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Winter in april
HELMOND Het jaar 2021 lijkt qua 
weer nu al een jaar van tegenstellingen 
te worden: gingen we in februari nog 
van winter (inclusief sneeuw- en 
schaatspret) naar lente in één week 
tijd, nu ging dat precies andersom. 
Op woensdag 31 maart tikte de 
thermometer de 25 graden aan 
en zaten we massaal in de tuin, 
afgelopen woensdagochtend (7 
april) lag Helmond bedekt onder een 
sneeuwkleed en duurde een ritje 
dwars door de stad twee keer zo lang. 

Toch lijkt deze weersomslag in april 
extremer dan dat het daadwerkelijk is. 
‘April doet wat hij wil’, is niet voor niets 
nog altijd een veelgehoorde uitspraak. 
In de grasmaand kunnen alle seizoenen 
wel een keer voorbijkomen. Juist in deze 
maand is de windrichting zeer bepalend 
voor ons weer. Op 21 april 1968 werd het 
recordwarm in Nederland: in Gemert en 
Venlo werd het die dag 32,2 graden. 

Op 12 april 1986 was het juist het 
koudst: in Deelen werd een temperatuur 
van -9,4 graden gemeten. April 2007 
staat te boek als de warmste ooit 
(sinds de metingen vanaf 1901) met 
een gemiddelde temperatuur van 13,1 
graden, april 1917 was de koudste 
met een gemiddelde van 4,6 graden. 
Een gemiddelde temperatuur van 9,2 
graden is normaal voor april. Zoals de 
weersvoorspellingen er nu uit zien, blijft 
het de komende week nog aan de frisse 
(en natte) kant, maar dat we binnenkort 
ook weer fijn lenteweer kunnen 
verwelkomen, is niet ondenkbaar.

F | Wendy Lodewĳ k
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Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 2017
45Dkm, 150pk, Automaat, Navigatie, 
Cruise, Stoelverw., BlueTooth, € 299 p/m 24.445

Nissan Pulsar 1.2 DIG-T N-Connecta 2016
49Dkm, Navigatie, Camera, ECC, Cruise 
control, Keyless start, € 219 p/m 13.945

Fiat 500 1.2 Lounge 2018
71Dkm, Climat, Cruise control, Lmv, Blue-
Tooth, USB, Panoramadak, € 149 p/m 10.950

Opel Agila 1.0 Edition 2011
81Dkm, Airco, Lichtmetalen velgen, Style 
pack, Metallic lak, € 99 p/m 4.945

Opel Agila 1.2i Automaat 2011
40Dkm, Airco, Hoge instap 7.445

Renault Twingo Automaat 2018
13Dkm, Automaat, Airco 11.845

Kia Sportage 2.0i 2012
163 Pk, Navigatie + Camera , Trekhaak 12.445

Kia Niro 1.6 Hybride 2020
Automaat, 10 Inch, Navigatie, Climate 
control, Nieuw model 26.945

Renault Clio 1.6i Automaat Wagon 2010
83DkKm, Navigatie, Climatronic, 
Lichtmetalen velgen 8.945

Alfa Romeo Giulietta 170PK Automaat 2016
60Dkm, Leder, Navigatie, 18Inch 17.845

Mitsubishi ASX 1.6i ClearTec 2015 
Climate control, Cruise control, 18Inch, 
Trekhaak 13.945

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Smart Hybrid 2017
32Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie, Camera, 
Cruise Control, Hoge instap, € 199 p/m 13.450

Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Select 2019
16Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie, Camera, 
Cruise Control, Two- Tone, € 269 p/m 19.745

Fiat 500 Automaat 2011
Lounge, 106Dkm, Panoramadak, Airco, 7.445

Suzuki Vitara 1.4 S Sport 141 PK 2016
Navigatie, Camera, Leder, Cruise control, 
Two- Tone, Zeer compleet, € 229 p/m 15.945

Suzuki Ignis 1.2 Select Automaat 2018
44Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie, Ca-
mera, Hoge instap, Zeer zuinig, € 239 p/m 16.450

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

SHOWROOM WEER GEOPEND
OP AFSPRAAK

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A: Openingstijden  ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND

MAAK EEN AFSPRAAK! 
Bel: 0492 - 58 89 69 
E-mail: Mark@vdnieuwenhuijzen.nl
WhatsApp: 06 - 54 22 02 83
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl

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

WIJ KOMEN 
GRAAG BIJ U 
THUIS VOOR 
INTERIEURADVIES
BEL, MAIL OF APP ONS VOOR EEN AFSPRAAK!

Positiviteitsvaccin voor 
Brabantse vrijetijdsondernemers 

Sympathiek gebaar om lokale ondernemers een hart onder de riem te steken

De toeristisch-recreatieve sector piept 
en kraakt onder het coronageweld. 
Horeca, verhuurorganisaties, culturele 
instellingen, musea, evenementen en 
verblijfsaccommodaties in Brabant: 
al deze ondernemers kunnen niet 
wachten totdat ze hun deuren weer 
kunnen openen en ze hun gasten 
kunnen onderdompelen in die typisch 
Brabantse gastvrijheid. Tijd om onze 
lokale ondernemers massaal een hart 

onder de riem steken in aanloop naar 
het nieuwe toeristische seizoen, als de 
deuren weer open mogen. Al is het op 
een kier: iedere gast telt! Gezelligheid 
in Brabant, dus ook in Helmond, moet 
straks weer zegevieren als nooit tevoren.
Stuur daarom nu een (digitaal) 
wenskaartje met jouw persoonlijke 
boodschap aan je favoriete stamcafé, 
kinderboerderij, vergaderlocatie, 
restaurant, tonprater, cateraar, 

erfgoedlocatie, evenementenorganisatie 
en aan alle andere (Helmondse) 
ondernemers die je een warm hart 
toedraagt. In een paar eenvoudige 
stappen geef jij dat welverdiende 
steuntje in de rug, opdat deze 
ondernemers weer kunnen bouwen aan 
een kleurrijke toekomst. Doe mee! Kijk 
op www.kaartjevoorbrabant.nl en 
verstuur (gratis) zoveel digitale kaartjes 
als je wilt.

HELMOND In aanloop naar het nieuwe toeristische seizoen, als de deuren weer (een beetje) 
open mogen, kan iedereen Brabantse vrijetijdsondernemers een hart onder de riem steken met 

een positiviteitsvaccin. Een sympathiek gebaar in de vorm van een digitaal wenskaartje, met een 
persoonlijke boodschap via www.kaartjevoorbrabant.nl

2.160 deelnemers gaan fit de lente in én lopen 
€ 362.275,- bij elkaar tijdens Run for KiKa Lente Fit
In actie komen voor KiKa kan altijd en 
overal! Dat bewezen 2.160 deelnemers 
van 21 tot en met 31 maart tijdens Run for 
KiKa Lente Fit. Jong en oud liepen vanuit 
huis op hun eigen manier in totaal 21 km 
voor kinderen met kanker. "Fantastisch 
om te zien dat er juist in deze tijd weer 
mooie initiatieven zijn ontstaan waarmee 
ruim € 362.275,- is opgehaald voor 
onderzoek naar kinderkanker", zegt 
Rick de Haan namens organisatie Run 
for KiKa. Tijdens Run for KiKa Lente 
Fit konden deelnemers zelf bepalen 
wanneer en op welke manier ze tussen 21 
en 31 maart in totaal 21 kilometer liepen. 
Sommige deelnemers liepen bijvoorbeeld 
iedere dag 2 kilometer, terwijl anderen in 
één keer de volledige 21 km voltooiden. 
Met als resultaat dat er in totaal 45.360 
kilometer is gelopen om kinderen met 
kanker een toekomst te geven.

Geweldige acties
Ook tijdens deze editie van Run for KiKa 
Lente Fit zijn er weer prachtige acties 

ontstaan. Zo deed Team Geep wederom 
mee en haalde met zijn allen ruim € 
22.400,- op, liep deelnemer Joost 
Agterdenbos een halve marathon (21 
km) ter nagedachtenis aan zijn overleden 
vriend Jelle ter Haar en haalde daarmee 
ruim € 3700,- op en kwamen, onder 
leiding van de 94-jarige Henk de Haan, 
de medebewoners van verzorgingshuis 
Hoog Duinen uit Schoorl op hun eigen 
manier in beweging om geld op te halen 
voor KiKa. 

Op naar de volgende editie 
Saamhorigheid, verbinding en 
sportiviteit stonden ook deze editie van 
Run for KiKa centraal. De organisatie 
is blij met de enthousiaste reacties van 
de deelnemers, de gelopen kilometers 
en natuurlijk de fantastische opbrengst 
van ruim € 362.275,- om kinderen 
met kanker een toekomst te geven. 
"Dit bewijst dat Nederland zich ook in 
deze tijd blijft inzetten voor KiKa. Deze 
run krijgt deze zomer dan ook een 

vervolg en daarover volgt snel meer 
informatie. Bittere noodzaak, want het 
genezingspercentage van kinderkanker 
móét omhoog van ruim 75% naar 
95%", sluit de Haan af. Doneren kan 
nog tot 15 april via www.runforkika.nl.

