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Specialist in het verkopen van 
woningen tot € 300.000,- k.k.
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Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond • 06-51141395

Helmond 
Skon: 
voor een 
schoner, 
mooier 
Helmond
Door: Wendy Lodewijk

HELMOND Aanstaande zaterdag, 
20 maart, vindt de landelijke 
opschoondag plaats. Ook in 
Helmond wordt hard gewerkt om 
de stad schoner en daarmee mooier 
te maken. De organisatie Helmond 
Skon start zaterdag bij Rood/Wit in 
de Rijpelberg en maken zo een rondje 
waarbij alle zwerfafval opgeruimd 
wordt. Vanwege corona kunnen er 
maar een beperkt aantal mensen 
meelopen en de groep zit dan ook 
al vol. Vanuit andere wijken en 
buurten in Helmond worden echter 
soortgelijke acties opgestart om ook 
daar alles netjes op te ruimen.

Martin van Stiphout, drijvende kracht 
achter Helmond Skon, vertelt: “Onze stad 
is zoveel mooier als niet overal die rommel 
ligt. Opruimen is helaas nodig en daarom 
is alle hulp welkom.” Martin zet zich niet 
alleen op de landelijke opschoondag 
in, hij maakt elke maand met Helmond 
Skon een zogeheten cleanup-wandeling. 
Daarnaast gaat hijzelf elk weekend op 
pad, op zoek naar zwerfafval. “En dat is 
de moeite hoor, ik vul meestal zo’n vier 
vuilniszakken.” Martin doet al jaren zijn 
best om de stad schoner te maken en met 
succes: hij heeft de gemeente kunnen 
bewegen om de vuilnisbakken in de 
Heistraat voortaan ook in het weekend te 
legen om te voorkomen dat ze uitpuilen. 
(Lees verder op pag. 3)

HELMOND Als enige echt Helmondse 
weekkrant voor Helmonders, gemaakt 
door Helmonders, is Weekkrant De 
Loop trots dat ze al zovele jaren het 
vertrouwen krijgt van de regio. 

Op 25 oktober 2003 werd het eerste 
nummer verspreid, De Loop was 
toen de 4e speler op de Helmondse 
markt (Traverse, Trompetter en 
Zondagsnieuws). Door hard werken 
en de stad Helmond uitdragen naar 
de bevolking toe, wordt onze uitgeverij 
beloond. Daarvoor dank; het stimuleert 
ons, ons team plm. 10 mensen en een 
kleine 90 bezorgers, om nog meer 
nieuws en creativiteit te brengen bij alle 
Helmonders. Wij gaan door, zowel in 
print als digitaal (www.helmondnu.nl). 
Want lokaal nieuws zal altijd 
interessant blijven.

Binding met onze mooie stad 

Marktleider 
in Helmond

Helmond Skon: voor een schoner, mooier Helmond | F Martin van Stiphout
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Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Weekaanbiedingen

500gr voor € 7,95 

500gr voor € 12,50
1 kilo voor € 22 

Verse 
kabeljauwhaas 

 

Huisgemaakte
visbami 

 5 maatjes haring
+1 makreel 

Verse 
sliptong 

1 kilo voor € 15 
2 kilo voor € 25 

€ 9,95 

Rijkelijk gevuld met zalm en garnalen
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Rieter: Kappen nou, college!

Onze fractie had een specialist 
ingeschakeld met veel ervaring met 
het verplanten van bomen. Deze 
groenspecialist concludeerde dat de 
boom behouden zeker de moeite waard 
is: “De boom is niet ziek, maar juist 
‘gepijnigd’ omdat hij al jaren lomp wordt 
gesnoeid.” Een boom valt gelukkig niet 
met de eerste slag. Helder Helmond, 
IVN en NatuurVanVroegerNU zijn 

daarom tegen deze beslissing in beroep 
gegaan.

Dit hele proces heeft Helder Helmond 
veel tijd en moeite gekost omdat 
het college weinig informatie wilde 
verstrekken. We werden met onze 
bezwaren naar de rechtbank (wat 
geld kost) gestuurd in plaats van 
de gemeente. Op de zitting ging het 

constant over de vraag of de bezwaren 
wel ontvankelijk verklaard konden 
worden. Ook moesten we een halve dag 
na de behandeling van het bezwaar uit 
de media vernemen dat de treurwilg wel 
wordt verplaatst.

Toen bleek dat het Helder Helmond 
menens was, had het college van de 
boom der kennis gegeten: ze draaiden 
als een blad van een boom en trokken 
de kapvergunning in. Botertje tot de 
boom zou je zeggen. Integendeel. Het 
ergste vinden we nog dat wethouder De 
Vries heeft achtergehouden dat er al een 
kapvergunning was toen Michael Rieter 
daar in de raadsvergadering meerdere 
keren naar vroeg. 

Het college reageerde dat een 
kapvergunning zou moeten worden 

aangevraagd. Maar De Vries zei niet 
dat dat al was gebeurd. Gênant en 
ongeloofwaardig.

Daarnaast was het ongepast hoe 
wethouder Van Dijk het proces 
beschreef: “De Helmonders wilden 
graag dat de boom bleef, hij had 
daarom zoveel energie gestoken in een 
oplossing voor de treurwilg.” Wat een 
volksverlakkerij! Het college heeft niets 
gedaan dan de kat uit de boom gekeken. 
Want waarom is er dan eerst een 
bezwaarprocedure voor nodig geweest? 

Het college heeft waarschijnlijk 
toegegeven omdat ze geen zin had in 
een maandenlange procedure. Wat de 
planning van het het Huis voor de Stad 
zou vertragen. Kortom, Helder Helmond 
is blij met het eindresultaat, maar we 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Hoge bomen vangen veel wind. Dat blijkt zeker uit het proces 
rondom de verhuizing van de 90-jarige treurwilg. Helder 

Helmond heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor 
het behoud van deze boom. Het scheen niet te kunnen omdat 

de boom te verzwakt was om te verplaatsen. 

De boom zou daarom plaats moeten maken voor het nieuwe 
Huis voor de Stad. Er was een kapvergunning aangevraagd 

door het college.
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

vinden het hele proces te treurwilg voor 
woorden! 

En oja, ga zeker stemmen deze week.

Omdat iedereen anders is...

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

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

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl
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WIJ KOMEN 
GRAAG BIJ U 
THUIS VOOR 
INTERIEURADVIES
BEL, MAIL OF APP ONS VOOR EEN AFSPRAAK!

De Groene 1000 - een tocht van twaalf 
dagen door heel Nederland – werd 
zaterdag 6 maart afgesloten met 1122 
km op de teller. Onderweg werden 
groene initiatieven bezocht. Van Duijn 
ontmoette in deze verkiezingstijd 
veel betrokken mensen die zich 
inzetten voor hun medemens en 
leefomgeving. Ze vroeg ook de mensen 
een videoboodschap in te spreken 
zodat ze die weer kon doorgeven aan 
de volgende, wat een leuk verbindend 
effect geeft.

Van studententeninitiatief tot 
miljoenenproject
Vanuit Etten-Leur fietste Marieke via 
Tilburg naar Helmond en werd daar 
warm ontvangen door Mohammed 

Chahim (Europees Parlementslid PvdA) 
en Tom Selten (Lightyear). Chahim 
weet veel over duurzame initiatieven 
en had Van Duijn getipt. Tom Selten 
liet de nieuwste innovatie zien op het 
gebied van de duurzame zonneauto. In 
5 jaar groeiden ze met 5 studenten naar 
inmiddels 150 mensen. Zijn boodschap: 
“We bouwen de auto van de toekomst, 
dat kan in Nederland. Maar je moet er 
wel in blijven geloven!”.
Van Duijn: “Het is bij elk initiatief weer 
geweldig om te zien dat zoveel mensen 
hun steentje willen bijdragen aan een 
betere leefomgeving. Ook het optimisme 
waarmee dit gebeurt, ondanks deze 
moeilijke tijd, is mooi. Belangrijk is dat 
overheden waar nodig dit ondersteunen, 
zodat het kan blijven bestaan!” 

Na afloop fietste Mohammed Chahim 
nog een stuk mee om andere duurzame 
initiatieven in Helmond te laten zien, 
waaronder de zelfrijdende bus.

Uitgenodigd in de Tweede Kamer
Als Van Duijn verkozen wordt, dan zijn 
de betrokkenen in elk geval van harte 
welkom om bij haar langs te komen 
in de Tweede Kamer. En ook al is die 
kans klein, want op plek 38 zal dat 
waarschijnlijk met voorkeursstemmen 
moeten gebeuren, het zou wel heel 
gaaf zijn als meer betrokkenen hun 
stem kunnen laten horen in Den Haag. 
2021 is immers niet alleen het jaar van 
de Tweede Kamerverkiezingen, maar 
vooral het jaar van de ‘vrijwillige inzet’. 
Meer informatie over de tocht is te 
vinden op www.pakdekans.nl/
degroene1000

Kandidaat Kamerlid Marieke van Duijn bezoekt 
Lightyear en Helmond op 1000 km lange fietstocht 
HELMOND Om in tijden van corona toch de regio in te kunnen om de mensen 

te ontmoeten, is de nr. 38 op de lijst van de PvdA op de fiets gesprongen en elke 
provincie doorgefietst. Van Duijn is langsgegaan bij vrijwilligersinitiatieven en 

mensen die zich inzetten voor een duurzame, gezonde en sociale leefomgeving 
en wil graag de verhalen uit de streek horen. 

Marieke van Duijn met Mohammed Chahim op de fiets. F | Marieke van Duijn.

Marieke en Tom bij de Lightyear One. F | Marieke van Duijn.

(Vervlog pag. 1)

Daarnaast is er het voornemen dan ook 
een veegwagen in te gaan zetten. “De 
gemeente staat achter wat wij doen 
en dat ze ons hierin ondersteunen, is 
natuurlijk hartstikke fijn.”

De ronde die gelopen wordt op de 
landelijke opschoondag zit weliswaar 
al vol met vrijwilligers, vanuit andere 
wijken worden ook opschoonrondjes 
georganiseerd. Om alles coronaproof 
te laten verlopen, is het wenselijk om 
van tevoren aan te geven als je graag 
meehelpt, maar vele handen maken 
licht werk! Ons Marij is van de partij 
bij de opschoondag. Wil jij ook een 
steentje bijdragen? Meld je dan aan 
bij het Facebookevenement van jouw 
wijk en help om de stad een stukje 

schoner en mooier te maken. Meer 
informatie is te vinden bij de betreffende 
Facebookevenementen. De wijken die 
nu al aangemeld zijn om aanstaande 
zaterdag mee te lopen zijn:
• Straakven (op Facebook onder
 evenementen te vinden met
 ‘Landelijke opschoondag Straakven’)
• Dierdonk (op Facebook onder
 evenementen te vinden met
 ‘Dierdonkse opschoondag’)
• Helmond-West, let op: hier wordt
 volgende week zaterdag (27 maart)
 opgeschoond (op Facebook onder
 evenementen te vinden met
 ‘Nationale schoonmaak 
 Helmond-West’)
Meer informatie over de initiatieven 
vanuit Helmond Skon is te vinden op 
hun Facebookpagina: www.facebook.
com/zwerfafvalhoortniet F | Martin van Stiphout



4 vrijdag 19 maart 2021 de loop weekkrant HELMOND

Meerdere weekend- en nachtafsluitingen 
N279 tussen maart en juni 2021
Van 25 maart tot 28 juni voert aannemer Vermeulen in opdracht van provincie 
Noord-Brabant onderhoudswerkzaamheden uit op de N279 tussen Asten (A67) 
en Veghel (A50). Het gaat om o.a. het vervangen van asfalt-deklagen, het 
repareren van voegovergangen en repareren van betonschades. De schades zijn 
dermate groot dat vervanging hiervan noodzakelijk is om de provinciale weg 
veilig berijdbaar te kunnen houden tot de grote reconstructie van de N279.

Meerder afsluitingen
Voor deze werkzaamheden worden delen van de N279 op verschillende 
momenten afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen. De 
werkzaamheden vinden voornamelijk in de weekenden (6 weekendafsluitingen) 
en nachten (14 avond- en nachtafsluitingen) plaats om verkeer zo min mogelijk te 
hinderen. Ook is het gedeelte tussen de kruising A67 en de rotonde Rochadeweg 
een week lang afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluitingen wordt er een 
omleiding ingesteld. Met tekstborden en tekstwagens worden de verschillende 
afsluitingen vroegtijdig langs de weg aangekondigd. 

Overzicht afsluitingen en omleidingen
Op www.brabant.nl/n279 staat de volledige planning beschreven wanneer welke 
trajecten op de N279 zijn afgesloten inclusief de omleidingsroutes per afsluiting. 
Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen 
met de provincie Noord-Brabant door te bellen naar 073-6812812. 

Bekendmakingen
 

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

Sneeuwheide 5 04-02-2021 wijzigen erfafscheiding 5802819

Tamariskbeek 1 19-02-2021 vergroten woning met overkapping 5840911

Prof. Dondersstraat 54 02-02-2021 vergroten woning 5792201

Zoete Kers 55 26-02-2021 plaatsen balkonbeglazing 5861789

Uiverlaan 62 15-02-2021 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826995

  begeleid wonen  

IJsselplein 40 30-01-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 5786959

Pastoor van Leeuwenstraat 54 18-02-2021 wijzigen gebruik achterhuis 5838467

Dijksestraat 34 15-02-2021 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5825921

  begeleid wonen 

Uiverlaan 100 20-02-2021 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826363

  begeleid wonen 

Korhoenderhof 45 07-02-2021 maken uitweg 5807183

Berkehoutstraat 21 05-03-2021 maken uitweg 5882155

Molenstraat 178 04-03-2021 oprichten 2 wooneenheden begane  5878987

  grond en aanpassen gevels

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Wolfstraat 44D 17-12-2020 afwijking bestemmingsplan  5676871

  t.b.v. begeleid wonen 

Dit is op 4 maart 2021 bekendgemaakt aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen binnen 

zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

 

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

Ansemhoek 1 10-03-2021 bouwen bouwwerk en erf- of  5643481

  perceelafscheiding  

Martinalidonk 11 11-03-2021 oprichten woning en maken uitweg 5691479 

Helmondselaan 11 11-03-2021 plaatsen dakkapel en verhogen dak 5763719 

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

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

De gemeente onderzoekt dan of u daarvoor in aanmerking komt. Of met u een 
betalingsregeling kan afspreken. Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of 
kwijtschelding of een betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer 
over de hulp die u kunt krijgen bij het invullen van uw formulieren.
U kunt de gemeente natuurlijk ook bellen via 14 0492.

Podiumbijeenkomst over de Omgevingswet 
op 23 maart
Op dinsdag 23 maart organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
over de komst van de Omgevingswet. Deskundige sprekers nemen ons aan de 
hand van praktijkvoorbeelden mee in de aanstaande veranderingen. Dit webinar 
start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. 

Het programma start met een korte introductie over de komst van de 
Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de 
leefomgeving. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, water, 
ruimtelijke ordening en milieu. 

Daarna krijgen we twee presentaties van Linda Dekkers, jurist en 
programmamanager Omgevingswet bij adviesbureau KuijperCompagnons:
• Ze neemt ons mee in het proces voor het aanvragen van een vergunning voor 
 bijvoorbeeld een aanbouw. Wat verandert er voor een inwoner of ondernemer? 
 En welke keuzes kan de gemeenteraad maken?
• Ook geeft ze inzicht in de manier waarop inwoners en ondernemers straks 
 invloed kunnen uitoefenen op een initiatief in hun omgeving. Hoe kunnen zij 
 voor hun belangen opkomen? En welke rol heeft de gemeenteraad hierbij?

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom 
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via 
Dit is Helmond tv. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 23 maart. 
 
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. 
Na afloop van de presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

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

Vergadering presidium raad
Het presidium komt op dinsdag 23 maart om 18.00 uur weer bij elkaar. Het 
presidium stelt de agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. 
Wilt u de vergadering als toehoorder (digitaal) bijwonen? Stuur dan een mail 
naar raadsgriffie@helmond.nl.
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Statenlaan 174 plaatsen Velux dakraam 5735431 

Kaldersedijk 3 oprichten paardenstal 5628369

 

Kennisgeving wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Keyserinnedael, Kanaaldijk N.O. 70 te Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het 

aspect geluid.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
De Veste blok 24           12-03-2021        oprichten 28 appartementen, 5283537
            

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

De Hoefkens 2A 15-01-2021 maken uitweg 8,00 meter  5715647 

1e Bosweg 10 16-12-2020 legalisatie zwembadoverkapping,  5679983 

  tuinhuis
 

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 18 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.

