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Maak je afspraak
Doe dit online of telefonisch. Zorg dat 
er minimaal 4 uur zit tussen het maken 
van de afspraak en het daadwerkelijke 
moment dat je naar de winkel komt. 

De gemaakte afspraak geldt voor 
één persoon en voor een tijdslot van 
minimaal 10 minuten. Let op: het is 

aan de winkelier of hij het bij deze 10 
minuten houdt, of dat het mogelijk is een 
langer tijdslot te reserveren. 

Als je meer tijd nodig denkt te hebben, 
overleg dit dan met de betreffende 
winkelier of kijk op hun website. Ben 
je sneller klaar? Dan mag je ook eerder 
weg.

Doe je aankopen
Kom precies op het afgesproken tijdstip 
naar de winkel. Zorg dat je binnen de 
afgesproken tijd je aankopen gedaan 
hebt. Betaal bij voorkeur contactloos. En 
daarna: geniet van je nieuwe aanwinst!

We mogen weer winkelen, op afspraak dan wel

F | Ray Nicholson.

HELMOND Vanaf deze week mogen de winkels hun deuren 
weer openen voor winkelen op afspraak. Dat betekent dat 
je je aankopen niet per se online hoeft te doen, maar ook 
in de winkel kunt rondkijken alvorens je iets koopt. Als je 

een afspraak maakt, ben je niet verplicht iets te kopen. Per 
verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk aanwezig 

zijn. Kun je niet wachten om je favoriete winkel te bezoeken? 
Het werkt zo: 

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL
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Peijs: 5-puntenplan Wmo

Het college heeft de gemeenteraad nu 
uitgenodigd om aan te geven wat wij 
belangrijk vinden in deze verordening. 
Dat is best bijzonder, want normaal 
krijgen we de verordening uitgewerkt 
voorgelegd en kunnen we min of meer 
tekenen bij het kruisje. 
Buiten het feit dat ik eerder al heb 
aangegeven, dat het voor de PvdA-
fractie ondenkbaar is in te stemmen 
met een verordening waarmee we ons 
voor de voorziening huishoudelijke 
ondersteuning niet aan de wet houden, 

hebben we nog wat belangrijke punten, 
ons 5-puntenplan:

1. Van precedentwerking naar 
verschil durven maken.
Ieder individu is uniek en iedere vraag 
om ondersteuning ook. En dat betekent 
dat we letterlijk verschil moeten durven 
te maken tussen inwoners. 

2. Werk vanuit vertrouwen in de 
Helmondse inwoners.
Beperk de toetsmomenten en controles. 

Kijk naar hoe mensen in het leven staan 
en hoe je ze kunt helpen weer actief 
mee te doen. Ik heb te veel mensen 
gesproken die het gevoel hadden te 
moeten vechten met de gemeente 
om een Wmo-voorziening. De kosten 
van alle adviseurs, toetsmomenten 
en controles besteed ik liever aan de 
voorzieningen.
  
3. De gemeente is geen medisch 
specialist. De onafhankelijk medisch 
adviseurs ook niet. 
Ik ken diverse inwoners die al jaren 
bij een medisch specialist onder 
behandeling zijn, maar door de 
gemeente toch onderworpen worden 
aan medisch adviseurs. Of die ondanks 
een chronische aandoening toch 
jaarlijks getoetst worden. De gemeente 
hoeft alleen te kijken op welke manier 

inwoners zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen wonen en deel kunnen 
blijven nemen aan de maatschappij. 
Punt.

4. Overgang jeugdhulp-wmo moet 
voor inwoners niet te merken zijn. 
Ik ken voorbeelden van kinderen met 
een beperking, die ook na hun 18e bij 
hun ouders blijven wonen. En kinderen 
met een vorm van autisme die hen 
blijvend beperkt in hun deelname aan 
de maatschappij. Organiseer dat de 
benodigde ondersteuning gewoon 
doorloopt.

5. Ontdek nieuwe manieren om met 
het gebruik van voorzieningen om te 
gaan.
Onderzoek de mogelijkheden om te 
werken met leaseconstructen en 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Al enige tijd vraag ik aandacht voor een gesprek in 
de gemeenteraad over de Wmo Verordening. Deze 

verordening bepaalt onder welke voorwaarden inwoners 
maatwerkvoorzieningen kunnen krijgen en geeft helderheid 
over de omstandigheden waaronder gemeente compensatie 

biedt aan inwoners met beperkingen. Belangrijk dus! 

Nathalie Peijs
PvdA Helmond

Weekaanbiedingen
500gr voor € 12,50 

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

500gr voor € 8,95 Gestoomde 
zalmbuikjes 

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

 

Verse
kabeljauwhaas 

Gemarineerde
tongfilets 

Gerookte 
zalmsnippers 250 gr voor € 4,95 

4 stuks voor € 5,95 

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

Heerlijk voor in de salade 

in een heerlijke knoflook marinade

deelgebruik. Neem het voorbeeld van 
de duo-fiets. Een mooie, waardevolle 
voorziening, maar duur om te verkrijgen.
Heeft u nog meer ideeën, laat ze me 
weten! 

Gelach, een gesprek; alleen met een goed gehoor geniet u van deze mooie 
momenten. Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor uzelf én de 
mensen om u heen. Dat vraagt om alle aandacht en deskundigheid. Dus wacht niet 
langer en informeer direct naar onze vrijblijvende proefperiode. 

Ontdek waarom de kwaliteit van een expert alleen bij Van Boxtel niet meer hoeft te 
kosten dan € 99,- per toestel (plus eventueel uw eigen risico).

*Vraag naar de voorwaarden. 

Nu 30 dagen op proef

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

Elk geluid is 
onbetaalbaar

Uw hoortoestel
€ 99,-*
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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!

Inspiratie uit Den Bosch
De inspiratie voor dit idee komt van 
Moustafa Makhlouf. Hij werkt als 
Personal Coach in Den Bosch en 
realiseert al een lange tijd dromen van 
mensen met een beperking. Lisanne: “Ik 
volg Moustafa al langer en werd enorm 
getriggerd om dit ook in de Peelregio te 
gaan doen. Het is geweldig om te zien 
dat hij samen gaat hardlopen met een 
blinde man. Of met een tandemfiets 
op pad gaat samen met een dame met 
down. Dit moeten we ook in Helmond 
voor elkaar kunnen krijgen.” 

Helmondse Sportdromen
Lisanne werkt sinds 2020 als 
beweegcoach bij Uniek Sporten de 
Peel. “Als regiocoördinator hou ik mij 
bezig met alle initiatieven op het gebied 
van aangepast sporten in de Peelregio.” 
Iedere Peelgemeente heeft een eigen 
aanspreekpunt voor Uniek Sporten, 
Lisanne is dat voor Helmond. “Samen 
met Jibb+ gaan we op zoek naar de 
sportdromen van Helmondse inwoners.” 
Iedereen met een fysieke beperking die 
graag iets wil bereiken op het gebied 
van sporten of bewegen, kan zich 
inschrijven. Moustafa vindt het ook een 
eer dat Lisanne dit project in Helmond 

oppakt. “Het is prachtig dat Lisanne 
is geïnspireerd door mijn verhalen 
en zo ook in Helmond dromen gaat 
verwezenlijken!”

Stuur jouw sportdroom in!
In totaal worden uit alle inzendingen drie 
winnaars gekozen, waarvan de droom 
werkelijkheid wordt. “Het kiezen van de 
winnaars gebeurt door een jury waarin 
ook de Helmondse wethouder van Sport, 
Harrie Van Dijk, gaat plaatsnemen.” 

Meedoen kan door het formulier in te 
vullen op de website van Jibb+ (www.
jibbplus.nl/sportdromen). Dit kan 
tot uiterlijk maandag 22 maart. “Denk 
bijvoorbeeld aan een keer kunnen 
fietsen, hardlopen met begeleiding, 
fitnessen of wat dan ook. Ik ben heel 
benieuwd wat voor sportdromen de 
mensen hebben. Het is lang niet voor 
iedereen vanzelfsprekend om te kunnen 
bewegen. Dat willen we doorbreken en 
laten zien dat iedereen kan bewegen.”

Uniek Sporten de Peel en Jibb+ laten sportdromen uitkomen. F | Uniek Sporten.

Uniek Sporten de Peel en Jibb+ laten 
sportdromen uitkomen!

HELMOND Mensen met een beperking verdienen net als ieder ander de kans om te sporten 
en bewegen! Helaas is dat niet altijd zo vanzelfsprekend en hebben deze mensen vaak 

sportdromen, die lastig zijn om te realiseren. Om die reden slaan Uniek Sporten de Peel 
en Jibb+ de handen ineen. “We gaan drie Helmonders met een fysieke beperking heel erg 
blij maken. Hun sportdroom laten we ook echt uitkomen!”, vertelt Lisanne van der Veen, 

beweegcoach bij Uniek Sporten de Peel.

Het opstellen van een testament is meer 
dan alleen een handtekening zetten 
onder een document. U moet nadenken 
over veel factoren en soms lastige 
beslissingen nemen. Gelukkig hoeft u 
dat niet alleen te doen: de adviseurs van 
Erfrechtplanning helpen mensen op een 
persoonlijke en heldere wijze met het 
invulling geven aan een testament en 
levenstestament. 

Erfrecht begrijpelijk maken
De adviseurs van Erfrechtplanning zijn 
specialisten in erfrecht. “Uit onderzoek 
blijkt dat meer dan 80% van de 
Nederlanders nog geen testament heeft. 

Daarbij is het erfrecht ook echt 
complexe materie. Ons doel is om zoveel 
mogelijk mensen op een persoonlijke 
en begrijpelijke wijze invulling te laten 
geven aan hun testament.” Aan het 

woord is Fedor Sikkes, een van de 
directeuren van Erfrechtplanning.

Vrijblijvend adviesgesprek thuis 
“Tijdens het vrijblijvende adviesgesprek 
thuis gaan we concreet in op 
de persoonlijke situatie van de 
mensen en bespreken we fiscale 
besparingsmogelijkheden. 

Wil iemand verder gaan, dan maken 
we een begrijpelijk adviesrapport. Is 
alles duidelijk en naar wens, dan is de 
volgende stap het ondertekenen bij de 
notaris. 
Dat kan bij een van de notarissen in ons 
netwerk, maar kan ook bij een notaris 
naar eigen keuze zijn.” 

Regie houden met een levenstestament
“Wat wij ook bespreken bij de mensen 
thuis, is het levenstestament. Een 

levenstestament zorgt ervoor dat u 
regie houdt over uw leven, ook als u 
wilsonbekwaam raakt door ziekte of een 
ongeval. 

Door het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon zorgt u ervoor dat 
er iemand is die namens u belangrijke 
beslissingen kan nemen zoals u die zelf 
zou hebben genomen. 

Denk aan medische beslissingen, 
maar ook aan het regelen van de 
administratie, het zorgen voor eventueel 
minderjarige kinderen of het overnemen 
van uw onderneming. 

Gratis informatiebrochure
“Op onze website www.
erfrechtplanning.nl staat veel handige 
informatie en kunnen mensen een gratis 
informatiebrochure aanvragen. 

Wij begrijpen dat erfrecht geen 
onderwerp is waar u graag over 
nadenkt, maar als u alles goed heeft 
geregeld, brengt dat echt rust met zich 
mee”, besluit Fedor Sikkes. 

Geef op persoonlijke wijze invulling aan uw testament 

F | Erfrechtplanning.

HELMOND Een actueel testament is belangrijk. 
Een testament geeft u rust en uw nabestaanden zekerheid. 

Toch heeft de meerderheid van de Nederlanders nog 
geen testament. 
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Op 17 maart mag u stemmen 
voor de Tweede Kamer. 