F | KiKa
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Senioren en online veiligheid 
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is april door het
ministerie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen tot de Senioren en 
Veiligheidsmaand. Ook Helmond staat deze maand in het teken van 
verschillende vormen van online criminaliteit waar senioren slachtoffer van 
kunnen worden. Senioren krijgen nuttige informatie en concrete tips om te 
voorkomen dat ze slachtoffer worden van internetcriminelen. 

Internetcriminelen proberen op allerlei manieren aan geld of gegevens te komen
Bijvoorbeeld via valse e-mails. De link in de mail kan bijvoorbeeld naar een valse 
website leiden. Na het invullen van uw gegevens krijgt de internetcrimineel 
toegang tot uw computer of persoonlijke gegevens. Daarmee kan de 
internetcrimineel vervolgens veel geld stelen. Deze manier om gegevens te 
achterhalen heet phishing en is één vorm van internetcriminaliteit. De politie 
ziet sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal 
slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) flink toegenomen. 
Daarbij doet een crimineel zich voor als een bekende en vraagt hij of zij om geld 
over te maken.

Ouderen informeren over en waarschuwen voor online criminaliteit
Iedereen kan slachtoffer worden: dus ook iedere oudere. Daarom is april 
uitgeroepen tot maand van ‘senioren en veiligheid’. Via de website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl krijgt u tips om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt en wat u kunt doen als dat toch gebeurt. Bijvoorbeeld: wanneer 
een bekende ineens vraagt om geld over te maken. Controleer altijd rechtstreeks 
bij de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen. En controleer de situatie 
eerst voor u op een link van bijvoorbeeld de bank klikt. Vooral als het gaat om geld 
en belangrijke gegevens.

Tips, webinars en meer informatie?
Ga dan naar de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Daar is van alles 
te vinden over de verschillende vormen van criminaliteit. Op 15 april is er 
een webinar over ‘spoofing’. Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een 
andere identiteit aan te nemen. Ook is er op 22 april een webinar waarin online 
veiligheid centraal staat. Deze webinars kunt u gratis volgen via bovenstaande 
website. 

Bel de babbeltiplijn: iedere woensdag in april bereikbaar
Naast digitale informatie op de website wordt in de maand april ook een speciaal 
telefoonnummer beschikbaar gesteld om persoonlijke tips te krijgen of om een 
verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is op alle 
woensdagen in april te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 030-3400670. 

Verstrekkingsbeperking van uw 
persoonsgegevens 
Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders, 
kinderen enz. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze 
gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in de 
wet BRP. 

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan 
overheidsorganisaties kunt u niet tegenhouden. Overheidsorganisaties 
hebben uw persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. 
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan sommige derden 
kunt u de verstrekking van uw gegevens wel tegenhouden. Derden zijn 
andere organisaties of personen, dan uzelf of de overheidsorganisatie. Dit zijn 
bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting Interkerkelijke Leden Administratie 
(SILA), advocaten en particulieren. De gemeente verstrekt uw gegevens nooit 
zomaar aan derden.

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. U kunt natuurlijk ook 
bellen met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 14-0492. Dat kan elke 
werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. 

Podiumbijeenkomst over Luchtkwaliteit 
op 20 april
Op dinsdag 20 april organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over 
Luchtkwaliteit. Deskundige sprekers informeren ons over welke stoffen voor 
luchtverontreiniging zorgen, wat het effect is op onze gezondheid, en wat de 
gemeente en inwoners kunnen doen om de luchtkwaliteit  te verbeteren. Dit 
webinar start om 20.00 uur en duurt tot circa 21.15 uur. 

Het programma 
Het programma start met een toelichting van de gemeente op welke stoffen, 
effecten en bronnen verantwoordelijk zijn voor luchtverontreiniging. We krijgen 
antwoord op de vraag: welke stoffen hebben waarop effect? Vervolgens legt de 
GGD uit wat de luchtkwaliteit met de mens doet en welk advies de GGD hierover 
geeft. Tenslotte krijgen we een korte presentatie van het regionaal meetnet 
luchtkwaliteit dat een goed beeld gaat geven van de luchtkwaliteit in heel de 
regio Zuidoost-Brabant.

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.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop 
van hun presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 20 april. 

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 het nemen van toekomstige besluiten.

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen? 
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Wasyliszyn, A.  21-09-1986

Baranyai, A. 16-07-1992

Mikitiuk, P.W. 07-12-1956

Eupen van, G.F-J  26-08-2002

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 Wbb

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

een melding is ontvangen van het voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Churchill-laan 50-52 (locatiecode AA079403911)

Melder: Spirotech Research B.V.

Datum ontvangst: 29 maart 2021

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

Bekendmakingen

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

Geldropseweg 91 29-03-2021 handelen in strijd met ruimtelijke 5907877

regels (uitbreiden woning)

Churchill-laan 6-8 / 30-03-2021 gevelwijziging, interne verbouwing 5688023 

Engelseweg 150-152-154-156 / Nijverheidsweg 1

Grasbeemd 1 30-03-2021 plaatsen nieuwe buitengevel 5760039 

Abraham 30-03-2021 maken uitweg 5873939

Bloemaertstraat 15

Zoete Kers 25 31-03-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 5643635 

Mierloseweg 149 31-03-2021 aanbouw carport 5810235

Lieshoutseweg kavel II 31-03-2021 oprichten woning 5514337

Tamarisbeek 1 31-03-2021 vergroten woning met overkapping 5840911

Dasstraat 25 31-03-2021 constructieve wijziging 5893741

Bosselaan 4A 01-04-2021 oprichten woning 5352911 

Ermgardhoek 7 01-04-2021 oprichten woning en maken uitweg 5586699 

Steenweg 11 01-04-2021 realiseren uitbouw aan de achterzijde 5901199

Hortsedijk 53 01-04-2021 plaatsen dakopbouw 5823943

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

Haverdijk 8 25-03-2021 verplaatsen sirenemast 5941149

Kluisstraat 12B 23-03-2021 aanvraag erfafscheiding 5935749

Peelhof 97 19-03-2021 maken uitweg 5927849

Brandevoort, Faassenhoek, 22-03-2021 oprichten woning en maken uitweg 5794977

kavel HZ4

Lobbenhoeve kadastraal U 22-03-2021 oprichten woning 5828011

7884

Dasstraat 25 10-03-2021 constructieve wijziging 5893741

Wesselmanlaan 25 31-03-2021 kappen van 4 bomen 5960103

Sectie A, 7576 Kavel 3 24-03-2021 oprichten woning en maken uitweg 5648311

Aardenburg

St. Trudostraat 15 24-03-2021 opwaarderen pand 5935123

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

Zandstraat 41 22-01-2021 oprichten kantoor met bedrijfsgebouw  5766485

Wielewaalstraat 2 08-02-2021 verbouwing van een woonhuis  5809947

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

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

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

Ameidepark 217, Astronautenlaan 26, Astronautenlaan 50, Cornelis Trooststraat 18, 

Demerstraat 3, Essehoutstraat 7, Hof Bruheze 330, Jan Olieslagersstraat 25, Klaproosstraat 6, 

Kuijpersstraat 3, Tulpstraat 7, Van Weerden Poelmanstraat 110.

Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

Azalealaan 105, Bakelsedijk 39, Baroniehof 143, Baroniehof 197, Govert Flinckstraat 13, 

Hoornstraat 35, Scheerderhof 84.

Meer informatie

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

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

dhr. E. de Haan , tel. 0492-587605.

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Cox, J.J. 14-12-1978

Mazajlo, I.K 17-10-1962

Rich, O. 24-01-1998

Kandelaars, B.  02-10-1992

Burgemeester en Wethouders van Helmond 8 april 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.
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Van den Bogaard: 
een mooie toekomst

Ook sportief gaat het Helmond Sport 
inmiddels voor de wind. Na vier 
rampseizoenen in de kelder van de 
eerste divisie staat Helmond Sport nu 
in het linkerrijtje (negende). Met een 
beetje geluk kan het zomaar gebeuren 
dat Helmond Sport over een paar 
jaar met het nieuwe stadion in de 
Eredivisie voetbalt. Op dit moment is 
het nog slechts een droom, maar het 
is in ieder geval duidelijk te merken 
dat Helmond Sport de weg naar boven 

weer heeft gevonden en de toekomst 
er hoopgevend uit ziet. Hier zijn we 
uiteraard erg blij mee.