De ontmanteling van sportpark 
De Warande duurt lang
De heer Smits van Helmond Aktief stelde 
vragen over de wijze van ontmanteling 
van sportpark De Warande. Hij heeft 
van de voormalig voorzitter van RK PVV 
begrepen dat de afhandeling van de 
opstallen in een patstelling staan. Ook is 
er geen duidelijkheid over bijvoorbeeld 
de sloopkosten, de uitvoering en de 
financiële afhandeling. Hij vraagt op 
welke wijze de patstelling zal worden 
opgegeven en of meer duidelijkheid 
kan worden gegeven over de financiële 
afhandeling. Welk bedrag wordt 
gereserveerd voor RK PVV? Wanneer 
kan het dossier worden gesloten?

Wethouder Van Dijk geeft aan dat hij ook 
van mening is dat het traject afgerond 
dient te worden. Pas in januari heeft hij 
een rapport ontvangen welke deze week 
intern zou worden besproken. Daarna 
volgt, nog voor het einde van de maand, 
een gesprek met RK PVV. Hij kan nu 
nog geen uitspraken doen over de 
financiële afhandeling. De heer Smits 
reageert hierop met de vraag wat dan 
in de afgelopen 8 maanden gebeurd is. 
Een soortgelijk verhaal heeft hij namelijk 

ook in januari vernomen. Hierop 
onderschrijft wethouder Van Dijk de 
lange verstreken tijd, maar er moesten 
nog stukken worden aangeleverd. Na 
het gesprek met RK PVV zal hij de 
gemeenteraad nader informeren.

Onderzoek naar een 
toekomstbestendige raadsgriffie
De gemeenteraad heeft unaniem 
ingestemd met het raadsvoorstel tot een 
onderzoek naar een toekomstbestendige 
raadsgriffie. Een extern onderzoeker 
zal hierbij onderzoek doen naar de 
ambities, wensen en wettelijk taken 
van de raadsgriffie. Ook de verhouding 
van de formatie van de raadsgriffie ten 
opzichte van vergelijkbare gemeenten 
wordt onderzocht. Na afronding wordt 
de gemeenteraad geïnformeerd en 
zullen voorstellen volgen voor een 
toekomstbestendige raadsgriffie.

Onderzoek koers verstedelijking en 
mobiliteit voor Helmond aangenomen
Een grote meerderheid van de 
gemeenteraad heeft ingestemd met 
de ontwikkelrichting voor Helmond 
2030-2040 zoals die voorkomt uit het 
MIRT-onderzoek Brainport, als basis 

voor een verdere uitwerking. MIRT 
staat voor het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport.  
De ontwikkelrichting voor Helmond 
gaat met name om het doorzetten van 
een stevige verstedelijkingsopgave 
rondom het station en het centrum én 
het inzetten op een mobiliteitstransitie 
naar duurzamere vervoersmobiliteiten 
zoals lopen, fietsen, deelmobiliteit 
en het openbaar vervoer. Voor de 
autobereikbaarheid van Helmond wordt 
ingezet op de zuidelijke aansluiting van 
Helmond op de A67 via de Rochadeweg, 
N612 en N279.

Vrijstelling van giften tot € 1.200,- 
voor bijstandsgerechtigden
De Tweede Kamer heeft een motie 
aangenomen die de regering verzoekt 
om voor mensen in de bijstand een 
landelijke vrijstelling van giften te 
realiseren van € 1.200,- per jaar. 
Omdat de gemeenten beleidsvrijheid 
heeft en daarom niet de landelijke 
realisatie af hoeft te wachten, is een 
motie ingediend om het college te 
verzoeken bijstandsgerechtigden zo 
spoedig mogelijk een vrijstelling van 
giften te geven tot € 1.200,- per jaar. 
Alle raadsleden, als ook de betreffende 
wethouder, konden zich vinden in de 
motie. Aan het college dus de opdracht 
om het voornoemde zo spoedig als 
mogelijk te realiseren.

Nieuws uit de raadsvergadering
HELMOND Op 16 maart kwam de gemeenteraad weer (digitaal) bijeen. De 
bijeenkomst startte ditmaal met een vragenhalfuur, gevolgd door hamer- en 

bespreekstukken, om te eindigen met de moties. Graag praten wij u bij.
HELMOND Binnenstad: Opvanglocatie D’n Herd aan de Bindersestraat 
is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast wil de SMO (Stichting 
Maatschappelijke Opvang) en de gemeente uitbreiden van 58 naar 73 
plaatsen voor dak- en thuislozen. De plaatsen voor nachtopvang gaan 
van 6 naar 10. De omwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld.

Nieuwbouw
Dakloosheid kan iedereen 
overkomen, door onvoorziene, 
ingrijpende gebeurtenissen in het 
leven. Zeker in een tijd van financiële 
crisis, zoals nu met corona. Het 
aantal daklozen is de afgelopen 
periode dan ook toegenomen en met 
de nieuwbouw wordt getracht het 
aantal weer omlaag te brengen. Zo 
wordt tevens de eventuele overlast 
teruggedrongen. D’n Herd zoals het 
nu is, oogt somber en verouderd. 
Het behoeft veel onderhoud, maar 
voldoet eigenlijk niet meer aan de 
huidige standaarden. Mede hierdoor 
is gekozen voor nieuwbouw. In het 
oude gebouw werden bepaalde 
voorzieningen, zoals keuken en 
badkamer nog gedeeld. In het nieuwe 
krijgt elke cliënt dergelijke ruimtes 
voor zichzelf. Het oude pand wordt 
in de loop van 2022 gesloopt. Het 
nieuwe zal het straatbeeld verfraaien 
en zou in 2023 gereed moeten 
zijn. Voor deze maatschappelijke 

opvang heeft Helmond rijkssubsidie 
aangevraagd en deze is toegekend.
SMO werkt samen met Bergopwaarts 
om de plannen verder uit te werken. 
Het gebouw gaat meer functionaliteit 
bieden voor beschermd wonen en 
begeleiding naar (terugkerende) 
zelfstandigheid. De cliënten werken 
samen met SMO aan het herstel en 
om weer op eigen benen te staan. 
Als er minder mensen genoodzaakt 
zijn om rond te zwerven, draagt dit 
positief bij aan de leefbaarheid van 
de stad.

Buurt wordt betrokken
SMO wil de goede band die zij hebben 
met de buurt graag behouden. 
Daarom worden de omwonenden 
betrokken bij deze nieuwbouw. 
Men heeft een informerende brief 
ontvangen waarin ook wordt gevraagd 
mee te denken over de plannen en 
de omgeving. SMO wil het gesprek 
aangaan en organiseert half april een 
(eerste) informatiebijeenkomst.

Nieuwbouw voor 
opvanglocatie D’n Herd
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Pittige Shit
www.pittigeshit.nl

Nicole van den Broek

€39,95

TechLab Club
Als je lid wordt van de TechLab Club ga je 6 weken 
op zaterdagmiddag (online) naar de bibliotheek. De 
begeleiding is in handen van ‘Technauten’, experts 
op het gebied van maaktechnieken.

Elke zes weken staat één thema centraal. Tijdens 
de Techlab Club die start op 20 maart gaan we ons 
verdiepen in de wereld van Augmented Reality en 
het maken van een app. We sluiten het thema af 
met een gave challenge.

De jonge deelnemers gaan vooral veel zelf doen. 
Vooraf zorgt het TechLab ervoor dat alle benodigde 
informatie en materialen aanwezig zijn om veilig 
mee te kunnen doen vanaf thuis. 

Zodra het weer kan, gaan de clubdagen verder in 
het TechLab in Bibliotheek Helmond.

De zes aansluitende zaterdagmiddagen zijn op 
20 en 27 maart, 3, 10, 17 en 24 april, steeds van 
14.00-15.30 uur. Meedoen kost €15,- voor zes 
keer, vooraf aanmelden is noodzakelijk. Er kunnen 
maximaal 16 kinderen deelnemen.

Andere online activiteiten van het TechLab
In april gaan we bij TechLab Digiwijs ook online 
aan de slag om op allerlei verschillende creatieve 
manieren een portret van de koning te maken 
via Microsoft Officeprogramma’s. Ook worden er 
online spreekuren georganiseerd voor de jeugd, 
waar ze met vragen terecht kunnen over werkstuk, 
spreekbeurt of boekbespreking.
Alle informatie en aanmelden via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab 

Het TechLab van de Bibliotheek Helmond-Peel 
organiseert (na)schoolse activiteiten voor kinderen 

6 zaterdagen aan de slag met Augmented Reality en een app ontwerpen 

TechLab Club: ontdek techniek op zaterdagmiddag!
HELMOND Op 20 maart start de 2e TechLab Club voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar vanuit 

het TechLab in Bibliotheek Helmond. Nu de Bibliotheek vanwege de lockdown gesloten is, gaat de 
start online plaatsvinden. Zodra fysieke workshops weer mogelijk zijn, gaan de workshops weer 

door in de bieb. 

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Er zijn TechLab 
expedities, de TechLab club op zaterdag en op 
woensdagmiddag is er de TechLab Skoolzone en 

Digiwijs. Ook Coderdojo Helmond organiseert haar 
bijeenkomsten in het TechLab in de Bibliotheek aan 
de Watermolenwal.

grootpeelland.nl

‘Pittige Shit’: 25 jaar reisverhalen 
van Nicole van den Broek

Nicole en haar moeder. F | Boekhandel van Piere.

‘Pittige Shit’ bestaat uit twee delen en is verpakt in 
een mooie, stevige cassette. De boeken bevatten 
naast de prachtige reisverhalen ook kleurenfoto’s en 
QR-codes om de beleving optimaal te maken. Het 
zijn geen ‘traditionele’ boeken, maar Nicole is dan 
ook geen traditionele schrijfster. Zoals ze zelf zegt: 
“Ik lap de wetten van de schrijverswereld meerdere 
keren aan mijn laars en neem je mee op avontuur. 
Diverse taboes worden bespreekbaar gemaakt en 
werkelijk álle registers gaan open. Niets of niemand 
wordt gespaard. Het doel is om de lezer aan het 
einde een positieve boodschap mee te kunnen 
geven, want men zal zich kunnen vereenzelvigen 
met een van de hoofdpersonages in het verhaal of 
zich kunnen herkennen in een van de vele karakters. 

Je krijgt een privéblik in mijn leven gedurende 

mijn vele rondreizen en dat terwijl ik me staande 
probeer te houden tussen het geweld van thema’s 
als depressie, zelfmoord, donornieren, blindheid, 
ALS, kanker, cyberpesten, literatuur, porno, reizen 
en vriendschap. Als je alles van tevoren weet, is 
rijk worden niet moeilijk. Mijn boodschap ontrafelt 
zich gedurende het lezen. Hoe verder je in het boek 
komt, des te meer inzichten je zelf in het leven krijgt. 
Ik ga er met gestrekt been in en het zal behoorlijk 
heftig, leerzaam, verdrietig maar bovenal positief 
zijn. Ik geef mezelf volledig bloot, maar je zal zien: 
het gras is écht niet groener bij de buren…”
Nicole van den Broek (1975) is geboren in 
Brouwhuis en woont al jaren in Eindhoven. Ze is 
naast schrijfster ook een groot voetballiefhebster en 
ontwierp de PSV-fandress en Oranje-jurk van haar 
bedrijf Nifosa.

HELMOND Nicole van den Broek heeft in 25 jaar tijd als tourdirector, gids en reisleidster een 
hoop meegemaakt. Ze kan er een boek over schrijven. En dat heeft ze dan ook gedaan! De luxe 

giftbox ‘Pittige Shit’ bevat twee boeken die samen goed zijn voor 1.112 bladzijden vol avonturen en 
meeslepende reisverhalen uit verschillende landen. De set is vanaf nu te koop via www.pittigeshit.nl, 

een aantal boekwinkels (voor een overzicht, zie diezelfde website) en bol.com vanaf € 39,95.
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Houdoe!

Hedde gullie da ook, unne vaste 
frietdag? Elke vrijdag eten wij 
VERSE friet. Dus ginne diepvries, 
maar verse friet: zelf gesneden, 
eerst vurgebakken en uren later 
afbakken. Men aardappels schèl 
ik in een oogwenk weg mee een 
ouwverwets schilmesje. Wa da be-
treft zou ik zo het leger in kunnen 
als snijhulpje van de kok. Ik heb 
unne hille fijne frietsnijder waar-
mee ik binnen een paar minuten 
3 kilo friet heb gesneden. Moet ik 
eerlijk zeggen dat ik zelf ook lek-
kerder vind as ge dat snijden ook 
mee de hand doet, dat de frieten 
niet gelijk zijn. Maar André (men-
ne meens) vind het lekkerder as 
ze gelijk zijn. In een goei huwelijk 
moete compromissen doen en dit is 
er intje van, gelijke friet.

Vrijdags doe ik niet onder vur unne 
frietboer. Ik heb 2 frietpannen in 
de garage en zonne echte ijzeren 
frietbak. Ik heb een heel assorti-
ment snacks net as bij de frietboer. 
Bij men valt er wat te kiezen. Wa 
saus betreft ook, ik vind zelf ook 
piccalilly lekker, maar de joppie, 
de curry, verschillende mayos, het 
sta hier gelijk. Zelfs de uitjes vur 
de frikandellen special worden op 
vrijdag gesneden.

Wa ik het belangrijkste vind van 
GOEIE friet is dun aardappel,  
want as ge niet unne goeie echte 
frietaardappel hed, dan hedde 
friet die het net niet is. Daar zit 
echt heel veul verschil in. Menne 
baas bij De Loop, Ad Klaasen, is 
ook unne frietbakker. Elke vrijdag 
eten ze friet net as wij, das dan ook 
het enigste wat Ad kookt volgens 

hemzelf. Heel veul gezinnen heb-
ben dat van vruuger meegekregen, 
bij ons thuis was het ook vrijdag 
frietdag, zoiets nimde dan over.
Weekkrant de loop is verhuist 
naar de Mierloseweg en zit recht 
tegenover Diepvriesspecialist van 
Rijsingen. Ad zei: Marij, daar 
moete gij eens de frietaardappels 
halen toen we het over goei aard-
appels hadden, ik wist nie eens da 
ze die daar hadden. Nou moest ik 
daar toch heen vur men snacks 
aan te vullen en op advies van 
frietbakker Ad daar men aardap-
pels meegenomen. Deze heb ik vu-
rige week dus gebruikt en Ad hed 
niks te veul gezegd, de friet was 
superlekker. Een aanrader dus wa 
men betreft.

Doe dees column bij jou herinne-
ringen aan vruuger naar boven 
hale, da gullie thuis ook unne 
frietdag had? Herstel die dan 
eens in ere, iedereen is er blij mee 
en nee het is niet veul werk. As ik 
eters krijg, vragen ze vaak: ‘Bakte 
gij dan verse friet Marij?’ Wa ik 
altijd met veul plezier doe, het is 
men specialiteit geworden. Dan 
maak ik zelf stoofvlees en saté er-
bij, altijd iets aangekleder als ik 
eters heb. Mochte op vrijdag langs 
men huis komen en denkte wa ruik 
ik toch, dan witte vurtaan: Marij 
is friet aant bakken. 

Een fijn weekend iedereen 
Met hopelijk VERSE friet

Vrijdag frietdag

HELMOND Stijn van Gassel heeft bij 
de directie aangegeven dat hij na dit 
seizoen Helmond Sport gaat verlaten 
om een volgende stap in zijn carrière 
te kunnen maken. 

Helmond Sport heeft meerdere malen 
geprobeerd om Stijn van Gassel langer 
aan de club te binden, maar tot onze 

spijt zullen de wegen met onze huidige 
doelman na dit seizoen scheiden.

De nu 24-jarige doelman begon met 
voetballen in zijn geboortedorp bij 
SV Ysselsteyn, om vervolgens via SV 
Venray in de jeugdopleiding van VVV/
Helmond Sport terecht te komen. Op 22 
april 2016 maakte hij zijn debuut in het 

eerste elftal in de met 4-0 gewonnen 
wedstrijd tegen FC Oss, als invaller voor 
Wouter van der Steen. 

Vanaf het begin van het seizoen 2017-
2018 is hij de vaste man onder de lat, 
sindsdien miste hij maar één wedstrijd. 
In zijn zes seizoenen in de selectie keepte 
hij in totaal 141 competitiewedstrijden.

Stijn van Gassel verlaat Helmond Sport

Collage Stijn van Gassel. F | Helmond Sport.

