
de loopweekkrant

E L K E  W E E K  G E G A R A N D E E R D  5 0 . 0 0 0  L I K E S
HELMOND

DIERDONK
5709

HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio  Vrijdag 12 maart 2021

ORANJEBUURT/WARANDE  
5707

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

STIPHOUT
5708

CENTRUM
5701

NOORD
5702

RIJPELBERG
5709

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

BROUWHUIS
5704

WEST
5707

OOST
5703

MIERLO-HOUT
5706

INDUSTRIEGEBIED ZUID 
5704/5705

Ons Marij vertelt:
Helmondse volksverhalen7. Ook jouw stem telt!11. Vrijwilliger van 

de Maand15. NAVO-luchtverde-
digingsoefening 17.

19e Jaargang
nummer 10
Oplage 39.500 exemplaren

LAATSTE NIEUWS: 
WWW.HELMONDNU.NL

 @weekkrantdeloop
 @weekkrantdeloophelmond

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

4 SEIZOENEN
BANDEN
ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Helmond vindt stemmen belangrij k
Wel twijfel over naar welke partij stem gaat 

tweede kamer
verkiezingen

2021

HELMOND Volgende week vinden de Tweede Kamerverkiezingen 
plaats. Voor een optimale werking van onze democratie is het 

belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stemrecht gebruiken. 
Op basis van alle stemmen wordt immers de Tweede Kamer ge-
vormd en de grootste partij neemt vervolgens in eerste instantie 

het initiatief tot de vorming van het (nieuwe) kabinet.

In aanloop naar de aankomende 
verkiezingen heeft Weekkrant De Loop 
opdracht gegeven aan Toponderzoek 
om te peilen hoe de Helmonders denken 
over het stemmen. Toponderzoek is 
een onafhankelijk onderzoeksbureau 

uit Horst dat veelal werkt voor 
overheidsinstellingen in Nederland. Voor 
Helmondse onderzoeken en peilingen 
is er een burgerpanel (TipHelmond 
met op dit moment meer dan 700 
leden) opgericht met mensen die graag 

www.helmondnu.nl

hun mening delen over uiteenlopende 
Helmondse onderwerpen. Zij krijgen 
de vragenlijsten in hun mailbox en 
kunnen deze anoniem beantwoorden. 
Daarnaast wordt er via andere kanalen 
een zogeheten open link gedeeld 
waar Helmonders die niet lid zijn van 
het burgerpanel, alsnog hun mening 
kunnen delen. In de afgelopen twee 
weken zijn alle antwoorden verzameld 
van het onderzoek naar de aankomende 
verkiezingen. In dit artikel delen we 
graag de resultaten met u.

Het belang van stemmen
In hoeverre vindt u het (on)belangrijk 
om uw stem uit te brengen?
96% Van de respondenten vindt het 
(zeer) belangrijk om zijn of haar stem 
uit te brengen. Zie figuur 1 (pag. 3). Als 
toelichting wordt gegeven dat als men 
niet stemt, men ook geen recht van 
klagen heeft op het moment dat de 
Tweede Kamer beslissingen neemt waar 
men het niet mee eens is. Het is één 
van de weinige manieren waarop je als 
burger kunt laten zien welke partij jouw 

standpunten het beste verdedigt, geen 
stem is een verloren stem. Daarnaast 
heeft de politiek een grote invloed op 
ons (dagelijks) leven. De democratie 
moet in ere gehouden worden. 

(Lees verder op pag. 3)

F | Shutterstock
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Weekaanbiedingen
1 kilo voor € 15
2 kilo voor € 25 

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
sliptong 

 Verse tonijn

ambachtelijk
gerookte palingfilet 

100gr voor € 6,95
200gr voor € 13 

100 gr voor € 2,95 

Voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar.

Begeleiding op maat, met plezier en in een veilige sfeer.

Deskundige begeleiding door 
orthopedagoog/hippotherapeut/ACT4Kids therapeut. 

Vergoeding mogelijk vanuit de Jeugdwet.

Kosteloos en vrijblijvend kennismaken.

FOURFEET.NL

Wegens uitbreiding van ons team in Helmond 
zijn wij op zoek naar een partime (24-32 uur) 

(VERKOOP)MEDEWERKER M/V

WEEKEND-MEDEWERKER M/V

Wij zoeken iemand die:
• Verkoop/kassa ervaring in detailhandel heeft
• Verstand van dieren heeft
• Flexibel is
• Kan werken op zaterdag en/of zondag
• Extra kan werken in vakantietijd
• Klantvriendelijk is
• Van aanpakken weet 
• Zelfstanding werken kan

Interesse?
Stuur je sollicitatie met CV per e-mail en zet er even bij 
om welke functie het gaat margon@jumperdiscount.nl
Engelseweg 196, 5705AJ Helmond
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(Vervolg pag. 1)

Welke partij
Weet u al op welke partij u gaat 
stemmen tijdens de Tweede 
Kamerverzkiezingen?
41% van de respondenten gaat op 
dezelfde partij stemmen als de vorige 
keer. 23% kiest juist op een andere 
partij dan de vorige keer. 29% heeft nog 
geen idee. Zie figuur 2.
Als toelichting om op dezelfde partij 
als de vorige keer te stemmen, zegt 
men veelal dat ze zijn of haar partij 
trouw blijven en dat die betreffende 
partij het niet verkeerd heeft gedaan 
de afgelopen periode. De reden om 
juist op een andere partij te stemmen, 
is vaak de ontevredenheid over het 
huidige (corona)beleid. Men is het 
vertrouwen in de politiek verloren en 
wil een andere aanpak, daarom valt de 
keuze op een andere partij dan de vorige 
keer. De reden dat men nog geen idee 
heeft, is vaak dat men twijfelt tussen 
meerdere partijen. Men wil eerst de 
verkiezingsprogramma’s nog goed 
bekijken en eventueel een stemwijzer 
invullen. Een klein aantal respondenten 
geeft aan dat hij of zij nog niet zeker 
is of hij of zij wel gaat stemmen. De 
reden hiervoor is ofwel omdat men 
echt geen idee heeft op welke partij 
ze zouden moeten stemmen of omdat 
ze geen vertrouwen hebben in de 
politici. Daarnaast geven verschillende 
personen aan dat ze zich niet helemaal 
veilig voelen vanwege corona.

Tevredenheid vorige verkiezingen
Kijkende naar de vorige Tweede 
Kamerverkiezingen: vindt u dat de 
partij waarop u heeft gestemd uw 
stem goed heeft gebruikt? 34% Van de 
respondenten geeft aan dat zij vinden 
dat hun stem goed gebruikt is. 41% 
Vindt dat dit deels goed gebeurd is. 19% 
vind juist dat het niet goed gebeurd is, 
5% weet het niet en 1% heeft vorige 
keer niet gestemd. Zie figuur 3.

Degenen die vinden dat hun stem deels 
goed gebruikt is, zijn realistisch en 

geven aan dat er altijd wel iets is waar 
je het niet mee eens bent. Degenen die 
vinden dat hun stem niet goed gebruikt 
is, klagen veelal over dat er niets terecht 
is gekomen van hetgeen waar ze op 
gestemd hebben en dat Nederland weer 
verder achteruit is gegaan.

Prioriteit bij stemkeuze
Bij de vraag wat het meest van belang 
is bij de stemkeuze, kwam vooral naar 
voren dat de standpunten voor bepaalde 
onderwerpen, de inzet van de afgelopen 
jaren en de aanpak van het coronavirus 
tot nu toe, het belangrijkst gevonden 
worden.  
Bij de vraag welke onderwerpen het 
belangrijkst gevonden worden bij de 
stemkeuze, komt vooral de economie, de 
aanpak van het coronavirus, klimaat en 
duurzaamheid, de zorg, pensioenen en 
werkgelegenheid en inkomen naar voren.

Informatievoorziening
Op de vraag waar men de informatie 
vandaan haalt om tot een juiste 
keuze te komen, werden diverse 
informatiebronnen aangehaald. De 
meeste informatie werd echter vergaard 
via televisie en radio, gevolgd door 
zelf zoeken op internet en kranten en 
tijdschriften. Zie figuur 3.

Aanmelden voor TipHelmond?
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die 
ons burgerpanel willen versterken. 
Vind je het leuk om je mening te geven 
over uiteenlopende onderwerpen? 
Ben je betrokken bij de stad en deel je 
graag tips, ideeën of goede raad? Dan 
is TipHelmond echt iets voor jou! Je 
krijgt om de zoveel tijd een vragenlijst 
toegestuurd, die je anoniem kunt 
invullen. Invullen is niet verplicht, je 
kunt bij elk onderzoek zelf beslissen of 
je mee wilt doen of niet. Een vragenlijst 
invullen kost je slechts enkele minuten 
van je tijd.

Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op www.tiphelmond.nl
Hier vind je ook de onderzoeksresultaten 
van eerdere peilingen.

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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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

Digitale informatieavond nieuw zwembad 
op De Braak
Sportpark De Braak ondergaat op dit moment 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. 
Op donderdag 18 maart organiseert de gemeente een digitale informatieavond voor 
omwonenden en andere belanghebbenden. 

Aanmelden digitale informatieavond 
De gemeente organiseert een digitale informatieavond voor omwonenden en 
andere belanghebbenden op donderdag 18 maart (tussen 19.00 en 21.00 uur). 
U kunt zich tot 17 maart aanmelden door een mail te sturen naar 
j.alkema@helmond.nl. U ontvangt uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de 
informatiebijeenkomst een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan de 
digitale bijeenkomst. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen werken we met 
tijdsblokken (tussen 19.00 en 21.00 uur). Tijdens deze digitale informatieavond krijgt 
u meer informatie over het ontwerp en het bouwproces. Ook is er ruimte voor vragen 
en inbreng vanuit deelnemers. 

Meer informatie 
Het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van een nieuw gemeentelijk 
zwembad op De Braak kunt u digitaal inzien via 
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u sinds 
5 maart gedurende zes weken inzien. 

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

• Stiphout-Warande: donderdag 18 maart van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
Van de Brug; 

• Mierlo-Hout: woensdag 7 april van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Dortmans. 

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

Geef uw mening over locaties laadpalen 
in Helmond
Dit jaar plaatst de gemeente 25 extra openbare laadpalen voor elektrische auto’s 
in de stad. Elke laadpaal krijgt twee oplaadpunten en een van de bijbehorende 
parkeerplaatsen wordt oplaadpunt voor elektrische auto’s. Voordat de gemeente 
definitief beslist over de locaties van de laadpalen, horen we graag wat u van de 
voorgestelde plekken vindt. Geef daarom uw mening.

U kunt uw mening geven via www.helmond.nl/laadpunten. Daar vindt u ook meer 
informatie over de oplaadpalen en de kaart met de voorgestelde plekken.

Uitbreiding openbare oplaadpunten noodzakelijk
Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe.  De verwachting is dat er in 2030 zo’n 
1,9 miljoen elektrische auto’s rijden in Nederland. Deze auto’s moeten ook opgeladen 
kunnen worden. Er moeten voldoende laadpunten in Nederland zijn. Daarom 
zorgen alle gemeenten binnen hun grenzen voor de openbare laadstations. Dit is 
vastgesteld in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als onderdeel van het 
Klimaatakkoord. 

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

Sprengenbergweide 35 23-02-2021 plaatsen overkapping OLO 5851019

Jacob van Wassenaerstraat 30 22-02-2021 plaatsen erker met doorlopend afdak OLO 5651905

Duizeldonksestraat 2 22-02-2021 maken uitweg OLO 5846035

Mierloseweg 28 27-02-2021 plaatsen dakterras  OLO 5806201

Akkerweg 26 01-03-2021 vergroten woning OLO 5865105

Coolendonk 26 28-02-2021 Plaatsen dakkapel aan voorzijde  OLO 5865319

  woning 

Veehuisehoeve 1 27-02-2021 plaatsen dakkapel achterzijde OLO 5863637

  woning

Dr. Schaepmanplantsoen 10 01-03-2021 plaatsen  deur in bestaande  OLO 5868525

  schutting 

Steenweg 11 17-02-2021 plaatsen tijdelijke overkapping OLO 5834877

Lungendonk 7 28-02-2021 plaatsen handelsreclame OLO 5865345

Dijksestraat 40 20-02-2021 begeleid wonen ( kamerbewoning) OLO 5826083

Kasteeltuin (1) en Wethouder  18-02-2021 Kappen 2 bomen in de wijk OLO 5832943

Ebbenlaan (1)  binnenstad:  - kasteeltuin (1 boom) 

  - wethouder ebbenlaan (1 boom) 

Rivierensingel (1) en  18-02-2021 Kappen van 2 bomen in de wijk OLO 5833059

Weyerbeemd (1)  Brouwhuis 

Scheepstal (3) en  18-02-2021 Kappen van 4 bomen in de wijk  OLO 5833131

Heikantseweg (1)  Dierdonk

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

Holterbergweide 22 11-12-2020 vervangen garagedeur door pui OLO 5665669

Zoete Kers 25 30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5643635

  uitweg

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

 

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

Martinalidonk 23 01-03-2021 oprichten woning en maken uitweg  OLO 5432771

Baarsstraat 13 01-03-2021 oprichten woning en aanleggen OLO 5577001

  uitweg

Aarle-Rixtelseweg 78A 01-03-2021 oprichten woning OLO 5575507

Rootakkers (1),  01-03-2021 Kappen van 3 bomen in de wijk OLO 5833597

Lieshoutseweg (1),  Schootenseweg (1)   Stiphout 

Rakthof 4 02-03-2021 oprichten loods OLO 5664481

St. Annaplein 22 02-03-2021 Kamerverhuur OLO 5615519

Kamstraat 1 t/m 13 oneven 03-03-2021 transformatie bovenverdieping naar  OLO 5379467

  appartementen 

Rembrandlaan 03-03-2021 kappen van 2 bomen OLO 5833399

Eeuwselspad (1),  03-03-2021 kappen van 5 bomen OLO 5833239

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

Frieslandpad (1),  03-03-2021 kappen van 3 bomen OLO 5833521

Glanzerhof (1), Rijpelbergseweg (1) 

Burg. Krollaan (1) 03-03-2021 kappen van 1 boom OLO 5833671

Baroniehof 169 03-03-2021 wijziging indeling OLO 5774559

Kasteeltuin (1),  03-03-2021 Kappen 2 bomen in de wijk OLO 5832943

Wethouder Ebbenlaan (1)   binnenstad: - kasteeltuin (1 boom) 

  - wethouder ebbenlaan (1 boom) 

Zoete Kers 23 05-03-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5679819

Straakvense Bosdijk 15 05-03-2021 realiseren  erker voorzijde woning OLO 5751757

Rivierensingel (1),  05-03-2021 Kappen van 2 bomen in de wijk OLO 5833059

Weyerbeemd (1)  Brouwhuis 

Scheepstal (3),  05-03-2021 Kappen van 4 bomen in de wijk OLO 5833131

Heikantseweg (1)  Dierdonk 

Baarsstraat 11 08-03-2021 oprichten woning OLO 5711067

Ermgardhoek 5 08-03-2021 oprichten woning en aanleggen  OLO 5564301

  uitweg

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

R en L Recycling                    Lage Dijk 31 Het uitbreiden van het bedrijf met 

Lage Dijk 31C en 31D.