Over de toekomst gesproken: op 16 
maart heeft de gemeenteraad het 
voorstel aangenomen om Helmond tot 
2040 te laten groeien en tegelijkertijd 
bereikbaar te houden. Het is een 
langetermijnvisie op Helmond en de 
regio richting 2040 op basis van een 
jaar aan onderzoek en regionale en 

landelijke gesprekken (MIRT-studie). 
Wat D66 betreft, zijn deze uitkomsten 
uit de MIRT-studie een mooi startpunt 
en uitgangspunt voor de toekomst 
van Helmond. De Rijksoverheid gaat 
op basis van deze studie miljoenen 
investeren in Helmond en de regio en 
hierdoor kan Helmond gaan groeien. 
We staan aan het begin van een geheel 
nieuwe transitie op het gebied van 
mobiliteit en wonen met als belangrijk 
onderdeel het verbeteren van het OV-
netwerk en de omslag naar duurzamere 
vervoersvormen zoals lopen, 
fietsen en deelmobiliteit en de forse 
verstedelijkingsopgave in en rondom 
het centrum (10.000 woningen erbij 
per 2040). Dit zijn veranderingen die te 
vergelijken zijn met de ontwikkelingen 

van Helmond Groeistad in de jaren 80.
Dit is hard nodig. We hebben een 
enorm woningtekort in Helmond. Niet 
voor niks zeggen wij altijd bouwen, 
bouwen, bouwen. Onze D66-
wethouder Gaby van den Waardenburg 
is hier ook enorm goed mee op weg 
met tal van woningbouwprojecten, 
zoals Oranjekade in centrum-Noord. 
De mobiliteitstransitie past helemaal 
in de visie van D66: we moeten naar 
een duurzame toekomst met een 
aantrekkelijk, groen centrum met meer 
ruimte voor verblijven en recreëren, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
bereikbaarheid. Het centrum blijft 
dan ook goed bereikbaar met de auto 
met parkeergarages in het hart van 
het centrum. Daarnaast komt er een 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Helmond Sport moet blijven? Dat stadium is de club 
inmiddels wel gepasseerd. Zeker nadat er na stevige 
onderhandelingen een akkoord werd bereikt met de 

gemeente over het nieuwe stadion. Daarom gaat Helmond 
Sport de honderd doeken vervangen voor nieuwe exemplaren 

met de slogan ‘Samen naar de Campus’. 
Jochem van den Bogaard
Raadslid D66

zuidelijke aansluiting van Helmond 
op de A67 via de Rochadeweg, N612 
en N279 om zo de doorstroming te 
verbeteren. Al met al belooft dit veel 
voor de toekomst van Helmond.

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

 

Omega 3 vispakket

voor € 9,955 malse haringen
en 1 grote makreel 

Verse sliptong 
1 kilo voor €15
2 kilo voor € 25 

warm gerookte
zalmbuikjes 

500 gr voor € 8,95

Verse zeebaars 1 kilo voor € 9,95 

BERTJE MANDERS
Groenten en Fruit
Dorpstraat 54, Stiphout. 
Aanbieding geldig  8 April tot 
en met 14 April.

Groenten en Fruit

€1.99
CHIQUITA
BANANEN

1 kilo

Iedere betalende klant 
ontvangt een kraslot 
waarmee hij/zij kans maakt 
op een originele Chiquita 
broodrooster.  OP=OP
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Arcadegebouw door treinen 
uit het lood getrild

HELMOND Vanaf het balkon van zijn appartement boven in 
het Arcadegebouw kijkt Piet* al 24 jaar uit op  het bruisende 
leven van station Helmond. Maar genieten is er al lang niet 

meer bij. “Soms schudden we lichtjes heen en weer in ons ap-
partement.” Een combinatie van trillingen, geluidsoverlast en 
fijnstof van wegverkeer bederft Piets woongenot. “Buiten op 

het balkon zitten is niet meer mogelijk.”

Door: Harry Weerts

Verschillende facetten van 
verkeershinder plagen Piet dus. Van de 
drie eerder genoemde soorten overlast 
laten de trillingen de duidelijkst zichtbare 
sporen na in het Arcadegebouw. “Ze 
hebben scheuren in de appartementen 
veroorzaakt. Ik denk zelfs dat het hele 
gebouw lichtjes naar links is verzakt.” 
Dat het complex ietwat uit het lood staat, 
verraden volgens Piet de wegen van het 
water. “Vroeger stroomde het regenwater 
op het balkon van de bovenste verdieping 
rechts het afvoerputje in. Nu loopt het 
ook naar links, bij het putje vandaan.”

Piet is lang niet de enige met klachten 
over trillingen. Ze zijn schering en inslag 
in het Arcadegebouw. Voorzitter Hans 
Graven van de bewonersvereniging 
vroeg bij de aanleg van de onderdoorgang 
al om schokabsorberende rubberen 
stootkussens. Die waren destijds te 
duur en daar plukken de bewoners 
van het Arcadegebouw nu nog altijd de 
zure vruchten van: “De trillingen zijn 
enorm toegenomen. Niet zo gek: de 
heipalen staan op dezelfde grondlaag 
als de fundering van de gebouwen aan 
het Stationsplein.” Volgens Graven zijn 
wanneer een goederentrein over de brug 

dendert (vaak sneller dan toegestaan, 
foetert Piet) de bevingen 500 meter 
verderop nog te voelen. Uiteraard zijn 
trillingen lang niet alleen een Helmonds 
probleem. Aan elke drukke vrachtroute 
worden ze gevoeld. Je hoeft daar 

niet met een vergrootglas te zoeken 
naar omwonenden met barsten in 
funderingen. Maar hoe is nu hard te 
maken dat die veroorzaakt zijn door 
passerende treinen? Wettelijke normen 
ontbreken nog, onomstotelijk bewijs 
ook. En daar wringt ook de schoen in 
de gemeenten Oosterhout, Rijen en 
Oisterwijk, in het midden van Brabant. 
Daar klagen omwonenden van het 
spoor al jaren over scheuren in huizen. 
Ze eisen schadevergoeding van ProRail. 
De gemeenten schoten de gedupeerden 
te hulp met twee onderzoeken. 
Conclusie: er zijn inderdaad wel erg veel 
laagfrequente trillingen. Maar bewijs 
van een rechtstreeks verband tussen 
de trillingen en de schade ontbreekt 
nog. De drie gemeenten laten daarom 
extra onderzoek doen. Mocht daarin 
keihard worden bewezen dat de treinen 
scheuren in huizen veroorzaken, 
zou dat een grote doorbraak 
zijn voor gedupeerden. Dan zijn 

schadevergoedingen (het is onbekend 
of bewoners van het Arcadegebouw 
een claim indienden) misschien plots 
geen onhaalbare kaart meer. Eén ding 
staat vast: ProRail wil glashard bewijs 

zien. De spoorwegbeheerder wijst in een 
brochure trouwens op de mogelijkheid 
om woningschade te melden, wanneer 
een bewoner denkt dat spoortrillingen 
de boosdoeners zijn. De benadeelde 
kan daarvoor een mail sturen naar de 
afdeling publiekscontacten. Daarvoor is 
wel een lange adem nodig, waarschuwt 
ProRail: de procedures duren lang en 

er komt veel papierwerk aan te pas. 
Voorkomen is beter dan genezen. 
ProRail hoopt trillingen in te dammen 
met rubberen plaatjes onder de 
dwarsliggers, zogeheten under sleeper 
pads. Mocht dat nog geen soelaas 
bieden, heeft de spoorbeheerder 
zwaarder geschut: trillingwerende 
wanden in de grond. Dat sluit dan weer 
aan op de wensen van Hans Graven, die 
graag ziet dat er geld wordt uitgetrokken 
voor schokabsorberende infrastructuur 
en aanpassingen in huizen. 

Piet heeft ook wel enkele - goedkopere - 
suggesties: het plaatsen van glaswanden 
op de balkons en de goederentreinen 
dwingen om met lagere snelheid over de 
spoorbrug te rijden. “Zo moeilijk en duur 

is dat toch niet?  Ze kunnen immers ook 
enorme geluidswallen aanleggen op 
andere plekken in Nederland.”

Een passerende bulktrein | F Harry Weerts

* Piet is een gefingeerde naam 
van een bewoner van het 
Arcadegebouw, die uit vrees 
voor een verslechterde relatie 
met instanties anoniem zijn 
ervaringen deelde. Zijn echte 
naam is bij de redactie bekend.

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

“Ik denk zelfs dat 
het hele gebouw lichtjes 

naar links is verzakt”

“De trillingen zijn 
enorm toegenomen”

“Ze eisen 
schadevergoeding 

van ProRail”

“de goederentreinen 
dwingen om met lagere 

snelheid over de 
spoorbrug te rijden”

Het Arcadegebouw in Helmond | F Google Maps
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A
anbiedingen zijn geldig t/m

 6 april 2021 en zolang de voorraad strekt.

Plan je bezoek op:
www.coppelmans.nl/afspraak

Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

Nerium Oleander
Houdt van een zonnige, 
warme plek. Diverse 
kleuren, in 18cm-pot. 
12.99

7.99

Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

12.99

Calibrachoa hangpot
Tuingerbera.
9.95

6.99

Germini
In diverse kleuren. 
8.99

6.99

Fuchsia
In diverse soorten en 
kleuren. In 11cm-pot. 
2.25

1.49 1.99

Franse geranium
Heeft mooie bloemen en kan 
zowel binnen als buiten. In 
diverse kleuren. 2.75

Vrijdags 
koopavond 

tot 20u

Elke zondag open
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Even voorstellen: 
mijn naam is Brenda, verpleegkundige en zorgcoördinator bij 
Breederzorg Thuiszorg voor de regio Helmond en omstreken. Hier 
werk ik inmiddels ruim 2 jaar.

Ik heb gekozen voor Breederzorg Thuiszorg, omdat in de eerste 
plaats de missie en visie mij aansprak: zorg verlenen zoals je 
deze zou wensen voor je eigen vader, moeder of partner. Er wordt 
enkel gewerkt in kleinschalige teams, waardoor er vrijwel altijd 
dezelfde zorgverleners bij de cliënt komen. Dit zorgt ervoor dat 
de zorg nóg persoonlijker en prettiger wordt, voor zowel de cliënt 
als de zorgverlener. Niet alleen voor kortdurende zorg, maar ook 
voor langdurige zorg. Het gehele palet, van ondersteuning tot 
revalidatie, wondzorg tot terminale zorg, persoonlijke zorg tot 
verpleging, maakt mijn werkdag nooit saai.    