70 jaar of ouder? 
Dan kunt u ook briefstemmen.

www.helmond.nl/verkiezingen

Briefstemmen bij 
Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezingen ook 
per brief stemmen. U kunt uw stem per post versturen of inleveren bij het 
afgiftepunt in de Stadswinkel. Hieronder leest u hoe het briefstemmen werkt.

U ontvangt twee enveloppen met inhoud per post. De eerste envelop hebt 
u inmiddels ontvangen. Daarin vindt u de stempluspas en de vragen over de 
gezondheidscheck. De tweede envelop ontvangt u uiterlijk 11 maart. 
Daarin zit het briefstembiljet, de uitleg over briefstemmen, de envelop voor het 
briefstembiljet en de retourenvelop om uw briefstem uit te brengen.

Hoe werkt het stemmen per brief?
• U vult het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur. 
• U stopt het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop, sluit deze 
 envelop.
• U ondertekent uw stempluspas. Kunt u geen handtekening zetten? 
 Dan hoeft dat niet.
• U stopt uw ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in 
 de retourenvelop. U plakt de retourenvelop dicht.

Via de post of afgeven bij de Stadswinkel
U kunt de retourenvelop met uw briefstem versturen per post. Zorg er wel voor 
dat uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post is. 
Of geef uw briefstem in de retourenvelop af bij het afgiftepunt in de Stadswinkel 
(F.J. van Thielpark 1). 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.

Stemmen bij een stembureau
U kunt met uw stempluspas op 17 maart ook stemmen bij een van de 
stembureaus in Helmond. Behoort u tot een risicogroep in verband met 
corona, dan kunt u vervroegd stemmen op 15 of 16 maart. U kiest zelf bij welk 
stembureau u gaat stemmen. Gaat u stemmen bij een stembureau, neem dan 
wel uw stempluspas en uw identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of 
Nederlands rijbewijs). Volgende week staat er op deze informatiepagina’s een 
overzicht van alle stembureaus in Helmond.

Heeft u vragen over het stemmen per brief? 
Bel dan de landelijke informatielijn: 0800 – 1351 (elke dag bereikbaar van 
08.00 – 20.00). Heeft u vragen over het stemmen in Helmond en/of bent u uw 
stempluspas of briefstembiljet kwijt? Bel dan de gemeente via 14 0492 of kijk 
voor meer informatie op www.helmond.nl/verkiezingen. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Kortgeleden heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. 
Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Vraag dan kwijtschelding 
aan.

De gemeente onderzoekt dan of u daarvoor in aanmerking komt. Of met u een 
betalingsregeling kan afspreken. Op www.helmond.nl/kwijtschelding 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.
U kunt de gemeente natuurlijk ook bellen 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

Op 17 maart mag u stemmen 
voor de Tweede Kamer. 

Deel stembureaus op 15 en 16 maart 
open voor kwetsbare inwoners.

70 jaar of ouder? 
Dan kunt u ook briefstemmen.

De stembureaus zijn open tussen 
7.30 en 21.00 uur.  

Vergeet uw legitimatie niet.

Stem veilig! Doe de gezondheidscheck 
en houd u aan de coronamaatregelen.

www.helmond.nl/verkiezingen
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Wethouder van Wellaan  24-02-2021 afwijking bestemmingsplan  OLO 5691911

122  t.b.v. begeleid wonen 

Dorpsstraat 114 26-02-2021 verbouwen woning OLO 5500677

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

Dierdonklaan 7 25-02-2021 Maken uitweg OLO 5772703

Ontwerpbestemmingsplan SBC De Braak-Zwembad
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 “SBC De Braak-Zwembad” met ingang van 5 maart 2021 gedurende 

zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Omschrijving plan

Sportpark De Braak ondergaat momenteel een grootschalige vernieuwingsslag. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de bouw van een modern gemeentelijk zwembad. De gemeenteraad heeft 

besloten de locatie waar momenteel “Con Brio” is gevestigd,  aan te wijzen als de locatie waar 

het zwembad zal worden gebouwd.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1100BP190063-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan 

digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie 

wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492. 

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken, lopende van 5 maart 2021 tot en met 15 april 2021, 

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 “SBS De Braak-Zwembad”. 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 14 0492.

Verkeersmaatregelen (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 straten:

• Windmolenstraat 1 (VKB 2108)

• Klaroenpad 2 (VKB 2107)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook 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.

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  

Gevorgyan, P.P.  09-09-1976

Kandelaars, B.  02-10-1992

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. 

• 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

Noodfonds corona tot eind juni 2021 
verlengd 
De inschrijftermijn om aanspraak te maken op het noodfonds corona is 
verlengd tot en met 30 juni 2021. De gemeente heeft het noodfonds opgericht 
voor Helmondse (sport)clubs, verenigingen en culturele en maatschappelijke 
organisaties die door coronamaatregelen in acute financiële moeilijkheden 
komen. Nu de maatregelen langdurig aanhouden geldt dat voor steeds meer 
organisaties. Om hen tegemoet te komen stelt de gemeente het noodfonds voor 
een langere tijd beschikbaar. Een organisatie kan ook in 2021 beroep doen op dit 
noodfonds. 

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?

De club of organisatie:
1. Is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen 
 winstoogmerk;
2. Is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
3. Verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer 
 aan haar financiële verplichtingen voldoen;
4. Heeft géén of onvoldoende financiële hulp ontvangen vanuit een andere 
 landelijke steunmaatregel (zoals NOW /TOZO /TOGS).

Een aanvraag indienen of meer informatie?
Kijk voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing 
zijn op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. Hier staat ook het 
aanvraagformulier dat samen met de bijbehorende stukken uiterlijk 30 juni 2021 
moet worden ingestuurd naar noodfondscorona@helmond.nl. 

Bekendmakingen
 

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

Aarle-Rixtelseweg (2),  18-02-2021 kappen van 6 bomen OLO 5833715

Verliefd Laantje (1), Warande (3) 

Jan de Withof 9 09-02-2021 afwijken bestemmingsplan  OLO 5821959

  t.b.v. begeleid wonen 

Engelseweg (1),  18-02-2021 kappen van 9 bomen OLO 5833451

Heibergweg (2), Kranenvenweg (2), Rochadeweg (4) 

Jacob van Wassenaerstraat 38 01-02-2021 kamerverhuur  OLO 5684619

Verdilaan 20 22-02-2021 vergroten woning OLO 5848059

Veestraat 39 15-02-2021 het realiseren van 3 appartementen. OLO 5670563

Lieshoutseweg kavel II 02-02-2021 oprichten woning OLO 5514337

Basstraat 1 11-02-2021 vergroten woning met erker,  OLO 5815629

  vervangen kozijnen 

Kennemerland 23 07-02-2021 plaatsen dakkapel OLO 5807671

Mierloseweg 34 24-02-2021 maken/wijzigen uitweg OLO 5854325

Frieslandpad (1),  18-02-2021 kappen van 3 bomen OLO 5833521

Glanzerhof (1), Rijpelbergseweg (1)

thv Watertoren kadastraal E  12-02-2021 rooien 8 lindes i.v.m. ontsluiting OLO 5822203

3270 en E 3506  oude aa 

Burg. Krollaan 18-02-2021 kappen van 1 boom OLO 5833671

Baarsstraat 2 25-01-2021 Het plaatsen van een  OLO 5770063

  warmtewingevel 

Rembrandlaan 18-02-2021 kappen van 2 bomen OLO 5833399

Eeuwselspad (1),  18-02-2021 kappen van 5 bomen OLO 5833239

Kanaaldijk N.O. (1), Joh. Vermeerlaan (1), ‘t Peppellaantje (1), Vincent van Goghlaan (1) 

Lage Dijk 28A 29-01-2021 Realisatie loods OLO 5776259

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

Dr. Dreeslaan 204 22-02-2021 oprichten woning met bedrijfshal OLO 5316917

van Heijnsbergenstraat 17 23-02-2021 plaatsen schutting OLO 5744349

Lieshoutseweg 55B 23-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5467903

Gasthuisstraat 29G 23-02-2021 wijzigen dakconstructie OLO 5815883

Jan de Withof 9 23-02-2021 afwijken bestemmingsplan  OLO 5812959

  t.b.v. begeleid wonen 

Tesselschadelaan 6 23-02-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5702259

Suytkade fase 2A 25-02-2021 oprichten brug OLO 5683549

Rembrandtlaan 30 25-02-2021 inrichting schoolplein e.o. en maken  OLO 5615211

  2 uitwegen 

Piet van Bokhovenpad  25-02-2021 verbreden Piet van Bokhovenpad en OLO 5696581

sectie B 5818  kap van 3 bomen 

Brasemlaan 40 25-02-2021 Wijzigen voorgevel OLO 5768637
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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 4 maart 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.

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  

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

Markgraaf, A.M.  08-03-1972

Claassens, L.  12-09-1991

Khan, A.  11-04-1966

Pawlak, D.J.  06-07-1997

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie:  Hoofdstraat 54 (locatiecode AA079401107)

Melder:  Bakker Milieuadviezen Waalwijk

Datum ontvangst:  18 februari 2021

Categorie sanering: immobiel

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Montgomeryplein 6 28-02-2021     Oliemolense Snuffelmarkt  2021-00203

  (19 september 2021) 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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.

De Kia e-Niro

Incl. 씲 4.000 Kia EV bonusIncl. 씲 4.000 Kia EV bonus
씲31.99531.99531.995
Vanaf

씲449 p/m449 
Of Private Lease

Proefrit aan huis ook mogelijk

De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km of 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. Genoemde consumentenadviesprijs in combinatie met de particuliere Kia EV subsidie is geldig op de aanschaf van een nieuwe Kia e-Niro 
modeljaar 2021 met uiterste orderdatum 31-03-2021. De Kia EV subsidie wordt toegepast op de consumentenadviesprijs, de 쏾 scale waarde blijft ongewijzigd. De Kia EV subsidie heeft geen effect 
op de bijtelling. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontspannen elektrisch rijden tot wel 455 kilometer, toegang tot het 
grootste netwerk van openbare laadpunten in Europa 썗n op afstand je 
ruiten ontdooien. Ben jij klaar om elektrisch te gaan? Wij denken van wel.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D, Helmond, 
Tel. (0492) - 558 970 | kia-vdns.nl

grootpeelland.nl
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Das duidelijk te zien toch? Tuurlijk 
nog steeds vur Helmond Sport. Ze 
doen het echt keigoed dees seizoen. 
De rust die het nieuwe bestuur in 
de club brengt, doet ze duidelijk 
goed. Wil Boesen haalt samen met 
de jongens de benodigde puntjes 
binnen en we staan bijna in het 
linkse rijtje. Eigenlijk hadde we er 
al moeten staan, maar soms zit het 
mee en soms zit het tegen. Zo ziede 
mar dat de zon echt weer gaat 
schijnen na al die donkere wolken 
van de leste jaren.

Dat hier ook de trouwe supporters 
een rol in hebben gespeeld weet 
ik zeker. Dat heb ik van dichtbij 
gezien, ze halen echt alles uit de 
kast om hun club te steunen ook 
al staan ze onderaan. De trouwe 
schare laat hun clupke nooit val-
len en zo heurt het. Daar heb ik 
veul bewondering veur. Chapeau 
aan al die trouwe Helmond Sport-
supporters, da doede gullie heel 
goed.