Even voorstellen: Ronnie en 
Korien van Os
In februari vorig jaar zijn Ronnie en 
Korien getrouwd. Achteraf bleek dit één 
van de laatste bruiloften voor de corona-
lockdown te zijn. 
Een dag waar ze nu misschien wel 
met extra veel dankbaarheid op terug 
kunnen kijken. Een maand later 
openden zij hun eerste Vleeschmeester 
aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout te 

Helmond. Ronnie heeft ruim 25 jaar 
ervaring in het slagersvak en was onder 
meer eigenaar van de slagerij aan de 
Mierloseweg in Helmond. 

Hij staat bekend om zijn lekkere gehakt 
en verse worst. Een nieuwe vestiging in 
Gemert voelde voor de Helmonders als 
een logische volgende stap. Ze kennen 
de plaats goed en er wonen meerdere 
familieleden.

Duurzaam scharrelvlees
“Vleeschmeester biedt hoge kwaliteit 
scharrelvlees. Zo komt bijvoorbeeld ons 
rundvlees van de dubbeldoel koe en de 
kip van de Tante Door kip.” Daarnaast 
zijn er ook exclusievere producten zoals 
de USA bavette, Wagyu en Hereford 
rundvlees.

Opening Vleeschmeester Gemert 
18 maart
Tijdens de opening van Vleeschmeester 
Gemert zijn er verschillende 
openingsaanbiedingen. Deze zijn ook 
geldig in de vestiging in Helmond, want 
daar wordt het eenjarig bestaan gevierd!

GEMERT Ronnie en Korien van Os openen op donderdag 18 maart de deuren 
van Vleeschmeester Gemert. Dit is de tweede vestiging in navolging op hun 

succesvolle slagerij in Helmond.

Opening Vleeschmeester Gemert

F Vleeschmeester

Vleeschmeester Gemert
Nieuwstraat 47
5421 KN Gemert
0492-745535
gemert@vleeschmeester.nl

Vleeschmeester Helmond
Hoofdstraat 148
5706 AN Helmond
0492-523077
helmond@vleeschmeester.nl
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BERTJE MANDERS
Groenten en Fruit
Dorpstraat 54, Stiphout. 
Aanbieding geldig tot 26 maart.

€ 0.99
CONFERENCE 
PEREN 1 kg

openingsaanbieding

We hopen wanneer de coronamaatregelen het 
toelaten nog een officieel afscheidsmoment te 
kunnen organiseren, waarbij we Hein Gruijters 
bedanken voor al zijn inzet en betrokkenheid bij de 
vereniging de afgelopen 11 jaar.

Horecaondernemer met ambitie
Mark van den Bogaard is eigenaar van stadbrouwerij 
De Deftige Aap, gelegen aan de Markt in Helmond. 
Mark is een enthousiaste horecaondernemer en 
zeer ambitieus en betrokken bestuurder met een 
grote passie voor de branche. Sinds 2020 is hij 
bestuurslid voor KHN afdeling Helmond. Hiermee 
vertegenwoordigt hij ruim 70 leden in de gemeente.

Door zijn ervaring als ondernemer en bestuurder 
onderkent hij dat de branche op dit moment voor 
grote uitdagingen staat. Met een sterke visie, 
een positief kritische houding en verbindende 
kwaliteiten verwacht het bestuur dat Mark een 
goede aanvulling zal vormen. 

“Met Mark hebben we de juiste man op het juiste 
moment voor de vereniging gevonden; het is een 
echte verbinder die gemakkelijk aansluiting vindt 
bij onze leden in al hun verscheidenheid. En het is 
bovendien een hele fijne man om mee samen te 
werken!” 

Met zijn enthousiasme en passie voor de branche 
wil hij zeker gezien de uitdagende periode waarin 
we nu zitten een belangrijke bijdrage leveren aan 
een toekomstbestendige horecabranche.

Het Helmondse bestuur wordt 
mede gevormd door:
- Geert Blenckers, secretaris, onder andere 
Bobby’s Bar,
- Ruud van den Heuvel, penningmeester, Nero 
Water,
- Eric Konings, de Koning,
- Hugo Molleman, onder andere Il Borgo,
- Gijs Verstappen, D’n Dimpel,
- Camiel Verschuren, de Kei

Speerpunten 2021
De komende periode gaat het bestuur zich 
inzetten voor een meerjaren-herstelplan voor de 
horeca en een nieuw horecabeleid dat ruimte 
biedt voor ondernemerschap en perspectief 
voor de toekomst. In samenwerking met alle 
belanghebbende partijen willen we de horeca in 
Helmond zo goed als mogelijk sterk uit de crisis 
laten komen.

De vereniging Koninklijke Horeca Nederland
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dé 
branchevereniging voor de horeca. Met ruim 240 
afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen 
wij bijna 20.000 horecaondernemers met ruim 
427.000 medewerkers. Wij maken ons sterk voor 
een professionele en toekomstbestendige horeca. 
Onze leden ondersteunen wij met service, lobby, 
advies, informatie & inspiratie en ledenvoordelen. 
KHN Helmond is te bereiken via: helmond@
khn.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met 
secretaris Geert Blenckers: 06 – 41 59 86 33

HELMOND Het huidige bestuur heeft onlangs tijdens een bestuursvergadering unaniem 
gestemd op Mark van den Bogaard als voorzitter van KHN afdeling Helmond. De eigenaar van 

stadsbrouwerij De Deftige Aap is hiermee de opvolger van Hein Gruijters die zijn maximale 
zittingsduur als bestuurslid heeft bereikt. Hein zal de komende tijd op de achtergrond betrokken 

blijven zodat Mark de tijd heeft om ingewerkt te worden.

KHN verwelkomt Mark van den Bogaard als 
nieuwe voorzitter van afdeling Helmond

Heijn Gruijters en Mark van den Bogaard. F | Geert Blenckers.

STIPHOUT Samen een gezonde school. De 
Stiphoutse basisschool De Lindt is volop 
bezig om een gezonde leefstijl te integreren 
in haar onderwijs. Een gezonde leefstijl, dan 
denk je vaak eerst aan voldoende beweging, 
maar ook activiteiten die bijdragen aan je 
mentale gezondheid zoals muziek, creativiteit, 
samenwerken, buiten spelen. 

Kortom: er als school zorg voor dragen dat kinderen 
zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Veel 
binnen- en buitenschools aanbod van De Lindt is 
hier al op gericht. Gezond eten komt daar nu extra 
bij. 

Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich meer bewust 
worden van gezonde voeding? Hoe krijg je ze aan 
het proeven? Hoe laat je ze zelf ervaren dat voeding 
van invloed is op hoe je je voelt? Door gezond eten 
leuk te maken… en lekker natuurlijk! Hoe? Daar 
weten de Helmondse Healthy Sisters wel raad mee. 
Zoals alles momenteel online gaat, ook dit. 
En dus kwam afgelopen vrijdag de lokale supermarkt 
alle ingrediënten, die op het boodschappenlijstje 
stonden, afleveren op school. Goed voorbereid 
stonden de leerlingen klaar met het nodige 
keukengerei in de aanslag. Via livestream gingen 

ze samen met de Healthy Sisters aan de slag. Op 
het menu: een gezonde pastasalade. En dus ging 
iedereen vol enthousiasme aan de slag met snijden 
en bereiden. Trots op wat ze zelf bereid hadden, 
werd er volop geproefd: mais, olijven, tomaatje, 
augurken en natuurlijk de pastasalade zelf. 

En wat denk je? Echt wel lekker hoor!

OKC De Lindt samen met de Healthy Sisters op de gezondheidstoer 

‘Gezond koken is leuk… en lekker!’

Gezond koken is leuk en lekker. F | Saskia Martens.

www.helmondnu.nl
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BEL, MAIL OF APP ONS VOOR EEN AFSPRAAK!

BOEK 
EEN
BEZOEK!

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl

T (0492) 47 56 24  |  info@stijlenco.nl

STIPHOUT Een paar maanden 
geleden werd bekendgemaakt dat 
Bertje Manders Groenten en Fruit 
zou stoppen met zijn winkel aan de 
Dorpsstraat 55. Dit nieuws raakte 
Stefan Duijmelinck: jaren geldeden 
heeft hij daar zelf nog gewerkt. 

Op een gegeven moment maakte hij de 
keuze om Bertje Manders te verlaten 
en zelf een kaaswinkel te beginnen, 
maar omdat hij altijd een fijn contact 
heeft gehouden met Jan Manders 
(de eigenaar van de groentezaak) én 
omdat hij diep van binnen ook altijd 
groenteboer is gebleven, ging hem dit 
niet in de koude kleren zitten. Het idee 
om zelf een groentewinkel te starten 

(naast zijn kaaswinkel) kwam naar 
boven en zo geschiedde.

Zijn vrouw Silvia vertelt: “Acht weken 
geleden kwam mijn man ontdaan thuis: 
Jan Manders was bij ons op de zaak 
geweest om te vertellen dat hij ging 
stoppen met zijn groentewinkel Bertje 
Manders. Stefan heeft daar als jonge 
jongen gewerkt. Zijn halve familie komt 
uit de groenten en zo kwam hij via zijn 
oom bij de familie Manders terecht. In 
de 24 jaar dat wij nu samen zijn, kwam 
de naam Manders een paar keer per 
week voorbij. Vooral moeder Manders 
had een speciaal plekje in Stefans hart. 
Elke week kwam ikzelf als klant bij 
Bertje Manders om speciaal voor Stefan 

daar de Conference peren te halen. 
Het concept van Manders is precies 
hoe wij zelf denken. Verse, pure en 
gezonde producten waar wij ook in onze 
kaasspeciaalzaak naar streven. Ook 
deze zaak blijft draaien met een topteam 
aan medewerkers. En zo ging het 
balletje rollen… na een gesprek met Jan 
en Loes Manders was de kogel door de 
kerk en met een supermooi pand aan de 
overkant, de hulp van familie Manders, 
mijn zwager en zus en vrienden en niet 
te vergeten Ton Verberne van Adriaans 
Vastgoed, openen wij op 17 maart onze 
deuren en komt onze droom uit! Samen 
met het team van Manders zetten wij 
Bertje Manders Groenten en Fruit voort 
en dat vinden wij een hele eer.”

Zij zetten Bertje Manders Groenten en Fruit voort 
Droom komt uit voor Stefan en Silvia Duijmelinck 

Stefan en Silvia Duijmelinck in hun nieuwe winkel. F | Wendy Lodewijk.

BROUWHUIS Een half jaar 
geleden werd de verhuizing van 
de Stadstuin Helmond van de 
Suijtkade naar de Meanderlaan in 
Brouwhuis in gang gezet. 

Inmiddels begint de nieuwe 
ecologische tuin van de Stichting 
Vrienden Stadstuin vorm te krijgen. 
De eerste gebouwen zijn verrezen en 
sinds vorige week scharrelen kippen 
en eenden rond op hun nieuwe stek. 

Stap voor stap bouwden Nicole van 
de Rijt en Jack Kloft, gesteund door 
meerdere vrijwilligers, hun nieuwe 
groenteakker op. De eerste groenten 
werden al in november gepoot en 

vanaf deze maand zullen de met 
paardenmest van de boer bedekte 
bedden worden ingezaaid en 
beplant. Over niet al te lange tijd zijn 
er naast verse eieren dan ook verse 
groenten beschikbaar. Als de rest 
van de bouwactiviteiten is voltooid, 
zal de keuken in gebruik genomen 
worden en kan men zich melden 
voor een gezonde maaltijd. Mensen 
die graag een kijkje willen nemen in 
de Stadstuin zijn van harte welkom. 

Voor meer informatie over de 
Stichting Vrienden Stadstuin 
Helmond: 
stichtingvriendenstadstuin@
gmail.com of tel. 06 – 17 43 64 58.

Stadstuin Meanderlaan begint te leven

De kippen hebben hun plekje al gevonden F Teun Senders

Het creëren van een autoluwe 
binnenstad, het tegengaan van 
leegstand en het vergroten van de 
aantrekkelijkheid voor jongeren en 
kinderen zijn op dit moment actuele 
onderwerpen. 
In verschillende breakoutrooms 

(digitale vergaderkamers) gaat men aan 
de slag met deze actuele thema’s en 
programma’s in Helmond.

1: Aantrekkelijkheid en leegstand
2: Autoluw en bereikbaar centrum
3: Jeugd en-kindvriendelijk centrum.

Voor wie?
Inwoners, ondernemers uit het 
centrum, politiek en experts zijn van 
harte welkom om deze onderwerpen 
te bespreken en te kijken naar wat er 
mogelijk is. Wat en wie mag niet vergeten 
worden? Hoe blijft het centrum levendig 
en wordt leegstand voorkomen en 
verminderd? Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via: 
info@groenlinkshelmond.nl

Oproep aan inwoners: hoe maken we het centrum van  
Helmond aantrekkelijk bereikbaar en kindvriendelijk?

HELMOND In een ‘Hackathon’ gaat GroenLinks Helmond op 24 maart vanaf 
19.30 samen met inwoners op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen van 

ons centrum. 
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Geen buffer
“Onderzoek laat zien dat wie op jonge 
leeftijd bijvoorbeeld al een beetje heeft 
leren sparen later minder vaak financiële 
problemen heeft. Maar we zien dat dit 
niet altijd vanzelfsprekend is.  Volgens 
burgemeester Blanksma is het leren 
omgaan met geld in eerste instantie 
een taak van de ouders. Daarnaast 
kan het onderwijs een duit in het zakje 
doen. Burgemeester Blanksma gaf in 
het verleden tijdens de Week van het 
Geld gastlessen in groep 8 van een 
basisschool. Wat opvalt: merkkleding en 
dure telefoons zijn erg belangrijk. Als het 
over betalen gaat dan hoort ze vaak het 
antwoord dat dit toch op afbetaling kan. 
“Belangrijk is het om kinderen te leren 
dat je pas geld kunt uitgeven als je het 
ook hebt. Daarmee voorkom je dat ze in 
de problemen komen.” 

En die problemen zijn er. Volgens cijfers 
van het NIBUD kan 38% van alle 
huishoudens met moeite rondkomen. 
Zo’n huishouden heeft bijvoorbeeld 
minder dan 1000 euro spaargeld. Geen 
buffer dus, wanneer een koelkast stuk 
gaat of de wasmachine het laat afweten. 
En dan? “Dan zie je dat mensen naar 
manieren zoeken om het probleem op 
te lossen. Geregeld ontstaan er dan 
schulden, wordt het ene gat met het 
andere gevuld.” Vaak weten mensen 

niet dat ze mogelijk een beroep kunnen 
doen op hulp, zoals bijzondere bijstand 
voor mensen met een laag inkomen en 
weinig financiële reserves.    “Hoe vinden 
mensen de juiste instanties? Dat één op 
de zes mensen niet weet dat hij recht 
heeft op toeslagen is eigenlijk een groot 

probleem. Mensen komen vaak via een 
glijdende schaal in de schulden terecht. 
De ervaring leert dat er gemiddeld pas 
na 4 jaar aan de bel getrokken wordt. 
“Dan zie je dat de schulden vaak al 
behoorlijk groot zijn geworden. Grootste 
oorzaak hiervan is de schaamte die 
mensen hebben om te vertellen dat 
ze schulden hebben,” aldus mevrouw 
Blanksma, “het is belangrijk dat we die 
mensen eerder weten te bereiken.”

Bespreekbaar maken
Er wordt in Helmond al op allerlei 
manieren hulp geboden: er is de 
formulierenbrigade van de LEV-groep, 
schuldhulpmaatje en ook zoiets als 
stichting Leergeld. Met de stichting 
Leergeld bijvoorbeeld wordt op dit 
moment 89% van alle Helmondse 
kinderen in de doelgroep bereikt.  Zeker 
in corona-tijd is dat uitermate nuttig 
gebleken. Zo kregen kinderen laptops 
zodat ze toch online onderwijs konden 
blijven volgen. “Maar daar blijft het niet 
bij”, vervolgt de burgemeester, “we gaan 
dan ook in gesprek. Vaak speelt er meer 
en op deze manier is er  een ingang 
om de problematiek beter in kaart te 
brengen. Zo kunnen we echt helpen.”
De burgemeester benadrukt dat het heel 
belangrijk is om financiële problemen 
bespreekbaar te maken. Hierin worden 
ook de maatschappelijke partners, zoals 
woningbouwverenigingen, betrokken. 