Daarnaast is Breederzorg een ander ‘soort’ werkgever. Ik voel 
mij geen ‘nummer’, krijg veel ruimte om eigen ideeën in te 
brengen en kan deelnemen aan erkende interne opleidingen en 
geaccrediteerde cursussen. Hierdoor blijven ik en mijn collega’s 
deskundig, bevoegd en bekwaam voor alle verpleegtechnische 
handelingen. Het motto ‘goede zorg begint bij goed zorgen 
voor je collega’s’ is iets waar zowel de organisatie als ikzelf van 
overtuigd ben. 

Als zorgcoördinator ben ik eindverantwoordelijk voor ons 
team en de cliënten in de regio Helmond. Nieuwe zorgvragen 
van cliënten komen vaak eerst bij mij binnen, waarna ik op 
huisbezoek kom om samen met u en uw naaste(n) het zorgplan 
op te stellen. Uw wensen staan uiteraard voorop en u behoudt 
zeggenschap over de manier waarop wij de zorg invullen.
Ook wanneer nieuwe collega’s ons team komen versterken, 
loop ik vaak als eerste met hen mee. Samen met het hele team 
zorgen wij ervoor dat u zo lang mogelijk, op een veilige manier, 
zelfstandig thuis kan blijven wonen. 

Op dit moment hebben wij plek voor nieuwe cliënten. 
Interesse? Neem dan rechtstreeks contact op met mij op 
06 – 22 95 02 10 of bel gratis 0800 - 1232. 

P.S. Ook nieuwe leuke collega’s zijn van harte welkom!

Met gezonde groet,

Brenda

Met gezonde groet,

In Helmond konden dit jaar punten 
worden ingeleverd bij Jumbo Ralf 
Gijsbers, AH XL en AH Brandevoort. 
Verder deden supermarkten in Gemert, 
Bakel, Asten, Someren, Someren-Eind 
en Lierop mee. De actie was onderdeel 
van de landelijke Lionsactie, waaraan 
in totaal meer dan 100 Lionsclubs 
deelnamen, die samen zorgden voor 
het ophalen van 99.000.000 DE-
punten, goed voor 204.000 pakken 
koffie, ter beschikking gesteld door 
koffieproducent Douwe Egberts, voor 
tientallen voedselbanken in Nederland.

Naast de DE-waardepunten kon ook 
oud en vreemd geld in de vorm van 
munten en biljetten worden ingeleverd. 
De opbrengst hiervan komt ten goede 
aan de actie SIGHT FIRST van Lions 
Clubs International. Hiermee worden 
oogoperaties in de derde wereld bekostigd. 
De opbrengst in de regio was 26 kilogram 
aan munten en geld afkomstig uit 45 
verschillende landen. Dit betekent, dat 84 
oogoperaties kunnen worden uitgevoerd. 
Ook een geweldig mooi resultaat! Gezien 
het grote succes van de actie wil Lions 

Club Gewest Helmond alle gulle gevers 
en ook de deelnemende winkeliers heel 
hartelijk danken voor hun bijdragen. 

Het voornemen is de actie in december 
opnieuw, zo mogelijk op grotere schaal, te 
organiseren.

DE-waardepuntenactie van 
Lions Club Gewest Helmond levert ruim 

1500 pakken koffi  e voor SUPER SOCIAAL op

Van links naar rechts: Wim Brouns, bedrĳ fsleider SUPER SOCIAAL, Frans de Rooĳ , 
Lions Club Gewest Helmond, Toon van de Roer, vrĳ williger SUPER SOCIAAL bĳ  de 

overhandiging van de 1500 pakken koffi  e | F Jan van der Avoort

HELMOND De inzamelactie van Douwe Egberts-waardepunten afgelopen december, voor de twee-
de maal georganiseerd door Lions Club Gewest Helmond in 10 supermarkten in de regio, heeft meer 
dan 721.000 punten opgeleverd. Dat betekent, dat aan supermarkt voor minima SUPER SOCIAAL 

de afgelopen week 1504 pakken konden worden overhandigd (zie foto). Een groot succes!

Schilder van licht & lij nen
Pauline van Buringen is artist in residence op Landgoed Leonardus 

Architectuur is een vaak terugkerend 
onderwerp in het werk van deze schilder 
‘van licht & lijnen’. De interesse tijdens 
haar verblijf in de Leonardusbuurt, 
ligt bij het karakter van deze jaren ’30 
woningen, met hun reflecties, zichtlijnen, 
licht en schaduw. Pauline schildert 
zowel buiten, naar waarneming, als 
binnen. Haar professionele achtergrond 

ligt in de grafische- en reclamewereld. 
Hierdoor wordt er veel aandacht 
besteed aan vlakverdeling. Door sterk 
in te zoomen op een onderwerp, wordt 
de vlakverdeling als het ware het 
onderwerp. Tijdens haar laatste week in 
Helmond, van maandag 26 tot en met 
vrijdag 30 april, bent u tussen 14.00 uur 
en 17.00 uur van harte welkom om het 

gemaakte werk van Pauline te bekijken. 
Uiteraard houden we hierbij rekening 
met de coronamaatregelen.

Adres: Bij de Populieren 1, 
5701 WX Helmond.
Voor contact en/of een impressie:
www.vanburingen-art.nl of mail 
air.helmond@gmail.com 

HELMOND Van 9 tot en met 30 april is Pauline van Buringen onze gastkunstenaar in de Artist 
in Residence op Landgoed Leonardus. Pauline woont en werkt in Amsterdam. Zij laat zich de 

komende weken inspireren door de Helmondse Leonardusbuurt.

City Cubism | F Pauline van Buringen

Immer Wieder Bauhaus
 | F Pauline van BuringenModernism | F Pauline van Buringen

Must Travel light | F Pauline van Buringen
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Perk & Kuipgoed 
Wandhangers
Hanging Baskets
Groenteplanten
Moestuinplanten
Keukenkruiden 

maak snel een winkelafspraak via onze website:

www.kwekerijvanderlinden.nl

openingstijden: 
ma-vrij: 9.OO - 18.OO

za: 9.OO - 17.OO 
zon-feestdag: 11.OO - 17.OO

Ganzewinkel 10, 5706 LK Helmond
www.kwekerijvanderlinden.nl
info@kwekerijvanderlinden.nl

Start seizoen:l2 April

April: Senioren en Veiligheidsmaand!
Deze keer uitgelicht: phishing

Stelt u zich voor…
Zondagavond, tijd om uw mail te 
bekijken. Drie reclamemailtjes, maar 
ook een mail van de bank. Die laatste 
is natuurlijk belangrijk, dus u klikt hem 
direct open. In de mail staat dat u een 
betalingsachterstand hebt en snel moet 
betalen om een boete te voorkomen. 

Dat kan door in te loggen via de link in 
de mail. Wat vreemd, u betaalt toch altijd 
alles netjes? Toch maar even klikken en 
inloggen om te kijken. En voor u het weet 
is uw geld weg… opgelicht!

Internetcriminelen proberen op 
allerlei manieren – zoals phishing - 
aan geld of gegevens te komen 
Bijvoorbeeld via valse e-mails zoals 
in bovenstaand verhaal. De link in de 
mail kan naar een valse website leiden. 
Na het invullen van uw gegevens krijgt 
de internetcrimineel toegang tot de 
computer of persoonlijke gegevens. 
Daarmee kan de internetcrimineel 

vervolgens veel geld stelen. 

Ook vraagt men soms direct geld over 
te maken. Deze manier om gegevens 
te achterhalen heet phishing en is één 
vorm van internetcriminaliteit. 

Waar moet u op letten?
• Klik nooit op een link van een mail 
 die u niet vertrouwt; 
• Download nooit een bijlage;
• Twijfel? Bel dan de organisatie
 waar het om gaat, zoals de bank. Zoek
 daarvoor zelf het telefoonnummer op;
• Gaat het om geld of belangrijke
 gegevens? Is er haast bij? Let op!
 Eerst checken, dan klikken. 
 Via de Fraudehelpdesk kunt u 
 de e-mail controleren.

Bent u toch slachtoffer geworden? 
• Meld het onmiddellijk bij uw bank;
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Meld het bericht - ook als u er niet 
 in bent getrapt - bij de Fraudehelpdesk.

Kijk voor tips, webinars en 
meer informatie op de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Daar is van alles te vinden over de 
verschillende vormen van criminaliteit. 
Op 15 april en 22 april zijn er webinars 
over vormen van online criminaliteit en 
online veiligheid. Deze webinars kunt u 
gratis volgen via de website. 

Bel de babbeltiplijn:
iedere woensdag in april bereikbaar
Naast digitale informatie op de website 
wordt in de maand april ook een 
speciaal telefoonnummer beschikbaar 
gesteld om persoonlijke tips te krijgen 
of om een verhaal als slachtoffer kwijt 
te kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is 
op alle woensdagen in april te bereiken 
tussen 9:00 uur en 17:00 uur op 030 - 
3400670.

