huidige lockdown
Wij willen zo snel mogelijk terug naar een situatie waarin wij 
elkaar kunnen treffen zonder ons zorgen te hoeven maken over 
corona. Dit is ons perspectief. In de stappen hier naartoe, is de 

eerste die wij willen zetten het versneld gefaseerd teruggaan 
naar de situatie vóór de huidige lockdown waarbij retail, ho-
reca en cultuur open waren. Ook toen waren we in staat om 
met gezond verstand en goede maatregelen te zorgen voor een 
gastvrije en veilige binnenstad. 

Het is belangrijk om zoveel mogelijk parallel open te gaan. Re-
tail, horeca en cultuur versterken elkaar én de opening van deze 
sectoren draagt bij aan spreiding van bezoekers in tijd en over 
de beschikbare ruimte. In samenspraak met de sectoren willen 
we versneld ruimte bieden voor versoepeling. Daarbij willen 
wij niet bepaalde sectoren vertragen, maar iedereen versnellen. 
Daarbij is het logisch een onderscheid te maken tussen enerzijds 
doorstroomlocaties en andere locaties/plekken waar de ander-
halve meter afstand altijd te bewaren is, en anderzijds locaties 
waar dit lastig of onmogelijk is.

Winkelen is veilig te organiseren. Dit hebben ondernemers in 
samenwerking met de gemeente eerder al volop bewezen. Zo-
wel individueel als via ondernemerscollectieven. Ook de ho-
reca is klaar voor een verantwoorde opening en heeft hier een 
routekaart voor gepresenteerd. Tijdens de huidige lockdown 
bewijzen ondernemers zoals bakkers, slijters, drogisten en dier-
speciaalzaken al dat zij veilig open kunnen zijn. Winkels zijn 
immers doorstroomlocaties en de anderhalve meter afstand is 
daarbij gewaarborgd. Het is nu tijd om de andere ondernemers 
ook de deuren weer te laten openen. Meer dan zeven op de tien 
ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het 
niet langer te redden. Wij kunnen dit lokale ondernemerschap 
niet missen. Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart 
in de binnenstad en de leefbaarheid in de wijk en buurtcentra. 
De vaten raken echter meer en meer verstopt en leidt tot onher-
stelbare schade. Het gevolg is (nog meer) leegstand, een onaan-
trekkelijke binnenstad en een aantasting van de leefbaarheid. 

Hieraan gekoppeld doen wij een extra pleidooi voor de horeca, 
omdat de horecalocaties in onze gemeente eveneens een be-
langrijke rol vervullen voor de veiligheid in de vorm van sprei-
ding in tijd en ruimte. 

Conform de routekaart coronamaatregelen van de Rijksover-
heid kan de detailhandel open bij afnemende besmettingen en 
is er ook ruimte voor versoepelingen in de horeca, de cultuur en 
bij kappers. Waar afstand houden lastig is of waar een bezoeker 
langer aanwezig is, zorgen slimme oplossingen, zoals reserve-
ren en triage (bijvoorbeeld via sneltesten aan de deur) dat ge-
deeltelijke openstelling op een veilige, verantwoorde en gastvrije 
wijze kan plaatsvinden. 
Veilig en gastvrij openen
Openen doen we met dezelfde voorzorgsmaatregelen die gel-
den in essentiële winkels als  voorafgaand aan de lockdown die 
geldt sinds 15 december. Hiervoor hebben wij en gebruikten we 
al de richtlijn ‘Verantwoord winkelen’ die geldt in de winkel en 
de richtlijn ‘Winkelen en de openbare ruimte’ voor het winkelge-
bied. De belangrijkste maatregelen in de winkel blijven:

• Houd 1,5 meter afstand, zowel buiten als 
 binnen de onderneming; 
• Kom zoveel mogelijk alleen;
• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt; 
• Doe doelgericht je aankopen en plan je bezoek;
• Maximaal 1 klant per 10 vierkante meter.

Klanten bewijzen dat zij zich strikt aan deze regels houden. Dat 
zien we in de winkels die nog wel geopend zijn. 
Click & collect was een voorzichtige stap richting openstelling. 
Het zorgt voor wat extra levendigheid en biedt ondernemers 
een extra mogelijkheid om contact te houden met hun klanten. 
Het blijkt echter volstrekt onvoldoende. Op 3 maart moet de 
volgende stap gezet worden. Die stap is dat ondernemers weer 
open kunnen.

In het belang van de leefbaarheid verzoeken wij u vriendelijk 
doch dringend het voorafgaande in te brengen in uw overleg 
met de veiligheidsregio en/of op een andere wijze onder de aan-
dacht te brengen bij het kabinet.