Spirotech B.V.                    Churchill-laan 52 Het uitbreiden van het bedrijf.
 

• 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

Stembureaus Helmond 
Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Hieronder leest u waar u in Helmond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen uw stem 
kunt uitbrengen.

Stembureaus open op 17 maart (7.30 – 21.00 uur)
• Wijkhuis Brede School de Fonkel, Prins Karelstraat 123
• Valkennest (Bethlehemkerk), Sperwerstraat 2
• ROC Ter Aa, Keizerin Marialaan 2
• Gymzaal de Fonkel, Dasstraat 2
• Gymzaal Koekoekstraat, Reigerlaan 40
• Gymzaal Hobostraat, Hobostraat 2
• Wijkcentrum de Boerderij, Harmoniestraat 105
• Speeltuin Leonardus, Monseigneur Swinkelsstraat 24
• Gymzaal Paulus Potterlaan, Paulus Potterlaan 29
• Gymzaal Montgolfierstraat, Icarusstraat 30
• Wijkhuis de Lier, Van Kinsbergenstraat 1
• Wijkhuis de Brem (twee bureaus), Rijpelplein 1
• OBS de Rakt, Baroniehof 212
• Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark 6
• Buurthuis St. Anna, Hoogeindsestraat 24
• Gemeenschapshuis de Loop, Peeleik 7
• Wijkgebouw de Zonnesteen, Rijnlaan 91
• VEKA sporthal, Deltaweg 201
• VEKA kantine, Deltaweg 201
• Sporthal Suytkade , Scheepsboulevard 2
• Gymzaal ’t Baken, Barrierlaan 41
• De Geseldonk, Cederhoutstraat 44
• Café de Koning (zaal), Mierloseweg 301
• Gymzaal de Vendelier, Stepekolk-Oost 53
• Sporthal de Veste (twee bureaus), Biezenlaan 29
• Sporthal Westwijzer (twee bureaus), Cortenbachstraat 70
• Bioscoop Pathé (oude filmhuis), Frans Joseph van Thielpark 5
• Sociëteit Gezelligheid, Prins Bernhardlaan 10
• Zalencentrum de Smed, Dorpsstraat 40
• Gymzaal Gasthuisstraat, Gasthuisstraat 18
• Gymzaal Dierdonk, Dierdonkpark 8 

Stembureaus open op 15 en 16 maart (7.30 – 21.00 uur) voor kwetsbare inwoners
• Wijkhuis Brede School de Fonkel, Prins Karelstraat 123
• Café de Koning (zaal), Mierloseweg 301
• ’t Brandpunt, Biezenlaan 29
• Zalencentrum de Smed, Dorpsstraat 40
• Wijkcentrum de Boerderij, Harmoniestraat 105
• Sporthal Westwijzer, Cortenbachstraat 70
• Wijkhuis de Lier, Van Kinsbergenstraat 1
• Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark 6
• Wijkhuis de Brem, Rijpelplein 1
• Wijkgebouw de Zonnesteen, Rijnlaan 91
• Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11

Bekendmakingen
 

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Gerwenseweg  12-03-2021            23-04-2021                  oprichten 6 OLO 5035111

52, 52A t/m 52E                        appartementen

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

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

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

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

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

Zuidende/Hemelrijksestraat  plaatsen containervoorziening t.b.v.  2020-X1653

Sectie G 3433 afvalinzameling

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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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 11 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.

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  

El Sowah, B. 16-01-2000

Plonka, L.D. 18-06-1997

Zienswijzen indienen

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. Neemt u 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. 

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  

Measho, N. 05-09-1991

Kennisgeving wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om 

maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer in te trekken. 

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid voor het bedrijf aan de Grasbeemd 1

in Helmond.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (4 maart 2021) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 

voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E” 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning 6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E. 

Deze waarde bedraagt maximaal 53 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de 

Gerwenseweg. 

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 12 maart 

2021  gedurende zes weken (t/m 23 april 2021) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

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

Zienswijzen indienen 

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder appartementen Gerwenseweg 52. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 0492.

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.

Sorteerwijzer

Wel PMD
• Plastic verpakkingen

• Metalen verpakkingen

• Drinkpakken

Plastic verpakkingenPlastic verpakkingenPlastic verpakkingenPlastic verpakkingen

• Gecombineerde verpakkingen

Geen PMD Restafval

• Piepschuim

• Klein chemisch afval (KCA) • Hard plastic

Naar Milieustraat

    GRATIS

Plastic en Metalen 
verpakkingen

en Drinkpakken

Plastic en Metalen 
verpakkingen

en Drinkpakken

Geen PMD

Meer info: 
kijk op DeAfvalApp 
of www.deafvalapp.nl

Weggooi tips!

P  Twijfelt u? Kijk dan op 

  afvalscheidingswijzer.nl.

P  Maak verpakkingen leeg.

P  Maak verpakkingen klein.

P Stop verpakkingen niet 

  in elkaar.
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Houdoe!

Naomi Jansen is op zuuk naar Hel-
mondse verhalen voor haar boek 
‘Brabantse volksverhalen’. En dan 
niet zomaar verhalen, maar my-
thes en sagen van vruuger. Doel 
ervan is cultuurbehoud, Naomi 
is lerares van beroep en 34 jaar 
jong. Ze gaat deze verhalen in een 
modern jasje steken, zodat ze weer 
vur iedereen toegankelij k worden 
om te lezen (jong en oud). Het is 
niet haar eerste boek, haar boek 
‘Bredase volksverhalen’ werd heel 
goed ontvangen.
Via social media kwamen we mee 
elkaar in gesprek, ze is nu het boek 
‘Brabantse volksverhalen’ aan 
het schrij ven. En dan komde na-
tuurlij k ook in Helmond terecht, 
zo heeft ze een spannend verhaal 
over de Binderen en ons kasteel 
die ik beide niet kende (mar ik ben 
dan ook gin geboren Helmondse). 
Met veel interesse heb ik ze gelezen 
op de Facebookpagina ‘Brabantse 
volksverhalen’. Een aanrader om 
daar eens een kij kje te nemen.
Ook stonden onder deze verhalen 
veel reacties van Helmonders die 
het verhaal bevestigden, hun had-
den als kind vruuger deze verhalen 
ook geheurd, dat vind ik dan echt 
zo spannend lezen. Ik mog het ver-
korte verhaal ‘De legende van Bin-
deren’ met jullie delen, wat de miste 
Helmonders wel zullen kennen 
mar de import zoals ik dus niet.
Het speelt zich af in het jaar 1230. 
De bewoonster van de burcht, Ma-
ria van Brabant, verdronk hier 
bij na. Tij dens een tocht zakte ze 
weg in het moeras en ze riep uit: ‘Ik 
bin d’r in, ik bin d’r in!’ Gelukkig 
werd ze gered en uit dankbaar-
heid stichtte ze een klooster. 
Het verhaal van het moeras valt 
helaas niet meer te bevestigen, 
maar wat wel zeker is: keizer 

Maria was in die tij d vrouwe van 
Helmond en zij  stichtte het kloos-
ter Binderen rond 1245. Het was 
een rij k klooster, waar veel dames 
van adel hun intrede deden. Maar 
het klooster was wel doelwit van 
strooptochten. Helaas werd het 
klooster in 1650 opgeheven, maar 
bij  de ingang van de kapel van 
Binderen is een laatste overblij fsel 
van de oude abdij  te vinden: een 
versierde grafsteen. 
Binnekort ga ik die steen natuur-
lij k is bezuuken. Naomi vond het 
een eer om ons Helmond te bezuu-
ken met onze mooie verhalen en 
sagen. Samen hebben we een foto 
gemaakt bij  ons prachtige kasteel 
vur bij  deze column. Maar, ze is op 
zuuk naar meer.
Heb jij  als bewoner van Helmond 
aanvullingen of feedback of ken jij  
nog meer volksverhalen (sagen en le-
gendes over Helmond)? Tip Naomi, 
misschien is het wel iets voor haar 
boek ‘Brabantse Volksverhalen’.
Je mag dat doen via de Facebook 
‘Brabantse volksverhalen’ of hun 
Instagram met dezelfde naam of 
via email naomi@woordmagie.nl. 
Ik vind het keiskôn dat jonge men-
sen zich zo verdiepen in de ge-
schiedenis van Brabant en op deze 
manier zorgen dat deze prachtige 
verhalen weer naar boven komen 
en bewaard blij ven in een prachtig 
document.

Heel veel succes Naomi, met je 
boek. En geweldig dat ook Hel-
mond hier een plekje in krij gt. 
Fij n weekend iedereen ,

Gezocht: Helmondse volksverhalen  

Manders: focus op de economie

Het grote voordeel van leven in een 
stad is dat er juist veel van deze 
voorzieningen aanwezig zijn. De 
kwaliteit en toegankelijkheid van 
deze voorzieningen blijken vaak de 
belangrijkste achterliggende reden 
te zijn voor de trek van mensen en 
bedrijven naar de steden. Willen we de 
aantrekkelijkheid van onze stad en de 
werkgelegenheid op peil houden, dan 
moeten we dus breed blijven investeren. 
Daarom investeren we niet alleen in 
onze bedrijventerreinen maar ook in de 
Cacaofabriek, De Braak, meer veiligheid, 
de verbetering van onze (digitale) 
infrastructuur en de vergroening van 
ons centrum.  
Dat centrum speelt een cruciale rol bij de 
versterking van onze lokale economie. 
De op dit moment zwaar getroffen 
middenstand en horeca kan in de 
komende jaren wel wat extra inkomsten 
gebruiken. De bouw van nieuwe 
woningen langs de Zuid-Willemsvaart 
zal zorgen voor een flink aantal nieuwe 
inwoners. Dat betekent op termijn dus 
meer klanten voor de horeca, de winkels 
en meer toeloop bij onze culturele 
podia. Een aantrekkelijke groeiende 

stadsbevolking met vakbekwaam 
personeel trekt weer bedrijven aan 
waardoor er een sneeuwbaleffect kan 
ontstaan. 
Maar die laatste fase in het proces heeft 
nog aandacht nodig. Helmond heeft 
een enorme groeiambitie, maar de 
ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen 
is schaars en vanwege de grote 
veranderingen sluit het aanbod van 
arbeid steeds minder aan op de vraag 
vanuit het bedrijfsleven. 
Dit terwijl er ondanks de crisis juist nu 
veel belangstelling is om te investeren. 
Omscholen en de “de schop in de 
grond” zou je zeggen ware het niet dat 
voor de facilitering en de uitwerking van 
plannen de ambtelijke capaciteit soms 
nog ontbreekt. Hoog tijd dus dat de grote 
bedrijven, het MKB, het onderwijs, het 
maatschappelijk veld en de gemeente 
samen een doe-agenda gaan opstellen. 
Daarom komt het college dit jaar nog 
met een nieuwe economische visie om 
de Helmondse economie maximaal de 
ruimte te geven. Dat is belangrijk want 
er komen in 2022 weer verkiezingen 
aan. Niet voor niets riep een bekende 
politicus ooit ‘It’s the economy stupid’, 

om daarmee aan te geven dat veel 
kiezers stemmen op partijen die zorgen 
voor een goed lopende economie, 
meer werkgelegenheid en een hogere 
welvaart.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De stad is in de mode. Steden worden steeds meer gezien 
als de motor van de economie. Een goed lopende stedelijke 

economie betekent niet alleen werkgelegenheid en inkomsten 
voor onze inwoners en hun kinderen, maar is ook van 

betekenis voor het op peil houden van de infrastructuur, het 
winkelaanbod, sportfaciliteiten en onze maatschappelijke en 

culturele voorzieningen.  

Een bij zondere middag op school…
BROUWHUIS Op maandag 1 
maart gingen instructeurs Loes 
en Laura namens de Helmondse 
Reddingsbrigade De Reddingsklos 
naar basisschool de Korenaar met 
de jeep en de reddingsboot. 

Een van de leerlingen, Lisa, deed 
namelijk haar spreekbeurt over de 
reddingsbrigade! Ze heeft zelfs een leuke 
test gedaan, namelijk of de hele klas in 
de boot paste... En raad eens? Het paste! 
In totaal waren er maar liefst 27 kinderen 
en ze pasten allemaal in de reddingsboot.

Lisa, Loes en Laura in een reddingsboot | F De Reddingsklos
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MEER
DUURZAAM
& SAMEN
& TOEKOMST
MEER GROENLINKS

Nathalie Peijs, Bert Valentijn, 
Mohammed Chahim, Stijn Smeulders, 
Annegien Wijnands en Hans de Mare 

uit Helmond staan achter 
Lilianne Ploumen. 

Minimumloon naar €14 en hogere AOW.

Betaalbaar wonen en 100.000 nieuwe woningen.

Geen eigen risico, ook lagere zorgpremie.

Meer belasting voor milieuvervuilende bedrijven.

Een eerlijke toekomst 
voor iedereen
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Wonen is een recht! Iedereen verdient een betaalbaar thuis
Een woonruimte is, naast eten, drinken en kleding, een eerste levensbehoefte. Niemand kan 

zonder. En toch staat in Nederland – en ook in Helmond – dat grondrecht op betaalbaar wonen 
nog steeds onder druk. Er is jarenlang te weinig - en verkeerd - gebouwd. In Helmond bijvoor-
beeld wel veel duurdere koophuizen voor gezinnen, maar te weinig betaalbare, kleinere woon-

ruimte voor starters en ouderen terwijl ook daar de behoefte groot is. 

Grotere en duurdere koophuizen 
leveren nu eenmaal meer geld op 
voor ontwikkelaars. Als er dan al 
eens projecten met starters- en/of 
ouderenwoningen worden gebouwd, 
dan kopen beleggers die op. Zij 
vermarkten ze tegen een torenhoge 
huur aan mensen die een woning hard 
nodig hebben. Als PvdA vinden we dat 
oneerlijk. Zo verdienen investeerders en 
beleggers er goed aan, terwijl starters 
hun eigen huis nooit bereiken. Bij gebrek 
aan betaalbare seniorenwoningen 
(koop en huur) blijven ouderen zitten 
in voor hen eigenlijk al lang te grote 
gezinshuizen. Sommige landelijke 
politieke partijen zeggen dat 'de 
woningmarkt' moet veranderen. Maar: 

wonen is geen markt! Het is een recht - 
voor iedereen - om te kunnen wonen in 
een betaalbaar huis! 