HELMOND Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is april door het ministe-
rie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen tot de Senioren en Veiligheidsmaand. Ook Helmond staat 
deze maand in het teken van verschillende vormen van online criminaliteit waar senioren slachtof-

fer van kunnen worden. Een van deze vormen is phishing.

F | Gemeente Helmond

www.maakhetzeniet
temakkelijk.nl
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Houdoe!

Hedde gullie het allemaal gezien? 
Helmond Sport sta in het linkse rĳ -
tje. Is da belangrĳ k? Jazeker, das 
heel erg belangrĳ k. Hier zaten alle 
fans op te wachten. Elke week kwa-
men we dichterbĳ  en vurige week 
is het gelukt. Ik had eigenlĳ k men 
column vur deze week al klaar, wĳ  
zitten een midweekje op de Veluwe 
mee de hundjes, lekker weg in ei-
gen land, genieten mee onze eigen 
bubbel. Maar toen kwam Helmond 
Sport vurige week vrĳ dag dankzĳ  
een winst op Excelsior op de 9de 
plaats terecht, wat betekent dat 
ze in het linkse rĳ tje terechtkwa-
men. Hier zaten we allemaal op te 
wachten. En ook nog is bovenaan 
vur de vierde periode. Facebook en 
Twitter ontploften met blĳ e Hel-

monders inclusief mezelf. Dus niks 
gin column over ons midweekje 
weg, neeje natuurlĳ k over Hel-
mond Sport. Want oww, wat doen 
ze het goed dit seizoen. Afgelopen 
maandag tegen Jong Ajax was de 
vraag of ze zich zouden handha-
ven in het linkerrĳ tje. Ondanks 
een gelĳ kspel konden ze hun 
plaats handhaven. Ook staan ze 
nog steeds bovenaan vur de vierde 
periode gedeeld met Jong PSV. Een 
vrĳ dag wordt het dus hullemaal 
spannend, dan moeten ze uit te-
gen Volendam. Normaliter is dat 
vur de supporters die mee naar 
uitwedstrĳ den gaan DE wedstrĳ d 
van het seizoen. Zeker vanwege de 
gezelligheid. Maar er meugen nog 
steeds gin supporters meereizen, 
hoe sunt. Vur vrĳ dag wens ik ze 
veul, nee heel veul succes en hope-
lĳ k 3 punten mee naar Helmond. 
Oww ja , nog eff en over de Veluwe, 
vakantie in eigen land, ik hou der-
van, niks mis mee.
Vur welke club bende gai? Tuurlĳ k 
vur Helmond Sport. 

Tot volgende week,

Yeah eindelijk

In het voorjaar wordt 
de natuur onvoorzichtig 

Ook wij trekken er – juist in deze 
coronaperiode – met zijn allen massaal 
op uit om van de natuur te genieten en 
die metamorfose zelf te zien. Belangrijk 
om te weten is dat de natuur nu juist 
extra kwetsbaar is en om aanpassing 
van ons gedrag vraagt.  Reden voor 
vrijwilligers van Wildbeheereenheid 
(WBE) De Helm om in de pen te klimmen 
en in het Helmondse buitengebied 
voorlichting te geven.

Het voorjaar staat voor nieuw leven. Tot 
zover niets nieuws. Planten en dieren 
hebben allemaal hun eigen strategie 
om in het voorjaar hun nakomelingen 
de beste kans te geven op een goede 
start. Er zijn dieren die in een nest(kast) 
of in een hol ter wereld komen en 
daar enige tijd in een beschermde 
omgeving zich kunnen ontwikkelen. 
Andere dieren, zoals haas, ree maar ook 
weidevogels, komen ter wereld zonder 
die bescherming en moeten de eerste 
periode van hun leven vertrouwen op 
hun schutkleur om te overleven. Mocht 
u tijdens een wandeling of fietstocht die 
dieren tegenkomen, dan geldt dat u de 
dieren het beste niet kun aanraken om 
te voorkomen dat de dieren verstoten 

worden. Bovendien zijn de ouderdieren 
waarschijnlijk vlakbij. Daarnaast 
is het aanlijnen van honden in het 
buitengebied ontzettend belangrijk. Het 
is fijn dat de hond lekker kan rennen, 
maar helaas rent de hond regelmatig 
achter dieren aan die juist al hun energie 
steken in het verzorgen van hun jongen 
en zijn jonge dieren weerloos tegen 
een hond (groot of klein, jong of oud). 
WBE De Helm plaatst in deze periode 
daarom borden om wandelend publiek 
hierop te wijzen.

Ook het gedrag van dieren verandert: 
door hormonen gedreven komt 
territoriumdrift bovendrijven of 
neemt de onvoorzichtigheid toe door 
paringsdrang. In deze periode zie je 
regelmatig dat de mannelijke wilde 
eenden (woerden) de vrouwtjes 
achterna zitten en daarbij soms ook 
midden op straat belanden. Ze vliegen 
niet tijdig op en belanden voor de 
wielen. Dominante reebokken beginnen 
jongere bokken hun territorium uit te 
jagen en in april en mei neemt de kans 
op een aanrijding als gevolg hiervan toe. 
Op verschillende locaties in Helmond 
zal later dit jaar worden bekeken hoe 
de kans op een aanrijding met een 
wild dier kan worden verkleind door 
onder andere nieuwe wildspiegels te 
plaatsen. Uit onderzoek is bekend dat 
van alle maatregelen het beperken van 
de snelheid het grootste effect heeft. 
U ziet aan de waarschuwingsborden 
langs de weg waar de kans op plotseling 
overstekend wild het grootst is. Een 
gewaarschuwd mens telt voor 2!

Een mooie lente gewenst! 
Meer weten? Benader WBE de Helm 
via info@wbe-dehelm.nl.

HELMOND Sinds de start van de lente hebben we een paar prachtige voorjaarsdagen 
gehad, gevolgd door een enkele winterse dag die het spreekwoord ‘Aprilletje zoet, draagt nog wel 
eens een witte hoed’, recht aandoet. De natuur is ondanks die grillige temperaturen overduidelijk 

al volop bezig met het voorjaar. Bloesem, jong blad aan de bomen en hazen en eenden 
die achter elkaar aan zitten.

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

‘ t Lupke

Terrassen weer gecontroleerd open? 
Onze burgemeester Elly vindt van wel! Goed signaal, 

de ondernemers en Helmonders zij n er blij  mee, dank! 

Trekking Kluppelloterij 
Zaterdag 3 april 2021 is de zesde trekking verricht, deze trekking 
geldt voor alle loten die zijn uitgegeven in de maand maart 2021.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 4434.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 4085.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 3898.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag 
tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden 
ingeleverd bij de Houtse ondernemers. 
Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel 
maandelijks gratis mee met onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 
09.00 uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels:
Koeveldsestraat 16, Mierlo – Hout

www.helmondnu.nl
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 april t/m dinsdag 
20 april 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

125 spaarpunten

Aardappel-
schijfjes of 

partjes
1 kilogram - Lutosa

Normaal 2,Normaal 2,49

Rundvlees, goulash,
kipsaté of stoofvlees

Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist stuks - Diepvriesspecialist stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,Normaal 3,39 - 3, - 3, - 3,79

7,99

3 schalen
voor

Tostiburger of tosti 
vlamgehakt
1 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 1,29

3+1
GRATIS

dikke of dunne
Frites
2,5 kilogram - Mccain

Normaal 5,69

3,99

Frikandel, ribburger 
(mexicano) of 
rundvleeskroket
Glutenvrije snacks
4 of 5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,99 - 3,99 - 5,09

25%
korting

Zalmfilet of 
tonijnsteaks
800 gram - Epic

Normaal 13,Normaal 13,99

9,99

Normaal 13,

Aardbei of vanille

Roomijsrol
1 liter - Van Gils

Normaal 2,19

Roomijsrol
1 liter - Van Gils

Normaal 2,

1 liter - Van Gils

1,49

1,00

Ronde ijswafels
(ideaal voor roomijsrol)

48 stuks - Dupon

Normaal 1,49

Normaal 5,

Normaal 2,Normaal 2,

Normaal 1,

Normaal 2,  - 3,  - 5,

Ambitie: Helmond gaat in 2021
voor het label FairTrade

HELMOND Helmond wil graag FairTrade gemeente worden.
Daar is een groep enthousiaste inwoners en ondernemers uit Helmond sinds

kort mee aan de slag. Om het FairTrade label te behalen moet aan een
aantal criteria worden voldaan

Een criterium is dat er bij de gemeente Helmond 
aandacht is voor FairTrade, bijvoorbeeld door 
het schenken van FairTrade koffie en thee voor 
personeel en bezoekers. Dat is gelukkig op dit 
moment al het geval. 
Een ander criterium is een actieve lokale kerngroep. 
Deze gaat aan de slag om alle criteria en uiteindelijk 
het label binnen te halen. De werkgroep is 
inmiddels enkele weken actief en druk aan de slag 
met het voorbereidende werk om FairTrade binnen 
Helmond flink aandacht te geven. De werkgroep 
zal dit jaar op verschillende momenten campagne 
voeren. Mark van den Bogaard (Stadsbrouwerij 
de Deftige Aap), Thea van Sambeeck 
(bestuursvoorzitter Terre des Hommes Helmond), 
Noël Silalahi (Jeugdburgemeester Helmond), Lotte 
Schwerzel (Projectleider Global Goals gemeente 
Helmond) en Jeanette Hendriks (eigenaresse van 
Tiendas Diferentes) gaan de schouders eronder 
zetten om de titel binnen te halen. Dit doen ze 
geheel op vrijwillige basis en naast hun normale 
werkzaamheden.