Namens bestuur Ondernemersfonds Helmond
Secretariaat Stichting Ondernemersfonds Helmond

Dringende oproep om winkels, horeca en culturele sector zo snel mogelijk te mogen openen
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

BEZORGERS 
GEZOCHT

SCOOTER
BEZORGER

Helmond-Oost
Bakelsedijk
Generaal Snijdersstraat
Lindbergplein

Industrie Brouwhuis
Havendijk
Smelenweg
Weijerbeemd

Stiphout
Geeneindseweg
Ruwe Putten
Molenven

Rijpelberg
Volderhof
Scheenderhof
Dennerode

Brouwhuis
Rupelstraat
Rivierensingel
De Rijt

bezorging@deloop.eu
06-18938912 
bezorging@deloop.eu

Eerste H. Communie 2021
Parochie H. Damiaan de Veuster 
St. Luciakerk
Voor de eerste communie in 2021 in de 
St. Luciakerk zal er een informatieavond 
gehouden worden op donderdag 11 
maart om 20.00 uur. Hiervoor kunt 
u zich aanmelden via secretariaat@
damiaanhelmond.nl onder vermelding 
van ‘eerste communie St. Luciakerk’. De 
informatieavond zal online plaatsvinden. 
U krijgt hiervoor nadere informatie en 

een link via de e-mail.
De eerste communievieringen zullen 
plaatsvinden 20 juni en 27 juni.

St. Trudokerk
Voor de eerste communie in 2021 in de 
St. Trudokerk zal er een informatieavond 
gehouden worden op woensdag 10 
maart om 20.00 uur. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden via communietrudo@

gmail.com. De informatieavond zal online 
plaatsvinden. U krijgt hiervoor nadere 
informatie en een link via de e-mail.

De eerste communievieringen zullen 
plaatsvinden op 11 juli. 

Hartelijke groet,
Namens het pastoraal team
Marjelein Verhoeven

Jongeren voorop: investeren in woonvormen
voor kwetsbare jeugdigen

REGIO Op 22 februari heeft de 
jeugdhulpregio ‘Een 10 voor de Jeugd’ 
het bestuurlijk Ambitieakkoord Wonen 
met jeugdhulpaanbieders Combinatie 
Jeugdzorg, Bijzonder Jeugdwerk 
en William Schrikker Gezinsvormen 
ondertekend. Dit is het begin van een 
intensievere samenwerking tussen 
de jeugdhulpregio en aanbieders. 
Met dit akkoord gaan ze samen het 
tekort aan passende woonvormen 
voor kwetsbare jeugdigen in de regio 
oplossen.    

De afgelopen jaren was er een 
structureel tekort aan passende 
woonvormen
Net als in andere delen van het land is 
er ook in de regio ‘Een 10 voor de Jeugd’ 
een structureel tekort aan pleegouders, 
gezinshuizen en andere woonvormen. 
Een tekort aan passende woonvormen 
betekent bijvoorbeeld dat jeugdigen 
langer verblijven op een behandelplek 
dan nodig is, omdat ze al uitbehandeld 
zijn. Ook zorgt minder keus soms voor 
een mismatch tussen de zorgvraag van 
de jeugdige en de gekozen woonvorm. 

Daardoor wordt de kans op een 
onnodige overplaatsing groter. Dit zijn 
traumatische ervaringen voor jeugdigen 
die zo veel als mogelijk voorkomen 
moeten worden. De ervaring leert dat 
dit probleem zich niet uit zichzelf oplost. 

Een 10 voor de jeugd maakt zich 
daarom sterk voor woonvormen 
voor kwetsbare kinderen
De samenwerkende gemeenten uit 
Zuidoost-Brabant (Een 10 voor de 
jeugd) kopen vanaf 2022 gezamenlijk 
de jeugdhulp in. De regio maakt zich 
hard voor het realiseren van voldoende 
woonvormen, zodat er voor iedere 
jeugdige een passende en veilige plek 
beschikbaar is. Woonvormen zoals 
pleegzorg, gezinshuizen en wonen 
gericht op zelfstandigheid zijn van 
cruciaal belang voor een goed werkend 
jeugdhulpstelsel. Ze bieden een veilige 
omgeving aan jeugdigen waarvoor het 
gezin of de thuissituatie niet langer een 
veilige plek is om op te groeien. In het 
Ambitieakkoord Wonen zijn afspraken 
gemaakt tussen jeugdhulpregio en 
aanbieders. Ze voelen zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het oplossen van 
dit structurele vraagstuk. Om dit te 
realiseren is een nauwere samenwerking 
tussen jeugdhulpregio en een aantal 
van onze strategische partners in 
de jeugdhulp nodig. De regio en de 
aanbieders gaan bijvoorbeeld samen 
aan de slag met het inzichtelijk maken 
en het wegwerken van schadelijke 
wachtlijsten en een werkwijze om 
ervoor te zorgen dat jongeren in één 
keer goed geplaatst worden. 