Bij financiële nood wordt vaak de 
huur niet of niet op tijd betaald. Dat 
is een signaal. Er kan dan direct actie 
ondernomen worden. En dat is van 
belang voor iedereen. Uit onderzoek 
blijkt dat 15% van de werkgevers te 
maken krijgt met het opleggen van 
loonbeslag en dat dit ervoor zorgt dat 
een werknemer 50% minder efficiënt 
werkt. “We leven in de Brainport-regio 
en we hebben hier samen met de 
werkgevers ook een sociale taak,” zegt 
burgemeester Blanksma. 

Er gebeurt in Helmond al erg veel op 
het gebied van armoedebestrijding. 
“Dat moet ook. Het is onacceptabel 
dat mensen in bepaalde wijken in 
Helmond gemiddeld 7 jaar korter leven. 
Mede door geldzorgen kunnen mensen 
keuzes maken die niet altijd rationeel 
te verklaren zijn. Uiteindelijk is ons 
doel om mensen weer op de rails te 
krijgen wanneer dat zelf even niet lukt.” 
Het armoedeplatform brengt al die 
partijen ook nog eens bij elkaar, zodat 
iedereen op de hoogte is van elkaars 
werkzaamheden. 
Volgens burgemeester Blanksma 
mag daar nog best een slinger aan 
gegeven worden: “schulden zijn niet 
iets om je voor te schamen, maar aan 
schulden moet je iets doen. Door over 
geldproblemen te praten kunnen we 
beginnen aan het oplossen ervan.”

Geldzaken in de praktijk
(cijfermateriaal van het NIBUD)

•  20% van alle huishoudens heeft moeite om rond te komen.
•  40% van de huishoudens weet niet of ze na het pensioen 
 kunnen rondkomen.
•  1 op de 6 huishoudens met een laag inkomen weet niet of het recht op 
 toeslagen heeft.
•  20% van de huishoudens heeft minder dan 1000 euro spaargeld.
•  Mensen met weinig opleiding en inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter dan 
 mensen met een hoge opleiding en groot inkomen.

Armoede is onacceptabel
Burgemeester Blanksma, die ook 
voorzitter is van het NIBUD, zet meteen 
de toon: “Armoede is onacceptabel. 
Het sluit mensen buiten, ze nemen 
niet mee deel aan de samenleving. Dat 
moet voorkomen worden. Hoe zorg je 
ervoor dat hulpvragen op de juiste plaats 
terechtkomen? Want we hebben al een 
heleboel voorzieningen in Helmond.”
“Als armoedeplatform willen we graag 
het gesprek op gang brengen, het 

taboe om over geldgebrek of schulden 
te praten doorbreken.” Aan het woord 
is voorzitter van het platform Joop 
van Stiphout. “De week van het geld is 
daarvoor een mooi aanknopingspunt.” 

Levensmomenten
Iedereen moet goed over zijn financiën 
blijven nadenken, want allemaal 
krijgen we in ons leven te maken met 
veranderingen op financieel gebied. Als 
18-jarige bijvoorbeeld moet je opeens 
zelf je zorgverzekering regelen of je 
studiefinanciering aanvragen. Hoe doe 
je dat en hoe zorg je ervoor dat je niet 

al vroeg in je leven opgescheept wordt 
met schulden. Noël Silalahi vertelt 
daar meer over. Maar ook als je AOW-
gerechtigd bent verandert meestal je 
inkomen. Heb je daarmee rekening 
gehouden? Hoe ga je er mee om? Toon 
van de Roer vertelt over zijn situatie en 
hoe hij daarmee omgaat. En dat zijn 
nog maar levensmomenten waar we 
allemaal mee te maken krijgen. Maar 
wat als je ziek wordt en niet meer kunt 
werken? En ook nog eens ZZP-er bent?  
Angelique van de Wetering overkwam 
het en ook zij deelt haar ervaringen.

Schaamte voorbij
“Met de aandacht voor juist deze 
levensmomenten willen we laten zien 
dat iedereen met financiële problemen 
te maken kan krijgen.” Erika Dekens is 
armoederegisseur van de gemeente 
Helmond: “het is belangrijk om erover te 
praten, de schaamte voorbij. Op tijd hulp 
zoeken voorkomt grotere problemen.”

‘Week van het geld’
‘Praten over geldproblemen 

is het begin van een oplossing’

Joop van Stiphout, voorzitter 
armoedeplatform Helmond.

“Maakt geld gelukkig?” “Nee, maar gelukkig maken ze wel geld.” Onze taal 
kent vele spreekwoorden, uitdrukkingen en taalgrappen die over geld gaan. 
Geld vinden ‘we’ belangrijk. De een heeft er veel van, de ander komt er aan 
het einde van de maand vaak iets van tekort. Hoe ga je om met geld? Van 

22 t/m 26 maart is in Nederland de week van het geld. In Helmond hebben 
veel huishoudens het moeilijk om rond te komen. Belangrijk dus om hierbij 
stil te staan. Op deze pagina’s delen Helmonders hun ervaringen met geld.

Financiën zijn een rode draad in het leven van burgemeester mevrouw Elly Blanksma: ze begon haar carrière bij 
een bank, was financieel woordvoerder voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer en nu is ze ook alweer enkele 

jaren voorzitter van het NIBUD (Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting). “Toen ik nog bij de bank 
werkte, besloot men dat daklozen geen rekening meer konden openen. Ik ben daarvoor gaan liggen. Hoe kon een 
dakloze anders weer financieel gezond worden?” Deze betrokkenheid – juist ook als burgemeester van Helmond - 

vertaalt ze in een persoonlijke missie: ieder mens wordt financieel zelfredzaam!

‘Het is belangrijk 
dat we die 

mensen eerder 
weten te bereiken.’

‘Iedereen kan 
in de financiële 

problemen 
komen.’

Burgemeester Elly Blanksma | F Gemeente Helmond

De week van 
het geld 22 t/m 26 maart
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Geldzaken in coronatijd
(cijfermateriaal van het NIBUD)

• 29% heeft niet genoeg spaargeld om 2 maanden zonder inkomen rond te 
 kunnen komen.
• 43% van de flexwerkers en 46% van de zelfstandigen heeft te maken met 
 een inkomstenterugval (van naar schatting 30%).
• De zorgverzekering is de eerste rekening die naar verwachting niet betaald 
 kan worden.
• Minder dan 10% denkt aan hulp van de gemeente of het aanvragen van 
 uitstel van betaling.
• De inkomstenterugval wordt opgevangen door spaargeld en bezuinigingen.

‘Wij voelen ons toch rijk’‘Kinderen schamen zich minder voor armoede’

Noël Silalahi

Vorig jaar bereikte Toon v.d. Roer de AOW-leeftijd. Een mijlpaal, maar 
ook een met een klein zwart randje: Toon leverde 100 euro in op zijn 

maandinkomen. Als je elke maand puzzelt om rond te komen dan is dat 
een behoorlijk bedrag. Toch lukt dat Toon en zijn vrouw Dorethe. Zuinig 

zijn en genieten van wat er wel allemaal kan, is het motto. 

Noël Silalahi is 20 jaar en student bestuurskunde in Den Bosch. Hij heeft een bijbaantje in de supermarkt. Ook 
is nu Noël driekwart jaar jeugdburgemeester van Helmond. Hoe gaat deze Helmondse jongere om zijn geld om?

Buffer op 
“Kijk ik had als ZZP-er een buffer. Maar 
toen ik bij het UWV aanklopte, zeiden ze 
daar dat ik die eerst moest aanspreken 
voordat ik een bijstandsuitkering kon 
krijgen. Maar die buffer was ook nodig 
om belasting te kunnen betalen. Toen 
de buffer op was, kreeg ik een uitkering, 
maar stond ook de belastingdienst op 
de stoep. Het heeft me jaren gekost 
om mijn belastingschuld af te lossen.” 
Dat is nu gelukt. “Maar daarnaast zag 
ik een ander probleem op me afkomen, 
8 jaar geleden al. Mijn dochter was 
toen 10 jaar en de kinderbijslag en het 
kindgebondenbudget was nodig om 
maandelijks de rekeningen te kunnen 
betalen. Binnenkort wordt ze 18 jaar 
en dan vervallen deze bedragen. Ik zag 
dit al lang aankomen. Maar instanties 
vinden het blijkbaar heel moeilijk om 
daarover mee te denken. Er is veel 
bureaucratie. Ook de informatie hierover 
is vaak moeilijk te vinden. En dan is 
die informatie niet in ‘normale’ taal 
geschreven, waardoor het nauwelijks te 
begrijpen is. Het zit ook raar in elkaar: als 
je woningbouwvereniging bijvoorbeeld 
wil helpen met een huurverlaging 
ontvang je ook minder huursubsidie en 

ga je er per saldo nog op achteruit. Dat 
kan toch niet de bedoeling zijn! Ik heb 
nu zonnepanelen op het dak kunnen 
laten leggen, dat scheelt in ieder geval in 
de energiekosten.

Geen maatwerk
“Je moet zelf overal achteraan. Ik weet 
inmiddels waar ik aan moet kloppen, 
maar het is voor mensen som ook 
moeilijk: jobcoach, participatiecoach 
en regisseur sociaal domein… En ze 
willen je graag helpen maar ze zijn 
ook gebonden aan beleidskaders en 
protocollen. En het gaat toch om de 
mens!

Ik ben nu bijvoorbeeld bezig om een 
opleiding te kunnen gaan volgen. Ik 
was 100% afgekeurd, maar inmiddels 
gaat het fysiek weer wat beter. Ook heb 
ik de afgelopen jaren zoveel ervaring 
opgedaan in het sociale domein dat ik 
daarmee graag aan de slag wil. 

De opleiding thuisbegeleider zou ik 
graag willen gaan doen. Maar het is heel 
ingewikkeld om een studievergoeding 
te krijgen. Een aanvraag bijzondere 
bijstand kan daarvoor weer niet 
gebruikt worden. Waar het op neer 
komt: als alleenstaande zieke ouder is 
er geen perspectief om uit je situatie 
te ontsnappen. Door de stress ben ik 
inmiddels bijna 20 kilo lichter. Ik slaap 
slecht. Als mijn dochter 18 jaar wordt, 
kan ik misschien mijn rekeningen niet 
meer betalen. Maar ik kan de mensen 
alleen maar adviseren wat ik ook de hele 
tijd doe: blijf aankloppen voor hulp!”

Spaar je?
“Mijn moeder heeft me altijd geleerd 
om te sparen. Ik had een spaarpotje 
op mijn kamer dat ik open kon maken. 
Daar stopte ik mijn zakgeld in als ik 
het niet opmaakte aan snoep in de 
schoolkantine of winkels in de buurt 
van mijn school. En ik had ook een 
spaarpotje beneden. Verjaardagsgeld 
en geld dat ik verdiende met klusjes in 
huis deed ik in dat spaarpotje. Wat ik 
me nog goed kan herinneren was dat 
ik met mijn 12e verjaardag genoeg geld 
had om een Nintendo DS te kopen.” 

Heb je een baantje? 
“Op mijn 16e begon ik met een 
bijbaantje in de Lidl-supermarkt op 
Suytkade. En daar werk ik nu nog 
steeds. Het bevalt goed en ik heb een 
flex-contract. 
Nu het coronatijd is, is het druk in de 
supermarkt en ik draai ook meer uren. 
Dat komt goed uit, want mijn salaris zet 
ik opzij om rijlessen te nemen. Ook heb 
ik zo mijn eigen laptop verdiend. En ik 

spaar voor mijn vakantie. Veel meer 
geld geef ik niet uit: soms aan kleding 
of soms zegt mijn moeder dat de 
schoenen die ik draag echt niet meer 
kunnen en dat ik nieuwe moet kopen. 
Ik vind het fijn dat er nog iemand over 
mijn schouder meekijkt. Ik betaal 
nauwelijks nog met cash. Meestal 
met pinpas of met mijn mobiel. 
Dagelijks kijk ik op mijn rekening met 
de bank-app op mijn telefoon. Zo 
weet ik precies wat er op mijn lopende 
rekening en spaarrekening staat.

Met mijn vrienden praten we 
wel eens over geld: wel of niet 
Spotify bijvoorbeeld, of over ieders 
telefoonkosten. Als ikzelf iets koop 
dan kijk ik eerst vaak op websites. Dan 
kan ik goed winkels vergelijken. Toch 
is er dan soms een miskoop, zoals 
die scheenbeschermers met het logo 
van het Nederlands Elftal. Ze waren 
meteen stuk.”

En je studiekosten?
“Ik woon nog thuis en de 
studiefinanciering gaat op aan 
collegegeld en studieboeken. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog 
mijn ziektekosten. Ook betaal ik 
kostgeld. Ik heb het denk ik goed op 
een rijtje staan. Het meeste doe ik 

zelfstandig. Ik heb op mijn middelbare 
school (Jan van Brabant – red.) bij 
economie en aardrijkskunde daarover 
gelukkig het een en ander opgestoken. 
Ik wil dat mijn studieschuld zo laag 
mogelijk blijft. Dan kan ik straks 
makkelijker een woning vinden.”
 
Terug naar je andere baantje:
“Je bedoelt jeugdburgemeester van 
Helmond? Helmond is jeugdvriendelijk, 
maar er is ook veel armoede. 
Jongerenwerkers helpen kinderen 
zodat zij toch kunnen deelnemen 
aan activiteiten. Wat me opvalt is dat 
kinderen en jongeren vaak heel eerlijk 
en open over hun armoede durven te 
praten. Ouderen laten meestal meer 
schaamte zien. Wat dat betreft kunnen 
ze nog wat van de kinderen leren!”

Leuke dingen doen
“Ik ben altijd zuinig geweest, ik ben 
opgegroeid met een huishoudboekje. 
Daar schrijf ik alle uitgaven in. Zo kom 
je niet voor verrassingen te staan, 
zegt Dorethe in het gesprek. En als 
er wat overblijft zetten we het op de 
spaarrekening.” Toon werkt al enkele 
jaren als vrijwilliger bij Super Sociaal. 
Zijn vrijwilligersvergoeding komt goed 
van pas. Een paar jaar geleden zijn ze 
van de een op de andere dag gestopt 
met roken. “Gelukkig maar, want roken 
is nu bijna onbetaalbaar geworden,” 
zegt Toon. Het betekent niet dat het 
stel als monniken leeft. Er blijven nog 
genoeg leuke dingen over. Dorethe kijkt 
graag series op TV, leest zomers op haar 
e-reader en Toon vindt het heerlijk om 
aan tafel mandala’s te kleuren. 
“Daar word ik heerlijk rustig van.” En 
als ze dan een keer naar de kinderen 
van Toon in Limburg gaan tanken ze in 
België. Alle kleine beetjes helpen. Tot 
voor kort aten ze één keer in de week bij 
Ratatouille, het restaurant voor minima. 

Maar door corona is dat alweer een 
tijdje niet mogelijk. “Jammer, want het is 
lekker en bovendien erg gezellig.” In de 
zomer fietsen ze graag. Dat hoeft ook 
weinig te kosten. En af en toe gaan ze 
uit eten om zichzelf eens te verwennen. 
“Na de eerste lockdown hebben we 
dat een paar keer bijvoorbeeld gedaan 
en daar genieten we dan nog lang van 
na.” Het paar zet, zoals ze zelf zeggen, 
de tering naar de nering. “We hebben 
geen schulden, kopen niet op krediet en 
dat zorgt ervoor dat we rustig kunnen 
slapen.”

Kwijtschelding 
Waar Toon wel tegenaan hikt is de 
hoeveelheid papierwerk waarmee 
hij vaak te maken krijgt: een 
inkomensverklaring aanvragen, zorg- en 
huurtoeslag regelen, het is niet in een 
handomdraai gebeurt. 

Op dit moment probeert hij 
kwijtschelding te regelen van de 
gemeentelijke belasting. “Ik moet van 
alles kopiëren en invullen. Dat zou toch 
veel makkelijker moeten kunnen. Ik heb 
een inkomensverklaring. Waarom moet 
ik dan toch weer alle papieren opnieuw 
invullen om in aanmerking te komen 
voor kwijtschelding?”

Toon v.d. Roer.

‘Je wilt perspectief en zingeving’
“Het probleem is dat je wordt weggezet als casus, dat je niet als mens wordt gezien. Telkens opnieuw moet je 

weer je verhaal vertellen.” Aan het woord is Angelique van de Wetering. Ruim 8 jaar geleden had ze als ZZP-er nog 
een kapperszaak in De Rips. Ook werkte ze in de horeca bij haar ouders. Maar toen werd ze ziek: fibromyalgie. Ze 

kon niet meer werken. Het zette haar leven en dat van haar dochter volledig op z’n kop.

Angelique van de Wetering.