Een andere belangrijke taak: inzichtelijk maken 
welke bedrijven, winkels, horeca, scholen etcetera 
in Helmond FairTrade producten gebruiken, 
schenken of verkopen. Binnenkort wordt contact 
opgenomen met bedrijven of organisaties in 
Helmond om te inventariseren welke producten in 
hun assortiment zitten en of er al FairTrade koffie/
thee geschonken wordt. Het doel is organisaties 

daarnaast bewust maken van het belang en 
stimuleren hier (meer) aandacht voor te hebben. 
Deze bedrijven worden na inventarisatie vermeld 
op de website van FairTrade Gemeente Nederland, 
waar Helmond een aparte pagina op krijgt. Op deze 
pagina is straks te zien wat er allemaal in Helmond 
te doen is rondom FairTrade en wie bijdraagt aan 
het realiseren van het label FairTrade gemeente.

Nationale FairTrade week focust zich op de horeca 
De eerste grote campagne in Helmond zal gericht 
zijn op de horeca. Vanuit FairTrade Nederland 
wordt van 8 tot en met 16 mei de nationale 
FairTrade week georganiseerd met als thema: ‘de 
horeca kookt met eerlijke producten’. Gerechten 
gemaakt met FairTrade, lokale, biologische en vegan 
ingrediënten: dat is het uitgangspunt. Natuurlijk 
hopen we dat er zo veel mogelijk horecabedrijven 
aansluiten bij deze actieweek, om zo de horeca en 
de FairTrade campagne in de spotlight te zetten.
Voor meer informatie over de FairTrade gemeente-
campagne of de nationale FairTrade week of wil je 
je aansluiten bij de kerngroep, stuur dan een mail 
naar helmond@ftgg.nl.

Helmond Sport 
licht optie 
in contract 
Lance 
Duij vestij n

Lance Duijvestijn is als aanvallende middenvelder 
bezig aan een uitstekend seizoen, zo is hij met 
negen goals medeclubtopscorer en gaf daarnaast 
drie assists. Afgelopen zomer maakte hij de 
overstap van Jong ADO Den Haag naar Helmond 
Sport. De voormalige jeugdinternational van 
Nederland Onder 15 doorliep vanaf tienjarige 
leeftijd de jeugdopleiding van ADO Den Haag. 
Tijdens zijn uitstapje van één seizoen naar NEC 
maakte hij voor de Nijmegenaren in augustus 2018 
tegen Cambuur Leeuwarden zijn debuut in het 
betaalde voetbal.

HELMOND Helmond Sport heeft 
de optie in het contract met Lance 
Duijvestijn gelicht, de 22-jarige 
middenvelder is daardoor ook het 
komend seizoen verbonden 
aan onze club.

Helmond Sport 

Lance Duijvestijn is als aanvallende middenvelder 
bezig aan een uitstekend seizoen, zo is hij met 
negen goals medeclubtopscorer en gaf daarnaast 
drie assists. Afgelopen zomer maakte hij de 
overstap van Jong ADO Den Haag naar Helmond 
Sport. De voormalige jeugdinternational van 
Nederland Onder 15 doorliep vanaf tienjarige 
leeftijd de jeugdopleiding van ADO Den Haag. 
Tijdens zijn uitstapje van één seizoen naar NEC 
maakte hij voor de Nijmegenaren in augustus 2018 
tegen Cambuur Leeuwarden zijn debuut in het 

HELMOND Helmond Sport heeft 
de optie in het contract met Lance 
Duijvestijn gelicht, de 22-jarige 
middenvelder is daardoor ook het 

www.helmondnu.nl

Lance Duĳ vestĳ n 
| F Helmond Sport
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Eerste woningen in slimste wijk in Helmond: om te testen en van te leren

Innovatieve, duurzame én betaalbare 
woningen bereiken hoogste punt 

In december 2020 zijn Team CASA, 
woningcorporatie Woonbedrijf en het 
Eindhovens bouwbedrijf Hurks gestart 
met de bouw van CASA 1.0. Deze 
innovatieve, duurzame en betaalbare 
huurwoningen zijn de eerste in Brainport 
Smart District (BSD) in Helmond, 
de slimste wijk ter wereld. CASA 1.0 
bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale 
huurwoningen: een appartement met 1 
slaapkamer en 2 studio’s. De woningen 
zijn zeer duurzaam, hiervoor worden 
nieuwe innovaties en technologieën 
gebruikt die bedacht zijn door de TU/e 
studenten van Team CASA. In juni 2021 
zullen de woningen klaar zijn. 

CASA staat voor Comfortable, 
Affordable, Sustainable, Alternative. 
Het doel is om een comfortabel, 
betaalbaar en duurzaam alternatief voor 
sociale huurwoningen te bouwen. Dit 
idee kwam van Antoine Post, student 
Natuurkunde aan de TU/e en manager 
van Team CASA. Hij hoorde veel over 
duurzame ontwikkelingen, maar zag 
dat niet terug in doorsnee woningen. 
Hij had ideeën over het ontwerpen van 
een duurzame woning en vond andere 
studenten die graag aansloten. Zo 
hebben ze CASA 1.0 vormgegeven en 
brachten de plannen samen met Hurks 
tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Beter dan een nul-op-de-meter huis
De studenten ontwierpen niet alleen 
een nul-op-de-meter huis, maar gaan 
een stap verder. Nulwoningen zorgen 
namelijk voor een piekbelasting op 
het net, met veel overtollige energie in 
de zomer en een tekort in de winter. 
Daarom komt er een grote watertank, 
die het teveel aan energie in de zomer 
opslaat voor gebruik in de winter. De 
energie voor de woning komt uit een 

energiedak, die een zonnepaneel en 
zonneboiler combineert en daardoor 
zowel elektriciteit als warmte genereert.

Het elektrisch netwerk in de woning 
bestaat uit een combinatie van 
gelijkstroom (DC) en wisselstroom 
(AC) en voorkomt daarmee 
verspilling bij de omzetting. Ook 
de waterhuishouding is bijzonder: 
hemelwater wordt opgevangen om het 
toilet door te spoelen. In de keuze voor 
bouwmaterialen en het bouwproces zelf 
streeft Team CASA ook naar duurzame 
oplossingen. Zo bestaat de woning uit 
modulaire eenheden, die bij montage 
geen lijm vereisen. Dit garandeert 
duurzame sloop met hergebruik van 
materialen én maakt verbouwingen 
makkelijker en goedkoper. Verder 
gebruiken de studenten bewust geen 
beton, vanwege de negatieve impact 
van dit materiaal op het milieu. De 
bouwtechniek ‘Slimbouwen’ moet het 
materiaalverbruik en afval verminderen, 
het reduceert bouwfouten en zorgt 
voor lagere CO2-uitstoot. Dat gebeurt 
door de verschillende disciplines, zoals 
bouwkundig en installatietechniek, op 
te knippen. In CASA 1.0 zijn bijvoorbeeld 
alle installaties in de kern van de woning 
geplaatst: makkelijker om te installeren 
én te onderhouden.

Sociale huurwoning 
van de toekomst? 
Natuurlijk is er veel aandacht voor 
de techniek, maar ook aan de 
betaalbaarheid is gewerkt. De huurprijs 
voor het appartement is circa € 620,00 
en voor de studio’s ongeveer € 430,00 
(prijzen zijn exclusief servicekosten). 
Huurtoeslag aanvragen is mogelijk. In 
het appartement gaat de teammanager 
van Team CASA wonen, omdat hij het 

graag wil uittesten en tegelijkertijd kan 
zorgen voor het goed inregelen van de 
technische installaties. Voor de 2 studio’s 
zoeken we bewoners die hier maximaal 
2 jaar willen wonen en ervaring willen 
opdoen met een innovatieve woning. En 
die ervaring met ons willen delen zodat 
we er van leren. 

Woonbedrijf gaat medio juli 2021 
1 studio verhuren. De andere blijft 
beschikbaar voor bezichtigingen. Daar 
kunnen de sponsors die Team CASA 
met producten hebben ondersteund, 
kijken hoe het werkt en tonen aan hun 
klanten. Deze woning wordt in 2022 
verhuurd. 

“Ook mensen met een kleine 
portemonnee moeten in een duurzame 
woning kunnen wonen. Daarom hebben 
we veel interesse in deze vernieuwende 
technieken en toepassingen, vooral 
de nieuwe manier van verwarmen en 
warmteopslag. We gaan ook aan de 
bewoners vragen hoe zij het ervaren. Als 
het goed werkt, gaan we onderzoeken 
of we dat binnen de sociale huursector 
breder kunnen toepassen”, vertelt 
Ingrid de Boer, algemeen directeur/
bestuurder van Woonbedrijf. “En we 
volgen de doorontwikkeling van CASA 
met veel interesse.”