Het is bijzonder dat een 
jeugdhulpregio bereid is om op dit 
moment te investeren
Overal zijn namelijk gemeentelijke 
tekorten op het jeugdhulpbudget. De 
overtuiging leeft dat door op korte termijn 
te investeren in deze woonvormen, er 
een betere jeugdhulpketen zal ontstaan. 
Daardoor zullen kosten in andere 
vormen van jeugdhulp en op andere 
domeinen naar verwachting dalen. 
Dit gaan we goed in de gaten houden. 
Een win-win situatie dus, waarbij de 
regio stappen zet op zowel kwaliteit als 
financiën. 

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 25 februari – 7 maart 2021 / week 8 en 9

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; 
Anouk Verwijneren vw sterfdag.

Donderdag 4 maart
19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 6 maart
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Riet Lingers-Manders; Pater Frans Grul

Zondag 7 maart
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Toos Huijbers-Adelaars; Adrie van Oorschot vw 
verjaardag.

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

Eucharistievieringen en misintenties 28 februari – 7 maart 2021 / week 8 en 9

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, Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, Riet Broens, Riek Vinken.
 
Zondag 7 maart 
11.00 uur Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Christien 
Coolen-van der Linden, Yvonne Mutsaers-Slegers, Matheus Sanders, Petronella Foolen, 
Jac  en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Louis Maas.

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.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

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

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.

Uw gaven voor de collecte kunt U overmaken op rekening NL90RABO 0123801184 
van de Damiaan de Veuster parochie te Helmond onder vermelding van ‘collecte’
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Fietsvereniging Tourclub ’81 bestaat 40 jaar! 

Door: Wendy Lodewijk

Opgericht door fietsvrienden
Tourclub ’81 is opgericht door een groep enthousiaste 
fietsvrienden, die een vast vertrekpunt hadden: bij 
de klok op het Bijsterveldplein. De oprichting van 
de club is destijds notarieel vastgelegd door het 
toenmalige bestuur, bestaande uit Wim Manders, 
Henk van Dijk, Henri Verbruggen, Frans Vogels, 
Dina Jacobs-Schriks, Manu Versteegh en Jan 
Kerren. Om de veiligheid om met een groep te 
fietsen te garanderen, is er toen gekozen om zich 
aan te sluiten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU). Dit is nu nog steeds het geval. 
Later werden de clubkleur gekozen: blauw. Ook 

deze kleur wordt nu nog steeds met trots gedragen. 
Uiteindelijk is in de beginperiode beslist om voortaan 
te vertrekken vanaf het nabijgelegen winkelcentrum 
Straakven aan de Geysendorfferstraat. Een 
vertrekpunt die zij niet meer zouden wijzigen. 
Daarnaast werd er een maximaal aantal leden van 
50 vastgesteld. Dit om het voor iedereen veilig te 
houden. Door de populariteit van de club, was een 
aantal jaren een wachtlijst nodig. Momenteel zijn er 
35 mensen lid en ook dat is een prima aantal.

Trots op 40 jaar Tourclub ‘81
De club is terecht trots op hun 40-jarig bestaan. 
Een opsomming van wat zij in die jaren bereikt 
hebben, is te lezen op hun website:

Al 40 jaar actief als tourfietsclub.
Al 40 jaar zijn enkele leden nog steeds actief lid.
Al 40 jaar organiseren wij in de maanden maart tot 
en met oktober iedere zondag een toertocht.
Daarnaast zijn we actief voor de Helmondse 
gemeenschap. De club organiseert al 27 jaar in de 
maand oktober een mountainbiketocht.
7 jaar geleden hebben leden van Tourclub’81 de 
ATB-track Bakelsbos en Jeugd ATB-track Dierdonk 
aangelegd. Ook het onderhoud van de tracks wordt 
door de club uitgevoerd, evenals de bewegwijzering 
naar de diverse tracks in de omgeving. Omdat het 
zondags erg druk is op onze route in het Bakelsbos, 
adviseren wij ouders met kinderen: ga naar de 
jeugd-ATBbaan op Dierdonk.
Wij merken dagelijks dat wij vele Helmonders een 
groot plezier doen met deze activiteiten. 
De activiteiten en werkzaamheden worden mede 
mogelijk gemaakt door onze sponsoren. Met een 
kleine bijdrage is het ook voor u mogelijk de club te 
ondersteunen.