Zelfbewoningsplicht
Voor het bouwen van huizen en 
appartementen is de overheid op 
allerlei manieren nodig: vaak bezit 
de gemeente de grond; moet er een 
bestemmingsplan worden aangepast, 
of zijn er leningen of subsidies nodig. En 
dat biedt kansen! In Helmond hebben 
we er als PvdA stevig op aangestuurd 
dat de gemeente ervoor moet zorgen 
dat jongeren, doorstromers en ouderen 
een huis kunnen kopen. Natuurlijk 
weten wij ook dat de koopprijzen 
stijgen. Mede daarom hebben we het 

college ruim een jaar geleden gevraagd 
een zelfbewoningsplicht op te leggen 
bij nieuwe woningen die een koopsom 
hebben tot de geldende Nationale 
Hypotheek Garantie-grens. Als we 
kopers verplichten tenminste een 
aantal jaren in het huis te gaan wonen, 
voorkomen we dat beleggers nieuwe 
woningen opkopen om er snel geld aan 
te verdienen. 

Wij zijn blij dat het college die motie 
nu eindelijk heeft uitgewerkt, en 
dat die zelfbewoningsplicht er in 
Helmond gaat komen. Ook willen 
we landelijk de overdrachtsbelasting 
voor starters verminderen en voor 
beleggers verhogen. We willen ook 

dat studieschulden minder zwaar 
meewegen bij het aanvragen van een 
hypotheek. Dat vergemakkelijkt het 
kopen van een huis. 

Voor huurders
Zowel landelijk als lokaal kan er door 
de overheden meer worden gedaan 
om meer inwoners aan betaalbare en 
passende woningen te helpen. Ook wij 
kunnen niet toveren en de wachtlijsten 
ineens wegwerken. Wat wij daar wel 
aan doen? De PvdA staat voor het 
afschaffen van de verhuurdersheffing, 
zodat onze woningcorporaties geld niet 
aan Den Haag hoeven te betalen maar 
weer kunnen gebruiken waarvoor het 
bedoeld is, namelijk het bouwen van 
betaalbare huizen in Helmond. Ook is 

de behoefte aan meer huurwoningen 
groot. Wij willen een stikstofregelgeving, 
waarbij woningbouwprojecten voor-
rang krijgen boven snelwegen en 
bedrijventerreinen. Lokaal kan ook meer 
om het woningtekort tegen te gaan: denk 
aan het mogelijk maken van wonen in of 
boven winkelpanden en het nog meer 
ombouwen van kantoorgebouwen naar 
appartementen. Ook kan de gemeente 
het mogelijk maken bijvoorbeeld in grote 
achtertuinen of vergeten hoekjes in de 
stad kleine woningen te realiseren. 

Zowel landelijk als lokaal doet de PvdA 
er alles aan om iedere Nederlander en 
Helmonder betaalbaar te laten huren en 
drempels weg te nemen om een eerste 
of volgende huis te kopen!

Onze Helmonder 
in Den Haag

Paul Smeulders staat achtste op de lijst 
van GroenLinks en is daarmee de enige 
Helmonder op een verkiesbare positie 
voor de Tweede Kamer. Hij maakt zich 
daar hard voor wonen, werk, sociale 
zekerheid en pensioenen. Ook voor 
Helmond belangrijke onderwerpen. Wij  
willen een eerlijke stad en de tweedeling 
in Helmond verkleinen. Iedereen moet 
mee kunnen doen, moet betaalbaar 
kunnen wonen en kinderen moeten hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Op de 
lange termijn betekent kansen voor onze 
kinderen ook dat we zorgzaam moeten 
omgaan met de natuur en ons klimaat. 

Als GroenLinks wethouder in Helmond 
heeft Paul Smeulders een start gemaakt 
voor het bouwen van een nieuwe wijk 
in Helmond bekend als Brainport Smart 
District (BSD). Dit is een uniek project 
dat landelijk veel aandacht krijgt. In deze 

wijk komt alles terug waar GroenLinks 
voor staat. Het wordt een mooie groene 
wijk met veel water, waar we gaan 
experimenteren met de deeleconomie. En 
om de woningnood aan te pakken, gaan 
we hier snel tijdelijke woningen bouwen. 
GroenLinks vindt het belangrijk dat er in 
deze wijk een plek is voor iedere beurs.

Onze GroenLinks wethouders Antoinette 
Maas en Cathalijne Dortmans hebben 
het werk van Smeulders overgenomen 
in Helmond. Zij werken keihard om van 
Helmond een eerlijke, kindvriendelijke 
en groene stad te maken. Wil je 
dat onze Helmondse kinderen een 
eerlijke toekomst krijgen, vind je dat 
welzijn van mensen belangrijker is 
dan welvaart, maak je je zorgen om 
klimaatverandering? Stem dan voor 
meer toekomst op Paul Smeulders: onze 
Helmonder in Den Haag.

“Ga vooral stemmen”, zegt oud-wethouder Paul Smeulders, 
onze Helmonder in Den Haag. Dat het handig is om een Hel-
monder in de Tweede Kamer te hebben bleek wel met de ‘gif-

buizen’ om Brandevoort. Toen hij hierover benaderd werd door 
bezorgde Helmonders wist hij samen met anderen het tracé te 

schrappen. Resultaat: geen gifbuisleiding door Helmond.

Paul Smeulders | F Jonas van Impe

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Maas: Mij n droom voor Helmond
B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Het is mooi weer, dus we lopen naar 
onze afspraak in Het Speelhuis. We 
passeren het Huis voor de Stad. De deur 
staat er letterlijk open. Voor inwoners 
die er een afspraak hebben, maar ook 
voor een kop koffie in het café op de 
begane grond. Op de parkeerplaatsen 
staan elektrische deelauto’s. De meeste 
mensen die in het centrum wonen 
hebben geen auto. Wonen, werken en 
voorzieningen zoals winkels liggen op 
loop- en fietsafstand. Wie een auto 
nodig heeft, reserveert die eenvoudig via 
een app en haalt ‘m voor de deur op.

We lopen langs het Vliscogebouw 
richting Traverse. Het voormalige 
parkeerterrein is groen ingericht. Het is 
er in de zomer heerlijk koel en als er een 
hoosbui valt kan het water gemakkelijk 
in de grond zakken. In de verte ligt 
de Traverse. Als we dichterbij komen 
valt ons op dat er veel minder auto’s 
rijden en dat de brede middenberm vol 
staat met bomen. We wachten even 

bij het verkeerslicht op de Kanaaldijk. 
Elektrische busjes rijden het centrum 
in om de winkels te bevoorraden. Ook 
hier rijdt veel minder verkeer dan we 
ons van twintig jaar geleden herinneren. 
Daardoor is het centrum veel meer één 
geheel geworden. En de lucht is veel 
schoner. 

We komen aan op onze bestemming. 
De aanblik van Het Speelhuis is gelukkig 
nog hetzelfde: de prachtige kerk met de 
glazen omarming.

In 2040 heeft onze stad meer dan 
100.000 inwoners. Om die te laten 
wonen en werken moet de stad een 
metamorfose ondergaan. Er zijn 
duizenden nieuwe woningen nodig en 
we moeten toe naar nieuwe, moderne 
vormen van mobiliteit. En dat zonder 
het bijzondere DNA van onze stad te 
verliezen. Ik heb u hierboven mijn droom 
voor Helmond in 2040 geschetst. Ik zie 
het helemaal voor me. U ook? 

Antoinette Maas,
Wethouder mobiliteit, 
duurzaamheid & cultuur

We schrijven het jaar 2040. Ik neem u mee naar het centrum van Helmond. We komen met de 
Brainportlijn Helmond Centraal binnen en lopen het stationsgebouw uit. Op het plein voor het station 
lopen, fi etsen of rijden mensen met onbemande elektrische busjes de stad in, op weg naar hun werk. 

We zien een mix van oude en nieuwe gebouwen. Het gebouw waar ooit de Belastingdienst zat is al 
lang geleden omgebouwd tot een wooncomplex. Daarachter staan moderne woongebouwen met 

groene geveltuinen. Bomen en struiken reiken letterlijk naar de hemel. Op de onderste verdiepingen 
wordt gewerkt. We zien ateliers van kunstenaars en andere bedrijfjes. 
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V.l.n.r. Leroy van de Ven, Inge van Dijk en Huseyin Bahar | F Henk van Dijk

STEM
BRABANTS

Huseyin Bahar | 62

STEM
BRABANTS

Inge Van Dijk | 04

STEM
BRABANTS

Leroy Van De Ven | 72

RenÉ Peters | 13

STEM
BRABANTS

CDA Senioren De Peel organiseren webinar
Programma webinar 12 maart
Georganiseerd door ‘CDA Senioren De Peel’
In samenwerking met CDA-Seniorennetwerk 
Brabant, KBO-Brabant en Verontruste Ouderen
Datum: 12 maart 2021
Tijdstip: 13.30 – 16.15 uur
Moderator: Ton Verlind (Ton Verlind Media) 
Programma: Via Zoom, link wordt verzonden 
na aanmelding.

Sprekers/inleiders
Pensioenen:
 • Drs. Rob. B.P. de Brouwer,
  Pensioendeskundige Oud-Voorzitter
  Nederlandse Bond voor
  Pensioenbelangen.
 • Dhr. Manus van Oosterum,
  Voorzitter bestuur Coöperatie EBCC
 • Gerlinde Smink, Co-Founder Coöperatie
  EBCC

Inhoud regelingen
 • Ab Flipse: Financieel- en Claimexpert
  Voorzitter Vereniging Woekerpolis

Wonen / Zorg
 • Inge van Dijk, Kandidaat CDA Tweede Kamer
 • Frans Stienen, Oud-wethouder CDA,
  Gemeente Helmond
 • Leo Bisschops, Voorzitter KBO-Brabant
 • Drs. Henk J. Geene, Adviseur voor Zorg

Start Zoom sessie: 13.30 uur
13.30 - 13.45: Inleiding door Moderator en 

vermelding stellingen
13.45 - 14.45: Onderwerp Pensioenen door de 4 
genoemde sprekers  
14.45 - 15.00: Wisseling sprekers/inleiders 
15.00 - 16.00: Onderwerp Wonen/Zorg door de 4 
genoemde sprekers
16.00 - 16.15: Evaluatie en afsluiting door 
Moderator

Deelnemers kunnen een stelling inbrengen, 
deze dient tegelijk met de aanmelding te worden 
opgegeven om correcte beantwoording mogelijk 
te maken. Voor de behandeling/beantwoording 
hiervan wordt in het betreffende uur in overleg met 
de inleiders ruimte gemaakt.
• Voor de aanmeldingen is een aparte 
 mailbox ingericht. 
• Mail te richten aan: info@verontrusteouderen.nl 

Het is van belang dat in de correspondentie wordt 
vermeld: ‘Deelname Webinar 12 maart’. Op basis 
van die tekst wordt de mail geselecteerd in de 
juiste mailbox. Aanmelder ontvangt een mail met 
daarin de link naar het webinar.

Ook in Helmond pakken we door!

Inge van Dijk, 
Kandidaat 2e Kamer nr. 4, Inge, geboren 
in Helmond “ut Hout” en getogen 
in Bakel. Inge wil de stap naar Den 
Haag maken om zich in te zetten voor 
Brabant. “We mogen trots zijn op de 
vele familiebedrijven die wij in Brabant 
hebben en zich kenmerken door hard 
werken, focus op innovatie en oog voor 
de omgeving. De Brabantse economie 
is een voorbeeld voor Nederland 
waar in Den Haag meer aandacht en 
waardering voor moet komen! Door 
tussen de mensen te staan wil ik in Den 
Haag opkomen voor de hard werkende 
Brabander. Samen met Brabant doen 
waar het om draait!”

René Peters,
2e Kamerlid en kandidaat nr. 13, is een 
echte Brabander geboren en getogen 
in Oss. ”Aan goede bedoelingen geen 
gebrek in Den Haag. Helaas leidt 

dit nog vaak tot maatregelen die op 
papier logisch zijn, maar in de praktijk 
vaak slecht uitpakken, omdat ze niet 
aansluiten bij de werkelijkheid. Het is 
mijn missie om die echte werkelijkheid 
naar Den Haag te brengen."

Huseyin Bahar, 
Helmonder en oud-Statenlid voor de 
provincie Noord-Brabant, staat op 
plek 62. Huseyin vraagt aandacht 
voor de situatie van de ondernemers 
en verenigingen die door corona hard 
getroffen worden.

Leroy van de Ven,
Helmonder en momenteel bestuurslid 
binnen CDA Helmond en penningmeester 
binnen de jongerenorganisatie CDJA, op 
positie 72 van de kieslijst van het CDA. 
Leroy ziet graag meer oog voor de situatie 
van de jongeren, die tijdens de corona 
voornamelijk vergeten lijken te worden.

Enkele lokale thema’s

Verkeer en Mobiliteit: 
Binnenstad bereikbaar en betere 
doorstroming van verkeer met 
aanvullende wegen en wijken voor 
leefbaarheid. 

Cultuur, Sport en Verenigingen: 
Extra impuls voor organisaties en 
evenementen voor meer tijd en 
aandacht voor elkaar.      
Voldoende woningen voor elke porte-
monnee. Meer bouwen, beter bouwen. 
Meer woningen voor jong en oud.

HELMOND Het zijn geen gemakkelijke tijden. Dat vraagt om een 
overheid waar je op kan bouwen. Met visie, lef en draagvlak. 

Want alleen samen bouwen we aan een betere omgeving. Waar 
hard samenwerken loont en we rekening houden met elkaar. 
Stem daarom op de CDA kandidaten uit Helmond en regio.

Samen sterk voor een 
nog beter Helmond.
Stem Brabants, stem CDA.
Nie stèmme, nie mauwe.
www.cda.nl / www.cdahelmond.nl

www.cda.nl / www.cdahelmond.nl
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Burgemeester Blanksma: “OOK JOUW STEM TELT”  
Ik roep iedereen op om gebruik te maken van die stem, het kan veilig.

Waarom zou ik gaan stemmen? 
Omdat ook jouw stem telt! Ben je 18 jaar 
of ouder dan mag je je stem uitbrengen 
bij verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Door te stemmen laat je weten welke 
politieke partij in de Tweede Kamer onze 
toekomst mee mag bepalen. Jouw stem 
bepaalt wie er in de regering komen 
zitten de komende 4 jaar. Door je stem 
uit te brengen bepaal je mee wat de 
toekomst van Nederland is. We leven 
in een democratie waarin iedere stem 
telt. Kortom, maak gebruik van dat recht 
want ook jouw stem kan het verschil 
maken!