Slimme wijk
CASA 1.0 zijn de eerste woningen in 
Brainport Smart District. In deze slimme 
wijk worden de nieuwste inzichten 
en technieken op het gebied van 
participatie, gezondheid, data, mobiliteit, 
energie en circulariteit ingezet om een 
duurzame en mooie woonomgeving 
te creëren. De ontwikkeling van BSD 
is een co-creatieproces tussen onder 
andere bewoners, professionals en 

andere stakeholders. “We hebben het 
hoogste punt van de eerste woningen 
in onze slimme wijk Brainport Smart 
District bereikt. Dat is een mooie 
mijlpaal. De komende jaren zullen nog 
vele woningen volgen. Met de realisatie 
de CASA-woning komen een aantal 
ambities van BSD samen. Overheid, 
onderwijs, bedrijfsleven en bewoners 
hebben deze innovatieve woning samen 
ontwikkeld. Deze woning laat zien dat 
BSD een wijk wordt voor iedereen”, 
aldus projectwethouder Cathalijne 
Dortmans, die tevens als voorzitter van 
de stichting BSD betrokken is bij de 
ontwikkeling van de wijk.

Hurks: founding partner en verbinder
Als founding partner heeft Hurks 
vanaf de start van CASA 1.0 in dit 
project geïnvesteerd. Door intensief 
met het studententeam samen te 
werken, specialistische bouwkennis 
en -ervaring uit te wisselen en het 
sponsoren van materialen en uren, 
helpt Hurks de ambities van Team 
CASA waar te maken en tot een 

haalbaar en maakbaar concept te 
komen. Bijvoorbeeld bij het opstellen 
van de technische omschrijving; een 
vertaling van de CASA-ambities naar 
de dagelijkse bouwpraktijk. Ook verzorgt 
Hurks de technische engineering 
vanaf de bouwaanvraagstukken. Als 
hoofdaannemer van het project CASA 
1.0, treedt Hurks op als verbinder van 
andere bouwpartners en leveranciers. 
Inge Schipper, directeur voorbereiding 
Hurks: “Onze drijfveer: door te 
investeren in jonge mensen en innovatie 
onderstrepen wij ons vertrouwen in een 
duurzame toekomst.”

Meer informatie over CASA 1.0 vindt u 
op teamcasa.nl, onder andere over de 
gebruikte technieken en toepassingen.

BRANDEVOORT Goed nieuws: het hoogste punt van de CASA-woningen is al bereikt. De bouw 
gaat razendsnel en de contouren van de woningen zijn zichtbaar. Alle innovatieve installaties die 
in de kern van de woningen verwerkt zijn, kun je nu zien. Ze zijn nog net niet weggewerkt achter 

wanden. Over enkele dagen ziet het er weer anders uit als de gevels zijn geplaatst.

F | Team CASA

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten 
kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis 
vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de 
landelijke collecteweek is van essentieel belang 
voor de 25.000 mensen met MS in Nederland 
die iedere dag met een ziekte moeten leven 
die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek 
naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom 

doorgaan. Collecteren kost maar twee uurtjes tijd 
per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
Doordat er iets mis is in het afweersysteem, 
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen signalen van en 
naar de hersenen niet (goed) door, waardoor 

verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. 
In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk 
jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. 

De eerste symptomen treden meestal op tussen 
het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de 
meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers 
weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte 
te genezen is. Onderzoek is daarom hard 
nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS collecteweek onder andere 

aan wetenschappelijk onderzoek naar betere 
behandelingen en een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met MS. 

Meer informatie en aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS collecteweek van 28 juni tot en met 3 juli 2021: collectanten gezocht in Helmond!
HELMOND Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar 
collectanten in Helmond. Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende 

ziekte multiple sclerose (MS)?
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wij zijn spring.
wie word jij?

spring-kinderopvang.nl

Op zoek naar
kinderopvang?

Kom kijken,
we maken graag
kennis met jou!

Vraag een rondleiding
aan op onze website.

UITVERKOOP 25% KORTING
OP PLAATMATERIAAL

UITVERKOOP 25% KORTING
OP PLAATMATERIAAL

UITVERKOOP 25% KORTING
OP PLAATMATERIAAL

ROOIJE HOEFSEDIJK 61   •   GEMERT
0492 551414   •   INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:     ma t/m vr:   8.30 - 17.00 uur    zaterdag:   8.00 - 14.00 uur

WWW.BENIKHOUT.NL

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

A.S. ZONDAG
GEOPEND 

GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Grootste assortiment 
vaste planten heesters en 

zomergoed uit de regio

Helmond Sport heeft er een
offi  ciële supportersvereniging bij 

Dat doet de organisatie door tijdens en rondom 
wedstrijden activiteiten te organiseren, door via 
social media verbinding te zoeken met de stad 
en natuurlijk het jaarlijkse hoogtepunt: We Are 
Helmond the party in de Cacaofabriek. Dat alles 
draait maar om één ding: het vergroten van de 
aantrekkingskracht van Helmond Sport. 

De organisatie heeft nu de gang naar de 
notaris gemaakt om We Are Helmond verder te 
professionaliseren, met goedkeuring van de club en 
in nauwe samenspraak met de Supportersvereniging 
Helmond Sport (SVHS). Alle partijen zien kansen om 
elkaar aan te vullen en verder te versterken. We Are 

Helmond blijft doen waar het goed in is en ontplooit 
daarnaast ook nieuwe activiteiten. Momenteel 
wordt onder meer onderzocht of er een heuse We 
Are Helmond-bus naar uitwedstrijden kan worden 
ingezet, in de hoop een nieuwe doelgroep aan te 
boren en het bezoekersaantal in het uitvak verder 
omhoog te krikken. 

De organisatie hoopt daarom op brede steun. Word 
lid en praat, denk en feest mee. Dat lidmaatschap 
levert ook nog eens een hoop mooie voordelen op, 
die op www.wearehelmond.nl zijn te vinden, 
evenals de mogelijkheid tot aanmelden. En dat alles 
voor slechts 15 euro.

HELMOND We Are Helmond is vanaf nu de tweede offi  ciële supportersver-
eniging van Helmond Sport. Het is de volgende stap in een ontwikkeling die in 
2017 in gang werd gezet. Ooit begonnen als eenmalig initiatief om het 50-jarig 
bestaan extra kleur te geven, maar inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige, 
professionele en gedreven club trouwe aanhangers die zich voor de volle 100 

procent inzet voor het belang van Helmond Sport.

Voorzitter Joey van der Aa van We Are Helmond overhandigt het eerste lidmaatschap aan voorzitter
van Helmond Sport Philippe van Esch | F Hans van den Berkmortel

www.helmondnu.nl
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Erwin Derks | F SaldoPlus

‘Iedereen wil fi nancieel 
weer vooruit kunnen kĳ ken’

Armoedeplatform Helmond 
wil partners die zich 
bezighouden met het 
armoedebeleid met elkaar 
verbinden. De komende 
weken stelt het platform vier 
van zijn leden voor. Deze 
week: de bewindvoerder. 
Meer info: www.
armoedeplatform-helmond.nl.

HELMOND Samen met 17 
andere medewerkers maakt 
Erwin Derks SaldoPlus, 
gevestigd aan de St. Hu-
bertusstraat 2 in Helmond. 
Deze organisatie beheert de 
fi nanciën van meer dan 900 
mensen in Noord-Brabant en 
Noord-Limburg. Mensen die 
om wat voor reden dan ook 
dat zelf niet kunnen. Het aan-
tal mensen groeit. In Helmond 
doen 400 mensen een beroep 
op SaldoPlus. “Onze maat-
schappij wordt steeds com-
plexer”, zegt directeur Erwin 
Derks. “Veel mensen worden 
overvraagd, iets waar we ons 
echt zorgen om maken.”

Voor wie is SaldoPlus 
“Vaak zie je dat cliënten die bij ons komen 
een klein sociaal netwerk hebben. Ze 
hebben niet een oom of buurvrouw die 
hen even kan helpen bij het lezen van 
brieven van belasting, gemeente of UWV 
bijvoorbeeld. Vaak hebben onze cliënten 
ook een taalachterstand. Ze kunnen 
slecht lezen.” Het resultaat is dat velen 
in voortdurende financiële problemen 
leven. Zelf kunnen ze de problemen niet 
meer overzien. Deze mensen kunnen 
een beroep doen op SaldoPlus. Maar 
in Helmond zijn nog een aantal andere 
partijen actief om mensen met financiële 
problemen te helpen: de LEVgroep, 
schuldhulpmaatje, Humanitas, de 
gemeente en er zijn ZZP-ers die als 
budgetcoach bijspringen. Het grote 
aanbod aan hulpverleners geeft wel aan 
dat er veel vraag is. “Wat we doen is de 
financiën stabiliseren. Dat geeft rust om 
ook aan andere problemen te kunnen 
werken. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat financiële stress tot 60% van de 

denkcapaciteit weg kan nemen: je bent 
zo met je schulden bezig dat zaken als 
werk, je gezin, je relatie er erg onder 
leiden.”