Vervolgartikelen
De komende weken publiceert Weekkrant De Loop vier 
vervolgartikelen over geld & armoede. Aan het woord 

komen hulpverleners die hun ervaringen delen: wat doen 
ze? Wat kunnen ze doen? Hoe bereik je ze? Zo geven ze een 

laagdrempelig inkijkje in hun werkzaamheden. 

Wil je weten wat het armoedeplatform allemaal doet, 
kijk dan ook eens op de -vernieuwde- website 

www.armoedeplatform-helmond.nl 

‘We zijn niet arm, 
we voelen ons rijk.’

‘Jongeren 
praten open en 

makkelijker over 
amoede.’

‘Jobcoach, 
participatiecoach, 
regisseur sociaal 

domein.’
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HELMOND Flink wat meer giftreinen 
dan bedoeld denderen door 
Helmond. Zorgelijk voor wie pal aan 
het spoor woont.

Slechts een straatje van luttele 
meters breed, een flinterdunne 
hondenuitlaatstrook en een talud 
scheiden Theu Cuijpers en nog eens 
zestig bewoners van de Dinkelstraat en 
Griftstraat van het spoor.
Voltrekt zich ter hoogte van dit stukje 
Brouwhuis een treinramp, dan worden 
Cuijpers en straatgenoten letterlijk met 
hun neus op de feiten gedrukt.

Bepaald geen zalig idee, aangezien flink 
wat treinen met chemische stoffen door 
Helmond denderen. De voorzitter van 
de buurtcommissie Rivierkwartier moet 
er dus niet aan denken dat zo’n giftrein 
voor zijn deur ontspoort. “Ik klamp me 
er maar aan vast dat die treinen robuust 
gebouwd zijn. En dat er geen wissels in 
de buurt van het Rivierkwartier liggen.”

Dat neemt de risico’s niet weg, weet 
Cuijpers maar al te goed. Sinds hij in 
1989 in de Dinkelstraat kwam wonen, 
werd het steeds drukker op het spoor. 
“De goederentreinen staan soms 
letterlijk voor mijn deur te wachten 
voordat ze verder kunnen.” Bekend 
is dat afgelopen jaar liefst 20.000 
wagons met gevaarlijke en explosieve 
chemicaliën de Brabantroute volgden. 
Treinen met deze chemische ladingen 
pendelen via Dordrecht en Venlo tussen 
de Rotterdamse haven en Duitsland. Ze 
volgen dus ook het spoor dat Helmond 
doorklieft. Die treinen vervoeren drie 

tot vijf keer zoveel brandbare gassen 
dan is afgesproken. De overheid staat 
dit toe. Deze treinen gebruiken veelal 
de Brabantroute als alternatief traject 
wanneer de Betuwelijn niet toegankelijk 
is. Dat laatste hangt dan weer samen 
met de aanleg van het Derde spoor 
tussen Zevenaar en Oberhausen.

Dat er daardoor soms flink wat 
treinen door Helmond razen, merkt 
ook Hans Graven. Hij is voorzitter 
van de bewonersvereniging van 
appartementencomplex Arcade 
aan het Stationsplein en telt de 
goederentreinen. “De laatste maanden 
zijn het er op sommige dagen heel wat 
meer dan gebruikelijk. Er zijn momenten 
op dagen dat er elke drie minuten een 
goederentrein richting Rotterdam of 
Venlo passeert.”

Druktepieken die Cuijpers ook zijn 
opgevallen. Hij zou graag zien dat 
de gemeente Helmond die vooraf 
aankondigt. “Zij kunnen die gegevens 
over aantallen in een handomdraai 
opvragen.”

De denderende treinen gaan ten koste 
van de leefkwaliteit, foetert Graven. Ook 
in het Rivierkwartier houdt het spoor de 
gemoederen bezig.

In 2013 hield de buurtcommissie nog 
een enquête waarin 166 bewoners ook 
hun mening over het spoor mochten 
delen. Naar chemische stoffen werd 
weliswaar niet specifiek gevraagd, maar 
met name de parallel aan het spoor 
wonende Brouwhuissenaren gaven 

aan behoorlijk veel last te hebben van 
lawaai. En aan het Stationsplein zijn 
scheuren in muren dankzij de trillingen 
een kopzorg. Graven: “Er rijden nu 
langere en zwaardere treinen dan in het 
verleden.”
Een barst in de fundering is vervelend, 
lekkend gif het hek van de dam. Cuijpers 
zoekt houvast in het verleden: “Er is 
gelukkig nog nooit een ongeluk gebeurd 
hier.” Hans Graven is de giftreinen 
niettemin liever kwijt dan rijk. “Die 
stoffen horen niet door dichtbevolkt 
gebied vervoerd te worden. Daar is de 
Betuweroute voor.”

Ook Cuijpers roerde zijn mond tijdens 
een infoavond over de chemische 
treinen voor omwonenden van het 
spoor. De Veiligheidsregio wees hem 
vervolgens via de site Op Het Juiste 
Spoor op een voorlichtingsfilmpje. De 
buurtcommissievoorzitter twijfelt of hij 
het via Facebook moet delen. “Ik wil nu 
ook weer geen onnodige paniek zaaien. 
Hier wonen veel ouderen die daar erg 
onrustig van worden.”

Hoe dan ook: bij een brand of explosie 
moeten omwonenden minstens 200 
meter afstand houden. Een schuilplaats 
thuis zoeken, ramen en deuren sluiten 
en de ventilatie uitschakelen kunnen 
ook redding bieden. Een protocol dat 
Cuijpers voorlopig maar van buiten 
leert. “Ik reken voorlopig niet op minder 
giftreinen. De Duitsers zijn pas in 
2026 klaar met de aansluiting op de 
Betuwelijn.”

Door: Harry Weerts.

Helmond en het spoor

Het spoor rond 1930 gezien vanaf de spoorwegovergang Houtschestraat-
Helmondseweg (nu Hoofdstraat-Mierloseweg). De stoomtrein komt zojuist gereden 

vanuit Helmond. Links zijn de telefoon- en telegraafmasten te zien die parallel 
liepen aan het spoor. F | RHCe.

HELMOND Ruim honderdzestig jaar geleden werd de spoorlijn tussen 
Helmond en Eindhoven in gebruik genomen. De aanleg ervan had grote 
gevolgen voor Helmond. Door de spoorlijn werd Helmond in tweeën 
gedeeld. Er was weinig mogelijkheid tot inspraak en de gronden die nodig 
waren, werden simpelweg onteigend. De spoorwegovergangen zorgden 
voor oponthoud en door de jaren heen veroorzaakte het treinverkeer heel 

wat (dodelijke) ongevallen.

Bij giflek de volle laag

De aanleg van het spoor
De spoorlijn maakte oorspronkelijk 
deel uit van de zogenaamde 
Staatslijn E. De Nederlandse regering 
besloot in 1860 bij wet tot de aanleg 
van een uitgebreid spoorwegnet. 
Dit omdat de meeste Europese 
landen halverwege de 19e eeuw al 
waren voorzien van een uitgebreid 
spoorwegnet en Nederland in dat 
opzicht achterbleef. Door de aanleg 
van tien zogenaamde Staatslijnen zou 
een belangrijk deel van Nederland 
per spoor bereikbaar worden. Om 
de Brabantse en Limburgse steden 
te ontsluiten en om aansluiting 
te krijgen op enkele buitenlandse 
spoorlijnen werd Staatslijn E tussen 
Breda en Maastricht aangelegd. Het 
tracé maakte een ruime omweg om 
zoveel mogelijk steden te verbinden, 
te weten; Breda, Tilburg, Boxtel 
(was knooppunt), Eindhoven, 
Helmond, Venlo, Roermond, Sittard 

en Maastricht.  Inmiddels was er ook 
een onteigeningswet aangenomen, 
waardoor de aankoop van de gronden 
voorspoedig verliep. Al in 1864 kon 
men beginnen met de aanleg van een 
aarden wal waarop de rails kwamen 
te liggen. De aanleg van het spoor 
vorderde gestaag. Op 25 juli van dat 
jaar waren de gemeentebesturen van 
Mierlo en Helmond uitgenodigd voor 
een feestelijke bijeenkomst. Hierbij 
werd de eerste bout op Helmondse 
bodem geslagen ter bevestiging van 
de rails. 
Deze gebeurtenis vond plaats op de 
grens van de gemeente Mierlo en 
Helmond in de Haagsche Beemden, 
waar de spoorlijn het riviertje de 
Goorloop kruist. In november 1865 
was het zover; Staatslijn E werd 
geopend. Dat gebeurde in twee 
delen. Op zondag 5 november het 
traject Breda-Venlo en op maandag 
6 november.

In een serie artikelen wil Weekkrant De Loop Helmond de 
‘voors’ en ‘tegens’ van een van de belangrijkste verkeersaders in 

Helmond in beeld brengen. 

Woont u aan het spoor en wordt u ’s morgens heel vroeg 
wakker geschud door de ‘langsdenderende’ goederentreinen. 

Goederentreinen volgeladen met onduidelijke vracht. Of hebt u 
voordeel van de trein, omdat u zo snel op uw werk of op school 

bent? 

Laat het ons weten, reageer op de artikelen en 
geef uw mening, we stellen dit zeer op prijs. 

redactie@deloop.eu

F | Harry Weerts.
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KOM JE
ORIËNTEREN IN 
ONZE WINKEL
BEL, MAIL OF APP ONS VOOR EEN AFSPRAAK!

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl

T (0492) 47 56 24  |  info@stijlenco.nl

Fototentoonstelling
Mieke Kootkar en Monique Raaijmakers 
van Studio M&M hebben van 15 
vrijwilligers prachtige portretten 
gemaakt die in de stijl van ‘Mensen 
maken Helmond’ zijn opgemaakt 
door Helga Martens, die eerder ook 
het gelijknamige magazine heeft 
vormgegeven. Deze 15 inwoners zijn 
aangedragen door allerlei organisaties 
in Helmond. Zij vertegenwoordigen 
de duizenden vrijwilligers die zich 
dagelijks voor Helmond inzetten. De 
foto’s hangen vanaf 22 maart ‘s avonds 
in de Openluchtgalerie Smalle Haven 
onder de Kasteeltraverse. De opening 
door burgemeester Elly Blanksma is om 
20.00 uur te zien op het YouTube kanaal 
van LEVgroep (playlist Week voor de 
vrijwilligers). De foto’s en bijbehorende 
verhalen zijn vanaf dat moment ook 
online te vinden op: www.levhelmond.
nl/fototentoonstelling.   

Online activiteiten voor inwoners
In de week van 22-26 maart is er elke 
dag een online activiteit te volgen. Het 
programma ziet er als volgt uit:
Maandag 22 maart om 20.00 
uur: Opening van de openlucht-
fototentoonstelling ‘Deze Mensen 
Maken Helmond’ door burgemeester 
Elly Blanksma
Dinsdag 23 maart om 15.00 uur: 
Workshop fotograferen met je 
smartphone door Monica Driessen-
Möller van Gerard van Hal fotografie
Woensdag 24 maart om 14.00 uur: 
Workshop brownies bakken met 
Loes Theunisz van Welkom Thuis. Je 
kunt voor 5 euro een pakketje met 
ingrediënten afhalen bij Welkom Thuis, 
Markt 24. Dit kan vanaf 16 maart op 

dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur. 
Donderdag 25 maart om 20.00 uur: 
Voordracht van Wim Daniëls. Deze 
voordracht is eerder uitgezonden 
op DitisHelmond op 7 december, de 
Nationale Vrijwilligersdag.
Vrijdag 26 maart om 16.00 uur: Digitale 
rondleiding met acteurs door het 
Kasteel van Helmond.
De activiteiten zijn live te volgen waarbij 
iedereen via de chat kan reageren. Komt 
het tijdstip niet uit? De activiteiten 
blijven 24 uur op het YouTube kanaal 
staan (met uitzondering van de 
voordracht van Wim Daniëls). 
Deelnemen, hoe werkt het?
Ga naar het YouTube kanaal van 
LEVgroep
Kies de Playlist week voor de Vrijwilligers
De week voor de vrijwilligers is een 

alternatief voor de (fysieke) workshops 
die oorspronkelijk voor deze week 
gepland stonden. Door corona zijn deze 
verplaatst naar december 2021. 

Meer informatie over het nationaal jaar 
is te vinden op 
www.levhelmond.nl/nationaaljaar 

Loes Theunisz, eigenaar van Welkom Thuis, tijdens de opnames van de workshop 
brownies bakken. F | Renske Bartels.

Online workshops en activiteiten voor vrijwilligers 
HELMOND 2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin er extra veel aandacht is voor vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk. In de week van 22 tot en met 26 maart organiseert LEV Helmond samen met een aantal partners 
online activiteiten voor alle inwoners die zich voor Helmond inzetten. Iedereen kan deze coronaproof vanuit thuis 

volgen op het YouTube kanaal van LEVgroep. De aftrap is de opening van de fototentoonstelling ‘Deze mensen maken 
Helmond’ door burgemeester Elly Blanksma. Dit is op maandag 22 maart om 20.00 uur te zien. 

Een voorbeeld van een portret van de 
fototentoonstelling. F | Studio M&M.

De grote opknapbeurt van de sociale 
huurwoningen in de Annawijk heeft 
bij bewoners de nodige energie gekost. 
Het was als kamperen in eigen huis zo’n 
renovatie. Met ook nog eens de nodige 
overlast en vreemde mensen over de 
vloer. Nu alles klaar is geeft woCom 
de bewoners graag nieuwe energie. 
“We hoorden al van bewoners dat ze 
merken dat de energielasten dalen nu 
de woning energiezuiniger is. En dat 
hun wooncomfort is toegenomen. Maar 
wij wilden daar een schepje bovenop 
doen, vertelt Mirjam Kräwinkel, 
directeur-bestuurder bij woCom. 
Daarom ging zij samen met enkele 
medewerkers alle bewoners langs met 
een tas vol energie. “Normaal gesproken 
sluiten we zoiets samen af. Vanwege 
corona kozen we voor een persoonlijk 
voordeurgesprek. Op afstand, maar 
toch dichtbij.” Elke bewoner ontving 
een tas vol duurzame producten, zoals 
LED-lampen, die de bewoner nog 

meer oplevert. Voor hún portemonnee.  

App voor energieverbruik
De afgelopen maanden werden 
de woningen geïsoleerd en onder 
andere voorzien van nieuwe daken, 
zonnepanelen en kozijnen met triple 
glas. Omdat de woningen volledig 
gasloos zijn geworden, zijn de cv-ketels 
verwijderd en zijn er warmtepompen 
aangesloten. Bewoners kunnen een app 
installeren om hun energieverbruik per 
maand te meten. Met deze app wordt 
inzichtelijk gemaakt hoeveel energie de 
zonnepanelen opwekken en hoeveel 
energie de warmtepomp verbruikt.

Nieuwsgierig naar het resultaat? 
Bekijk dan hier 
de film over de 
renovatie in de 
Annawijk.

Directeur en medewerkers brengen tassen vol energie naar bewoners Annawijk. 
F | woCom.

Woningcorporatie rondt groot duurzaam 
renovatieproject huurwoningen af 

WoCom brengt (positieve) energie 
naar bewoners Annawijk 

ANNAWIJK Met het overhandigen van een tas vol positieve energie, aan de 
bewoners van tientallen gerenoveerde woningen, is er een einde gekomen aan 
het renovatieproject van woCom in de Annawijk. In totaal werden er door de 

woningcorporatie 81 sociale huurwoningen duurzaam verbeterd.

Doe je mee? 
Gratis cursus en computer in bruikleen. 
Je krijgt een computer met toebehoren 
in bruikleen en ook de cursus is gratis. 
Samen met jou bespreken we waar jij 
goed in wilt worden. Een coach gaat je 
daarbij helpen. Wanneer en hoeveel 
tijd kost het? We willen starten tussen 
half maart en half april. Je bent er 
ongeveer een uur per week aan kwijt. 
Meer mag ook. Dat is aan jou.

Aantal deelnemers
Er is plaats voor vijf deelnemers uit 

het bedrijfsleven. Meer informatie of 
aanmelden? Neem contact op met 
Robert Wit van Digitale Buddy. Je kunt 
hem op meerdere manieren bereiken. 
Telefoon: 06-46 12 22 36. 
Email: robert@digitalebuddy.nl 
Aanmelden kun je ook door iemand 
anders laten doen.