Zo sunt da we niet kunnen gaan 
kijken in het stadion of mee de bus 
naar de uitwedstrijden. Ik mis het 
echt, ook de leuke activiteiten van 
de supportersvereniging die niet 
doorgaan vanwege corona. Wel 

fèn dat alle wedstrijden tot nu 
toe uitgezonden worden, zoda we 
gewoon thuis kunnen kijken. Om 
door te gaan met het uitzenden 
van de wedstrijden, moet het geld 
nog op tafel komen en daar zijn ze 
heel hard mee bezig.
Ik las in de krant dat de gemeente 
hier geen bijdrage aan wil leve-
ren. Dat vin ik toch wel jammer, 
zoveul evenementen zijn er niet en 
veul Helmonders zouwen dit wil-
len zien. Hopelijk komt er toch een 
oplossing veur. Volgens Helmond 
Sport moet dit geregeld worden.
Bij goeie resultaten hoort natuur-
lijk ook nieuwe merchendais en 
daar wil ik jullie ff op attenderen. 
In menne auto hangt da leuke 
kleine Helmond Sport tenue en ik 
heb unne skonne sjaal gekocht. 
Die had ik al 2 maar dun deze nog 
nie. Toen ik het op ging halen bij 
Ger Boers van de supportersver-
eniging, hebben we deze leuke foto 
gemaakt. Niet alles staat erop, er 
is nog veul meer. Er zijn keigave 
bekers, heel veul sjaals, zelfs ba-
byrompertjes, handdoeken, vaan-
tjes, kussens, echt van alles. Wilde 
iets hiervan kopen, neem dan con-
tact op met Ger Boers via tel 06 51 
15 16 42. Laat zien vur welke club 
gai bent. Tuurlijk vur Helmond 
Sport.

Tegen Wil Boessen en alle speu-
lers zeg ik, heel veul succes vrijdag 
thuis tegen NEC. Vergeet niet dat 
ondanks het stadion leeg is, erg 
met jullie wordt meegeleefd in heel 
veul huiskes in Helmond. 

Stay safe.  
Fijn weekend

Vur welke club 
bende gai  

Houdoe!

Stichting Bedrijventerreinen Helmond 
biedt samen met het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie & Veiligheid én 
het Openbaar Ministerie informatie aan 
(MKB)ondernemers om zich hiertegen 
te wapenen. 

Veiligheid voorop
Veel ondernemers denken dat ze 
niet interessant genoeg zijn voor 
cybercriminelen. Ten onrechte. Jouw 
data is namelijk altijd interessant voor 
hackers. De reden dat jouw data waarde 
heeft voor criminelen is vaak niet omdat 
zij zelf iets met deze data kunnen, maar 
omdat deze data voor jou waarde heeft. 
Zonder deze data kun je je dagelijkse 
werk niet uitvoeren, waardoor het 
verliezen ervan veel schade oplevert. 
Een cybercrimineel weet dit en wil deze 
data daarom versleutelen. Dit noemen 

ze gijzelsoftware (of ransomware). 
Als je bestanden eenmaal versleuteld 
zijn, is het vaak moeilijk om deze vrij te 
krijgen. De criminelen hebben je dan in 
een ‘digitale houdgreep’. Daarom is het 
echt belangrijk om aandacht te hebben 
voor preventie. Er zijn een aantal basic 
maatregelen die je als ondernemer kan 
(en moet) nemen die vrijwel kosteloos 
zijn. 

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze talkshow gaat Frank 
Lammers, acteur/regisseur, bekend 
van vele films en (televisie)series, 
zoals Undercover, als talkshow-host 
in gesprek met zijn tafelgasten over 
cybercriminaliteit in het bedrijfsleven. Is 
het daadwerkelijk zo’n groot (groeiend) 
probleem? Hoe word je (onbedoeld) 
slachtoffer en had dit voorkomen 

kunnen worden? Een inbreker wordt 
door de politie gezocht en door het 
Openbaar Ministerie berecht, hoe zit dit 
met een cybercrimineel? 

Samen met de tafelgasten (experts en 
een slachtofferondernemer) worden 
deze topics besproken. Maar ook vragen 
die je stelt, worden meegenomen door 
Frank. Door deze bijeenkomst worden 
de ogen geopend en is wegkijken geen 
optie meer.

Wanneer en hoe kun je erbij zijn?
Zorg dat je erbij bent op donderdag 11 
maart. De talkshow start om 15.00 uur 
live vanuit Helmond en zal ongeveer 
50 minuten duren. Aanmelden 
kan via de website van Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond: www.
bedrijventerreinenhelmond.nl 

HELMOND Cybercrime is voor veel MKB’ers een toenemend probleem. Ransomware, 
phishing, identiteitsfraude en oplichting zijn vormen van cybercrime die veel schade kunnen 

veroorzaken. 1 op de 5 MKB’ers is slachtoffer van cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van de 
Haagse Hogeschool. Dit leidt tot financiële schade, imagoschade en tijdsverlies. 

Frank Lammers presenteert online cybertalkshow voor ondernemers in Helmond de Peel 

Hoe digitaal veilig is jouw bedrijf?

WINKELEN BIJ 
ADVENTURE STORE

maak een afspraak
BEL 0492 - 523 668/ 06-54 661 583

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Kastanjehoutstraat 3     Helmond 0492-523668    www.adventurestore.nl

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

Wij kijken met u naar de beste oplossing
- WINKELEN OF AFSPRAAK
- AFHALEN BIJ DE WINKEL
- AFSPRAAK BIJ U THUIS

-ONLINE BESTELLEN
Uiteraard kunt u ons ook bereiken via

- WHAT’S APP: 06 - 54 661 583
- E-MAIL: INFO@ADVENTURESTORE.NL

-WEB: WWW.ADVENTURESTORE.NL

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/ 
opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
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Voor iedereen die onze shop 
komt bezoeken en iets koopt uit 
ons assortiment ambachtelijke 

producten zoals: diverse gebrouwen 
bier, worsten, kazen of  merchandise

 een GRATIS koffie to Go!
 

Tegen inlevering van deze advertentie. Aanbiedingen geldig tijdens de lockdown periode.

 Stadsbrouwerij de Deftige Aap
Markt 14, Helmond

WWW.DEFTIGEAAP.NL

Voor maatschappelijke en culturele instellingen 
en sportverenigingen is er eerder een noodfonds 
ingericht, hiermee kunnen zij aanspraak maken 
op financiële ondersteuning. Voor commerciële 
huurders van een pand van de gemeente, wiens 
omzet in kwartaal 4, 2020 en in kwartaal 1, 2021 
met minimaal 30% is gedaald ten opzichte van de 
periode voor corona, biedt gemeente Helmond een 
tijdelijke huurkorting aan van 50%.

Wethouder van de Brug: “Eerder hebben we 
betalingsregelingen getroffen voor huurders 
van onze panden die in financieel zwaar weer 
verkeerden door de coronacrisis. Maar met steeds 
verlengde maatregelen is dit onvoldoende voor 
deze ondernemers. De bedragen stapelen zich 
op. Ook zijn de landelijke maatregelen voor veel 
ondernemers vaak niet voldoende. Daarom bieden 
we de huurders van onze panden een huurkorting 
aan van 50%. Een grote groep vastgoedeigenaren 
verleent gelukkig al huurkorting en wij als gemeente 
blijven niet achter. We hopen dat we hiermee 
faillissementen en leegstand kunnen voorkomen en 
ondernemers kunnen ondersteunen.”

Investeren in de stad
Naast de ondersteuning van ondernemers en 

instellingen is er in het najaar van 2020 extra geld 
beschikbaar gesteld om te investeren en daarmee de 
stad sterker uit de crisis te laten komen. Dat wordt 
vooral gedaan door zaken die al gepland waren en 
zeker nu belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
Helmond, te versnellen. Bijvoorbeeld door extra 
investering in cultuur, wijkgerichte aanpak en het 
beheer van de openbare ruimte en een extra impuls 
jeugdwerkeloosheid. Hiermee investeert Helmond 
in de stad om de inwoners in tijden van crisis zoveel 
mogelijk te ondersteunen.

Huurkorting aanvragen
Huurders ontvangen op korte termijn een brief 
waarin staat wanneer zij mogelijk in aanmerking 
komen voor huurkorting en hoe ze hiervoor een 
aanvraag kunnen indienen. Door toepassing 
van deze steunmaatregel geeft de gemeente als 
verhuurder aan dat zij de gevolgen van de crisis voor 
de huurders gezamenlijk wil dragen. Hopelijk is dit 
een stimulans voor vastgoedeigenaren die dit nog 
niet doen om in onderling overleg ook huurkorting 
te bieden aan hun huurders.

Meer informatie over de aanvraag van de huurkorting 
en andere steunmaatregelen: 
www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers

Coronacrisis: ondersteuning 
voor ondernemers en zzp’ers

De coronacrisis heeft grote impact op onder andere het bedrijfsleven. 

Bent u als ondernemer en/of zzp’er getroffen door de crisis en heeft u ondersteuning 

nodig? Lees dan hier alle informatie over de lokale ondersteuningsmogelijkheden.

Heeft u ondernemersvragen 

vanwege de coronacrisis? Bel dan 

het Ondernemersloket: 14 0492. 

Of mail naar accountmanagement@helmond.nl. 

Het loket is open op werkdagen van 8.30 uur 

tot 17.00 uur.

We verruimen de Bbz-regeling 

(Besluit bijstand zelfstandigen). 

Meer weten? Bel Senzer: 0492 – 58 24 44 of 

kijk op www.senzer.nl.

€

We sturen geen (dwang)

invorderingsmaatregelen, 

zoals aanmaningen en 

dwangbevelen. 

Dit geldt voor OZB, rioolheffing, reinigingsrecht 

voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, 

precario- en reclamebelasting.

U kunt uitstel van betaling van 

de gemeentelijke heffingen 

aanvragen. 

Wil je je aanvraag doen of meer 

informatie lezen? Ga naar 

www.helmond.nl/kwijtschelding.

Ondernemers in de horeca en 

winkeliers hebben de 

mogelijkheid om gebruik te 

maken van het 

Ondernemersklankbord.

Bij verplaatsing van een vergund 

evenement vragen we geen 

dubbele leges. 

We storten al betaalde leges terug 

van evenementen die niet doorgaan.

Meer informatie? 

www.senzer.nl
www.helmond.nl/coronavirus
www.brainport.com

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

.....

Commerciële huurders van 

gemeentelijk vastgoed kunnen een 

huurkorting aanvragen voor de 

periode 1-10-2020 tot 31-3-2021. 

Wilt u een aanvraag doen of meer 

informatie lezen: 

www.helmond.nl/huurkorting 

Gemeente Helmond biedt huurders van 
gemeentelijke panden in zwaar weer 

huurkorting
HELMOND De coronapandemie eist zijn tol. Tal van ondernemers zien hun 

inkomsten afnemen, waardoor het voor hen zwaar is om de kosten voor 
bijvoorbeeld huisvesting of personeel te blijven betalen. Gemeente Helmond 

is verhuurder van een aantal panden in de stad. 