Wordt het niet te druk om 
te gaan stemmen?
Dit keer hebben we drie dagen de 
mogelijkheid om te stemmen. 15 en 16 
maart zijn er 11 stembureaus open in 
Helmond en op 17 maart maar liefst 
34 stembureaus. Ben je 70 jaar of 
ouder dan mag je per brief stemmen. 
En als je om welke reden dan ook niet 
in de gelegenheid bent om zelf naar 
een stembureau te komen, dan kun je 
iemand een volmacht geven om voor jou 
te gaan stemmen. Ik verwacht door al 
deze mogelijkheden dat het dus niet te 
druk is op onze stembureaus.

Hoe veilig is het binnen 
het stembureau?
De medewerkers van het stembureau 
letten erop dat mensen afstand 
van elkaar houden. Een mondkapje 
is verplicht. Bij de ingang van het 
stemlokaal staat handdesinfectie voor 
je klaar. Hiermee kun je je handen bij 

binnenkomst en vertrek desinfecteren. 
In de stembureaus zijn extra 
maatregelen getroffen, zoals looproutes 
en kuchschermen. Verschillende keren 
per dag desinfecteren we alles. De rode 
stempotloden worden na ieder gebruik 
opnieuw gedesinfecteerd. Zodat je veilig 
kunt stemmen en de stembureauleden 

en andere medewerkers hun werk veilig 
kunnen doen.

Ik heb een kwetsbare gezondheid,
hoe kan ik dan veilig gaan stemmen?
Speciaal voor mensen met een 
kwetsbare gezondheid zijn op maandag 
15 maart en dinsdag 16 maart er dus 

11 stembureaus in Helmond geopend. 
De stemlokalen zijn zo ingericht dat 
u 1,5 meter afstand kunt houden van 
andere kiezers en van de leden van het 
stembureau. We hebben maar liefst 630 
vrijwilligers bereid gevonden om het 
stemproces in Helmond goed en veilig 
te laten verlopen. Al deze maatregelen 
moeten er voor zorgen dat iedereen 
veilig kan gaan stemmen.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Op www.helmond.nl/verkiezingen 
kunt u alle informatie vinden over de 
verkiezingen en staat een overzicht van 
alle stembureaus. De verkiezingen gaan 
dit jaar dus wat anders dan je gewend 
bent. Daarom vraag ik je om vooraf na 
te denken hoe je wilt gaan stemmen. 
Per post, via een volmacht of zelf naar 
het stembureau gaan. Wie corona-
gerelateerde gezondheidsklachten 
heeft, mag niet naar het stembureau. 
Dan is het mogelijk iemand anders 
voor je te laten stemmen. Daarvoor 
kun je iemand machtigen. Zoals altijd 
moet je nog steeds je stempas en 
legitimatiebewijs meenemen, maar 
vergeet dit jaar ook niet je mondkapje! 
Zo zorgen we met elkaar voor veilige 
verkiezingen.

HELMOND De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. Net als vele andere gebeurtenissen in het afgelopen jaar, gaan de verkiezingen anders 
vanwege het coronavirus. Het organiseren van verkiezingen is een taak van de gemeente en zij doen er alles aan om er voor te zorgen dat u op een veilige manier 

uw stem kunt uitbrengen. Burgemeester Blanksma gaat in op de meest gestelde vragen:

Burgemeester Elly Blanksma | F Gemeente Helmond

Pathé Helmond 
ingezet als stemlocatie 

De Pathé bioscopen zijn al sinds de 
lockdown van 15 december gesloten en 
worden nu multifunctioneel ingezet voor 
maatschappelijke doeleinden. Naast 
de stemlocaties, zijn twee bioscopen 
ingericht als onderwijslocaties (Pathé 
City en Pathé Tilburg) en wordt een 
zaal van Pathé Arena gebruikt voor 
workshops door een stichting die zich 
inzet voor gelijke kansen voor kinderen 
en jongeren in Amsterdam Zuidoost. 

Daarnaast wordt de Pathé bioscoop in 
Ede al langere tijd gebruikt als teststraat.
Jacques Hoendervangers, Algemeen 
Directeur Pathé: “Ondanks dat we nu 
geen films mogen vertonen, zitten we 
niet stil. Onze bioscopen spelen altijd 
al een maatschappelijke rol in hun 
directe omgeving. En juist in deze tijd 
vinden we het belangrijk onze hulp 

aan te bieden voor oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken in 
die omgeving. Wij hebben voldoende 
ruimte in onze bioscopen en kunnen 
zo veilig ingerichte locaties aanbieden 
om het capaciteitsprobleem van de 
stembureaus op te lossen. 

Op deze manier kunnen wij met onze 
gesloten bioscopen toch een bijdrage 
leveren aan de wereld om ons heen.”

De volledige lijst van Pathé bioscopen die 
op woensdag 17 maart als stemlocatie 
voor de landelijke verkiezingen worden 
ingericht:
Arena, Amsterdam-Noord, De Munt,
Zaandam, Maastricht, Helmond, 
Zwolle, Nijmegen, Arnhem, Ede (ook 
op 15 en 16 maart) en Utrecht Leidsche 
Rijn (ook op 15 en 16 maart)

HELMOND Geen film kijken, maar stemmen in de bioscoop! Elf 
Pathé bioscopen doen dit jaar dienst als stemlocatie tijdens de 

landelijke verkiezingen op woensdag 17 maart, waaronder Pathé 
Helmond. De bioscopen zijn verspreid over het hele land en het is 
de eerste keer dat Pathé haar vestigingen inzet als stemlocatie. 

Dit past bij de multifunctionele inzet van Pathé voor maatschap-
pelijke doeleinden nu de bioscopen nog steeds gesloten zijn.

De locaties worden uiteraard volledig coronaproof ingericht zodat overal de 
1,5 meter en hygiëne maatregelen nageleefd kunnen worden.

www.helmondnu.nl

F | Pathé Helmond



12 vrijdag 12 maart 2021 de loop weekkrant HELMOND

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

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

Vanaf nu ook online
te bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

Voor het aftanken, schoonmaken en verhuurklaar maken van (vracht) auto’s, 

halen en brengen naar de klanten en vestigingen behoren ook tot de werkzaamheden.

Rijbewijs BE, C is een vereiste, ervaring in de commerciële dienstverlening is een pre.

Sollicitanten die met (pre) pensioen zijn en wat tijd over hebben genieten de voorkeur.

Voor meer informatie over deze leuke functie in een enthousiast team kunt u contact 

opnemen met Marc Thijssen. Solliciteren per mail geniet de voorkeur.

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij voor 
onze vestiging in Helmond per direct op zoek naar een:

Oproepkracht m/v

Europcar Autoverhuur B.V. 
Vossenbeemd 98, 5705 CL  Helmond

T: 0492-524618  E: helmond@europcar.nl

glasvezelhelmond.nl

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

van een trage verbinding. Je bent klaar voor de 

toekomst want er gaat steeds meer digitaal. 

Kijk op www.glasvezelhelmond.nl voor alle 

mogelijkheden.

Els Veenhuijs (62) geeft al 38 jaar Franse les 
op de Volksuniversiteit Helmond (VUH). Haar 
passie voor de Franse taal is ontstaan in de 
brugklas en is sinds die tijd niet meer verdwe-
nen. Els spreekt haar enthousiasme uit over 
de VUH. ‘Het allerleukste is dat iedereen zich 
op allerlei vlakken – en op een relatief goed-
kope manier - enorm kan ontwikkelen.’ 

Het aanbod op de Volksuniversiteit in Hel-
mond is groot. Wil je werken aan je talenknob-
bel, je persoonlijke ontwikkeling of je kookskills 
aanscherpen? ‘Els vertelt: ‘Je doet niet alleen 
nieuwe kennis op, je leert ook nieuwe mensen 
kennen. Van beginners tot gevorderden. Ieder-
een is welkom.’ 

Gevarieerd aanbod
Els vindt het belangrijk om te blijven naden-
ken over (vernieuwing van) het aanbod. ‘Ik ben 
voorheen bestuurder geweest en toen vroeg ik 
me constant af waar behoefte aan was. En die 
vraag speelt nog steeds vaak door mijn hoofd. 

Ik vind het heel belangrijk om te luisteren naar 
de cursisten en verzoekjes zijn dan ook altijd 
welkom!’ 

Gezellig en leerzaam
De groep van cursisten van Els heeft buiten 
de cursus ook contact met elkaar. ‘Mijn groep 
heeft een groepsapp. In de maanden dat de 
Franse les niet gegeven wordt, spreken de cur-
sisten om beurten bij elkaar af om de taal te 
blijven oefenen. Gezellig én tegelijkertijd leer-
zaam!’ 

Lesgeven in coronatijd?
Els en haar cursisten zijn niet zo’n fan van 
online les. ‘Mijn cursisten willen er graag een 
avondje of middag op uit.’ 
Helaas gaat dat nu niet. 
‘We kunnen niet wachten 
tot we weer mogen starten. 
Ik kijk er naar uit om op 
onze nieuwe locatie, West-
wijzer, elkaar weer te zien!’ 

‘Iedereen is welkom bij de 
Volksuniversiteit in Helmond’ 
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Een leven lang schaamteloos lachen 
en pijnloos eten?

Altijd een gezond en verzorgd gebit?

Bezoek de mondhygiënist want 
voorkomen is beter dan genezen.

Een gezonde mond levert een bijdrage aan een gezond lichaam. 
Er is geen verwijzing van de tandarts nodig. Tot 18 jaar wordt de 

mondhygiënist volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Maak vandaag nog een afspraak 
bij MondVit Mondhygiënisten.

Julianalaan 2 (Vita-liek gebouw) Helmond 
T: 0492-320130     www.mondvit.nl     info@mondvit.nl

Ingrun Martens, Evelien van der Lee, 
Monic Verhoeven, Brigitte van Lieshout

‘Stralen doe je met een gezonde mond’ 
Dit is het thema van de landelijke 
Week van de Mondhygiënist die 
gehouden wordt in de week van 15 
tot en met 21 maart 2021. Heb je 
last van bloedend of terugtrekkend 
tandvlees? Heb je last van slechte 
adem? Wil je je tanden een paar 
tinten lichter? Wil je af van rook, 
koffie- of wijnaanslag of heb je 
tandsteen? En wil je de kans op 
gaatjes zo klein mogelijk maken? 
Kies voor een professional die 
specialist is in het behandelen 
van tandvleesproblemen en 
het voorkomen van gaatjes: de 
mondhygiënist. 

Niet alleen in de week van de 
mondhygiënist, maar de hele maand 
maart en april bent u welkom bij ons 
voor een gratis tandvleescheck van 15 
minuten (alleen nieuwe patiënten). Dit 
om de gezondheid van uw mond te 
bepalen en zo nodig advies te verstrekken 
over een goede mondverzorging. 
MondVit Mondhygiënisten is gevestigd 

in het Vita-liek gebouw waar wij werken 
met 4 ervaren mondhygiënisten in 
een moderne nieuwe praktijk. De 
mondhygiënist is dé professional in 
preventieve mondzorg en voorkomt 
mondproblemen voor ze ontstaan. Wij 
werken aan een betere mondgezondheid 
voor jong en oud. Met een regelmatig 
bezoek aan de mondhygiënist kun je 
namelijk mond- en tandvleesproblemen 
voorkomen. Voorkomen is tenslotte 
beter dan genezen. De mondhygiënist 
is toegankelijk zonder verwijzing 
en behandelingen worden over het 
algemeen voor een groot deel vergoed 
door de zorgverzekeraar indien er een 
tandartsverzekering is afgesloten. 
Bovendien is mondzorg voor kinderen 
tot 18 jaar gratis. Dit valt onder de 
basisverzekering.
Wij gunnen nóg meer mensen een 
stralende, gezonde lach en hopen u snel 
in onze praktijk te mogen begroeten. U 
kunt ons bellen of een e-mail sturen 
voor het maken van een afspraak: 0492-
320130 of info@mondvit.nl.

Het team van MondVit | F Dagmar van Lieshout

Leden Helmond Aktief welkom 
geheten bij  Helder Helmond

Door het coronavirus hebben we dit mooie 
moment niet samen kunnen vieren. De leden van 
Helmond Aktief hebben daarom allemaal thuis 
een welkomstpakket mogen ontvangen. Alle leden 
konden op deze manier afzonderlijk van elkaar 
toch nog proosten op het heugelijke feit. Mede-
oprichter Helmond Aktief Arno van Mullekom 
en Henrietta van Mullekom, weduwe van mede-
oprichter Theo van Mullekom, ontvangen de 

eerste jubileumpakketten vanuit fractie en bestuur 
Helder Helmond. Het was in eerste instantie het 
idee om een grote receptie te houden. 

Dit zal op een later moment alsnog gevierd gaan 
worden. Nog geen lid van Helder Helmond? Word 
lid en ontvang ook dit leuke welkomstpakket! Stuur 
dan uw gegevens op naar stemhelderhelmond@
gmail.com

HELMOND Helder Helmond heeft deze week alle leden van Helmond Aktief 
welkom geheten met een speciale actie. Beide verenigingen zijn reeds samen-

gegaan in één lokale vereniging: Helder Helmond. 

Arno en Henrietta van Mullekom | F Helder Helmond
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INFORMATIEBIJEENKOMST 
ZONNEWEIDE VENSTRAAT STIPHOUT

Op dinsdagavond 23 maart vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur organiseert Solarcentury een digitale 
en interactieve informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij aan u de 

huidige stand van zaken, het 3d ontwerp en de mogelijkheden om (financieel) mee te doen en te 
profiteren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat deze zonneweide volledig in handen komt van de 

omgeving, schooldaken of andere (maatschappelijke) daken worden voorzien van zonnepanelen en 
particulieren in de omgeving korting krijgen op hun energierekening. Veel is mogelijk en daarover 

gaan we graag met u in overleg, tijdens de informatiebijeenkomst of daarna.

Mocht u alvast wat meer willen weten over Zonneweide Venstraat Stiphout 
kijk dan alvast op de website 

www.solarcentury.com/nl/zonneweides/helmond-stiphout/
schetsplan-helmond-stiphout/

Onder het kopje “veelgestelde vragen” kunt u ook zien welke vragen andere mensen 
reeds hebben gesteld. 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar celine.berserik@solarcentury.com
Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen.

www.solarcentury.com

Stiphout Vooruit en hoofdtrainer 
Mario Plugers verlengen samenwerking

Het bestuur is tevreden over de huidige 
samenwerking. De ambitie van het bestuur is dat 
de selectie van het eerste en tweede elftal een 
hechte groep vormt, aanvallend voetbal speelt 
en aansluiting vindt bij de rest van de vereniging 
op sociaal vlak en het verenigingsleven in het 
dorp. Al deze aspecten worden onder leiding 
van Mario naar volle tevredenheid ingevuld.