Wat is Digitale Buddy?
Digitale Buddy bestaat uit een 
applicatie waar een cursist en een 
buddy 1:1 online contact met elkaar 
hebben. Dit contact kan bestaan uit 

video-bellen of chatten. Onze coaches 
bellen eventueel de deelnemer 
op om de volgende stap te helpen 
maken, kunnen samenwerken met 
de gebruiker op één scherm en het  
gehele leersysteem werkt met één klik 
op een link. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt 
met subsidie van de gemeente 
Helmond.

Digitale Buddy is een product van 
New Business Creators, Wemaron en 
Social Works.

Doe gratis mee aan de pilot 
‘Maak werk van je digitale vaardigheden’ 

HELMOND Digitale vaardigheden zijn waardevol om bijvoorbeeld je werk goed te kunnen doen. Je kunt 
waarschijnlijk al het een en ander, maar wilt meer. We bieden een nieuwe aanpak om jouw vaardigheden te 

ontwikkelen. Deze aanpak willen we testen. 
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Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de doe-het-zelver, met 
vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven en 

Helmond. De klant heeft een grote keuze uit planken, kant-en-klaar parket, laminaat en 
PVC. Een groot gedeelte van het assortiment is als palletvoorraad in de winkel aanwezig 

waardoor de klant direct over het gekochte product kan beschikken.

I.v.m. uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in 
Eindhoven en Helmond op zoek naar een:

FULL-TIME VERKOPER M/V

Taken:
• Adviseren van de klant bij de aankoop van een parket- PVC- of laminaatvloer, 
 accessoires en aanvullende diensten.
• Plaatsen van bestellingen en het gereedmaken ervan.
• Verrichten van alle voorkomende showroomwerkzaamheden.
• Uitvoeren van licht-administratieve werkzaamheden.

Profiel:
• Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandigheid.
• Commerciële beroepsopleiding op tenminste MBO-niveau.
• Verkoop ervaring met laminaat en parket is een pré. (in bezit van rijbewijs B).
• Flexibiliteit, optimisme en een leergierige instelling.
 Goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid.
• Hoog in het vaandel staan, collegialiteit en vriendelijkheid.
• Kortom een echte teamplayer.

Geboden wordt: Vloer Het Zelf biedt jou een zelfstandige, verantwoordelijke en 
afwisselende functie met toekomstperspectief. Een goede honorering alsmede 
opname in het pensioenfonds. Jouw toekomstige collega’s hebben een belangrijke 
inbreng in deze sollicitatieprocedure. 

Uw reactie: Voel jij je aangetrokken tot deze leuke en afwisselende functie? 
Richt dan jouw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad 
aan onderstaand adres t.a.v. Dhr. Dirk Versteeg, of per e-mail: info@vloerhetzelf.nl  
Vloer Het Zelf hoofdkantoor, Venlosingel 17, 6845 JL  Arnhem.

www.vloerhetzelf.nl
Heb je interesse? Neem contact op!

www.broeklogistics.nl/solliciteren
info@broeklogistics.nl  |  +31 (0)492 751 400

Minder sjouwen, meer 
kilometers maken

Rijden in je eigen vaste 
vrachtwagen

Rijden door de 
Benelux, Duitsland én 

Noord-Frankrijk

Mogelijkheid interne 
opleiding LZV

Alleen business to 
business, geen 

binnenstad

LZV certificaat? 
E6 + vast contract

Gezamenlijk besluit
In overleg met de gemeente en 
belanghebbenden, is besloten om 
de voorbereidingen/organisatie 
voor het festivalweekend en 
het Oldskool HipHop concert 
op zaterdag 25 en zondag 26 
september te staken en alle 
activiteiten van de stichting tot en 
met september 2021 te cancellen.

De gezondheid van de 
bezoekers, artiesten, sponsoren, 
medewerkers, stakeholders en 
vrijwilligers staat voorop en kan 
op dit moment niet gegarandeerd 
worden. Bovendien is het 
onduidelijk of de internationale 
kunstenaars en artiesten mogen, 
kunnen en/of willen reizen in 
september. Kijkend naar de huidige 
1,5 meter samenleving, is dit voor 
een festival niet of nauwelijks veilig 
te realiseren. Het is financieel 

gezien niet verantwoord nog langer 
te wachten met het nemen van een 
beslissing.  
Het vrijwilligersteam van 
UrbanMatterz stond in 
de startblokken om van 
UrbanMatterz2021 de beste editie 
ooit te maken. De verslagenheid 
bij de organisatie groot, maar de 
beslissing was eenduidig: het is 
onverantwoord op allerlei gebied.

Najaar 
In augustus zal een besluit genomen 
worden of de activiteiten die voor 
het najaar op de activiteitenlijst 
staan, UrbanMatterz Indoor en het 
educatieproject in samenwerking 
met Cultuurcontact, wel op 
verantwoorde wijze kunnen 
doorgaan.

PEACE, UNITY, LOVE 
AND STAYING STRONG!

Op  zondag  21 maart  spelen het 
Nederlands Blazers  Ensemble 
(NBE) en het jongNBE hun 
nieuwe programma  Unlocked. De 
voorstelling gaat deze zondagmiddag 
om precies  15.00 uur  in twaalf 
theaters tegelijk in première  via een 
livestream op Facebook.

Een ongekende samenwerking 
startte met de grote gastvrijheid van 
de Philharmonie in Haarlem, die 
haar sfeervolle Grote Zaal drie dagen 
lang ter beschikking stelde voor de 
opnames van dit unieke programma. 
Niet alleen de Philharmonie zet op 
21 maart al haar digitale kanalen wijd 
open voor livestreaming, maar ook 
elf andere theaters, waar het NBE 
zo graag speelt, delen op hetzelfde 
moment  Unlocked  met hun NBE-

fans: Zuiderstrandtheater Den 
Haag, TivoliVredenburg Utrecht, 
Musis Arnhem, Concertgebouw 
De Vereeniging Nijmegen, Parkstad 
Limburg Theaters Heerlen, Podium 
Mozaïek Amsterdam, Cultura Ede, 
Wilminktheater en Muziekcentrum 

Enschede, De Oosterpoort – SPOT 
Groningen, Theater Speelhuis 
Helmond en Theaters Tilburg. 

Unlocked
Wat krijg je als je jonge muzikanten, 
die al maanden niets mogen, een grote 
muziekzaal geeft om in te spelen? 
Vuurwerk! Drie dagen lang trok een 
losgeslagen  jongNBE  samen met het 
NBE alle registers open. Jonge honden 
en ervaren programmamakers,  Vivaldi, 
Piazzolla en muziek uit de Balkan. Niets 
was te gek, alles was mogelijk. Met een 
eclectisch programma  Unlocked  als 
resultaat, waarbij het jongNBE en 
het NBE elkaar tot nieuwe hoogtes 
brachten.

Activiteiten UrbanMatterz tot en 
met september geannuleerd 

HELMOND: Zoals door alle organisaties, heeft het bestuur van 
UrbanMatterz nauwlettend de ontwikkelingen gevolgd met betrekking 

tot COVID-19. Hoewel zij vorig jaar nog hoopvol en positief waren 
dat UrbanMatterz 2021 doorgang kon vinden, heeft de realiteit 

hen inmiddels ingehaald. Net zoals veel andere organisatoren van 
evenementen hebben zij geen idee óf en wanneer, welke versoepelingen 

zullen plaatsvinden.

F | Peter Lodder.

NBE en jongNBE spelen première Unlocked 
vanuit twaalf theaters tegelijk



15vrijdag 19 maart 2021de loop weekkrant HELMOND

HELMOND Vorige week publiceerden wij de 
uitkomsten van het onderzoek dat wij in samenwerking 
met TopOnderzoek/TipHelmond hebben gedaan. De 
laatste vraag van deze enquête was een open vraag: 
welke politieke vraag zou u zelf graag beantwoord 
zien? Een vijftal meest voorkomende vragen hebben 
wij voorgelegd aan de fractievoorzitters van de 
politieke partijen binnen Helmond. Lonneke Maraczi 
van SP, Nathalie Peijs van PvdA, Ron Peters van CDA, 
Anja Spierings van Lokaal Sterk, Sacha van Lierop van 
Plan! en Frans Mol van 50Plus hebben deze vragen 
beantwoord:

Alles gaat omhoog, behalve de pensioenen. Wat denkt 
de lokale politiek hiervan?
Maraczi: De SP vindt dat ook de pensioenen moeten stijgen. 
De AOW gaat wat ons betreft minimaal met 25% omhoog. 
Zo krijgen ook gepensioneerden meer te besteden. En de 
AOW-leeftijd gaat weer naar 65 jaar, zodat mensen die 
hun leven hard gewerkt hebben tijdig kunnen stoppen 
en gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Maar 
niet alleen de pensioenen moeten verhoogd worden, veel 
inkomens zijn jarenlang achtergebleven. De SP wil onder 
andere ook het minimumloon verhogen naar 14 euro en 
de uitkeringen verhogen.
Peijs: Dat is ook iets waar wij mee in de maag zitten. 
De pensioenen zijn al jaren niet verhoogd, terwijl het 
leven wel duurder is geworden. Daarom hebben wij 
ook vanuit de lokale fracties druk gelegd op landelijk 
om het minimumloon te verhogen naar € 14. Én daar 
hoort ook een hogere AOW en bijstand bij. Het is in het 
verkiezingsprogramma terecht gekomen. We blijven er 
scherp op dat het verder komt dan dat.
Peters: Pensioen is een onderwerp dat heel veel mensen 
raakt. Lokaal kunnen we niet veel meer doen dan hiervoor 
aandacht vragen bij de landelijke partijen. Daarnaast is 
het zo dat pensioen-afspraken worden gemaakt tussen 
werkgevers en werknemerspartijen en dat de landelijke 
overheid alleen gaat over de onderliggende wetgeving 
(pensioenwet) en dat maakt het lastig. Lokaal hebben wij 
echter wel te maken met de koopkracht van ouderen die 
door het stilstaan of zelfs achteruitgaan van pensioenen 
juist deze groep raakt. Daarom zijn er bijvoorbeeld diverse 
vrijstellingsrechten van gemeentelijke belastingen als 
ouderen onder een bepaald minimum komen. Het blijft 
echter een constant punt van aandacht waar wij ook bij 
onze landelijke partij aandacht voor blijven vragen.
Spierings: Wij verwachten dat als de minimumlonen en 
de uitkeringen stijgen ook de pensioenen mee moeten 
stijgen. Ook voor gepensioneerden wordt alles duurder. 
Echter als lokale politieke partij zonder invloed in Den 
Haag hebben wij hier geen zeggenschap over.
Van Lierop: Wat ons betreft mogen de pensioenen omhoog 
en zouden wij het stelsel willen herzien, maar we gaan als 
lokale politiek hier niet over.
Mol: Bij uitstek een vraag voor 50PLUS; al vele jaren is 
onze landelijke politieke bijdrage aan dit vraagstuk een 
hot issue. Ergo het betreft hier de bestaansgrond van deze 
partij. Beter inregelen van de AOW, verhogingen van de 
AOW (hoger, vakantiegeld, 13e maand), het voorkomen 
van de greep van de overheid op de pensioenen. Lokaal 
bedrijven we geen inkomenspolitiek, maar proberen 
we verbeteringen tot stand te brengen in de levenssfeer 
van ouderen (vervoer Automaatje, tegengaan van 
eenzaamheid)

Hoe wordt de woningnood aangepakt? Wordt hierbij 
gekeken naar duurzaamheid?
Maraczi: Iedereen moet een dak boven het hoofd hebben 
én dit kunnen betalen. Onze volkshuisvesting is geen 
markt! De SP zet in op een ministerie van wonen, dat 
regie krijgt over de huisvesting. Er komt een nationaal 
bouwplan, voor de bouw van betaalbare en duurzame 

huizen voor iedereen. Met ruimte en geld voor lokale 
bestuurders om meer eigen beleid te kunnen maken voor 
de aanpak van de lokale problemen. De huurdersheffing 
wordt afgeschaft. Met een woonplicht pakken we 
huisjesmelkers en speculanten aan. Duurzame energie 
mag geen luxeproduct worden, maar moet voor 
ieder huishouden betaalbaar zijn. We zetten publieke 
energievoorzieningen op waarmee we zonnepanelen op 
zoveel mogelijk geschikte daken gaan leggen. En woningen 
gaan massaal verbeterd en geïsoleerd worden. Zodat ook 
de energierekening voor iedereen omlaag gaat.
Peijs: Allereerst is voor ons wonen een recht. Wonen is 
geen markt. Er is jarenlang te weinig en verkeerd gebouwd 
in Helmond. Veel duurdere koophuizen voor gezinnen, 
maar te weinig betaalbare kleinere woonruimte voor 
starters en ouderen. En als er al eens projecten met 
starters- en seniorenwoningen worden gebouwd, dan 
kopen beleggers die op. Dus als PvdA vinden we dat we 
moeten bouwen voor jongeren, doorstromers en ouderen. 
En dat mensen die een woning kopen er ook zelf moeten 
gaan wonen (of hun ouders of kinderen). Duurzaamheid is 
daarbij hartstikke belangrijk, omdat allereerst een fris huis 
belangrijk is voor de gezondheid én omdat bijvoorbeeld een 
goed geïsoleerd huis ook zorgt voor lagere maandlasten. 
Wat ons betreft komt er een stikstofregeling, waarbij 
woningbouwprojecten voorrang krijgen boven snelwegen 
en bedrijventerreinen. Ons raadslid Hans de Mare schreef 
hierover recent nog een uitgebreid opinieartikel in de Loop.
Peters: Bouwen gaat in de tegenwoordige tijd vrijwel 
alleen nog als we dat duurzaam en milieubewust doen. 
In Helmond is er nu een plan opgevat om een groep kleine 
woningen te bouwen voor een korte periode (10-15 jaar). 
Dat zou een deel van de ergste nood kunnen opvangen. 
Onze fractie is van mening dat we meer moeten bouwen 
en dat we dit ook versneld moeten doen. Met name aan 
sociale huurwoningen is een gebrek. Besluitvorming over 
bouwen gaat nog steeds te stroef en zou meer aandacht 
moeten krijgen van de politiek.  De woningnood helemaal 
wegwerken zal altijd een droom blijken te zijn.
Spierings: In Helmond is woningbouw een hot item. Heel 
veel mensen zoeken een huis. Of om te starten of om door 
te stromen. Het woningbouwprogramma in Helmond 
staat dan ook in het teken van bouwen, bouwen, bouwen. 
En soms van slopen en bouwen. In de komende jaren 
is er een versnellingsagenda voor de woningbouw. En 
uiteraard wordt alle nieuwbouw op een duurzame manier 
gebouwd.
Van Lierop: Dat is een lastige zaak en de VVD/PvdA 
hebben in 2013 de verhuurdersheffing ingevoerd. Wat 
de sector vele miljarden heeft gekost en wat geïnvesteerd 
had kunnen worden in het bouwen van veel woningen 
die we nu tekort komen. Als raad stimuleren we volop 
het bouwen van woningen maar Plan! zou graag meer 
bouwlocaties willen zien en nieuwe mogelijkheden als 
‘tiny houses’ en eigen opdrachtgeverschap door inwoners 
zelf.
Mol: Hoewel wij als lokale fractie geen echte 
duurzaamheidsparagraaf kennen, hebben we in de 
afgelopen bestuursperiode vrijwel alle collegevoorstellen 
op dit onderdeel gesteund. Voor wat woningnood en de 
verduurzaming daarvan betreft, dringen wij aan op een 
betere positie voor ouderen om ook op die manier (te 
grote) huizen beschikbaar te verkrijgen voor de markt. Ook 
een middel als zelfbewoningsplicht, waarvan wij grote 
voorstander zijn, kan dienen om de markt open te breken.

Is de betrokkenheid bij onze Brainportregio vanuit de 
landelijke overheid wel voldoende? Heeft men door hoe 
belangrijk dit is?
Maraczi: De Brainportregio is door de landelijke overheid 
erkent als economische motor van Nederland en is naast 
Schiphol en de haven van Rotterdam de derde pijler onder 
de Nederlandse economie. Die erkenning is terecht! 