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

Aanbieding van de maand maart

600 gram vis-roerbak +
200 gram gamba’s aioli + 

400 gram aardappelgratin +
2 stuks garnalenkroketten

Van € 28.00 Nu voor € 15.95
V ISSPEC IAL I TE I TEN
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WINTERCOLLECTIE WINTERCOLLECTIE 
50% KORTING 50% KORTING 

(m.u.v. basiscollectie)

Bel voor een afspraak:
GELDROP: 06-54637563     HELMOND: 06-22150856

BEST: 06-13612876 

www.deelenmenswear.nl

NU
€2050,-

HAAL NU 
JE RIJBEWIJS 
MET KORTING!
COMPACTOPLEIDING
• Gratis proefl es
• 30 uur rijles
• RIS boek
• Tussentijdse toets
• Praktijkexamen
• Pechvogel-garantie
 (bij zakken gratis 
 her-examen)

VOC rijschool van Oijen | Churchilllaan 70, Helmond
T: 0492-522994 | www.rijles-voc.nl

€2050,-
COMPACTOPLEIDING

VOC rijschool van Oijen | Churchilllaan 70, Helmond

Zeker als je niet goed kan lezen of als je zwakbegaafd 
bent of een licht verstandelijke beperking hebt. 
Steunwiel organiseert daarom in samenwerking 
met de gemeente Helmond op 10 maart een avond 
om mensen te helpen een goede keuze te maken. 
Tijdens deze avond krijg je uitleg en opheldering 
over het stemmen zelf en het invullen van een 
stemwijzer. Daarnaast krijg je, als je wil, een pakket 
met informatie over de verkiezingen. Vanwege de 
coronamaatregelen wordt er een live-uitzending 
georganiseerd waar je je voor op kunt geven. Als je 
je hebt opgegeven, krijg uitleg hoe je de uitzending 
kunt zien. Tijdens de uitzending is het mogelijk om 
vragen te snellen als het te snel mocht gaan, je 
krijgt dan extra uitleg.

Hieronder alle gegevens nog eens op een rijtje: 
Wanneer: woensdag 10 maart 2021 van 20.00 tot 
22.00 uur
Waar: online (Je krijgt meer informatie nadat je je 
hebt aangemeld.) 
Voor wie? De avond is speciaal bedoeld 
voor mensen met taalmoeilijkheden zoals 
zwakbegaafden of laaggeletterden, maar iedereen 
die moeite heeft met stemmen is welkom. Ons 
maakt het niet uit op wie je stemt, als je maar 
stemt! 
Wat gaan we doen? Je krijgt uitleg over het 
stemmen zelf en vrijwilligers van Steunwiel lezen 
de stellingen uit de stemwijzer op een begrijpelijke 
manier voor. Dan leggen we uit wat bedoeld wordt 
met de stellingen. Zo krijg je direct hulp bij het 

invullen van de stemwijzer. Houdt dus je laptop, 
tablet of je mobiel bij de hand waarop je zelf een 
online stemwijzer kunt invullen. 

Iets voor jou of iemand in je omgeving? Meld je dan 
aan door een mail te sturen naar: 
aanmelden@stemmendoejezo.nl 
Heb je vragen, mail dan naar 
team@steunwiel.com of bel naar 
040 – 84 58 602. 

Steunwiel
Steunwiel is actief in Zuidoost-Brabant en 
komt op voor de belangen van mensen met 
zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke 
beperking. Steunwiel praat niet alleen over deze 
mensen, Steunwiel bestaat uit mensen van deze 
groep. Steunwiel organiseert vaker cursussen en 
thema-avonden. De onderwerpen voor dit jaar zijn: 
EHBO, geldzaken en bewindvoering, verslaving, 
voeren van keukentafelgesprekken en een 
basistraining ervaringsdeskundigheid. Ook bieden 
wij verdiepingscursussen over zwakbegaafdheid 
en licht verstandelijke beperkingen voor mensen 
die werken met deze doelgroep. 

Kijk voor meer informatie of om je in te schrijven 
voor een van onze activiteiten op 
www.steunwiel.com. 

Steunwiel is onderdeel van 
Platform VG Zuidoost Brabant.

Thema-avond 
‘Stemmen doe je zo’

HELMOND Woensdag 17 maart 2021 zijn de nationale verkiezingen. Veel 
mensen weten niet goed op wie ze willen stemmen. Of hoe je moet stemmen. 

En een stemwijzer invullen kan ook best ingewikkeld zijn. 

Zij het dat de lessen gegeven worden in de 
buitenlucht en tot de leeftijd van 27 jaar. De dojo van 
sensei Hans Spaan is dus niet helemaal open, maar 
het begin is weer gemaakt. 

Hans reageert op dit goede nieuws: “Het mooie 
weer komt eraan en we gaan tijdelijk overdekt 
(maar buiten) aan de slag met jiu jitsu, met alle 
voorzieningen en maatregelen die nodig zijn om 
veilig te trainen. Natuurlijk hopen we snel dat de 
hele vereniging weer kan trainen en we ook de 
andere disciplines zoals iaido, jodo en taichi kunnen 
opstarten.” 
Met deze eerste stap is Ronin-Togarashi al heel blij, 
omdat kinderen en jongvolwassenen de laatste 
maanden vaak binnen/thuis hebben gezeten en 
weinig beweging gehad hebben. De vereniging 
roept daarom alle kinderen en jeugd tot en met 
27 jaar vooral op om eens een kijkje te nemen en 
zelf te ervaren hoe leuk zelfverdediging is. Hans: 
“Je komt in aanraking met leeftijdsgenoten onder 
de traditionele, Japanse waarden van respect en 
discipline, die heel erg tot de verbeelding spreken en 

die tegelijkertijd bijdragen aan een gezond lichaam 
en een gezonde geest.” 

Deze visie spreekt ook de voorzitter van de 
vereniging, Jeroen Geven, zelf sinds 2008 lid van 
Ronin-Togarashi heel erg aan: “De sociale functie 
van de vereniging in combinatie met diverse 
maatschappijgerelateerde onderwerpen, leveren 
een positieve bijdrage aan de vorming van onze 
jeugd. Beweging voorkomt gezondheidsproblemen, 
de zelfverdediging zorgt voor een stukje 
weerbaarheid en de normen en waarden die Ronin-
Togarashi hanteert, resulteren in respect voor elkaar 
en discipline voor jezelf. En het allerbelangrijkste, 
het is gewoon heel erg leuk!”. 

Vanaf 4 maart opent Ronin-Togarashi dus haar 
deuren en wordt er op maandag, donderdag en 
vrijdag in de parkeergarage van het Fletcher Welness 
Hotel in Helmond jiu jitsu les gegeven, uiteraard 
volgens de richtlijnen van de overheid. Voor meer 
informatie over de lestijden, zie de Facebookpagina 
van de krijgskunstschool (Togarashi Helmond).

F | Ronin-Togarashi.

HELMOND In ieder geval één van de versoepelingen in verband met de huidige 
coronamaatregelen is door Ronin-Togarashi met gejuich ontvangen. 

Vanaf 4 maart is de krijgskunstschool, gevestigd in de spiegelzaal van het 
Fletcher Welness Hotel in Helmond, weer geopend. 

Ronin-Togarashi vanaf 4 maart weer open 

Na maanden binnen/thuis zitten 
eindelijk weer in beweging komen

• Uw Houtsnipperspunten verzilveren vanaf 3 maart bij Wout van Vlerken of Wim Mulkens
• Houtsnipperspunten verzilveren vanaf 300 punten
• Er mogen meerdere pasjes bij elkaar opgeteld worden
• De Houtsnipperswaardebon is niet inwisselbaar voor contant geld
• De Houtsnipperspas en -waardebonnen zijn geldig tot en met 31 december 2021
• U mag uw pas en of waardebon ook doneren, de opbrengst gaat naar een vereniging in Mierlo-Hout 

Met vriendelijke groet,
Het Houtsnippers team. 

Houtsnippers nieuws!
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Bouw aan je toekomst
bij Kingspan Unidek
Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en 
efficiënt bouwen en isoleren in de Benelux. Wij leveren een actieve bijdrage 
aan energiebesparing en optimalisatie van het wooncomfort en hebben 
voortdurend aandacht voor milieueffecten tijdens productontwikkeling, 
productie en recycling. De onderneming, opgericht in 1969 en voorheen 
bekend als Unidek B.V., telt ruim 225 medewerkers. De productielocatie en 
het verkoopkantoor zijn gevestigd in Gemert (Nederland).

Ben je op zoek naar een volgende stap, kom dan nu bij ons werken als:

Meewerkend voorman/-vrouw EPS-productie

Word aanvoerder van een van onze enthousiaste productieteams, scoor op 
KPI’s en maak continu verbeteren deel van het team-DNA. Pluspunten van 
je job? Verantwoordelijkheid, géén technische opleiding nodig en altijd een 
lekker muziekje op de achtergrond.

Monteur mechatronica facilitaire dienst

Fietsend van pand naar pand op ons grote terrein voor mechatronische en 
elektrotechnische klussen aan gebouwgebonden installaties.
Zie je het al voor je? En tijdens de storingsdienst vertrouwen we ook nog eens 
de state-of-the-art machines toe aan jouw kundige handen.

Production manager moulding

Leidinggevende ambities in een technische productieomgeving? Dan is dit 
een perfecte functie om in te stappen. Je leidt een eigen groeiende fabriek 
met zo’n 15 medewerkers en leert van je ervaren collega-managers. Als je je 
draai vindt, zijn de mogelijkheden bij Kingspan (letterlijk) onbegrensd!

Meer informatie over de functies? 
Kijk op www.kingspan.com/nl/nl-nl/carriere of bel de afdeling HRM op
0492 - 378 299. Direct solliciteren? Mail je motivatie en cv naar
stef.alferink@kingspan.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ADVERTORIAL

Schouderpijn is erg vervelend en kan je dagelijkse 
bezigheden flink beperken.
Bij De Fysioclub helpen wij je graag om deze klachten 
te verminderen of te laten verdwijnen. Tijdens een 
behandeling bij De Fysioclub gaan we op zoek naar 
de oorzaak van jouw klachten, zodat we deze gericht 
kunnen aanpakken. Zo ben jij jouw schouderklachten 
hopelijk zo snel mogelijk weer de baas!

Hoe gaan we jouw schouderklachten 
verminderen?
Er zijn ruwweg twee soorten schouderklachten te 
onderscheiden.  Veel schouderklachten ontstaan 
door overbelasting van de schouder of een langdurig 
verkeerde houding of beweging. Een kleiner deel van 
de klachten wordt veroorzaakt door een gebeurtenis 
zoals een ongeluk, operatie of aandoening.

Een persoonlijke benadering 
Bij JVDI de Fysioclub vinden we een persoonlijke 
benadering tijdens de behandeling erg belangrijk. We 
onderzoeken eerst wat de oorzaak zou kunnen zijn 
van jouw schouderklachten en kijken hierbij ook naar 
jouw levensstijl. Vervolgens richten we de behandeling 

in met jouw persoonlijke doelen en de verwachtingen 
binnen De Fysioclub SCHOUDERschool.

De behandeling bij JVDI de Fysioclub
Tijdens de behandeling kun je te maken krijgen 
met verschillende specialistische therapeuten. Zo 
bestaat ons team onder andere uit fysiotherapeuten, 
manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten. 
Afhankelijk van jouw situatie werken zij samen 
om jouw klachten te laten verdwijnen. Heb je 
bijvoorbeeld schouderklachten door het veelvuldig 
beoefenen van een bepaalde sport? Dan is het 
fijn dat er een specialistische sportfysiotherapeut 
is die jou kan begeleiden. Naast de reguliere 
behandeling omvat de SCHOUDERschool een 
oefenprogramma om de belastbaarheid van 
de schouder te verhogen/ versterken én een 
voorlichtingsprogramma. Een belangrijk onderdeel 
binnen dit voorlichtingsprogramma zijn de modules 
‘pijnmanagement’ en omgaan met pijn.

Heb jij sinds kort of al langer schouderpijn, 
wellicht is De Fysioclub SCHOUDERschool iets 
voor jou? 

SCHOUDERSCHOOL ALS OPLOSSING BIJ SCHOUDERPIJN

Neem contact op met JVDI De Fysioclub op 085-7821616 en maak een afspraak voor een intake op 
een van onze locaties in Deurne – Mierlo – Gemert – Helmond – Geldrop 

of kijk op: fysioclub.nl/jvdi voor meer informatie.