Op sportief vlak is het de ambitie om zowel met 
het eerste als tweede elftal te promoveren naar 
de derde klasse. In de afgebroken seizoenen 
lag de selectie hiervoor op koers. Ook volgend 
seizoen staat deze ambitie overeind.
Ook met de overige stafleden zijn de afgelopen 
weken gesprekken gevoerd. De volledige staf 

heeft toegezegd in dezelfde samenstelling door 
te gaan in het nieuwe seizoen. Het bestuur is 
blij met deze ontwikkeling en wenst spelers en 
staf succes de komende tijd, in voorbereiding 
op het nieuwe seizoen. Hopelijk mogen we 
onze supporters snel weer verwelkomen, zodat 
iedereen onze selectie volop kan steunen langs 
het veld.

STIPHOUT Het hoofdbestuur en hoofdtrainer Mario Plugers hebben 
overeenstemming bereikt over verlenging van de samenwerking. Ook in 

seizoen 2021-2022 staat Mario als hoofdtrainer voor de selectie. Na twee 
seizoenen onder zijn leiding, waarbij de competitie vanwege het corona vi-
rus niet is uitgespeeld, hopen alle betrokkenen nu wel een volledig seizoen 

te kunnen werken met elkaar.

Winkelcentrum De Bus – 
waar komt die naam toch vandaan? 
HELMOND-NOORD Waar komt de naam van winkelcentrum De Bus toch van-
daan? Onze redactie kreeg deze vraag binnen, de vraagsteller gaf aan dat zelfs 

de beheerster van het winkelcentrum geen idee had hoe het winkelcentrum aan 
haar naam kwam. Reden voor ons om dit eens uit te zoeken.

Een eerste rondvraag leverde niets op. Iedereen 
kent het winkelcentrum wel, maar weet niet waar 
die naam vandaan komt. Vervolgens zijn we het 
internet in gedoken. Daar is veel informatie te 
vinden over het betreffende winkelcentrum, maar 
niet echt over de naamgeving. We zochten verder. 
Uiteindelijk hadden we de juiste zoekopdracht te 
pakken en vonden we een paar sites (waaronder 
www.geschiedenishelmond.nl) waarop te lezen 
is dat vroeger, toen het winkelcentrum nog niet 
bestond, een straat daar ‘De Bus’ heette. Bij het 
bouwen van het winkelcentrum hebben ze de 
straatnaam overgenomen. Tot zover de verklaring 
van de naam.

Toch vond de redactie deze verklaring nog niet 
helemaal afdoende en zocht verder. ‘De Bus’ is als 
straatnaam immers ook niet bepaald doorgaans. 
We zaten echter al vrij snel op een dood spoor, 

omdat een zoekterm als ‘De Bus’ te veel hits 
geeft over ofwel het winkelcentrum, ofwel het 
openbaar vervoersmiddel. Ineens zagen we het 
licht: stadsgids Jan van Bussel weet hier vast het 
antwoord op! Jan weet zowat alles over onze mooie 
stad en haar geschiedenis.  En dat was een schot in 
de roos: Jan wist precies te vertellen hoe het zat. 
Vroeger, we praten over vóór 1880, waren in het 
betreffende gebied alleen een aantal boerderijen te 
vinden. Voor de rest bestond de omgeving uit veel 
groen. Het gebied werd in het Helmonds ‘De Búsch’ 
genoemd (dus met een klinkerklank tussen de ‘uh’ 
van bus en de ‘eh’ van bes in), het is eigenlijk een 
dialectwoord voor bosjes of struiken. Toen vanaf 
1900 alle straten namen kregen in Helmond, is 
deze naam overgenomen en heette de betreffende 
straat met boerderijen voortaan De Bus. Toen in de 
jaren ’70 het winkelcentrum op die plaats gebouwd 
werd, kreeg het vanzelfsprekend ook die naam.

Door: Wendy Lodewijk 

Eén van de ingangen van winkelcentrum De Bus | F Wim van den Broek

Belastingvoordeel voor mensen met een ziekte of beperking

Zorgkosten terug via de belasting
In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg 
over het invullen van de belastingaangifte 
over het jaar 2020. Rekenvoorbeelden 
verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen 
worden terugverdiend.

Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk 
niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt 
het inkomen voor de berekening van eigen bijdragen 
voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor 
gaan ook die eigen bijdragen naar beneden, 
waardoor je mogelijk ook meer zorgtoeslag of 
huurtoeslag krijgt. 

Ook als het inkomen laag is en iemand geen 
belasting hoeft te betalen, kan hij toch belastinggeld 
terugkrijgen vanwege extra zorgkosten.

Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie 
en praktische tips over de aftrek via de 

aangifte inkomstenbelasting, maar ook 
over andere belastingvoordelen zoals de 
jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek 
voor ondernemers met een arbeidshandicap, 
de aftrek van premies voor lijfrentes voor een 
gehandicapt (klein)kind en aftrek voor tijdelijk verblijf 
thuis (weekenden en vakanties) van verwanten die in 
een instelling wonen.

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een 
beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig 
organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee 
het grootste netwerk in Nederland van mensen met een 
beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee 
miljoen mensen.
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Linda: “Ik heb een passie voor lesgeven”
Vrijwilliger van de Maand

Helmond: In het kader van Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wil het vrijwilligersveld meer 
mensen oproepen om zich in te zetten voor een ander. In het kader van de landelijke campagne 

‘Mensen maken Nederland’ delen wij de vele verschillende gezichten achter de vereniging. In 
februari is Linda van den Heuvel (40) onze Vrijwilliger van de Maand: “Die enthousiaste snoetjes 

van de kinderen zijn onbetaalbaar.”

Hoe ben je als vrijwilliger in 
onze vereniging gerold?
“Dat is een goede vraag. Ik begon als 
6-jarige met het volgen van zwemlessen. 
Op een gegeven moment ben ik als jong 
meisje van 15 of 16 jaar hulpinstructeur 
geworden. Ik weet er eigenlijk niet 
zoveel meer van. Ik gaf mee zwemles, 
volgde een opleiding instructeur en 
diverse Varend Redden-opleidingen en 
ben zo blijven hangen. Het ging eigenlijk 
allemaal vanzelf. In het dagelijks leven 
ben ik leerkracht op een basisschool, 
dus je kunt wel zeggen dat ik een passie 
heb voor kinderen lesgeven.”

Wat zijn jouw taken binnen
onze reddingsbrigade?
“Nou, ik doe nogal wat vrijwilligerswerk. 
Ik ben onder meer voorzitter van de 
vereniging, het bestuur en van de EHaD/
Varend Commissie. Als voorzittend 
bestuurslid toon ik interesse in alle 
commissies en zorg ik dat ik op de 
hoogte blijf van alle ontwikkelingen. 
Daarnaast maak ik geregeld een praatje 
met andere vrijwilligers om te checken 
of ze bij ons goed in hun vel zitten. Ik 
vind een goede sfeer heel belangrijk, dus 
daar steek ik veel energie in. Er komt 
een hoop kijken bij het besturen van 
een vereniging. Bij Varend zijn we onder 
andere bezig met het organiseren van 
bewakingen, vaaropleidingen, kinderen 
enthousiasmeren voor het varen, 
vaardagen organiseren en het clubgebouw 
onderhouden. Voor EHaD (Eerste Hulp 

aan Drenkelingen) moedigen we de 
deelname aan wedstrijden aan. Daarnaast 
ben ik trouwens ook nog gewoon 
instructeur. Ik vul geregeld de gaten in bij 
de zwemlessen op zaterdagmiddag.”

Hoe voelt het om je steentje 
bij te dragen?
“Ik vind het belangrijk om een steentje 
bij te dragen aan de maatschappij. Het 
geeft een goed gevoel als je iets voor 
een ander doet. Ik vind dat we een mooi 
doel hebben, namelijk kinderen leren 
zwemmen en redden. Het is een goed 
maatschappelijk doel; je kunt echt iets 
betekenen voor de mensen. Bovendien 
kan ik er mijn passie en energie in 
steken, dat voelt ook heel fijn.”

Wat haal je zelf uit het 
vrijwilligerswerk?
“Stress. Nee, grapje. Vooral 
vriendschappen en samen iets voor 
de maatschappij betekenen. Ik vind 
het heel mooi dat je iets doet voor 
anderen zonder dat je daar iets voor 
terug hoeft te hebben. Dat vind ik bij 
anderen ook altijd een hele mooie 
eigenschap. Ik vind het prima als 
mensen dit niet willen, maar het heeft 
wel iets onbaatzuchtigs. Je krijgt er 
trouwens niet helemaal niks voor terug: 
de kleine dingen tellen ook mee, zoals 
een barbecue met alle vrijwilligers, een 
kerstpakket en waardering van ouders 
en kinderen. Ik vind het zelf ook fijn om 
te kunnen zwemmen en bewakingen 

te doen of andere mensen te leren 
varen. Die enthousiaste snoetjes van de 
kinderen als ze naar een nieuw badje 
mogen of mee op kamp zijn geweest – 
onbetaalbaar!”

Wat vind je van onze vereniging 
en haar vrijwilligers?
“We hebben echt een vereniging 
waar mensen met veel passie hun 
vrijwilligerswerk doen en daar hun 
vrije tijd en moeite in steken. Onze 
reddingsbrigade bestaat uit een hoop 
verschillende mensen met allerlei 
diverse taken. Je hebt veel verschillende 
vrijwilligersrollen bij onze vereniging. 
Ik vind het heel mooi dat je samen het 
geheel draagt. Iedereen krijgt een kans 
om erbij te horen. Het zou wel fijn zijn 
om wat extra vrijwilligers te hebben. We 
hebben nu zoveel mensen die echt veel 
doen en het zou fijn zijn om hen wat te 
kunnen verlichten. Het is mooi om te 
zien dat onze vrijwilligers van alles voor 
de vereniging willen betekenen, zoveel 
ze kunnen. Ik waardeer dat enorm en ik 
ben er trots op om voorzitter te zijn van 
zo’n mooie vereniging.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om een 
handje te helpen?
“Dat is kort maar krachtig: doe iets wat 
je met passie kunt doen. Zorg dat je veel 
voldoening kan halen uit wat je doet. 
Het moet je energie geven, dan kun je er 
enorm veel uit halen. Bij ons is iedereen 
welkom en mag iedereen helemaal 
zichzelf zijn.”

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

Linda is Vrijwilliger van de Maand | F De Reddingsklos

Samenwerking Zorgboog
en Missiezusters van het

Kostbaar Bloed

In Aarle-Rixtel staat een prachtig 
klooster in het Aarle’s Broek, een 
buitengebied van Aarle-Rixtel. Hier 
wonen 25 Missiezusters van het 
Kostbaar Bloed.
Overste Zr. Marie Benedicte: "De 
zusters ervaren dat naarmate ze 
ouder worden, er steeds meer 
behoefte is aan professionele zorg. 
Daarom zijn we in gesprek gegaan 
met de Zorgboog over een mogelijke 
samenwerking. Van groot belang voor 
de zusters is dat zij zo lang mogelijk 
in hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen, ook al wordt de zorg 
complexer. Juist in een klooster 
wordt er naar elkaar omgekeken én 
voor elkaar gezorgd."
Wil van de Laar, lid raad van 
bestuur de Zorgboog vult aan: "Wij 
onderschrijven het principe om 
de eigen regie te behouden en de 
wens om te wonen en te leven in 
een gemeenschap waar zusters 
veel voor elkaar kunnen en willen 

betekenen. Met deze samenwerking 
voegen we vanuit de Zorgboog extra 
kennis en kunde toe. Hierdoor is het 
voor de zusters mogelijk om hun 
vaste zorgverleners in het klooster 
te behouden. En blijven hiermee 
de religieuze normen en waarden 
gerespecteerd."
Bij de Zorgboog staan we klaar 
voor alle generaties. Iedereen, 
ongeacht welke leeftijd, kan bij ons 
terecht voor een breed pakket aan 
diensten in zorg, wonen en welzijn. 
Van zwangerschapsbegeleiding, 
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg 
tot gemaksdiensten, cursussen en 
verpleging en verzorging. U vindt 
ons in een woonzorgcentrum bij u 
in de buurt, in onze thuiszorgwinkel 
in Helmond of we komen bij u 
aan huis. Zo krijgt u altijd de beste 
zorg. Dagelijks zetten zo’n 2600 
medewerkers en 1300 vrijwilligers 
zich in voor de zorg en dienstverlening 
aan cliënten en bewoners.

AARLE-RIXTEL Op 25 februari is, met in achtneming van de 
coronaregels, op feestelijke wijze een samenwerking onder-
tekend tussen woonzorgorganisatie de Zorgboog en de Mis-
siezusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Door deze 

samenwerking is het mogelijk dat de zusters verantwoord 
thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

V.l.n.r. Zr.Madeleine Bouman (vertegenwoordiger van Dr. Zr.Magdalena Mikus);
Overste Zr.Marie Benedicte Schildkamp; Wil van de Laar | F Zorgboog

Collecte Amnesty in coronatijd
Niet aan de deur, maar digitaal

Jaarlijks levert de collecte zo’n 1,2 miljoen euro op. Het geld 
wordt gebruikt in de strijd voor mensen die ten onrechte 
gevangen zitten, worden gemarteld of gediscrimineerd 
zijn voor wat ze zeggen of wie ze zijn. Amnesty is overheid-
onafhankelijk en is afhankelijk van de inzet en donaties. Omdat 
de deur-collecte niet mogelijk is, gaat Amnesty nu proberen 

het bedrag digitaal bij elkaar te krijgen. Op social media is 
Amnesty een campagne gestart die het mogelijk maakt om 
een online collectebus aan te maken. Hiermee kun je je digitale 
contacten uitnodigen om te doneren. Daarnaast is er een QR-
code beschikbaar. Scan je die code dan kun je ook ieder bedrag 
naar keuze overmaken naar Amnesty.

REGIO Ieder jaar in maart trekken normaal gesproken vrijwilligers van 
Amnesty erop uit om te collecteren. Dit jaar bellen ze niet bij u aan. De 
veiligheid en de gezondheid van de collectanten en van de mensen bij wie 
wij wordt aangebeld is het allerbelangrijkst. Daarom wordt de collecte dit 
jaar volledig online georganiseerd.