Maar deze mooie woorden moeten omgezet worden 
in praktische daden. De verhouding tussen landelijke 
investeringen in de Randstad en in deze regio is nog 
steeds erg scheef.
Peijs: De Brainportregio heeft een ongekende ontwikkeling 
doorgemaakt. Heel terecht worden we inmiddels door 
de landelijke overheid ook erkend als een van de drie 
mainports van Nederland, naast Schiphol en de haven. De 
economische groei in onze regio is structureel aanzienlijk 
hoger dan in de rest van Nederland. Dat is eerst en vooral 
goed voor onze regio (meer banen, meer welvaart), maar 
dat is in het voordeel van heel Nederland. Dus de aandacht 
is er, maar we moeten die aandacht ook voortdurend ten 
gelde blijven maken. En dat vraagt om een hele sterke 
gezamenlijke lobby vanuit de gemeenten, bedrijven en 
onderwijsinstellingen in onze regio.
Peters: Wij zijn van mening dat de Brainportregio voldoende 
de aandacht heeft van de landelijke overheid. Zuidoost-
Brabant staat bekend als de aanjager van de landelijke 
economie. Het mag altijd meer, maar de aandacht die er 
nu is ook met geldelijke steun is voldoende.
Spierings: Den Haag is zich zeker bewust van de grote 
toegevoegde waarde van onze Brainportregio. We zijn 
tegenwoordig Mainport. Dat houdt in dat ze ons zeer 
serieus nemen en dat we als regio zeker meetellen.
Van Lierop: Ja, dat denken wij wel en volgens ons ziet 
de landelijke overheid goed in dat Brainport een zeer 
belangrijke regio is.
Mol: Over dit onderwerp zijn wij positief gestemd; 
Brainport is een van de drie top regio’s in het land en wordt 
naar ons inzicht goed bediend; het mag beste wel wat 
meer, maar we zijn niet de enige in het land. Ook in de 
Helmondse politiek is 50PLUS een overtuigd aanhanger 
van de verschillende samenwerkingsvormen; het heeft 
Helmond al veel gebracht. Wij zouden het echter niet 
erg vinden als Helmond wat meer exposure zou krijgen: 
landelijk en internationaal zien we vaak ‘Eindhoven’.

Reizen politici milieubewust?
Maraczi: Vast niet alle politici houden hier evenveel 
rekening mee. Maar om voor mijzelf te spreken, als 
fractievoorzitter van de SP in Helmond: ik doe alles op de 
fiets. Veel milieubewuster kun je volgens mij niet reizen!
Peijs: Ik spreek maar even voor mezelf. Ik probeer bewust 
om te gaan met mijn ecologische voetafdruk. In de 
praktijk betekent dat, dat ik bijvoorbeeld weinig vlees eet, 
dat ik zonnepanelen heb, dat ik aan afvalscheiding doe, 
enzovoort. Als het om reizen gaat heb ik me aangewend 
om voor korte trips binnen Europa in principe niet te 
vliegen. En als ik een vlucht boek, dan koop ik ook de CO2-
compensatie erbij. Ik vind echter niet dat we elkaar steeds 
de maat moeten nemen op stukjes van ieders gedrag. Dat 
helpt niet. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van 
zijn eigen gedrag en waar er iets te halen of compenseren 
valt. 
Peters: Wij kunnen natuurlijk niet voor iedereen spreken. 
Het laatste (corona)jaar reizen we bijna niet. Alles gaat 
vanuit huis met de PC achter het beeldscherm. Als onze 
lokale politici moeten reizen, dan doen ze dat meestal al 
carpoolend en soms met de trein als het wat verder weg 
is. Lokale activiteiten kunnen vaak met de fiets worden 
gedaan, al zijn er natuurlijk altijd die vanwege volle 
agenda’s en meerdere afspraken die op elkaar aansluiten 
reizen met de auto.
Spierings: Wij zijn een lokale partij en komen dus voor onze 
politieke werkzaamheden overwegend in Helmond en 
omstreken. Dus hier kunnen wij niet echt een antwoord 
op geven.
Van Lierop: Niet meer of minder als andere inwoners in 
Nederland.
Mol: Het merendeel van de Helmondse fractie van 
50PLUS gebruikt de fiets om naar de vergaderingen te 
gaan. Congressen en vergaderingen buiten Helmond in 

principe met OV; als het noodzakelijk is om de auto te 
gebruiken dan altijd carpoolen! (NB: antwoord slaat op de 
situatie zonder corona!)

Hoe ga je als politicus om met alle kritiek die je over 
je heen krijgt, terwijl je van jezelf weet dat je enorm je 
best doet? Je kunt het immers nooit goed doen.
Maraczi: Dat is zeker niet altijd makkelijk en ik maak me 
ook zorgen over de verharding die hiermee gepaard gaat. 
Politiek betekent keuzes maken en uiteraard zijn er dan 
altijd mensen die het niet met je eens zijn. Ook veel van 
wat je doet blijft onzichtbaar en het bereiken van resultaat 
is vaak een kwestie van een lange adem. Maar ik begrijp 
de kritiek ook wel: de landelijke overheid heeft zich 
vervreemd van haar inwoners. De toeslagenaffaire is daar 
een pijnlijk voorbeeld van. En dat heeft ook zijn beslag op 
het vertrouwen in de lokale politiek. Het vertrouwen moet 
weer hersteld worden en dat begint met een politiek die 
uitgaat van de menselijke maat. Die de inwoner en zijn of 
haar behoefte weer centraal stelt. Die niet denkt vanuit 
een systeem, maar maatwerk kan en wil leveren. Daar zet 
de SP zich al jarenlang voor in, zowel landelijk als lokaal.
Peijs: Politiek is persoonlijk. En dat maakt het kwetsbaar. 
Gelukkig ontvang ik regelmatig een leuke reactie op een 
column, een bijdrage in een raadsvergadering of op straat. 
Maar ook soms ronduit botte reacties. Kritiek is overigens 
niet slecht, hoor. Iedereen zit in een eigen bubble, met 
vooral gelijkgestemden om zich heen. Het is goed je er 
bewust van te zijn dat er ook mensen zijn die anders 
denken en ervaren. Maar ik snap niet goed waarom dat 
soms zo hard en op de persoon moet.
Peters: In onze partij krijgen we wel eens kritiek en vragen 
van kiezers. Veruit de meeste opmerkingen kunnen 
gewoon in een gesprek of afdoende beantwoording per 
brief of mail worden beantwoord. Als kiezers (of groepen 
bewoners) met ons in gesprek willen dan gaan we altijd 
op die vragen in. Vaak merk je dan ook dat je in onderling 
gesprek dichter bij elkaar komt en dat burgers ook 
snappen dat niet alles te ‘regelen’ is. Als burgers zien en 
merken dat je je best doet, of hebt gedaan, dan snappen 
ze dat ook heel goed. Gelukkig hebben wij nog nooit echt 
aanvaringen of botsingen met burgers gehad. Juist met 
elkaar in gesprek blijven en vooral goed luisteren haalt 
voor een belangrijk deel het gevoel van kritiek al voor een 
belangrijk deel weg. Juist deze vraag speelt op dit moment 
onder grote groepen ontevreden kiezers. Zij voelen zich 
niet gehoord. Je moet niet over mensen praten maar 
met mensen. In deze periode doen wij dat juist veel meer 
dan voorheen en dat is echt voor onszelf een belangrijk 
leerpunt.
Spierings: Als wethouder, raadslid of burgercommissielid 
doe je echt je best om het beste voor je stad te bereiken. 
Echter wat de ene persoon een geweldig plan vindt zal 
door een andere persoon als onnodig of overbodig worden 
bestempeld. Je kunt het helaas nooit voor iedereen goed 
doen. Wij proberen om het voor zoveel mogelijk mensen 
goed te doen. Maar kritiek zullen we altijd krijgen. Helaas 
werkt dat zo. Als je ergens je nek voor uit steekt weet je dat 
er van alles over je heen kan komen. Hoge bomen vangen 
veel wind zullen we maar zeggen. Het zou fijn zijn als 
mensen die vinden dat zaken anders of beter kunnen zich 
aansluiten bij een politieke partij om zodoende hun kennis 
te benutten voor de gehele stad. En ja het voelt soms heel 
oneerlijk, omdat wij als politiek echt ons best doen het 
beste voor de stad te bereiken.
Van Lierop: Is erg lastig maar inherent aan politiek. 
Politiek is te stroperig, te weinig resultaatgericht en moet 
beter communiceren. En dat leidt tot beeldvorming, 
waarbij inwoners zowel genuanceerd als ongenuanceerd 
reageren.
Mol: Relativeren, probleem in goede perspectief zetten, 
rust en geduld. Elkaar in de fractie vasthouden en zo nu 
en dan een intern moment pakken om stoom af te blazen.

Helmondse politici geven antwoord op meest gestelde vragen
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Dat is wonen in de Pastorie, 
een kleinschalige, geborgen 
woongemeenschap. Een omgeving waar 
voldoende tijd en oprechte aandacht 
centraal staan en waar u als bewoner 
zelf de regie hebt. De medewerkers zijn 
geselecteerd op hun passie voor het 
vak en hun liefde voor de medemens. 
Samen creëren zij een veilig en warm 
thuis om de bewoners een aangenaam 
leven bieden. Daar staan zij voor.

Onder begeleiding worden 
activiteiten verstaan waarmee 
iemand wordt ondersteund bij het 
uitvoeren van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen. Ook voor het 
aanbrengen en behouden van structuur 
in en regie over het persoonlijk leven. 
Begeleiding bij de Pastorie is er op 
gericht om de zelfredzaamheid van de 
bewoner te behouden of bevorderen. 
Ook de zorg in de laatste levensfase 
kunnen zij bieden. 

Vanuit deze visie sluit Monuta Magis 
aan middels het overhandigen van 

een waakmand. De waakmand is een 
mand met allerlei artikelen erin die 
kunnen helpen om de laatste dagen zo 
aangenaam mogelijk door te brengen. 
Zo helpen de vrijwilligers van hospices 
om (toekomstige) nabestaanden 
tijdens het waken te steunen en hen 
bij te staan. “Wij vinden het bijzonder 
waardevol dat we in deze kwetsbare 
tijd een waakmand kregen van Juliette 
Magis (Monuta Magis), hier zijn we 
erg blij mee. De waakmand is een 
mand gevuld met allerlei artikelen die 
naasten informatie, ontspanning en 
(h)erkenning van emoties biedt.”  De 
reacties die daarop volgden waren 
eveneens hartverwarmend: “Mooi 
gebaar naar een familie toe die bij een 
geliefde waken. De inhoud is met zorg 
gekozen. Het is fijn om het ‘verschil’ te 
kunnen maken. Dat is ook de Monuta 
Manier.  

F | Monuta Magis.

AARLE-RIXTEL Wonen in een vriendelijke, warme en veilige omgeving in het 
hart van Aarle-Rixtel. In een rijksmonument met een rijke historie en stijlvolle 

uitstraling dat tot voor kort dienst deed als Ursulinenklooster. Met winkels, 
horeca en voorzieningen in de buurt en omringd door alle persoonlijke zorg die 

u nodig heeft, 24 uur per dag. 

Een kleinschalige, geborgen woon-
gemeenschap voor bijna iedereen 

met een zorgindicatie, ontvangt een 
waakmand van Monuta Magis

Van grijze naar groene speelruimte
Wethouder Erik de Vries (openbare 
ruimte en natuur): “Het eerste Tiny 
Forest van Helmond is een feit! Ik ben 
daar heel blij mee. Meer groen draagt bij 
aan een prettige leefomgeving. Het Tiny 
Forest is op hete zomerdagen straks 
een fijne, koele plek in de wijk. Wat dit 
project nog extra mooi maakt, is dat 
we ook het schoolplein vergroenen én 
het IJsselplein en de IJsselstraat groen 
gaan inrichten. Zo gaan we letterlijk van 
een grijze naar een groene speelruimte 

voor alle kinderen uit de buurt.”

Tiny Forest: mini-bos met 
buitenlokaal
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
inheems bos ter grootte van een 
tennisbaan. Dit bos is niet alleen een 
prettige plek voor vlinders, vogels, 
bijen en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. Een minibos in de buurt 
zorgt bovendien voor verkoeling op 
warme dagen, meer biodiversiteit en 
waterberging bij zware regenval. Bij het 

Tiny Forest hoort ook een buitenlokaal 
waar kinderen van De Stroom kunnen 
leren over de Nederlandse natuur. IVN 
verzorgde vandaag in samenwerking 
met Dolmans Landscaping de eerste 
buitenles voor de aanplant van het 
minibos. De kinderen die meehielpen 
met het planten van het bos worden 
in groepjes om de beurt een maand de 
boswachters van het Tiny Forest. Op 
deze manier blijven de kinderen actief 
betrokken en is het ook echt hún bos.

Vervolg
Helaas is het door corona op dit moment 
niet mogelijk een feestelijke opening te 
organiseren. Hopelijk kan dat op een 
later moment dit jaar. In de volgende 
fase van het plan worden het IJsselplein 
en de IJsselstraat groen ingericht. Naar 
verwachting gebeurt dat komend najaar. 

Kinderen van Openbaar Kind Centrum De Stroom hebben vandaag 900 bomen 
en struiken geplant voor een Tiny Forest op het IJsselplein in Helmond 

Eerste Tiny Forest in Helmond aangelegd 

Kinderen planten struiken en bomen voor het Tiny Forest. F | Jan van Bommel, IVN Helmond.

BROUWHUIS Het Tiny Forest is een initiatief van buurtbewoners en de 
school, in samenwerking met IVN Natuureducatie, de gemeente Helmond 

en de provincie. Het maakt deel uit van een plan voor het vergroenen van het 
schoolplein en de buurt. Op het schoolplein zijn tegels verwijderd om groene 
speelplekken te maken. Op het aangrenzende IJsselplein heeft de verharding 

plaatsgemaakt voor het Tiny Forest. 

Hierop heeft Helmond Sport besloten 
om de optie te lichten, de huidige 
verbintenis is daardoor verlengd tot en 
met 30 juni 2022. Helmond Sport heeft 
echter wel begrip voor de wens van 
Loukili om een vervolgstap te maken 
in zijn carrière. Loukili hier zelf over: 
“Ik ben de club enorm dankbaar voor 
de kans die ze me dit seizoen hebben 
gegeven. 
Sinds ik bij Helmond Sport ben heb ik 
de club positief zien ontwikkelen. Ik wil 
samen met de staf en mijn teamgenoten 

eraan bijdragen om die stijgende lijn 
vast te houden en uiteindelijk de club 
ook financieel helpen door een mooie 
transfer af te dwingen.”

De nu 23-jarige Loukili stond vorig 
seizoen onder contract bij Sparta 
Rotterdam, waar hij uitsluitend met 
het beloftenteam in de Tweede Divisie 
speelde. In de winterstop vertrok 
hij naar 1.FC Phönix Lübeck, toen 
uitkomend in de Oberliga (vijfde niveau 
van Duitsland). In dit seizoen kwam 

onze huidige clubtopscorer in 27 
competitieduels voor Helmond Sport 
tot negen treffers en gaf daarnaast vier 
assists.

Karim Loukili. F | Helmond Sport.

Helmond Sport licht optie in contract Karim Loukili
HELMOND Helmond Sport heeft de afgelopen tijd intensieve gesprekken 

gevoerd met Karim Loukili over zijn toekomst bij onze club. Het contract van 
de linksbuiten loopt aan het eind van dit seizoen af, maar biedt Helmond 

Sport een optie tot verlenging met een jaar. Het liefst wil Helmond Sport onze 
linksbuiten voor meerdere jaren vastleggen, maar Loukili heeft aangegeven 

niet in te gaan op deze aanbieding.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Donderdag 18 maart 
09:00 uur Kerkpoetsen Luciakerk
19.00 uur Luciakerk, Intentie voor Jan van Hooft jgt 
 
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;
 
Donderdag 25 maart 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 27 maart Palmpasen 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna 
Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout 
Harry en Liza van Kessel-van Hout vw verjaardag
 
Zondag 28 maart Palmpasen 
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout met eerste communicanten gezinsviering 
Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen; André de Bruijne; Ardina 
Verhees-Hendriks 

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.

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

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.
 
Zondag 28 maart 
11.00 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Jan van Berkel en 
Helena van Weick de echtgenote, Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, 
Riet Broens, Riek Vinken, Louis Maas en Riek Maas-Welten.

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

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

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

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
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Leef en Zorg Helmond
Geysendorfferstraat 7-9, Helmond | 0492-555061
www.leefenzorg.nl | info@leefenzorg.nl

Lijstenmakerij / Galerie Jan de Haas
Geysendorfferstraat 7-9, Helmond | 0492-536936
www.jandehaaskunst.nl 

Little Diamonds
Vondellaan 46, Helmond.