De reden waarom Marly graag samen 
met haar paarden werkt is omdat er 
met een paard niet gepraat hoeft te 
worden. Een paard voelt je feilloos aan 
en reageert daarop. Soms wordt je je 
bewust van gevoelens die je nog niet 
in de gaten had. Marly kijkt samen met 
het kind of de jongere wat de reactie 
van het paard kan betekenen en hoe het 
kind/de jongere dat ervaart. Dit leidt tot 
nieuwe inzichten. 

Door snel tot de kern te komen is het 
mogelijk om in samenspraak met het 
kind of de jongere maatwerk te leveren. 
Paarden zien niet de problemen van 
degene die hij voor zich heeft, maar zien 
de persoon zelf. Deze onvoorwaardelijke 
acceptatie zorgt ervoor dat het kind of 
de jongere centraal staat. 

Het draagt bij aan een veilige 
leeromgeving. Een paard is een 
groot, sterk en tegelijkertijd zacht 
en gevoelig dier. Hiermee kunnen 

samenwerken geeft een enorme boost 
aan het zelfvertrouwen van kinderen en 
jongeren. 

Zelf is Marly orthopedagoog, 
hippotherapeut en ACT4Kids-therapeut. 
Daarnaast is ze ervaringsdeskundige: 
Marly is horend geboren, op vierjarige 
leeftijd werd een progressief 
gehoorverlies geconstateerd. Marly kan 
met behulp van haar gehoorapparatuur 
en spraakafzien goed communiceren. 

Ze weet echter ook hoe het voelt 
wanneer dat niet vanzelfsprekend 
is. Het opgroeien en leven met een 
beperking heeft er onder andere voor 
gezorgd dat Marly de vaardigheden heeft 
ontwikkeld die haar gebracht hebben tot 
waar ze nu staat. 

Marly denkt mee met kinderen, 
jongeren en hun ouders hoe om te 
gaan met (ingrijpende) gebeurtenissen 
in het leven en situaties te accepteren. 

Gedachten en gevoelens van een 
afstandje te kunnen bekijken en te 
leven volgens de waarden van het kind 
of de jongere zelf. Hierbij komt haar 
achtergrond als ACT4Kids therapeut 
goed van pas, deze therapievorm leert 
kinderen psychologisch flexibel te zijn. 
Kinderen en jongeren krijgen inzicht en 
begrip in hoe gedachten, gevoelens en 
gedrag werken. Ze leren hierbij hun hart 
te volgen en beseffen dat ze er hoe dan 
ook mogen zijn.

Voor de begeleiding die FourFeet 
biedt, is onder bepaalde voorwaarden 
vergoeding mogelijk vanuit de 
gemeenten Helmond, Asten, Someren, 
Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek. 
FourFeet werkt onder contract van deze 
gemeenten.

Zelf ervaren? Een kennismakingssessie 
met Marly en haar paarden is vrijblijvend 
en kosteloos. Voor meer informatie, kijk 
op www.fourfeet.nl.

Kinderen en jongeren in hun kracht met behulp van paarden 

Marly van Gemert met één van haar paarden. F | Femke Ketelaars.

HELMOND Marly van Gemert zet zich in voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar die 
ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kan zijn omdat ze vastlopen, een moeilijke periode 

doormaken of te maken hebben met een beperking of diagnose. Ze doet haar werk op een 
rustige, landelijke locatie in Ommel, net buiten de grens van Helmond. 

www.fourfeet.nl
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WensAmbulance Brabant brengt 
bedlegerige terminaal zieke mensen 
uit Brabant en Zeeland naar elke 
gewenste locatie of bestemming. Dat 
kan een bezoek zijn aan het ouderlijk 
huis, de vroegere werkgever, een 
uitvaart, museum of het strand. Niets 
is voor wat betreft de bestemming 
te gek of onmogelijk om die wensrit 
uit te voeren. Dat wordt gedaan 
met zo’n 100 verpleegkundigen 
en 60 chauffeurs die echt dag en 
nacht gereed staan om die wens 
uit te voeren. WensAmbulance 
Brabant doet dat geheel belangeloos 
en kosteloos. Daarom is het zo 

belangrijk dat zij financieel gesteund 
worden zoals nu door Albert 
Heijn in Brandevoort. Daarmee 
kunnen zij hun dankbare werk 
continueren. Er staan in Bergen op 
Zoom, Breda, Boxtel, Helmond en 
Valkenswaard vijf super moderne 
nieuwe ambulances, uitgerust met 
elektrische brancards, gereed om 
direct uit te rukken voor welke wens 
dan ook. WensAmbulance Brabant 
dankt de klanten van Albert Heijn 
voor hun donatie.

Voor meer info kijkt u op 
www.wensambulancebrabant.nl.

Yvonne en Bart van WensAmbulance Brabant. F | WensAmbulance Brabant.

Statiegeldactie Albert Heijn 
Brandevoort Helmond voor 
WensAmbulance Brabant 

In de maand februari mocht WensAmbulance Brabant de 
opbrengst hebben van de statiegeldactie die Albert Heijn 
Brandevoort hield onder haar klanten. Er werd voor maar 

liefst € 152,65 gedoneerd aan deze stichting.

Wethouder van de Brug: “Een veilige en 
stabiele internetverbinding is belangrijk, 
zeker in deze corona-periode, waarin 
veel inwoners vanuit huis werken, 
onderwijs op afstand volgen en waar 
we vooral online onze inkopen doen. 
We zien dat de digitale snelweg steeds 
belangrijker wordt. Denk bijvoorbeeld 
aan zorg op afstand, digitale mantelzorg 
en huisbeveiliging. Met glasvezel kunnen 
we ook onze leefomgeving beter en 
veiliger maken, bijvoorbeeld met slimme 
verkeerslichten die ervoor zorgen dat 
ambulances altijd groen licht krijgen. 

Zorg 
Er zijn nu al diensten beschikbaar 
waarmee ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen als zij een snelle en 
veilige internetverbinding hebben. In 
de toekomst worden dit soort diensten 
steeds belangrijker. Veel ziekenhuizen, 
waaronder ook het Elkerliek, zijn volop 
bezig met de realisatie van e-health en 
zorg op afstand. Dat zijn belangrijke 
aspecten van de zorg van nu en zeker 

voor de toekomst. Het uitwisselen 
van data of informatie tussen patiënt 
en zorgverlener zal hierbij vaak een 
rol spelen. Glasvezel maakt dit soort 
gegevensuitwisseling mogelijk op een 
veilige, stabiele en snelle manier. 

Hoe werkt de aanleg? 
De eerste stap is het aanleggen van de 
glasvezel in de straten. Daarna wordt 
de glasvezel naar de woningen gebracht 
en vervolgens wordt bij de inwoners 
met een abonnement de aansluiting 
in huis gemaakt. Het hele traject in 
een wijk van graafwerkzaamheden tot 
daadwerkelijke aansluiting in huis duurt 
ongeveer een half jaar. 

Tijdens de aanleg kunnen alle 
inwoners en bedrijven uit de wijk 
zich aanmelden voor een kosteloze 
huisaansluiting. Daarvoor kunnen zij 
een abonnement afsluiten bij één van 
de glasvezelproviders. Inwoners van 
Helmond-West ontvangen een bericht 
van Glasvezel Helmond als de aanleg 

bijna is afgerond, zodat ze op tijd kunnen 
beslissen of ze gebruik willen maken 
van een optie binnen het aanbod. 

Glasvezel Helmond 
Dankzij glasvezel wordt door de 
gemeente en lokale partners steeds 
meer samengewerkt aan ontwikkelingen 
voor digitale zorg en veiligheid in 
Helmond. Glasvezel Helmond BV 
is het samenwerkingsverband 
tussen gemeente Helmond en de 
lokale glasvezelspecialist e-Quest. 
Glasvezel Helmond BV zorgt voor een 
glasvezelnetwerk in de straten van 
Helmond waar dit nog niet ligt. 

Meer weten? Kijk dan op 
www.glasvezelhelmond.nl en 
www.helmond.nl/glasvezel. 

Voor vragen over graafwerkzaamheden 
of aansluiting kunt u contact opnemen 
met aannemer SPIE via helmond@
mijnglasvezelaansluiting.nl of 
088-2121045.

Graafwerk voor glasvezel in Helmond-West gestart

HELMOND-WEST Ook de inwoners van Helmond-West kunnen straks gebruik gaan 
maken van glasvezel. Deze week zijn de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het 

glasvezelnetwerk in de wijk gestart. De aanleg van glasvezel is belangrijk om de stad klaar te 
maken voor een digitale toekomst. Na Helmond-West volgen nog de wijken Helmond-Oost, 

Binnenstad en de woningen in Industriegebied-Zuid. 

Wethouder van de Brug: “Een veilige en stabiele internetverbinding is belangrijk, zeker in deze corona-periode, waarin veel inwoners 
vanuit huis werken, onderwijs op afstand volgen en waar we vooral online onze inkopen doen. F | Gemeente Helmond.

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
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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

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Ball (van de serie Ping, Pong en Ball) is nog 
geen vijf maanden oud, maar is pas laat in 
contact gekomen met mensen, waardoor hij de 
socialiseringsperiode gemist heeft. Daardoor is 
hij bang voor mensen en is zijn eerste reactie 
ferm geblaas. We hebben met hem geoefend, 
waardoor hij zich bij een rustige benadering wel 
enigszins laat aaien en dat vindt hij dan ook wel 
fijn, maar hij wordt gauw onzeker. 
Hij kan nog wel leren om zich te hechten aan 

zijn verzorgers; dat zal tijd kosten en veel geduld 
en het is niet zeker wat het eindresultaat wordt. 
Het werkt vaak goed als zo’n katje gecombineerd 
wordt met een al aanwezige goed gesocialiseerde 
kat: dan kan het katje de kunst afkijken van hoe 
je met mensen omgaat en heeft het tóch iets 
vertrouwds om zich heen. 
We zoeken voor Ball rustige, zeer ervaren 
mensen, die hem een omgeving bieden waarin hij 
zich veilig voelt en zich verder kan ontwikkelen. 

Ball

Juwelier STOCKX is al 116 jaar de juwelier 
in de Ameidestraat 8  Helmond.

Met eigen import van juwelen, horloges, parels en trouwringen heeft juwelier Stockx 
voor u altijd mooi en passend cadeau. U kunt bij juwelier Stockx ook terecht voor 
reparaties en eigen design van uw juwelen en reparatie van alle horloge merken, 

ons team staat voor u klaar met eigen goudsmeden en horlogemakers.

Laat u verrassen u bent altijd welkom, Juwelier Stockx. 
www.stockxjuwelier.nl      T: 0492-522460

OOK GEZIEN 
WORDEN?

MEI 2020 • NR. 4 • JAARGANG 1

HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT
ONDERDEEL VAN 

MEI 2020 • NR. 4 • JAARGANG 3
HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met ons op:
Danielle Huissoon T: 06-30 25 25 12 | Christel Sanders T: 06- 30 07 31 81

advertentie@onsbrandevoort.com | advertentie@onsmierlohout.nl

Wij geven ook maandelijks het 
Ons Mierlo Hout Magazine (5.000 exemplaren) en 

het Ons Brandevoort Magazine (4.000 exemplaren) uit.

ONDERDEEL VAN 

 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 
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Enkele onderwerpen: hoeveel treinen 
(personen en goederen) rijden zoal door 
Helmond? Zijn er ontwikkelingen? Is de 
hoeveelheid vracht bijvoorbeeld flink 
toegenomen? Of juist niet? En moeten 
er daardoor aanpassingen aan het 
spoor komen om het allemaal veilig te 
houden? 