F | Amnesty
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Gloednieuwe acties

�  5 jaar fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar

�  5 jaar of de eerste 100.000 km gratis onderhoud

�  5 jaar gratis pechhulp

�   Verlaag het leasebedrag
met de inruilwaarde van je eigen auto

Ontvang nu tijdelijk 5 jaar fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar, bij aanschaf 
van een uit voorraad leverbare CR-V, Civic, Jazz of Honda e.

Bekijk de acties op:
gvandenakker.nl/acties

Honda HR-V Elegance
Dit model is standaard rijk uitgerust met o.a. automaat, 
navigatie, achteruitrijcamera en stoelverwarming. 

20 x 2,6

*Genoemde prijzen zijn berekend o.b.v. een looptijd van 60 maanden en een verbruik van 10.000 km per jaar. 

Scan 
de code

Direct uit voorraad leverbaarGew� n bij G� rt
c

�  5 jaar �  5 jaar � fabrieksgarantie, i.p.v. 3 jaar

Private lease
€519,-

v.a. 399,-
p/mnd*

Veghel: Eisenhowerweg 17
T. (0413) 34 22 28
E. veghel@gvandenakker.nl

Helmond: Lagedijk 15
T. (0492) 54 36 94
E. helmond@gvandenakker.nl

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
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www.jantjebeton.nl

Rozenhart 
voor de zorg

Er is een jaar lang gewerkt, gezorgd en gebuffeld door alle medewerkers in 
de zorg. In het kader van Internationale Vrouwendag wil Vrouwen van Nu 
provincie Noord-Brabant de zorg laten weten dat ze er niet alleen voor staan 
en dat er aan hen gedacht wordt in deze coronaperiode. Het is mooi om dan 
gezamenlijk hier een bijdrage aan te geven.

Naast het Elckerliek Ziekhuis zullen nog vier ziekenhuizen een rozenhart van 2 
meter bij 1 meter aangeboden krijgen. Dat zijn: ziekenhuis Bernhove in Uden en 
als laatste het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Op maandag 15 maart worden 
vervolgens het Amphia ziekenhuis in Breda bezocht en ziekenhuis Bravis in 
Roosendaal. Elk rozenhart zal overhandigd worden door afgevaardigden van 
Vrouwen van Nu in Noord-Brabant.

Rozenkweker Advance Roses uit Berkel en Rodenrijs heeft de Vrouwen van 
Nu ondersteund, waardoor het mogelijk is om het rozenhart te maken en 
onze grote dank over te brengen aan de zorg op deze vijf locaties. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: Vrouwen van Nu provincie Noord-Brabant,
Vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com of mevrouw Jannie 
Meeuwisse (06 81 81 29 25), coördinator van deze ludieke actie via hetzelfde 
mailadres of bij mevrouw Marjo Klaus (06 37 32 12 63), voorzitter van het 
provinciaal bestuur van de Vrouwen van Nu provincie Noord-Brabant.

HELMOND Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, bood Vrouwen van 
Nu provincie Noord-Brabant (4.000 leden) een gigantisch groot hart, 
opgevuld met 180 rozen, aan aan alle medewerkers van het Elckerliek 
Ziekenhuis in Helmond. In het Elckerliek werd precies een jaar geleden 
op 8 maart 2020 de eerste Covid-patiënt opgenomen. Vrouwen van Nu 
heeft ontzettend veel waardering voor de grote zorg die al het personeel 
in alle ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen gegeven hebben 
en nog steeds met hart en ziel geeft. En wil ze daarom extra in het 
zonnetje zetten.

30.000 collectanten van clubs in actie voor buitenspelen
Jantje Beton helpt clubs én kinderen in kwetsbare speelposities 

Buitenspelen in de knel
Slootjespringen, verstoppertje doen 
in de straat of buiten met vriendjes de 
wereld ontdekken. Een leven zonder 
buitenspelen is ondenkbaar voor 
kinderen. Spelen is superbelangrijk, 
maar niet vanzelfsprekend. 3 op de 10 
kinderen spelen niet of slechts 1 keer per 
week buiten. Voor kinderen in kwetsbare 
speelposities is buitenspelen vaak 
onmogelijk. Zoals voor kinderen met een 
handicap. Bovendien kunnen steeds 
meer kinderen niet lid worden van een 
club of vereniging. Deze kinderen zijn 
aangewezen op een speelplek in de buurt. 
Deze zijn vaak verouderd, onbereikbaar 
of worden wegbezuinigd. Buitenspelen 
is de afgelopen maanden nog nooit zo 

vaak onderwerp van gesprek geweest. 
75% van de kinderen beweegt minder 
tijdens de lockdown dan daarvoor. 
Dat is alarmerend. Buitenspelen is 
daarom nog belangrijker dan ooit. 
Het is essentieel voor de mentale, 
sociale en motorische ontwikkeling. En 
spelen houdt kinderen spelenderwijs 
in beweging. Scoutinggroepen en 
speeltuinen vervullen een belangrijke rol 
als het gaat om spelen en bewegen in 
de buurt. Veel van deze organisaties zijn 
helaas financieel getroffen door deze 
crisis. Collecteren blijft daarom enorm 
belangrijk. Samen met tienduizenden 
vrijwilligers halen deelnemende clubs 
geld op. Zij doen dit op een veilige en 
vertrouwde manier. Huis-aan-huis, 

online via een digitale collectebus en 
de mobiele collecte via WhatsApp. 
Online collecteren is  contactloos en 
veilig. Doneren is anoniem en eenmalig. 
Help een lokale club als je een online 
donatieverzoek krijgt. 

Van maandag 8 tot en met zaterdag 13 maart 2021 gaat de 
jaarlijkse Jantje Beton Collecte weer van start. Scoutinggroe-
pen, speeltuinen, verenigingen en sportclubs gaan collecteren 
om geld op te halen voor hun eigen kas en voor Jantje Beton. 
Van de opbrengst is 50% voor de club zelf en 50% gaat naar 
projecten van Jantje Beton. Doneren kan contactloos en op 

een veilige manier.

F | Jantje Beton

Nederland sleutelrol in 
NAVO-luchtverdedigingsoefening

De oefening laat zien dat NAVO-
lidstaten op alle niveaus - van tactisch 
tot strategisch – kunnen, willen en 
zullen samenwerken om zich te 
verdedigen tegen iedere dreiging vanuit 
de lucht. 

Combinatie
Te Vredepeel biedt Nederland met de 
oefening ‘Joint Project Optic Windmill’ 
(JPOW) bevriende naties de mogelijkheid 
om kennis te delen, systemen te koppelen 
en internationale procedures voor 
geïntegreerde lucht- en raketverdediging 

te beoefenen. Luitenant-admiraal Rob 
Bauer, Commandant der Strijdkrachten 
Nederlands Ministerie van Defensie: “Met 
JPOW laten we zien dat internationale 
samenwerking ook effectief kan zijn in 
tijdelijke en wisselende samenstelling, 
als professionele en gemotiveerde 
partijen daartoe het initiatief nemen.” 
Nieuw dit jaar is de combinatie met de 
tweejaarlijkse NAVO-oefening ‘STAR21’ 
voor het strategisch niveau van het 
SHAPE hoofdkwartier. Dit vanwege 
de vorm en het kwaliteitsniveau dat 
JPOW biedt. Het is uniek dat hierdoor 

het tactische niveau en het allerhoogste 
strategische niveau met elkaar kunnen 
trainen. Omdat er ook een deel ‘concept-
development en experimentation’ 
in de oefening zit, kan de alliantie 
samenwerkingsverbanden, manieren 
van optreden en nieuwe systemen in 
een gesimuleerde omgeving testen en 
evalueren. 

De oefening vindt deels plaats ‘in 
het veld’, deels via simulatie, maar 
grotendeels procedureel met gebruik van 
papier, computer en telecommunicatie.

Verspreid over vijftien locaties in Europa en Amerika houden tientallen militaire eenheden en 
staven van 8 tot 26 maart de gecombineerde lucht- en raketverdedigingsoefening ‘JPOW21 & 

STAR21’. Acht verschillende landen en diverse internationale hoofdkwartieren nemen deel aan de 
oefening. Organisatie, coördinatie en de meeste activiteiten vinden plaats op legerplaats Vrede-
peel in Nederland, thuisbasis van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. 

F | Ministerie van Defensie (Michel van Geij lswij k)
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4,99

Van Rijsingen

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

GRATIS tegen
inlevering van

150 spaarpunten

Kipsaté of 
varkenssaté
12 zakjes - Pasar

Normaal 13,99 9,99

Broodje frikandel of 
broodje pikante
gehaktstaaf
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,79 - 8,99

5,49

Slagersburgers met 
hamburger broodjes
4 - 6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,99 - 1,99  

NIEUW!
NIEUW!
NIEUW!

Vietnamese
loempia’s 

6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,49 - 4,79

6,99

2 schalen
voor

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

Keuze uit Vietnamese 
loempia’s voor frituur of 
oven/airfyer. 

Naturel, spek, 
mini of los

Rösti
350 - 500 gram - Elfer

Normaal vanaf 2,44 1,99

Dikke of dunne
Frites

1 kilogram - Belviva

Normaal 2,79

Bami goreng, 
nasi goreng of 

macaroni
400 gram - Mabos

Normaal 2,99 

NIEUW!
voorheen
Welten, nu

Mabos

1+1
GRATIS

Dutch Happiness Week 2021

Je kunt geluk ook bekijken vanuit specifieke 
levensgebieden zoals werk. Werk maakt een 
essentieel onderdeel uit van het leven van een 
mens en heeft dus ook een grote invloed op het 
ervaren van levensgeluk. Sociaal Innovatiecentrum 
Werkgeluk heeft de missie werkgeluk te vergroten 
en daarom wordt het thema werkgeluk in diverse 
vormen verkend. Zo worden het thema ‘verbinding 
en het aangaan van relaties’, het thema ‘persoonlijke 
waarden’ en het thema ‘talent’ in workshops en 
andere werkvormen behandeld. Op deze manier 
hoopt het Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk 
mensen in de regio te prikkelen en inspireren. 

Er is een 5-delige serie geproduceerd over 
werkgeluk, genaamd: ‘The Edge of Happiness’. 
Marcel Stevens neemt je hierin mee op persoonlijke 
zoektocht langs ervaringsdeskundigen en thema’s 
die net niét braaf zijn en je perspectief op geluk 
kunnen verbreden. Samen gaan zij op zoek naar 
de rauwe, spannende en humoristische kant van 
geluk. De serie is een coproductie van Sociaal 

Innovatiecentrum Werkgeluk en Driessen Groep.
Ook zijn we op zoek gegaan naar werkgevers die 
de titel: ‘Werkgelukgever 2021’ verdienen, EN MET 
SUCCES! Deze bijzondere mensen worden tijdens 
de Dutch Happiness Week uitgelicht en ontvangen 
een keramisch gelukskoekje, gemaakt door de 
Veldhovense kunstenares Carla van der Heijden. 

Ben jij benieuwd wie de werkgelukgevers worden 
en waarom? Wil jij een inkijkje in de kracht van 
werkgeluk en wat bij kan dragen aan iemands 
werkgeluk? Kijk op de website van www.
dutchappinessweek.nl en/of op onze socials.
Ander aanbod:
• Webinar: Werkgeluk vanuit huis – 
 15 maart 10:00- 12:00 uur
• Interactieve sessie: Gelukkig gevallen! – 
 17 maart 15:30- 18:00 uur
• Powersessie: ‘Zakelijk Flirten!’ - 
 18 maart 14:00- 16:00 uur
• Een-op-een: Werkgeluk-check-gesprekken – 
 De gehele week in te plannen

REGIO Geluk is van belang op sociaal en economisch gebied: gelukkige mensen zijn 
actiever, creatiever, minder vatbaar voor ziektes, energierijker en participeren meer 

dan minder gelukkige mensen. Om het thema geluk onder de aandacht te brengen en 
bewustwording te creëren, vindt van 13 tot en met 21 maart de zesde editie van de 

Dutch Happiness Week plaats. Het programma is helemaal online en wordt georgani-
seerd door Fontys, Parktheater Eindhoven en Breda University of Applied Sciences.

Trekking Loterij : gun uw oud papier, 
kleding en schoeisel een tweede leven
Zaterdag 6 maart 2021 is de vijfde trekking 
verricht, deze trekking geldt voor alle loten die 
zijn uitgegeven in de maand februari 2021.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,-
 is gevallen op lotnummer 1992 .
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- 
is gevallen op lotnummer 2880.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- 
is gevallen op lotnummer 2897.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de 
Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 09.00 uur 
en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden 
ingeleverd bij de Houtse ondernemers.   

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV 
de Kluppels en speel maandelijks gratis mee met 
onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 
uur tot 13.00 uur.

Brenglocatie CV de Kluppels
Koeveldsestraat 16

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Jongeren tevreden over online studiekeuze 

Sociale kring
Volgens onderzoeksbureau Markteffect
– die in samenwerking met Studie-
keuzelab recentelijk een onderzoek 
deed naar hoe jongeren tijdens corona 

een studiekeuze maken – maken zij 
steeds meer gebruik van hun eigen 
sociale kringen. Ze gaan met vrienden, 
klasgenoten en familie in gesprek. 
Aangezien zij de kiezer goed kennen, 

kunnen ze goed helpen bij dit traject. 
“Deze mensen kennen je, kunnen een 
mening vormen over jouw studiekeuze 
en je een spiegel voorhouden”, aldus 
Markteffect. Op deze manier komen 
kiezers te weten waar hun kwaliteiten 
en interesses liggen.

Online voorlichtingen
Met die informatie kunnen leerlingen 
op zoek naar een studie die bij ze past. 

Daar wordt het ingewikkeld. De scholen 
zijn namelijk gesloten en fysieke open 
dagen en meeloopdagen geannuleerd. 
Daarom wordt er massaal overgestapt 
naar online mogelijkheden. Zo zag je 
vanaf afgelopen september steeds 
meer online voorlichtingen. Dat was 
in het begin soms behelpen, maar veel 
scholen zijn inmiddels gewend aan de 
techniek en de vorm.

Middelbare scholieren zien het daarom 
steeds positiever in. Dat liet onder 
andere Salma in haar vlog weten. 
Zij volgde in november een aantal 
online voorlichtingen. Leila bezocht 
zeven online open dagen en een 
proefstudeerdag. “Online open dagen 
zullen nooit hetzelfde zijn als echte 
open dagen, maar je kunt er wel echt 
goede informatie uithalen over een 
bepaalde studie of school.” Beide vlogs 
zijn de vinden op de website www.
studiekeuzelab.nl.