Viering jubileum
Dit mooie jubileum wil Tourclub ’81 uiteraard niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Door corona is het 
lastig om één en ander te organiseren, toch zijn er 
al wat activiteiten gepland:
Op maandag 22 februari hebben alle leden een 
echt Helmonds cadeau gekregen van Bakkerij der 
Kinderen: Het Helmonds Rondje!
Op 4 juli is een rit gepland waar ze tijdens de pauze 
de leden trakteren op gebak.
In oktober is een feestavond gepland. Tijdens 
die avond worden de leden van het eerste uur 
gehuldigd. Zij staan nog op de afgebeelde foto uit 
1981.
Ten slotte organiseert Tourclub ’81 voor alle 
Helmondse mountainbikers jaarlijks de Helmtocht. 
Dit jaar vindt die tocht plaats op 24 oktober en 
wordt het feestelijk aangekleed.

Kijk voor meer informatie over de club en haar 
jubileum op www.tc81.nl.

HELMOND Tourclub ’81 is opgericht in, zoals de naam al zegt, 1981. Op 22 
februari om precies te zijn. Daarmee vieren zij dit jaar hun 40e verjaardag! 
Tourclub ’81 is een tourfi etsvereniging die in het seizoen (maart tot en met 
oktober) elke zondag op de racefi ets eropuit trekt. Ze houden het leuk en 
gevarieerd door steeds te kiezen uit een divers aanbod aan routes en de 

snelheid aan te passen aan de getraindheid van de groep. En dat bevalt goed!

F | Tourclub ‘81

Tourclub ‘81 1e clubfoto | F Tourclub ‘81

Tourclub ‘81 1e  sponsorfoto | F Tourclub ‘81

www.helmondnu.nl

BEAT THE
GIANTS!GIANTS!GIANTS!GIANTS!
BEAT THEBEAT THE
GIANTS!GIANTS!GIANTS!GIANTS!INTERNET

SHOP LOCAL

ANDAND

SHOP LOCAL ONLINE

www.migagifts.nl

BOEK EN RESERVEER 
VANAF 3 MAART A.S. JE EIGEN

SHOPPING EXPERIENCE
LEKKER SHOPPEN IN 3 WINKELS, 

MIGAGIFTS, STYLEDOK EN BBOX BIJOUX.
 BEL/ APP OF CHECK ONZE SOCIALS!

HORLOGES, SIERADEN EN TASSEN 
WWW.MIGAGIFTS.NL

0492-524 411   06-58 92 08 57

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

TRENDY WOONACCESSOIRES
 WWW.STYLEDOK.NL

06-82 68 21 55

SIERADEN, TASSEN, ACCESSOIRES, GIFTS&MORE
WWW.BBOXHELMOND.NL

06-82 67 33 53
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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
06 – 83 67 64 80
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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KlaasenVandeursen Communicatie is een modern communicatie 
bureau met lokale en landelijke klanten, dat meedenkt met de klant 
en ook een visie en richting mede ontwikkeld. 

Dit uit zich in de pasklare idee-en en voorstellen om uw product of 
dienst te promoten. De On-Line en Off -Line communicatie is haar 
werkgebied.  Alles begint bij een sterk ontwerp en goed concept, 
dat is onze overtuiging.

Adcommunicatie is al jaren een betrouwbare lokale partner 
op communicatie gebied.  Een team van plm. 10 personen staat 
dagelijks klaar om de klant te bedienen. Alle expertises 
op communicatiegebied zijn aanwezig.

De modernste technieken worden dagelijks gevolgd in onze 
studio en onze medewerkers bekwamen zich voortdurend hierin 
en kunnen met meerdere personen tegelijk hier aan werken. 
Meedenken met de klant is een vanzelfsprekendheid.

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLANTENKRING O.A.

O.A. UITGEVER VAN

•

STERK IN 
CONCEPT EN 

ONTWERP.

STERK IN 
UITVOERING 

EN REALISATIE.
HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

GERWEN

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

GELDROP
OMMEL

LIESSEL

  
 GROOT  
 PEELLANDHELMOND

weekkrant de loop

(39.500 ex.) (100.000 ex.)

Exploitant van de 
‘Nieuwsroom’ van Helmond: 

(5.300 ex.) (4000 ex.)