Giftreinen: zo’n heikel thema dat dit 
een extra onderwerp verdient. We 
zoeken contact met mensen die er 
zorgen over hebben. Schade aan huizen 
door trillingen. Iemand die hierdoor 
gedupeerd is. Hoeveel schade claimen 
aanwonenden van het spoor? En 
honoreren verzekeraars dat? Of heeft 
dit veel haken en ogen? Voordelen 
mogen natuurlijk ook benoemd worden. 
Economische spinoff bijvoorbeeld, door 
de goede bereikbaarheid van onder 
andere winkeliers in Brouwhorst? 

Hogeschool De Kempel ligt op een 
steenworp van het spoor en is de hoogst 
aangeschreven pabo. Is de goede 
bereikbaarheid ook een belangrijke 
oorzaak voor de populariteit en daarmee 
het succes? De wisselwerking met 

de Automotive Campus. Bijvoorbeeld 
de snelle fietsverbindingen. Ook hier 
is bereikbaarheid een enorme pré. 
De romantiek. We zoeken een oudere 
Helmonder die al tientallen jaren aan 
het spoor woont. Vroeger versus nu. 
Markante gebouwen aan de spoorlijn. 
Bijvoorbeeld het vroegere Van Gend 
en Loos-gebouw. We willen ook graag 
iemand spreken die al jaren op station 
Helmond werkt. Vind men het nieuwe 
station beter en mooier of juist niet?

Ook de verhalen van forenzen zijn 
interessant, die jarenlang tussen werk 
en Helmond pendelen per spoor. Wat 
vind men goed, wat kan anders? Hogere 
frequentie treinen? Aanpassingen aan 
station Helmond? Misschien juist een 
halte weg, om de rit met de sprinter 
vanuit Deurne of Brouwhuis richting 
Eindhoven korter te maken?

Al met al, is er genoeg te vertellen over 
deze bepalende spoorlijn dwars door 
Helmond, waar iedereen enkele keren 
per week voor stil moet staan. 
Deel uw ervaringen met ons, mail naar 
redactie@deloop.eu

HELMOND Weekkrant De Loop gaat een verhalenreeks 
schrijven over het wel en wee van de spoorlijn dwars door 

Helmond. We doen onderzoek en zoeken Helmonders die een 
verhaal hebben over deze lijn. 

Voor en tegens? Spoorlijnperikelen

2 3

't Hout en het spoor
Niet de lusten, wel de lasten

Door: Marinus van den Elsen en Henk Goossens, foto's: RHCe en Marinus van den Elsen.

Ruim honderdzestig jaar geleden werd de spoorlijn tussen Helmond en Eindhoven 
in gebruik genomen. De aanleg ervan had grote gevolgen voor Mierlo-Hout. Door de 

spoorlijn werd ‘t Hout in tweeën gedeeld. Er was weinig mogelijkheid tot inspraak 
en de gronden die nodig waren, werden simpelweg onteigend. Mierlo-Hout kreeg 
geen eigen station en zodoende ondervond het dorp eigenlijk alleen maar nadelen 

van de spoorlijn. De spoorwegovergangen zorgden voor oponthoud en door de 
jaren heen veroorzaakte het treinverkeer heel wat (dodelijke) ongevallen.

De aanleg van het spoor
De spoorlijn in Mierlo-Hout maakte 
oorspronkelijk deel uit van de zoge-
naamde Staatslijn E. De Nederlandse 
regering besloot in 1860 bij wet tot de 
aanleg van een uitgebreid spoorwegnet. 
Dit omdat de meeste Europese landen 
halverwege de 19e eeuw al waren voor-
zien van een uitgebreid spoorwegnet 
en Nederland in dat opzicht achterbleef. 
Door de aanleg van tien zogenaamde 
Staatslijnen zou een belangrijk deel 
van Nederland per spoor bereikbaar 
worden. Om de Brabantse en Limburgse 
steden te ontsluiten en om aansluiting 
te krijgen op enkele buitenlandse spoor-
lijnen werd Staatslijn E tussen Breda 
en Maastricht aangelegd. Het tracé 

maakte een ruime omweg om zoveel 
mogelijk steden te verbinden, te weten; 
Breda, Tilburg, Boxtel (was knooppunt), 
Eindhoven, Helmond, Venlo, Roermond, 
Sittard en Maastricht. Het traject tussen 
Eindhoven en Helmond liep ook over 
Mierlo’s grondgebied. Vanaf 31 augustus 
1863 lagen de plannen ter inzage voor de 
Mierlose bevolking op de secretarie van 
de gemeente. Hierop was te zien welke 
percelen onteigend zouden worden. Het 
ging in totaal om 123 percelen, waaronder 
twee woonhuizen in de Houtschestraat 
(huidige Hoofdstraat) van Peter van 
Vlerken. Inmiddels was er ook een ontei-
geningswet aangenomen, waardoor de 
aankoop van de gronden voorspoedig 
verliep. Al in 1864 kon men beginnen met 

de aanleg van een aarden wal waarop de 
rails kwamen te liggen. De aanleg van 
het spoor vorderde gestaag. Op 25 juli 
van dat jaar waren de gemeente besturen 
van Mierlo en Helmond uitgenodigd voor 
een feestelijke bijeenkomst. Hierbij werd 
de eerste bout op Helmondse bodem 
geslagen ter bevestiging van de rails. Deze 
gebeurtenis vond plaats op de grens van 
de gemeente Mierlo en Helmond in de 
Haagsche Beemden, waar de spoorlijn 
het riviertje de Goorloop kruist. 

Feestelijke opening van de spoorlijn
In november 1865 was het zover; Staatslijn 
E werd geopend. Dat gebeurde in twee 
delen. Op zondag 5 november het traject 
Breda-Venlo en op maandag 6 november 

Maastricht-Venlo. Daarna vonden op die dag in Venlo de geza-
menlijke festiviteiten plaats. Aan de armen was ook gedacht, 
want er werden drie wagons kolen geschonken door de 
Staatsspoorwegen, die verdeeld werden over de halteplaatsen. 
Langs het traject waren veel huizen versierd met de nationale 
driekleur, maar de feestelijkheden gingen helaas grotendeels 
voorbij aan de bevolking van Mierlo-Hout. Wel moeten zij gezien 
hebben hoe staatsman Johan Thorbecke op zondag 5 november 
voorbij reed in een geïmproviseerde trein vanuit Eindhoven in 
de richting van Helmond. Daar arriveerde Thorbecke rond de 
middag. Hij werd welkom geheten door Johannes Bots, kanton-
rechter en lid van de Tweede Kamer en burgemeester Van den 
Dungen. Samen met andere genodigde notabelen nuttigden zij 
een ‘dejeuner’. Harmonie Phileutonia bracht een serenade en 
het gezelschap maakte een rondrit door de stad. Daarbij werd 
tevens een bezoek gebracht aan de in aanbouw zijnde Rijks HBS 
in de Molenstraat. Weer op het stationsplein aangekomen sprak 
Thorbecke zijn dank uit voor de hartelijke ontvangst, waarna hij 
zijn treinreis vervolgde richting Venlo. 

Noodlottig ongeval
Op de dag van de opening vond meteen een noodlottig ongeval 
plaats. Een locomotief had in de loop van de middag het rijtuig 
van Thorbecke teruggebracht van Helmond naar Boxtel. Op zijn 
terugweg naar Helmond kwam de locomotief in botsing met een 
dienstwagen van de spoorwegen die in de tegengestelde rich-
ting reed. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Nuenen. Op de Het spoor rond 1930 

gezien vanaf de 
spoorwegovergang 

Houtschestraat-
Helmondseweg 
(nu Hoofdstraat-

Mierloseweg).  
De stoomtrein komt 

zojuist gereden vanuit 
Helmond. Links 

zijn de telefoon- en 
telegraafmasten te zien 
die parallel liepen aan 

het spoor.

De gemeente Mierlo ijverde al in 1896 voor een eigen station  
in Mierlo-Hout. Uiteindelijk werd Station Helmond-'t Hout  
in 1992 gerealiseerd als derde station van Helmond.

De zomerdienstregeling in 1880.

MIERLO-HOUT Het verhaal heeft een hoog ‘hoe is het mogelijk’-gehalte: 
26 nieuwbouwhuizen van het project Houtse Akker moeten tegen de vlakte, terwijl het project 

nog niet eens is afgerond. De kopers van de 26 woningen zitten met de handen in het haar. 
De bouw is stopgezet en er is geen andere uitweg dan ze weer met de grond gelijk te maken.

Het is een nachtmerrie: de 
energiezuinige woningen hadden twee 
jaar geleden al betrokken moeten 
worden, maar het project liep vertraging 
op en viel later zelfs compleet stil door 
een conflict tussen projectontwikkelaar 
en bouwer. Het is een grote teleurstelling 
voor de kopers, maar daarnaast ook nog 
eens een flinke financiële tegenslag. De 
afbouwgarantie bleek namelijk niets 
waard.

Uiteindelijk is er een extern onderzoek 
naar de bouwtechnische staat van de 
woningen ingesteld en daaruit bleek dat 
er te veel en ernstige gebreken waren 
aan de woningen en ze tot de fundering 
weer afgebroken moeten worden. De 
woningen zijn verloren. 

Vanuit de gemeente zijn er 4 mogelijke 
oplossingen. Ofwel het repareren van de 
woningen, ofwel herbouwen vanaf de 

fundering of volledige nieuwbouw, ofwel 
terugkoop door de projectontwikkelaar 
ofwel terugkoop door de gemeente. De 
gemeente geeft aan dat de laatste optie 
het gunstigst is voor de kopers, ook al 
betekent dit wederom een verlies.

De kopers hebben een advocaat in de 
arm genomen en laten zich adviseren 
wat nu het beste plan van aanpak is. Een 
restschuld lijkt echter onvermijdelijk.

Bizar, maar waar: nieuwbouwhuizen worden gesloopt 
nog voordat ze voltooid zijn

HELMOND Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 
088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele 

ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor 
mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een 

vertrouwelijk gesprek.

Reden voor de overstap naar het 
nieuwe telefoonnummer zijn de hoge 
kosten van het 0900-nummer. Op 
dit moment betaalt de Luisterlijn 
per minuut en voor elk gesprek dat 
binnenkomt. “Hoe meer we worden 
gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze 
manier voorkomen we deze kosten”, 
zegt Leo Noordegraaf, directeur-
bestuurder bij de Luisterlijn. Een 
088-nummer is nagenoeg kosteloos 
voor de Luisterlijn.

Lokaal tarief
Voor het bellen naar het nieuwe 
telefoonnummer 088 0767 000 
betaalt de beller – net als bij het oude 

telefoonnummer – geen extra kosten, 
alleen het normale beltarief. Het 
telefoonnummer is 24 uur per dag 
bereikbaar voor mensen die behoefte 
hebben aan een anoniem gesprek of 
een luisterend oor. Ook nu geldt dat 
het telefoonnummer niet zichtbaar is 
op de factuur van de beller. 

‘Even een stem te horen’
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar 
is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 
op de 10 gesprekspartners de telefoon. 
In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 
320.000 telefoongesprekken. “De 
meeste mensen vinden het fijn om 
écht even van zich af te praten en een 

stem te horen. Het hardop uitspreken 
van gedachten en gevoelens lucht 
vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de 
Luisterlijn bieden een luisterend oor 
en geven even dat steuntje in de rug. 

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht 
bereikbaar voor een vertrouwelijk 
gesprek, per telefoon, chat en mail. 
Door te luisteren helpen 1.500 
professioneel getrainde vrijwilligers 
mensen om zorgen, pijn en verdriet 
(even) het hoofd te bieden.

Meer informatie is ook te vinden op 
www.deluisterlijn.nl.