Goede ervaringen
Ondanks dat alles op afstand wordt 
gevolgd, zijn studiekiezers over 
het algemeen enthousiast over de 
manier waarop mbo-instellingen, 
hogescholen en universiteiten zich 
online presenteren. Tevredenheid is er 
over zowel de inhoud als de interactie. 
Die tevredenheid is terug te zien in 

de reacties van bezoekers van de 
Studiekeuzelab Voorlichtingsweek 
(een week met online voorlichtingen, 
gehouden in september en november 
2020). “Alle informatie was duidelijk. Ik 
vond het prettig dat je vragen kon stellen. 
Fijn dat er aandacht was voor elkaar 
en interesse in ieders toekomstbeeld”, 
aldus een anonieme leerling die de 
voorlichtingsweek bezocht.

Toch blijft het voor sommige leerlingen 
lastig om online een goed beeld te 
krijgen van hoe het eraan toe gaat bij 
een opleiding. “Je kreeg veel informatie 
over wat de opleiding inhoudt en wat 
je ermee kan, maar soms miste ik wat 
je op school doet en hoe een normale 
schooldag eruit ziet.”

Tips om op afstand te kiezen
Voor degenen die nu kiezen, of volgend 
jaar aan de beurt zijn, zijn er nog een 
aantal tips:
1. Praat met je omgeving, zij kennen 
 je het beste.
2. Zoek zoveel mogelijk online informatie
 op over het maken van 
 een studiekeuze.
3. Bezoek online open dagen 
 en voorlichtingen.
4. Leg contact met studenten die 
 een studie doen die jou leuk lijkt.
5. Ga online proefstuderen.

De lockdown is voor de meeste mensen al zwaar, maar stel je 
eens voor dat je voor 1 mei een studie moet gaan kiezen. Door 
alle maatregelen worden jongeren gedwongen om een studie-
keuze op afstand te maken. Welke opties hebben studiekiezers 

en hoe kiezen zij nu? 

F | Organisatie Groep Zuid (OGZ)

Ceulen Klinieken in Helmond: Expertise centrum voor huidkanker 

Ceulen Klinieken is een zelfstandige 
polikliniek voor huidziekten en spat-
aderen met sinds 2014 een vestiging 
in Helmond. De inwoners van Helmond 
en omstreken zijn erg tevreden over 
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer 
hoge patiënttevredenheidsscores die 
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinie-
ken is op haar beurt weer erg verguld 
met het vertrouwen van patiënten en 
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog 
en medisch directeur zegt: “Sinds de 
oprichting van Ceulen Klinieken doen 
wij iedere dag weer opnieuw ons ui-
terste best om kennis en kunde op het 
hoogste niveau te houden terwijl we 
geen concessies doen aan de laag-
drempelige toegankelijkheid en de pa-
tiëntvriendelijkheid. Ook niet in deze 
vreemde Corona-tijd. Ceulen Klinie-
ken is dagelijks geopend om patiënten 
met huidaandoeningen te behandelen. 
Zeker ook in het geval dat er sprake is 
van huidkanker. Dan is het erg belang-
rijk om snel en adequaat te handelen 
én te behandelen,  zodat gezondheids-
schade zo veel mogelijk voorkomen kan 
worden. Ondertussen houden we nog 
steeds oog voor de patiënt als mens. 
In deze tijd is dat helaas niet vanzelf-
sprekend. En de mensen waarderen 
dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

er is bijvoorbeeld sprake van een ruw plek-
je dat komt en gaat, vaak op armen, oren, 
neus en het eens behaarde hoofd, dan wel 
een wondje dat maar niet wil genezen. Her-
kent u één van deze symptomen, dan kunt u 
maar beter op uw hoede zijn, en een bezoek 
aan uw huisarts brengen,” aldus Dr. Ceulen. 

“Gelukkig is niet-melanoom huidkanker zel-
den levensbedreigend van aard. Maar zonder 
behandeling kunt u er wel veel hinder van 
ondervinden. Behandeling is vaak eenvou-
dig, bijvoorbeeld met een kleine operatie, 
laserbehandeling of speciale chemothe-
rapiezalf die na een uitgebreide instructie 
op het huidkankerplekje wordt gesmeerd. 
Een ander verhaal zijn de melanomen, een 
vorm van huidkanker die zich uit als een 
kwaadaardige tumor, een meestal donker 
gekleurde moedervlek. Melanomen kunnen 
wel levensbedreigend zijn, omdat bij deze 

vorm van huidkanker relatief snel uitzaaiingen 
kunnen ontstaan. En dan is het goed om te we-
ten dat we bij Ceulen Klinieken speciale hand-
microscopen hebben waarmee we de aard van 
de ernst van een huidafwijking kunnen bestu-
deren.” In het geval dat de dermatoloog denkt 
aan een melanoom, kan hij met de handmicro-
scoop de diagnose snel vaststellen zodat er 
snel tot behandelen kan worden overgegaan. 

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken over 
de vraag wat patiënten het prettigst vinden.  
“Aandacht en snelheid! Het eerste consult 
vindt meestal binnen één week plaats en om-
vat zowel de onderzoeken als het maken van 
een behandelplan. Alle beschikbare behan-
delmethodes -en ruimtes zijn onder één dak 
aanwezig. Als Ceulen Klinieken doen we hier 
nog een schep bóvenop; Onze patiënten krij-
gen hoogwaardige dermatologische zorg, wij 
hebben minimale wachttijden een persoonlij-
ke ontvangst, moderne uitgeruste spreek- en 
operatiekamers, een luisterend oor van iedere 
professional die bij ons werkt en flexibiliteit in 
de agenda. Daarbij worden behandelingen met 
medische indicatie 100% vergoed door alle 
zorgverzekeraars. Wel zo patiëntvriendelijk!”

   

Wij behandelen huidkanker snel en 
efficient! 
Één van de meest voorkomende ziektebeel-
den die in onze kliniek behandeld worden is 
huidkanker. In Europa hoort Nederland bij de 
landen met het hoogste percentage aan me-
lanoompatiënten. De sterfte aan melanoom 
is volgens het CBS sinds 2000 met liefst 38% 
toegenomen. “Wij zijn meer geïnteresseerd in 
de afname,” aldus Dr. Ceulen. “Door het  vroeg-
tijdig herkennen van huidkanker is er beslist 
winst te behalen. Huidkanker is vaak het ge-
volg van te veel blootstelling aan UV-straling. 
Bescherming tegen overmatige blootstel-
ling aan de zon is daarom van groot belang. 
Grofweg wordt huidkanker onderverdeeld 
in  moedervlekhuidkanker, de zogenaamde 
melanomen, en niet-melanoom huidkanker. 
Niet-melanoom-huidkanker kunnen mensen 
over het algemeen zelf eenvoudig herkennen: 

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54

www.ceulenklinieken.nl
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Op 12 maart vieren onze opa en oma, 
Piet en Riek Rooijakkers hun 50 jarig huwelijk!

 

Gefeliciteerd lieve opa en oma
 

Groetjes van Lena, Siem en Noek

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

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

AANHEFFEN | AFNAME | DERHALVE | DIEPE | ELIXIR | ETALAGE
EXCERPEREN | FRANJE | HANDS | ISLAM | LAMPION | LIEFKOZEN

MUESLI | NUKKIG | ODEUR | SCHADEPOST | SCHIMMELEN | SNOET
STOUT | TARWE | VENSTER | VERWONDEN | VIJVERTJE | VOORMAN

VUIST | WONING | ZOVEEL

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!

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

style
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 8: Theo Hommel.  |  Oplossing: WONDER

Het evenement wat uitgezonden zal worden via DitIsHelmondTV en Facebook 
is gebaseerd op de spelshow ‘Even tot Hier’ en kent de medewerking van tal van 
bekende Helmonders, bekende carnavalsvierders, bekende Brabanders en zelfs 
bekende Nederlanders. Ook zijn er bijzondere prijzen te winnen. De uitzending 
begint om 20:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

Blue Band Bij zondere
BeeldBuisBattle 

HELMOND Op zondag 14 maart organiseert Blaaskapel Blue 
Band uit Helmond de Bijzondere BeeldBuisBattle. Op deze wijze 

willen zij stilstaan bij het 25-jarig bestaan van de vereniging. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Ping (5 maanden oud) 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. Hij is bijna niet 
aan te raken. We hebben wel een ingang gevonden, en die is: lekkere 
hapjes. Een lekkernijtje komt hij tussen je vingers vandaan happen. En 
als je een lepeltje onweerstaanbare mousse aanbiedt, dan kun je hem 
heel eventjes aaien met je andere hand. De deur is op een kier! 

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. Katje voor rustige, zeer ervaren mensen die 
hem een omgeving bieden waarin hij zich veilig voelt en zich verder 
kan ontwikkelen.

PING

www.helmondnu.nl
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 11 maart – 21 maart 2021 / week 10 en 11

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 

Donderdag 18 maart
09:00 uur Kerkpoetsen Luciakerk
19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 20 maart
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers

Zondag 21 maart 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Cisca Schepers-van 
de Mortel; Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-Hendriks; Annemie van de 
Warrenburg-Nouwens; Toos van den Broek-Bax; Jan van Rest; Hyacintha Otten-
van Wetten; Annemie Kandelaars-Verschure; Willemien van Roij-van Stiphout; 
Jan van der Linden en Sjaan van der Linden-van Schaik; Bep van Rijsingen-van 
Gennip; Wilma van den Berg-Snijders; Jo van Vegchel-Wartenberg;

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

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

Eucharistievieringen en misintenties 14 maart – 21 maart 2021 / week 10 en 11

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, Adriaan van de Westerlo.

Zondag 21 maart 11.00 uur Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, 
Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers, Jan 
van Berkel en Helena van Weick de echtgenote.

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

Ben jij de persoon die graag video filmpjes 
maakt van gebeurtenissen in je wijk?

Dan zorgen wij dat die minstens 1000 keer 
bekeken worden, middels promotie op onze 

Facebook en Instagram kanalen en 
Weekkrant De Loop.

Samen brengen we ons mooie Helmond 
in beeld en brengen het bij de mensen thuis!

 
Mail naar: redactie@deloop.eu

ENTHOUSIASTE 
FILMMAKERS
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AdCommunicatie
Steenovenweg 20, Helmond | 0492-845350
www.adcommunicatie.nl | info@adcommunicatie.nl

Adventure Store
Kastanjehoutstraat 3, Helmond | 0492-523668
www.adventurestore.nl | info@adventurestore.nl

Aphrodites
Molenstraat 205, Helmond | 0492-548261
www.aphroditesex.nl | aphrodite.eroshop@gmail.com

Arie Willems Muziek
Binderseind 9, Helmond | 0492-523801
www.willemsmuziek.nl | info@willemsmuziek.nl

Atelier Blomane
Dorpsstraat 56, Helmond | 0492-745241
www.atelierblomane.nl | sabrina@atelierblomane.nl

Automaterialen Het Zuiden
Engelseweg 210, Helmond | 0492-537825
www.automaterialenhetzuiden.nl
info@automaterialenhetzuiden.nl

Bakkerij ‘t Bakkertje
Hoofdstraat 150, Helmond | 0492-527726
De Plaetse 74, Helmond | 0492-667140
Steenweg 31/A , Helmond | 0492-539402
Geysendorfferstraat 17, Helmond | 0492-538412
www.bakkertje.nl

Bakkerij der Kinderen
Heistraat 4a, Helmond | 0492-523703
Dorpsstraat 49, Helmond | 0492-522871
Nieuwveld 35 , Helmond | 0492-522027
www.bakkerijderkinderen.nl
info@bakkerijderkinderen.nl

Bart de Kapper (kapsalon Bart)
Willem Prinzenstraat 162 | 06-40478832
www.kapsalonbart.nl | info@kapsalonbart.nl

De Bodywear Specialist
Veestraat 49 | 06-29001943
www.debodywearspecialist.nl
info@debodywearspecialist.nl

Bloementijd bij Mirjam
Geysendorfferstraat 3 | 0492-541027
www.bloementijd.nl | info@ bloemen tijd.nl

Bloemstudio Tini Roelofs
Wethouder van Ebbenlaan | 0492-538008
www.bloemstudio.nl | info@ bloemstudio.nl

La Bocca Grande
Kerkstraat 41, Helmond | 0492-835255
www.laboccagrande.nl | info@laboccagrande.nl

Boekhandel de Ganzenveer
Oude Aa 49, Helmond | 0492-367070
www.libris.nl/ganzenveer
ganzenveerhelmond@gmail.com

Boetiek 5
Rupelstraat 30, Helmond | 06-41782740
www.boetiek5.nl 

Boutique4more
De Plaetse 165, Helmond | 0492-767009
www.boutique4more.nl | boutique4more@live.nl

Brabant Autolease
Varenschut 21, Helmond | 0492-588986
www.brabantautolease.nl | info@brabantautolease.nl

Bufkes Helmond
Ameidestraat 22, Helmond | 0492-520233
www.bufkes.nl

BBox bijoux
Elzaspassage 35, Helmond | 06-82673353
www.bboxhelmond.nl | info@bboxhelmond.nl

De Brandevoortse Hoeve
Medevoort 23, Helmond | 0492-536643
www.debrandevoortsehoeve.nl
info@debrandevoortsehoeve.nl

Cacaofabriek horeca
Cacaokade 1, Helmond | 0492-200028
www.cacaofabriek.nl | eten@cacaofabriek.nl

Cacaofabriek Muziek en film
Cacaokade 1, Helmond | 0492-529009
www.cacaofabriek.nl | info@cacaofabriek.nl

Cafetaria-terras Vissers
Peeleik 2, Helmond | 0492-510986
www.zaalvissers.nl | info@zaalvissers.nl

Chinees indisch restaurant 
Happy Valley Nieuwveld 7, Helmond
0492-535221 | www.restauranthappyvalley.nl

Chocola de Cacaofabriek
Cacaokade 3, Helmond | 0492-792449
www.chocoladecacaofabriek.nl
info@chocoladecacaofabriek.nl

Chocolaterie Leopol
Kortenaerstraat 21, Helmond | 0492-474810
www.leopoldbonbons.nl | info@leopoldbonbons.nl

Coenen
Kerkstraat 50, Helmond | 0492-522005
www.coenenhelmond.nl | info@coenenhelmond.nl

DA drogisterij van Leuken
Dorpsstraat 58E, Helmond | 0492-523628
www.da.nl | vanleuken@cocosoftmail.com

Delifrance Helmond
Elzaspassage 41, Helmond | 0492-524402
delifrancerestaurants.com
helmond@delifrancerestaurants.nl

DierenZoo
Wethouder Ebbenlaan 168b, Helmond
0492-524856 | www.dierenzoohelmond.nl
dierenzoohelmond@gmail.com

Dolce & Gusto ristorante
Dorpsstraat 17, Helmond | 0492-540733
www.dolceengusto.nl | reserveren@dolceengusto.nl