LKKR en Zo
Engelseweg 214, Helmond | 0492-724980
www.lkkrenzo.nl | info@lkkrenzo.nl

weekkrant De Loop helmond
Mierloseweg 244, Helmond | 0492-845350
www.deloop.nl | advertentie@deloop.eu

Luc’s Wines & Drinks
Mierloseweg 14, Helmond | 0492-264656
www.lucswinesendrinks.nl 
info@lucswinesendrinks.nl

Lunch & Zo
Veestraat 28, Helmond | 0492-540523
www.lunchenzohelmond.nl 
info@lunchenzohelmond.nl

Lunch- en Leescafé de Bieb
Watermolenwal 11, Helmond | 0492-200029
www.de-bieb.nl | info@de-bieb.nl

Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17, Helmond | 0492-590609
www.lunchroomdekeyser.nl
lunchroomdekeyser@swzzorg.nl

Lunchroom de Stadskamer
Elzaspassage 15, Helmond | 0492-599700
www.destadskamerhelmond.nl
info@destadskamerhelmond.nl

Mansvelders Interieur
Heistraat 17, Helmond | 0492-525386
www.mansveldersinterieur.nl 
info@mansveldersinterieur.nl

Martens Schoenen
Heistraat 87, Helmond | 0492-524580
www.martensschoenen.nl 
info@martensschoenen.nl

Miga Best Friends Gifts
Elzaspassage 11, Helmond | 0492-524411
www.migagifts.nl |  helmond@migagifts.nl

v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s
Varenschut 21a, Helmond | 0492-588989
www.vdnieuwenhuijzen.nl 
info@vdnieuwenhuijzen.nl

Oozoomooi
Peeleik 17a, Helmond | 0492-514500
www.oozoomooi.nl | info@oozoomooi.nl

Peels car electronic
Nijverheidsweg 2, Helmond | 0492-545555
www.peelsselected.nl | info@peelsselected.nl

Pierrot
Ameidestraat 7, Helmond | 0492-522028
www.pierrot-helmond.nl | info@pierrot-helmond.nl

Pierrot
Ameidestraat 7, Helmond | 0492-522028
www.pierrot-helmond.nl | info@pierrot-helmond.nl

LKKR en Zo
Nieuwveld 19, Helmond | 0492-520046
www.plus.nl

Plus Bouwmans
Nieuwveld 19, Helmond | 0492-520046
www.plus.nl 

Primera de Luifel
Nieuwveld 45, Helmond | 0492-539116
www.primera.nl 

Proeverij de Bank B.V.
Veestraat 46, Helmond | 0492-4 74226
www.proeverij-debank.nl 
proeverijdebank@gmail.com

De Pruttelpot Landelijk 
Nostalgisch Wonen
Jan de Withof 33, Helmond | 06-26178027
www.pruttelpot.nl 
truusverspaget@hotmail.com

Reddy keukens
Engelseweg 232, Helmond | 0492-330435
www.reddykeukens.nl | helmond@reddy.nl

Rest-O-Ricus
Markt 4, Helmond | 0492-529388

Restaurant de Waard
Markt 34, Helmond | 0492-526021
www.restaurant-de-waard.nl
info@restaurant-de-waard.nl

Rob Haver Mannenmode
Ameidestraat 2, Helmond | 0492-599320
www.robhavermannenmode.nl
info@robhavermannenmode.nl

Romonesco Slager Traiteur
Dorpsstraat 47, Helmond | 0492-565043
Mierloseweg 17, Helmond | 0492-548904
Nieuwveld 21, Helmond | 0492-565030
www.romonesco.com | info@romonesco.com

Romonesco Slager Traiteur
Aarle-Rixtelseweg 107, Helmond | 0492-792444
www.schevelingen.nl | info@schevelingen.nl  

Senders & Co
Elzaspassage 3, Helmond | 0492-527112
www.sendersenco.nl | info@sendersenco.nl

Seringe bloemen
De Plaetse 89, Helmond | 0492-792464
www.seringe.nl | info@seringe.nl

Seringe bloemen
Veestraat 16a, Helmond | 0492-565296
www.sport2000.nl | info@sport2000helmond.nl

Stockx Juwelier
Ameidestraat 8, Helmond | 0492-522460
www.stockxjuwelier.nl | info@stockxjuwelier.nl

Style Dok
Elzaspassage 10, Helmond | 06–82682155
www.styledok.nl | info@stockxjuwelier.nl

Suzette Fashion 
Brouwhorst 12-, Helmond | 0492-510195
www.suzettefashionforall.com

‘t Kelderke 
Ameidestraat 17, Helmond | 0492-541848
www.tkelderke.nl  | info@tkelderke.nl

Terralife
Oude Aa 53, Helmond | 0492-541848
www.terralife.nl | info@terralife.nl

The readshop Helmond
Mierloseweg 10, Helmond | 0492-599471
www.readshop.nl | mierloseweg@readshop.nl

theater het speelhuis
Speelhuisplein 2, Helmond | 0492-587000
www.theaterspeelhuis.nl | info@theaterspeelhuis.nl

De Thuishaven
Havenweg 4A, Helmond | 0492-520188
www.dethuishavenhelmond.nl
info@dethuishavenhelmond.nl

Tiendas Diferentes
Markt 45a, Helmond | 06-40408060
tiendasdiferentes.nl | tiendas@diferentes.nl

TRIA fietsen
Herselsestraat 21, Helmond | 0492-792456
www.triafietsen.nl | info@triafietsen.nl

Total Body Balance
Hortsedijk 35, Helmond | 088 500 9000
www.totalbodybalance.nl | info@totalbodybalance.nl

Van Gennip Tuincentrum
Medevoort 29, Helmond | 0492-546077
www.petervangennip.nl | info@petervangennip.nl

Van Oorschot Mode
Veestraat 27, Helmond | 0492-538806
www.vanoorschotmode.nl
shoponline@vanoorschotmode.nl

Van Os tassen en koffers
Oude Aa 40, Helmond | 0172-447539
www.vanostassenenkoffers.nl

Veranda Exclusieve
Engelseweg 147, Helmond | 0492–590440
wwwverandaexclusieve.nl
info@verandaexclusieve.nl

VDNS KIA dealer
Varenschut 21D, Helmond | 0492–588970
www.kia.com | info@vdns-kia.nl

VDNS SUZUKI dealer 
Varenschut 21D, Helmond | 0492–588975
www.suzuki.nl | verkoop@VDNS-Suzuki.nl

Vis & Co 
Nieuwveld 5, Helmond | 0492–553589 
www.vis-en-co.nl

de Vijfhoeck
Kamstraat 26, Helmond | 0492–834544 
www.devijfhoeck.nl | info@devijfhoeck.nl

Volksuniversiteit Helmond
Kamstraat 26, Helmond | 0492-532729
www.vuhelmond.nl | info@vuhelmond.nl

Welkom Thuis
Kamstraat 26, Helmond | 0492-775944
www.welkomthuishelmond.nl
info@welkomthuishelmond.nl

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

Wijnhuis Helmond
Hurksestraat 9, Helmond | 0492-538260
www.wijnhuis-helmond.nl
info@wijnhuis-helmond.nl

Withagen Verlichting 
Lucas Gasselstraat 4, Helmond | 0492-525245
www.withagenverlichting.nl
info@withagenverlichting.nl

Zien eten en drinken 
Markt 10, Helmond | 0492-554673
zienetenendrinken.nl

zjana bodyfashion
Hoofdstraat 126, Helmond | 0490-776734 
zjanabodyfashion.webs.com
zjana.bodyfashion@yahoo.nl
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BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT 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

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

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

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

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306.

Te Koop gevraagd:
Complete inboedels/ antiek/ 

eiken meubels.
T: 06-21839778
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Leef en Zorg Helmond
Geysendorfferstraat 7-9, Helmond | 0492-555061
www.leefenzorg.nl | info@leefenzorg.nl

Lijstenmakerij / Galerie Jan de Haas
Geysendorfferstraat 7-9, Helmond | 0492-536936
www.jandehaaskunst.nl 

Little Diamonds
Vondellaan 46, Helmond.

LKKR en Zo
Engelseweg 214, Helmond | 0492-724980
www.lkkrenzo.nl | info@lkkrenzo.nl

weekkrant De Loop helmond
Mierloseweg 244, Helmond | 0492-845350
www.deloop.nl | advertentie@deloop.eu

Luc’s Wines & Drinks
Mierloseweg 14, Helmond | 0492-264656
www.lucswinesendrinks.nl 
info@lucswinesendrinks.nl

Lunch & Zo
Veestraat 28, Helmond | 0492-540523
www.lunchenzohelmond.nl 
info@lunchenzohelmond.nl

Lunch- en Leescafé de Bieb
Watermolenwal 11, Helmond | 0492-200029
www.de-bieb.nl | info@de-bieb.nl

Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17, Helmond | 0492-590609
www.lunchroomdekeyser.nl
lunchroomdekeyser@swzzorg.nl

Lunchroom de Stadskamer
Elzaspassage 15, Helmond | 0492-599700
www.destadskamerhelmond.nl
info@destadskamerhelmond.nl

Mansvelders Interieur
Heistraat 17, Helmond | 0492-525386
www.mansveldersinterieur.nl 
info@mansveldersinterieur.nl

Martens Schoenen
Heistraat 87, Helmond | 0492-524580
www.martensschoenen.nl 
info@martensschoenen.nl

Miga Best Friends Gifts
Elzaspassage 11, Helmond | 0492-524411
www.migagifts.nl |  helmond@migagifts.nl

v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s
Varenschut 21a, Helmond | 0492-588989
www.vdnieuwenhuijzen.nl 
info@vdnieuwenhuijzen.nl

Oozoomooi
Peeleik 17a, Helmond | 0492-514500
www.oozoomooi.nl | info@oozoomooi.nl

Peels car electronic
Nijverheidsweg 2, Helmond | 0492-545555
www.peelsselected.nl | info@peelsselected.nl

Pierrot
Ameidestraat 7, Helmond | 0492-522028
www.pierrot-helmond.nl | info@pierrot-helmond.nl

Pierrot
Ameidestraat 7, Helmond | 0492-522028
www.pierrot-helmond.nl | info@pierrot-helmond.nl

LKKR en Zo
Nieuwveld 19, Helmond | 0492-520046
www.plus.nl

Plus Bouwmans
Nieuwveld 19, Helmond | 0492-520046
www.plus.nl 

Primera de Luifel
Nieuwveld 45, Helmond | 0492-539116
www.primera.nl 

Proeverij de Bank B.V.
Veestraat 46, Helmond | 0492-4 74226
www.proeverij-debank.nl 
proeverijdebank@gmail.com

De Pruttelpot Landelijk 
Nostalgisch Wonen
Jan de Withof 33, Helmond | 06-26178027
www.pruttelpot.nl 
truusverspaget@hotmail.com

Reddy keukens
Engelseweg 232, Helmond | 0492-330435
www.reddykeukens.nl | helmond@reddy.nl

Rest-O-Ricus
Markt 4, Helmond | 0492-529388

Restaurant de Waard
Markt 34, Helmond | 0492-526021
www.restaurant-de-waard.nl
info@restaurant-de-waard.nl

Rob Haver Mannenmode
Ameidestraat 2, Helmond | 0492-599320
www.robhavermannenmode.nl
info@robhavermannenmode.nl

Romonesco Slager Traiteur
Dorpsstraat 47, Helmond | 0492-565043
Mierloseweg 17, Helmond | 0492-548904
Nieuwveld 21, Helmond | 0492-565030
www.romonesco.com | info@romonesco.com

Romonesco Slager Traiteur
Aarle-Rixtelseweg 107, Helmond | 0492-792444
www.schevelingen.nl | info@schevelingen.nl  

Senders & Co
Elzaspassage 3, Helmond | 0492-527112
www.sendersenco.nl | info@sendersenco.nl

Seringe bloemen
De Plaetse 89, Helmond | 0492-792464
www.seringe.nl | info@seringe.nl

Seringe bloemen
Veestraat 16a, Helmond | 0492-565296
www.sport2000.nl | info@sport2000helmond.nl

Stockx Juwelier
Ameidestraat 8, Helmond | 0492-522460
www.stockxjuwelier.nl | info@stockxjuwelier.nl

Style Dok
Elzaspassage 10, Helmond | 06–82682155
www.styledok.nl | info@stockxjuwelier.nl

Suzette Fashion 
Brouwhorst 12-, Helmond | 0492-510195
www.suzettefashionforall.com

‘t Kelderke 
Ameidestraat 17, Helmond | 0492-541848
www.tkelderke.nl  | info@tkelderke.nl

Terralife
Oude Aa 53, Helmond | 0492-541848
www.terralife.nl | info@terralife.nl

The readshop Helmond
Mierloseweg 10, Helmond | 0492-599471
www.readshop.nl | mierloseweg@readshop.nl

theater het speelhuis
Speelhuisplein 2, Helmond | 0492-587000
www.theaterspeelhuis.nl | info@theaterspeelhuis.nl

De Thuishaven
Havenweg 4A, Helmond | 0492-520188
www.dethuishavenhelmond.nl
info@dethuishavenhelmond.nl

Tiendas Diferentes
Markt 45a, Helmond | 06-40408060
tiendasdiferentes.nl | tiendas@diferentes.nl

TRIA fietsen
Herselsestraat 21, Helmond | 0492-792456
www.triafietsen.nl | info@triafietsen.nl

Total Body Balance
Hortsedijk 35, Helmond | 088 500 9000
www.totalbodybalance.nl | info@totalbodybalance.nl

Van Gennip Tuincentrum
Medevoort 29, Helmond | 0492-546077
www.petervangennip.nl | info@petervangennip.nl

Van Oorschot Mode
Veestraat 27, Helmond | 0492-538806
www.vanoorschotmode.nl
shoponline@vanoorschotmode.nl

Van Os tassen en koffers
Oude Aa 40, Helmond | 0172-447539
www.vanostassenenkoffers.nl

Veranda Exclusieve
Engelseweg 147, Helmond | 0492–590440
wwwverandaexclusieve.nl
info@verandaexclusieve.nl

VDNS KIA dealer
Varenschut 21D, Helmond | 0492–588970
www.kia.com | info@vdns-kia.nl

VDNS SUZUKI dealer 
Varenschut 21D, Helmond | 0492–588975
www.suzuki.nl | verkoop@VDNS-Suzuki.nl

Vis & Co 
Nieuwveld 5, Helmond | 0492–553589 
www.vis-en-co.nl

de Vijfhoeck
Kamstraat 26, Helmond | 0492–834544 
www.devijfhoeck.nl | info@devijfhoeck.nl

Volksuniversiteit Helmond
Kamstraat 26, Helmond | 0492-532729
www.vuhelmond.nl | info@vuhelmond.nl

Welkom Thuis
Kamstraat 26, Helmond | 0492-775944
www.welkomthuishelmond.nl
info@welkomthuishelmond.nl

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

Wijnhuis Helmond
Hurksestraat 9, Helmond | 0492-538260
www.wijnhuis-helmond.nl
info@wijnhuis-helmond.nl

Withagen Verlichting 
Lucas Gasselstraat 4, Helmond | 0492-525245
www.withagenverlichting.nl
info@withagenverlichting.nl

Zien eten en drinken 
Markt 10, Helmond | 0492-554673
zienetenendrinken.nl

zjana bodyfashion
Hoofdstraat 126, Helmond | 0490-776734 
zjanabodyfashion.webs.com
zjana.bodyfashion@yahoo.nl
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Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?

BEZORGERS GEVRAAGD VOOR: 
HELMOND-OOST: HOPMANSTRAAT, 

BRAAKSE BOSDIJK EN PIET SOERSTRAAT
BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912 
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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

AANBIEDINGEN
IN GEMERT ÉN HELMOND

RUNDERGEHAKT OF HALF OM HALF GEHAKT  | 500 GRAM | €3,95
ronnie van os | helmond | gemert

ACHTERHAM, GEBRADEN GEHAKT EN BOTERHAMWORST | 3 X100 GRAM | SAMEN €3,99

ALLE VERSE STAMPPOTTEN | PER PORTIE | €4,95

VERSE WORST | PER METER | €6,95

TANTE DOOR SCHARREL KIPFILET | ELKE 4E GRATIs!

FILET AMERICAIN | 200 GRAM | €2,99

KOGELBIEFSTUK | 100 GRAM | €2,99

VLEESCHTAS | 4 SPEKLAPJES, 4 FILETLAPJES, 4 HAMBURGERS | SAMEN €14,95

VLEESCHMEESTER 
GEMERT

NIEUWSTRAAT 47 | 5421 KN GEMERT
0492-745535 | GEMERT@VLEESCHMEESTER.NL

VLEESCHMEESTER 
HELMOND

HOOFDSTRAAT 148 | 5706 AN HELMOND
0492-523077 | HELMOND@VLEESCHMEESTER.NL

PLUS GRATIS GEHAKTBAL!