De Luisterlijn nu bereikbaar op 
nieuw telefoonnummer
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Gruijters heeft deze functie voor bijna 
11 jaar vervuld. Zijn betrokkenheid 
en inzet voor de stad heeft voor fijne 
samenwerkingen gezorgd met onder 
andere de Horecavereniging Centrum. 
Nu heeft hij de voorzittershamer 
overgedragen aan Mark van den 
Bogaard, eigenaar van stadsbrouwerij 
De Deftige Aap. Van den Bogaard was 
vorig jaar al toegetreden tot het bestuur 
en is vanaf nu dus voorzitter. Hij geeft 
aan: “Ik wil voor de achterban een goede 
vertegenwoordiger naar burgemeester, 
wethouders en gemeente zijn. De 
warme band die ik nu al heb, wil ik 
verder versterken. Daarnaast wil ik de 
verdiensten van Hein en het contact 
met de regio behouden en uitbreiden. 
De belangrijkste taak is om nu samen 
goed door de crisis te komen.”

Run for KiKa Lente Fit is voor iedereen, 
want jij bepaalt op welke manier je de 21 
km rent. Loop bijvoorbeeld iedere dag 
2 km, drie keer 7 km of in één keer de 
volledige 21 km. Stippel je eigen routes 
uit, plan wanneer je gaat lopen en geef 
jezelf een energieboost. 
Kom in actie en daag vrienden, familie 
en collega’s uit om samen de uitdaging 
aan te gaan tijdens Run for KiKa Lente 
Fit. 

Jij maakt het verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg het 
genezingspercentage van kinderen met 
kanker met ruim 5%. Concreet betekent 
dit dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen 
extra genezen. Dat zijn 25 kinderen die 

weer een toekomst hebben, 25 gezinnen 
die samen blijven, 25 klaslokalen waar 
geen lege stoel staat. Deelnemers aan 
Run for Kika Lente Fit dragen bij aan 
het doel van KiKa: de genezing verhogen 
naar 95%, zodat nog meer kinderen 
met kanker een toekomst hebben.

Vier de start van de lente
Organisator Rick de Haan: “Met Run for 
KiKa Lente Fit bieden wij een uitdaging 
voor iedereen om weer in beweging 
te komen én een verschil te maken 
voor kinderen met kanker.” De manier 
waarop je dat doet bepaal je helemaal 
zelf, maar houd je wel aan de actuele 
RIVM-richtlijnen. Schrijf je nu gratis via 
www.runforkika.nl in en kom in actie!

Ga fit de lente in met KiKa 

HELMOND De lente komt eraan! Hét moment om de 
hardloopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. 

Rennen met een doel? Doe mee aan Run for KiKa Lente Fit 
en boost jouw fitheid in de strijd tegen kinderkanker. Ga de 
uitdaging aan en loop in totaal 21 km vanuit huis tussen 21 
en 31 maart. Op welke manier en wanneer je dat doet, dat 

bepaal jij. Al meer dan 550 hardlopers gaan de uitdaging aan.

Mark van den Bogaard nieuwe 
voorzitter KHN Helmond

Mark van den Bogaard neemt de voorzittershamer over van Hein Gruijters. 
F | Geert Blenckers. Tekst | Wendy Lodewijk.

HELMOND Mark van den 
Bogaard neemt het stokje 
van het voorzitterschap 
van Koninklijke Horeca 

Nederland afdeling Helmond 
over van Hein Gruijters. 

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

WWW.HELMONDNU.NL

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 de website van Wooninc 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.

Huurder met urgentie kan nu 
zelf zoeken naar woning

HELMOND 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. 

STIPHOUT De mogelijke tweede zonneweide houdt de laatste tijd de gemoederen nogal bezig 
in Stiphout. Er is veel onrust en weerstand, een behoorlijke groep bewoners geeft aan tegen 
een nieuw zonnepanelenpark te zijn. Zij uiten zich massaal langs allerlei kanalen; posters op 

ramen, berichten en groeperingen op social media en er is zelfs een stichting opgericht. 

Anderzijds probeerde Solarcentury 
juist in te laten zien dat een tweede 
zonnepark veel voordelen biedt. Zij 
kregen net zo goed bijval van Stiphoutse 
inwoners, maar de voorstanders treden 
blijkbaar minder naar de voorgrond. 
Het laatste woord is hier nog niet over 
gezegd.

De gemeente heeft nu besloten om, 
zodra er een definitief plan ligt voor het 
zonnepark, een enquête te gaan houden 
onder de omwonenden. 
Op dat moment weet iedereen goed 
waar het over gaat en kan een duidelijk 
standpunt vormen. Met de enquête wil 
de gemeente de meningen peilen en 

goed in beeld krijgen hoeveel mensen er 
voor en tegen zijn. 

Solarcentury heeft een eerdere 
vergunning ingetrokken. Als de aanvraag 
voor een nieuwe vergunning uitblijft 
om wat voor reden dan ook, volgt er 
uiteraard geen enquête.

Gemeente gaat enquete houden over zonnepark Stiphout

F | www.runforkika.nl
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Open
Wist je dat alles wat je jezelf vertelt, wat je denkt, of gelooft, waar 
wordt voor jou? Ons onderbewustzijn gelooft namelijk alles wat 
we onszelf vertellen en dat betekent dat we veel meer invloed heb-
ben op ons denken, willen en voelen dan we beseffen.

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de hersenen van invloed zijn op 
ons gedrag, maar dat ons gedrag ook weer onze hersenen beïn-
vloedt: onze hersenen bepalen wat we zien, hoe we bewegen en 
wat we voelen, en alles wat we doen en meemaken verandert onze 
hersenen. 

Dat betekent ook dat we dus wel degelijk invloed hebben op wat 
we wel of niet denken te kunnen, maar wat we wel of niet denken 
te kunnen is vaak gekleurd door wat ouders, leraren, vrienden, bu-
ren of tv ons vertelden; niet alleen alles wat je jezelf vertelt is waar 
voor jou, maar wist je dat dat ook geldt voor alles wat anderen je 
vertellen? Eenmaal gezegd, zet het zich als overtuiging vast in jouw 
onderbewustzijn en zonder dat je het in de gaten hebt ga je leven 
naar die overtuiging.

Je onderbewustzijn kun je zien als de harde schijf van een compu-
ter: het slaat alles op en soms is een kleine trigger al voldoende om 
een oude overtuiging, of iets wat je allang vergeten was, weer in je 
bewustzijn te brengen. Denk maar aan uitspraken als: “dat is niks 
voor jou” of erger “dat kun jij niet” of “wat ben jij dom”. Of de oude 
uitspraak dat je als je voor een dubbeltje geboren bent, nooit een 
kwartje kunt worden? De valkuil hiervan is dat als je denkt dat je 
het nooit zult kunnen, je het niet eens gaat proberen. Dat dubbeltje 
kan natuurlijk wel degelijk een kwartje worden, want wat zou er 
gebeuren als je denkt: “natuurlijk is dat wel iets voor mij, ik hoef 
alleen maar die stap te zetten?” Denk ook maar aan de oude Pipi 
Langkous uitspraak: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat 
ik het wel kan”. Je kunt het als je denkt dat je het kunt!

Je gedachten bestaan namelijk uit energie en energie volgt altijd de 
aandacht! De kracht van gedachten zit in de kracht van herhaling: 
hoe vaker je iets hoort, ziet of leest, hoe meer invloed het heeft op 
jouw gedachten en hoe meer het werkelijkheid wordt voor jou. Als 
voorbeeld een reclamecommercial op tv: hoe vaker jij ziet, hoort of 
leest dat product A beter is dan product B, hoe meer dat, onbewust, 
waar wordt voor jou en de eerstvolgende keer beland product A 
bijna als vanzelf in jouw winkelwagentje. Je brein, je mind, gelooft 
immers alles wat het verteld wordt!
Om over na te denken!

Groetjes,
Louise

Master Mind

Re-Mind
www.re-mind.eu

kaart

Lou i s e

HELMOND Adcommunicatie, uitgever van Weekkrant De Loop Helmond is verhuisd naar de 
Mierloseweg 244, op de oude locatie van Jumbo Aanhangers. Op de nieuwe plek zit nu zowel 

het kantoor, studio en het distributiepunt van Weekkrant De Loop Helmond. 

DE COMMUNICATIESPECIALIST
RECLAME MAKERS

DE ENIGE ECHT HELMONDSE WEEKKRANT

Uitgever Weekkrant De Loop en reclamebureau op nieuwe plekken

Adcommunicatie en 
KlaasenVandeursen verhuisd!

Op donderdagmorgen wordt de krant 
geleverd op plm. 5 pallets, verdeeld en 
uitgereden naar een kleine 90 bezorgers 
in Helmond. Vroeger zaten de locaties 
op verschillende plekken, maar dit geeft 
nu veel voordelen.

De studio zit in het oude kantoor van 
Jumbo Aanhangers, waar een mooie 
ruimte is betrokken. Hier vind de 
opmaak plaats voor de uitgeverij en 
andere opmaakopdrachten. 

Ook worden hier de klanten van 
KlaasenVandeursen bediend, onder 
andere van der Valk Hotels, de 
Outdoorspecialist en Huijbregts Groep. 
KlaasenVandeursen ontwerp en 
concept, is verhuisd naar een prachtig 
kantoor in de Elzas Passage. 
Logisch, want dit bureau gaat de 
marketing doen van de Elzas Passage. 
Boven de Stadskamer is een fijne ruimte 
betrokken met zicht op het interieur van 
de Elzas Passage.

Nieuw adres:
Adcommunicatie: Mierloseweg 244, 
5707 AV  HELMOND
KlaasenVandeursen Reclame: 
Elzaspassage 15, 5701 RW  HELMOND

DE COMMUNICATIESPECIALIST RECLAME MAKERSDE ENIGE ECHT HELMONDSE WEEKKRANT

DE COMMUNICATIESPECIALIST RECLAME MAKERSDE ENIGE ECHT HELMONDSE WEEKKRANT
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Voor wie is het SEO verbeterplan?
Twijfel je over de huidige inzet van zoekmachineoptimalisatie? Wil je weten hoe je jouw 
budget zeker effectief kan besteden? Of ben je nieuwsgierig naar de samenwerking met 
een online marketingbureau? Vraag nu het gratis gedetailleerde onderzoek aan en wij 
geven antwoord.

Betere zichtbaarheid voor 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
van het SEO verbeterplan

VRAAG NU EEN 
ADVIESGESPREK AAN!

Betere zichtbaarheid voor 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

van het SEO verbeterplan

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

WORDT U SLECHT 
GEVONDEN OP 

INTERNET?
KOMT U HIER ZELF NIET AAN 

TOE OM HET TE VERBETEREN?

Laat ons een 
verbeterplan 

maken en vergroot 
uw vindbaarheid 

op het net.
DE KOSTEN VALLEN MEE!

ZET 2021 GOED IN, 
PAK HET NU AAN!

Anton is geboren in Eindhoven en al jarenlang 
wonend in het mooie Brandevoort. Naast 
regisseur trad hij jarenlang op als zanger onder 
de naam Robin McRay en zingt onder andere het 
Helmond Sport Clublied dat geschreven werd 
door de Mierlose tekstschrijver Wim van den 
Biggelaar. Eind jaren 90 deed hij een opleiding aan 
de Guilford School of Acting om klaargestoomd te 
worden voor musicals en acteerwerkzaamheden. 