Dstress
Dorpsstraat 125, Helmond | 0492-841294
www.dstress.nl | info@dstress-beauty.nl

Echt Lekker
Dorpsstraat 47A, Helmond | 0492-590136
www.echt-lekker.com | info@echt-lekker.com

EP:Elektro Piet Gruijters
Dorpsstraat 71, Helmond | 0492-524832
www.epelectropietgruijters.nl | info@ephelmond.nl

Eyelove Brillen
Veestraat 33, Helmond | 0492-350245
www.eyelovebrillen.nl | klantenservice@eyelovebrillen.nl

Evers-Vos Tabak
Mierloseweg 12, Helmond | 0492-533314
eversvostabak@gmail.com

Fashion Dion
Mierloseweg 331a, Helmond
www.fashiondion.nl | info@fashiondion.nl 

Fish and Food
Mierloseweg 41, Helmond | 0492-553423
www.fishenfood.nl 
fishenfoodhelmond@gmail.com

Forever Living Products
support@foreverliving.nl | www.foreverliving.com

Fashion Corner
Vondellaan 80, Helmond | 0492-317171
www.fashioncornervof.business.site

Fietsenstation
Stationsplein 71, Helmond | 0492-831659
www.fietsenstation.nl | info@fietsenstation.nl

G & W Helmond
Veestraat 42, Helmond | 0492-770278
www.gezondheidswinkel.nl

Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1, Helmond | 0492-587716
www.museumhelmond.nl
info@museumhelmond.nl

Gerard van Hal Fotografie
Kerkstraat 46, Helmond | 0492-547900
www.gerardvanhalfotografie.nl
info@gerardvanhalfotografie.nl

Geretti Sports
Marktstraat 17, Helmond | 0492-533721
www.sportschoenshop.nl | helpdesk@geretti.nl

De Greef Textiel bv.
Dorpsstraat 63, Helmond | 0492-598398
www.greef.nl

Golden Tulip West Ende
Steenweg 1, Helmond | 0492-524151
www.west-ende.goldentulip.com
info@goldentulipwestende.nl

Haircombi
Mierloseweg 19, Helmond | 0492-550982
www.haircombi.nl | info@haircombi.nl

Hans Bouwmans bloemen en planten
Nieuwveld 19, Helmond | 0492-520046
www.bloemenshopdeurne.nl
info@bloemenshopdeurne.nl

Highlands
Kromme steenweg 43, Helmond | 0492-553383
www.highlandsmode.nl | info@highlandsmode.nl

Home Computer Museum Centrum
Noord Koninginnewal 28, Helmond | 0492-747474
www.homecomputermuseum.nl

Hotel Restaurant St. Lambert
Markt 2, Helmond | 0492-525562
www.st-lambert.nl | info@st-lambert.nl

HUBO Helmond
Mierloseweg 52, Helmond | 0492-532323
www.hubo.nl | helmond@hubo.nl

Iets Anders
Markt 5, Helmond | 0492-555190
www.ietsandershelmond.nl | info@ietsandershelmond.nl

IJscafe ‘Il Primo’
Kasteellaan 5a, Helmond | 0492-785027
richard@ilprimoijscafe.nl

Il Borgo
Markt 7, Helmond | 0492-537715
www.ilborgo.nl | winkel@ilborgo.nl

Inessensa
Mierloseweg 13a, Helmond | 0492-667718
www.inessensa.nl | helmond@inessensa.nl

Jumbo Supermarkt
Dorpsstraat 58D, Helmond | 0492-524906
www.jumbo.com

Julia’s Home / Linolux
Veestraat 23a, Helmond | 0492-529484
www.juliashome.nl

JUUDs Foederer
Smalle Haven 8, Helmond | 085-8772656
www.juudsfoederer.nl | hallo@juudsfoederer.nl

Juwelier en Klokkenspecialist 
van den Aker
Mierloseweg 287, Helmond | 0492-527117
www.juweliervandenaker.nl | info@juweliervandenaker.nl

Kapsalon Vijgenboom
Kromme Steenweg 39, Helmond | 06-30143494
www.vijgenboomkappers.nl | info@vijgenboomkappers.nl

Kivo Helmond
Twentehof 1, Helmond | 0492-513703 
www.kivo-helmond.nl | info@kivo-helmond.nl

Konings verf en behang
Engelseweg 221a, Helmond | 0492-537693
www.koningsverfenbehang.nl
info@koningsverfenbehang.nl

Kuijpers Tweewielers
Heistraat 2g, Helmond | 0492-528944
www.kuijperstweewielers.nl | info@kuijperstweewielers.nl

Deelnemers hellemondgift a t/m k
cadeaubon
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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

GRATIS OPHALEN
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

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.

BUSINESS     OWNER

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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo
www.fysio-brouwhuis.nl 

Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages 
(bezemschoon). Ook voor 

kleine verhuizingen en 
herstelwerkzaamheden 

aan huis en tuin. Bel Twans 
Woningontruiming: 

06-13208306. Per direct 10+ (Stook) pallets
GRATIS OP TE HALEN.

Wekelijks 3-5 pallets 
gratis op te halen.

Mierloseweg 244, Helmond.
Meer info: 0492-845350
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AdCommunicatie
Steenovenweg 20, Helmond | 0492-845350
www.adcommunicatie.nl | info@adcommunicatie.nl

Adventure Store
Kastanjehoutstraat 3, Helmond | 0492-523668
www.adventurestore.nl | info@adventurestore.nl

Aphrodites
Molenstraat 205, Helmond | 0492-548261
www.aphroditesex.nl | aphrodite.eroshop@gmail.com

Arie Willems Muziek
Binderseind 9, Helmond | 0492-523801
www.willemsmuziek.nl | info@willemsmuziek.nl

Atelier Blomane
Dorpsstraat 56, Helmond | 0492-745241
www.atelierblomane.nl | sabrina@atelierblomane.nl

Automaterialen Het Zuiden
Engelseweg 210, Helmond | 0492-537825
www.automaterialenhetzuiden.nl
info@automaterialenhetzuiden.nl

Bakkerij ‘t Bakkertje
Hoofdstraat 150, Helmond | 0492-527726
De Plaetse 74, Helmond | 0492-667140
Steenweg 31/A , Helmond | 0492-539402
Geysendorfferstraat 17, Helmond | 0492-538412
www.bakkertje.nl

Bakkerij der Kinderen
Heistraat 4a, Helmond | 0492-523703
Dorpsstraat 49, Helmond | 0492-522871
Nieuwveld 35 , Helmond | 0492-522027
www.bakkerijderkinderen.nl
info@bakkerijderkinderen.nl

Bart de Kapper (kapsalon Bart)
Willem Prinzenstraat 162 | 06-40478832
www.kapsalonbart.nl | info@kapsalonbart.nl

De Bodywear Specialist
Veestraat 49 | 06-29001943
www.debodywearspecialist.nl
info@debodywearspecialist.nl

Bloementijd bij Mirjam
Geysendorfferstraat 3 | 0492-541027
www.bloementijd.nl | info@ bloemen tijd.nl

Bloemstudio Tini Roelofs
Wethouder van Ebbenlaan | 0492-538008
www.bloemstudio.nl | info@ bloemstudio.nl

La Bocca Grande
Kerkstraat 41, Helmond | 0492-835255
www.laboccagrande.nl | info@laboccagrande.nl

Boekhandel de Ganzenveer
Oude Aa 49, Helmond | 0492-367070
www.libris.nl/ganzenveer
ganzenveerhelmond@gmail.com

Boetiek 5
Rupelstraat 30, Helmond | 06-41782740
www.boetiek5.nl 

Boutique4more
De Plaetse 165, Helmond | 0492-767009
www.boutique4more.nl | boutique4more@live.nl

Brabant Autolease
Varenschut 21, Helmond | 0492-588986
www.brabantautolease.nl | info@brabantautolease.nl

Bufkes Helmond
Ameidestraat 22, Helmond | 0492-520233
www.bufkes.nl

BBox bijoux
Elzaspassage 35, Helmond | 06-82673353
www.bboxhelmond.nl | info@bboxhelmond.nl

De Brandevoortse Hoeve
Medevoort 23, Helmond | 0492-536643
www.debrandevoortsehoeve.nl
info@debrandevoortsehoeve.nl

Cacaofabriek horeca
Cacaokade 1, Helmond | 0492-200028
www.cacaofabriek.nl | eten@cacaofabriek.nl

Cacaofabriek Muziek en film
Cacaokade 1, Helmond | 0492-529009
www.cacaofabriek.nl | info@cacaofabriek.nl

Cafetaria-terras Vissers
Peeleik 2, Helmond | 0492-510986
www.zaalvissers.nl | info@zaalvissers.nl

Chinees indisch restaurant 
Happy Valley Nieuwveld 7, Helmond
0492-535221 | www.restauranthappyvalley.nl

Chocola de Cacaofabriek
Cacaokade 3, Helmond | 0492-792449
www.chocoladecacaofabriek.nl
info@chocoladecacaofabriek.nl

Chocolaterie Leopol
Kortenaerstraat 21, Helmond | 0492-474810
www.leopoldbonbons.nl | info@leopoldbonbons.nl

Coenen
Kerkstraat 50, Helmond | 0492-522005
www.coenenhelmond.nl | info@coenenhelmond.nl

DA drogisterij van Leuken
Dorpsstraat 58E, Helmond | 0492-523628
www.da.nl | vanleuken@cocosoftmail.com

Delifrance Helmond
Elzaspassage 41, Helmond | 0492-524402
delifrancerestaurants.com
helmond@delifrancerestaurants.nl

DierenZoo
Wethouder Ebbenlaan 168b, Helmond
0492-524856 | www.dierenzoohelmond.nl
dierenzoohelmond@gmail.com

Dolce & Gusto ristorante
Dorpsstraat 17, Helmond | 0492-540733
www.dolceengusto.nl | reserveren@dolceengusto.nl

Dstress
Dorpsstraat 125, Helmond | 0492-841294
www.dstress.nl | info@dstress-beauty.nl

Echt Lekker
Dorpsstraat 47A, Helmond | 0492-590136
www.echt-lekker.com | info@echt-lekker.com

EP:Elektro Piet Gruijters
Dorpsstraat 71, Helmond | 0492-524832
www.epelectropietgruijters.nl | info@ephelmond.nl

Eyelove Brillen
Veestraat 33, Helmond | 0492-350245
www.eyelovebrillen.nl | klantenservice@eyelovebrillen.nl

Evers-Vos Tabak
Mierloseweg 12, Helmond | 0492-533314
eversvostabak@gmail.com

Fashion Dion
Mierloseweg 331a, Helmond
www.fashiondion.nl | info@fashiondion.nl 

Fish and Food
Mierloseweg 41, Helmond | 0492-553423
www.fishenfood.nl 
fishenfoodhelmond@gmail.com

Forever Living Products
support@foreverliving.nl | www.foreverliving.com

Fashion Corner
Vondellaan 80, Helmond | 0492-317171
www.fashioncornervof.business.site

Fietsenstation
Stationsplein 71, Helmond | 0492-831659
www.fietsenstation.nl | info@fietsenstation.nl

G & W Helmond
Veestraat 42, Helmond | 0492-770278
www.gezondheidswinkel.nl

Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1, Helmond | 0492-587716
www.museumhelmond.nl
info@museumhelmond.nl

Gerard van Hal Fotografie
Kerkstraat 46, Helmond | 0492-547900
www.gerardvanhalfotografie.nl
info@gerardvanhalfotografie.nl

Geretti Sports
Marktstraat 17, Helmond | 0492-533721
www.sportschoenshop.nl | helpdesk@geretti.nl

De Greef Textiel bv.
Dorpsstraat 63, Helmond | 0492-598398
www.greef.nl

Golden Tulip West Ende
Steenweg 1, Helmond | 0492-524151
www.west-ende.goldentulip.com
info@goldentulipwestende.nl

Haircombi
Mierloseweg 19, Helmond | 0492-550982
www.haircombi.nl | info@haircombi.nl

Hans Bouwmans bloemen en planten
Nieuwveld 19, Helmond | 0492-520046
www.bloemenshopdeurne.nl
info@bloemenshopdeurne.nl

Highlands
Kromme steenweg 43, Helmond | 0492-553383
www.highlandsmode.nl | info@highlandsmode.nl

Home Computer Museum Centrum
Noord Koninginnewal 28, Helmond | 0492-747474
www.homecomputermuseum.nl

Hotel Restaurant St. Lambert
Markt 2, Helmond | 0492-525562
www.st-lambert.nl | info@st-lambert.nl

HUBO Helmond
Mierloseweg 52, Helmond | 0492-532323
www.hubo.nl | helmond@hubo.nl

Iets Anders
Markt 5, Helmond | 0492-555190
www.ietsandershelmond.nl | info@ietsandershelmond.nl

IJscafe ‘Il Primo’
Kasteellaan 5a, Helmond | 0492-785027
richard@ilprimoijscafe.nl

Il Borgo
Markt 7, Helmond | 0492-537715
www.ilborgo.nl | winkel@ilborgo.nl

Inessensa
Mierloseweg 13a, Helmond | 0492-667718
www.inessensa.nl | helmond@inessensa.nl

Jumbo Supermarkt
Dorpsstraat 58D, Helmond | 0492-524906
www.jumbo.com

Julia’s Home / Linolux
Veestraat 23a, Helmond | 0492-529484
www.juliashome.nl

JUUDs Foederer
Smalle Haven 8, Helmond | 085-8772656
www.juudsfoederer.nl | hallo@juudsfoederer.nl

Juwelier en Klokkenspecialist 
van den Aker
Mierloseweg 287, Helmond | 0492-527117
www.juweliervandenaker.nl | info@juweliervandenaker.nl

Kapsalon Vijgenboom
Kromme Steenweg 39, Helmond | 06-30143494
www.vijgenboomkappers.nl | info@vijgenboomkappers.nl

Kivo Helmond
Twentehof 1, Helmond | 0492-513703 
www.kivo-helmond.nl | info@kivo-helmond.nl

Konings verf en behang
Engelseweg 221a, Helmond | 0492-537693
www.koningsverfenbehang.nl
info@koningsverfenbehang.nl

Kuijpers Tweewielers
Heistraat 2g, Helmond | 0492-528944
www.kuijperstweewielers.nl | info@kuijperstweewielers.nl
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Maak nu een persoonlijke afspraak.
BEL 0492-590933BEL 0492-590933
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

Wacht niet te lang met 
het kopen van een fiets, 

door extreem grote 
vraag naar fietsen

lopen levertijden op.

FIETS NODIG?

DE 
BESTE 

SERVICE

DE 
RUIMSTE 
KEUZE

VEEL
OP

VOORRAAD 