Nadat hij de hoofdrol in de 3 Musketiers van Joop 
van den Ende net voor zijn neus voorbij zag glippen, 
besloot hij zelf producties te gaan regisseren. Dat 
begon in het jaar 2000 met The Universal Dinner 
Show. Later zouden nog tal van shows volgen, 
waarvan De Jantjes Middag Show het populairst 
is. Deze show wordt nog steeds opgevoerd in 
Nederland en België. Tevens werkte hij met John 
de Mol sr. aan de productie van de kindertv-serie 
Pépétévé voor Center Parcs in Nederland, België 
en Duitsland. De serie draaide maar liefst 10 jaar. 

Afgelopen december bracht hij in de coronatijd met 
zijn Dutch Show Company elke dag een kerstclip 
uit, die hij regisseerde om de mensen een warm 
hart onder de riem te steken in deze vreemde tijd. 
Dat bracht hem op het idee om zijn regietalenten 
weer eens te gebruiken voor tv-werk. Anton 
werkt al enkele jaren voor Omroep Helmond, die 
tegenwoordig gefuseerd is met ‘Dit is onze wijk’ 
en daardoor nu ‘DitisHelmond’ heet. Hij maakte 
DitisHelmond enthousiast met zijn idee om een tv-
serie te gaan maken voor Helmond TV en kreeg na 
enkele gesprekken van het bestuur groen licht om 
de serie te gaan maken. 
Vanaf januari dit jaar is hij samen met 
scriptschrijfster Karin de Laat, druk aan het werk 
om het toneelstuk “Bloedwijn en gele rozen” om te 
schrijven naar een televisieserie. 

Een behoorlijke klus. Er worden hele nieuwe 
scènes geschreven en de karakters worden verder 
uitgediept in deze psychologische thriller. De 
voornaamste reden voor het maken van de tv-serie 
is, dat hij mensen in Helmond wil verbinden door 
deze productie. Acteurs, actrices, cameramensen, 
geluidsmensen, mensen voor de montage, 
Helmonders die een storyboard kunnen tekenen, 

muzikanten die de muziek arrangeren, zelfstandig 
ondernemers waar Anton contact mee gaat 
zoeken en die hij in de serie wil laten schitteren. 
Denk aan een kapper, een slager, bloemist, een 
bakker, een school, maar ook een coffeeshop 
wordt niet geschuwd. Met z’n allen in Helmond 
een mooie productie maken voor televisie.

Natuurlijk hoopt hij op subsidie van de gemeente, 
hopelijk ziet de gemeente hoe mooi dit project is om 
dit met vele Helmonders te kunnen waarmaken. 
Tevens zijn ze op zoek naar sponsors om een 
ondersteuning te geven aan de serie. Denk aan 
de grote supermarkten die zouden kunnen helpen 
met een hapje en drankje voor de crew. Kortom....
het moet een product worden van zoveel mogelijk 
Helmonders waar we trots op mogen zijn.

Waar gaat de serie over?
Gerard dwingt zijn vrouw Deborah te zwijgen over 
een moord die bij hen in huis is gepleegd, omdat hij 
zijn geliefde gezin bij elkaar wil houden. Niemand 
mag weten wie er is vermoord en waarom. Zijn 
liefde voor zijn echtgenote is zo allesomvattend, 
dat hij van haar eist ook evenveel van hem te 
houden. In zijn dwang maakt hij haar het leven 
zuur en ontpopt hij zich tot een psychopaat.
Langzaamaan worden de angst en spanningen 
Deborah te veel. Nog voordat Deborah naar de 
politie kan gaan, houdt Gerard haar tegen. Als 
Deborah in haar onmacht probeert om hem te 
vergiftigen, is hij woest. Ondertussen vinden 
dochter Kim en buurvrouw Aagje het moordwapen 
en blijken niet alle sporen te zijn uitgewist. 
Compleet uit het veld geslagen, zoekt Kim haar 
heil in verdovende middelen. Twee maanden 
hoort het gezin niets van Gerard. Deborah kan zich 
weer wat ontspannen. Haar dochters en vrienden 
organiseren een feest, een gemaskerd bal. Ze 
hebben een verrassing voor Deborah in petto, 
maar moeten toezien dat het allemaal anders loopt 
dan gepland.

De audities voor de hoofdrollen worden ’s avonds 
gehouden op 14 en 16 April in het LEV-gebouw. Wil 
je auditie doen voor de serie of wil je op een andere 
manier je medewerking geven, stuur dan een mail 
naar tvserie@ditishelmond.nl

BRANDEVOORT ‘Bloedwijn en gele rozen’, dat is de naam van de tv-
serie die opgenomen gaat worden in Helmond vanaf Oktober 2021 onder 

productie van de Dutch Show Company en regisseur Anton van Stekelenborg 
uit Brandevoort. De serie wordt in 6 delen uitgezonden op DitisHelmond TV 

in het jaar 2022. We stellen u voor aan de Brandevoortse regisseur Anton 
van Stekelenborg.

Anton van Stekelenborg maakt 
Helmondse tv-serie

Foto uit het toneelstuk ‘Bloedwijn en gele rozen’. F | Anton van Stekelenborg.
Anton van Stekelenborg. F | Herman Erik Kuiper.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
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; Jan Wijnen vw verjaardag

Donderdag 11 maart
19.00 uur Luciakerk

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

Zondag 14 maart
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Jos Scheepers vw sterfdag; Stefan Malinak vw verjaardag; pastoor Jan der 
Kinderen
vw verjaardag; Annemarie van Bussel-Hendriks vw sterfdag.

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

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, 
Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden.

Zondag 14 maart 
11.00 uur
Miek Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-
Hagebols, Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, 
Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker.

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

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

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

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.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

Uw gaven voor de collecte kunt U overmaken op rekening NL90RABO 0123801184 
van de Damiaan de Veuster parochie te Helmond onder vermelding van ‘collecte’

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

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

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

 

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

HELMOND Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout is altijd op zoek naar nieuwe 
verhalen, nieuwe informatie over de strijders die gevochten hebben voor onze vrijheid. 

Personen die weinigen nog persoonlijk kennen, maar die zoveel hebben betekend dat de 
stichting wil voorkomen dat zij in de vergetelheid raken. 

Harrie Raaijmakers, secretaris bij 
Stichting Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout, is één van de kartrekkers 
als het gaat om het opsporen van nieuwe 
informatie en het graven en zoeken om 
tot een volledige verhaal te komen. Als 
hij iets of iemand tegenkomt waar hij 
het fijne (nog) niet van weet, gaat hij op 
zoek naar het verhaal erachter. Dit keer 
kreeg de stichting uit handen van Henk 
Knapen gegevens aangereikt van Harrie 
Knapen.

Harrie Knapen werd op 14 juli 1911 
geboren in Deurne en vond de liefde bij 
de Mierlo-Houtse Cato van Diepen. Zij 
trouwden op 31 juli 1937 in Mierlo-Hout 
en bleven tot het eind een kinderloos 
echtpaar. Dat laatste zorgt ervoor dat er 
weinig nabestaanden zijn, die nog iets 
over de heer Knapen kunnen vertellen. 
Hij werd als dienstplichtig soldaat 
ingedeeld bij het wapen der infanterie. 
Harrie Raaijmakers heeft meer info 
kunnen achterhalen over dat hij heeft 
gevochten langs de Maaslinie.

In de omgeving van Heumen, bij 

het Maas-Waalkanaal, waren bijna 
alle bruggen opgeblazen door het 
Nederlandse leger. Slechts één 
oversteek, de hefbrug van de sluis, was 
nog begaanbaar. Zo was het land beter 
te verdedigen, was de gedachtegang. 
Harrie Knapen heeft deze brug, 
samen met een andere soldaat en een 
sergeant, heroverd. De strijd vond in 
de vroege ochtend plaats op 10 mei 
1940. Deze overwinning is bijzonder 
te noemen, wetende dat de meeste 
soldaten die bij deze brug gevochten 
hebben, gesneuveld zijn. In Heumen 
staat het ‘Monument voor Nederlandse 
militairen’ ter nagedachtenis aan deze 
24 dappere mensen die hier het leven 
hebben gelaten. Harrie Raaijmakers 
heeft al behoorlijk wat informatie, als 
aanvulling op reeds eerder verkregen 
documentatie, over wat er precies 
gebeurde bij deze brug, kunnen 
verzamelen. Van een oud dagboek 
van de luitenant en een gedetailleerd 
kaartje van alle bruggen over het Maas-
Waalkanaal, tot aan een rouwkaart 
en toekenning van het Bronzen Kruis 
aan Harrie Knapen aan toe. Al deze 

informatie wordt zorgvuldig verzameld, 
uitgeschreven en bewaard, om de 
verhalen levend te houden.

De moed en dapperheid van Harrie 
Knapen werd ook als zodanig erkend. 
In 1948 werd hij, uit de handen van 
Prins Bernhard, onderscheiden met 
het Bronzen Kruis. Deze koninklijke 
dapperheidsonderscheiding werd 
uitgereikt aan personen die zich destijds 
bijzonder moedig en kranig hebben 
verzet tegen de vijand. Daarnaast 
werd het kruis gesierd met de gesp 
voor bijzondere krijgsverrichtingen, 
in het geval van Harrie Knapen was 
dat ‘Nederland mei 1940’. Daarnaast 
heeft hij ook nog de Eremedaille in 
de Orde van Oranje-Nassau mogen 
ontvangen: ‘voor zijn moedige inzet voor 
de verdediging voor ’t vaderland in de 
oorlogsjaren’, staat er in het bidprentje 
voor Harrie te lezen.

Harrie Knapen is op 76-jarige leeftijd na 
een zwaar ziekbed in 1988 in Mierlo-
Hout overleden. Hij ligt begraven op het 
parochiekerkhof St. Lucia.

Harrie Knapen ontvangt 
Bronzen Kruis van Prins 
Bernhard. F | Stichting 
Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout.

Door: Wendy Lodewijk

Harrie Knapen vocht voor onze vrijheid

Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout. 
F | Wendy Lodewijk.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 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
Mierloseweg 244
5707 AV 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 
Mierloseweg 244
5707 AV 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 
(9.00u.-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

OPROEP
Sjef van der Linden is twee in elkaar gevlochten 

trouwringen verloren. De ringen hebben een inscriptie 
en zijn verloren tussen 15 en 20 februari. Ze hebben 
een emotionele waarde voor Sjef, dus wij hopen dat 
iemand de betreffende ringen gevonden heeft en bij 

hem terug kunnen brengen. 
Telefoonnummer Sjef: 06-20 66 96 73.

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

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306.
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WE MOGEN WEER!
ZULLEN WE ‘N  

AFSPRAAKJE MAKEN?
 Tel.: 0492 542 803

Instagram: Barrows.nl
Facebook: Barrows

Tel.: 0492 522 721
Tel.: 0492 476 140
Instagram: 
veromoda_helmond

Tel.: 0492 523 424 Tel.: 0492 538 562 Tel.: 0492 202 014

Tel.: 0649 161 615
Instagram: 
phonestore_helmond

Tel.: 0492 524 411 
0658 920 857
Instagram: Migagifts
Facebook: Migagifts

Tel.: 0682 682 155
Instagram: 
styledokhelmond
Facebook: styledokhelmond

Tel.: 0492 524 051
Instagram:  
durlingerschoenen
Facebook: 
durlingerschoenen

Tel.: 0492 526 239

Tel.: 0492-554 184
Instagram: 
vanuffelenmode
Facebook: vanuffelenmode

Tel.: 0682 673 3 53
Instagram: 
bboxbijoux_helmond
Facebook: bboxbijoux

Tel.: 0492 521 538
Facebook: 
impressionhelmond

Tel.: 0492 347 107

Tel.: 0621 864 353

Tel.: 0492 553 243
Instagram: 
@femme_helmond
Facebook: femme_helmond

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

BBOXbijoux

Tel.: 0492 565 111
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