Wat kan SaldoPlus doen?
Toch duurt het vaak lang voordat de 
stap naar schuldhulp wordt gezet. “Over 
problemen met geld praten is een groter 
taboe dan praten over seks.” De cliënten 
kunnen via een gerechtelijke uitspraak 
bij SaldoPlus terechtkomen. Vaak 
hebben ze al jarenlang problematische 
schulden. “Daarnaast kloppen mensen 
ook vrijwillig aan. Voor hen doen we 
vaak inkomensbeheer. Tenslotte worden 
we ook gevraagd om budgetcoaching 
te doen. Mensen doen hun financiën 
dan grotendeels zelf, maar ze vinden 
het fijn als een deskundige over hun 
schouder meekijkt. We adviseren 
ze bijvoorbeeld om een buffer voor 
noodsituaties (wasmachine stuk) te 
maken. Als cliënten bij ons aankloppen 
gaan we met ze aan tafel zitten: wat zijn 

je uitgaven, wat zijn je inkomsten. We 
maken een financieel plaatje en kijken of 
ze mogelijk recht hebben op toeslagen 
of kwijtschelding. Daarnaast kijken we 
of een collectieve zorgverzekering voor 
hen aantrekkelijk is. Zo wordt duidelijk 
wat het maximale inkomen is en met 
welk leefgeld ze verder kunnen. Je kunt 
dan financieel weer vooruitkijken!”

Lange termijn 
Met deze werkwijze kan SaldoPlus 
mensen helpen die in de problemen 
gekomen zijn of dreigen te komen. “We 
besteden ook veel aandacht aan nazorg. 
Wanneer mensen schuldenvrij zijn, zien 
we nog te vaak dat ze terugkomen. Dat 
zijn faalervaringen en die wil je zoveel 
mogelijk beperken.” Directeur Erwin 
Derks zou erg graag zien dat er meer 
voorlichting is, zodat minder mensen in 
de problemen komen. 

Het onderwijs zou daar volgens hem 
een belangrijke rol in kunnen spelen. 
“Het is belangrijk dat jongeren in hun 
opvoeding een reëel beeld van de 
maatschappij krijgen. Vaak weten 
jongeren wel wat ze willen, maar niet 
wat dat kost. Ze gaan bijvoorbeeld 
studeren, bouwen een studieschuld op 
en gaan daarna in deeltijd werken. Maar 
ze willen wel een koopwoning, een auto, 
reizen… Dat is niet reëel. Belangrijk dus 
om een budgetcheck te doen. 

Zelfh ulpgroep Angst 
heeft ruimte voor nieuwe 

deelnemers

Deze groep brengt volwassenen bij 
elkaar die te maken hebben met 
angstklachten, zoals een paniekstoornis, 
sociale fobie of een piekerstoornis. 
Tijdens de bijeenkomsten krijg je de 
ruimte om echt naar elkaar te luisteren 
en leer je beter om te gaan met het 
hebben van deze angstklachten. Je staat 
er niet alleen voor, krijgt antwoorden op 
talloze vragen en neemt zelf weer de 
regie in handen. Als jij je verhaal kwijt 
wil en je zoekt lotgenoten, dan ben je in 
deze groep van harte welkom. Het delen 
van ervaringen en elkaar ondersteunen 
staat centraal. De Angstgroep komt 
om de week op dinsdagmiddag bij 
elkaar in Eindhoven. Het is belangrijk 
dat de klachten niet te ernstig zijn en 
er door middel van zelfhulp (zonder 

tussenkomst van professionals) aan je 
probleem gewerkt kan worden.

Aanmelden
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden kun je kun je 
contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
/040-2118328. Voor meer informatie 
over Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-
Brabant of andere zelfhulpgroepen 
kun je kijken op onze website: www.
zelfhulpnetwerk.nl

HELMOND Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten 
in contact te komen. De deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. In 
een groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar 
steunen en van elkaar leren. Door het deelnemen aan een 

zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, wat 
in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen over 

hetzelfde probleem helpt!

Gemeente doet aangifte van
agressie richting handhavers

Onacceptabel gedrag
De handhavers kwamen de vrouw 
op straat tegen nadat de avondklok 
van kracht was en wilden een 
controle uitvoeren. De vrouw 
weigerde echter medewerking en 
er ontstond een onaangenaam 
gesprek waarbij veel beledigende 
opmerkingen richting de handhavers 
werden gemaakt. Daarbij ontstond 
ook een handgemeen. De BOA’s 
voelden zich verbaal en fysiek 
aangevallen. “In dit soort situaties 
zijn wij heel duidelijk: agressief en 

gewelddadig gedrag accepteren wij 
niet”, zegt burgemeester Blanksma. 
“We sturen elke dag onze mensen de 
straat op voor een leefbare stad en 
voor de veiligheid van onze inwoners 
en ondernemers. Zij verdienen onze 
steun. Wij accepteren dan ook geen 
intimidaties en bedreigingen. Wij 
staan achter onze mensen.”
Inmiddels is aangifte gedaan 
tegen de vrouw. Bij een volgende 
constatering van overlast in het 
centrum wordt een gebiedsverbod 
opgelegd.

HELMOND De gemeente Helmond heeft aangifte gedaan 
tegen een inwoner die grove beledigingen heeft geuit rich-
ting twee handhavers en daarbij fysiek agressief werd. De 

gemeente doet waar mogelijk altijd aangifte in het geval van 
fysieke of verbale agressie of bedreiging van medewerkers.

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

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
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https://www.bouwmensen.nl/evenementen/
openavonden-bouwmensen-mierlo/ 

OOPPEN AVONDEN AVVAVAVOND
1122 AAPPRRIILL 22002211

• kleinschalig

• persoonlijk

MELD JE AAN!
persoonlijk

ME
004492

E
2222-

JE AAN!DLD
22222222-666655550055

16.00 16.00 –– 20.00 | GOORSEDIJK 6, MIERLO

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van huidkanker? 
Onze deskundige dermatologen zijn gespecialiseerd 
in de diagnostiek en behandeling van alle soorten 
huidkanker. 100% vergoed door alle zorgverzekeraars. 

Huidkanker expertise centrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

Vanaf nu ook online
te bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

KWF stopt met SamenLoop voor Hoop 

Het KWF geeft aan dat financiële 
redenen hebben geleid tot deze 
stopzetting. De coronapandemie 
heeft ervoor gezorgd dat sinds 
2020 geen Samenlopen meer zijn 
georganiseerd en dus ook geen 
inkomsten binnen zijn gekomen. De 
vaste lasten bij KWF, zoals personeel, 
liepen wel door. De komende tijd zal 
naar verwachting het bedrijfsleven en 
het MKB minder betrokken kunnen 
zijn bij de goede doelen, omdat daar 
nauwelijks het hoofd boven water kan 
worden gehouden. 

Ondanks deze begrijpelijke 
financiële overwegingen is het 
bestuur van onze Samenloop 
momenteel wel behoorlijk uit het 
veld geslagen. De voorbereidingen 

voor de eerstvolgende Samenloop, 
in juni 2022, waren met heel veel 
enthousiasme ter hand genomen. De 
nieuwe locatie voor dit evenement, 
rond het Kasteel in Helmond, 
beloofde ook een prachtige uitdaging 
te worden. In de afgelopen tijd hadden 
zich al vijf teams aangemeld om mee 
te gaan lopen tijdens die 24 uur in 
juni. De eregasten, survivors, die via 
Inloophuis de Cirkel elke keer worden 
uitgenodigd, hadden wij graag weer 
getrakteerd op een waardevol, warm 
en bijzonder weekend. Een weekend 
waarin het leven wordt gevierd met 
mooie momenten zoals bijvoorbeeld 
de kaarsenceremonie. Het bestuur 
van de Samenloop vindt het erg 
jammer en zeer teleurstellend dat 
KWF plotsklaps de stekker eruit heeft 

getrokken. Over de vragen waarom 
dit nu moest gebeuren en of er geen 
gezamenlijk overleg had kunnen 
plaatsvinden, wordt in de loop van 
de week nog met KWF gesproken. De 
vraag is ook relevant of en hoe KWF 
de Inloophuizen blijft ondersteunen 
nu deze inloophuizen niet meer 
kunnen profiteren van een deel (20%) 
van de opbrengst van de Samenloop. 
Het bestuur van de Samenloop voor 
Hoop Helmond/Laarbeek zal zich 
vervolgens beraden over de ontstane 
situatie. Ook buigt men zich over de 
vraag of er in de toekomst misschien 
een alternatief kan worden bedacht.
www.samenloopvoorhoop.nl/
helmond
Ons mailadres: 
helmond@samenloopvoorhoop.nl

HELMOND Deze week is het bericht van KWF Kankerbestrijding over het stopzetten van alle 
Samenlopen in Nederland als een bom ingeslagen. Op 6 april ontving de SamenLoop Helmond/
Peel via een mailbericht dit nieuws en vervolgens was het al snel te lezen in allerlei social media. 
Het bestuur van de SamenLoop voor Hoop Helmond/Laarbeek werd onaangenaam verrast en is 

verbijsterd over dit besluit. 

Yesper is bijna 2 jaar en is helaas positief getest op FIV: kattenaids. Hij is nu 

kerngezond en kan, mits goed verzorgd, een hoge leeftijd bereiken. Ook als het virus 

z’n tol begint te eisen (infecties), kan hij met medicatie nog prima een tijdje vooruit. 

Het is niet besmettelijk voor mensen. Wel voor katten, daarom mag hij niet meer vrij 

buiten rondlopen. Een goed afgezette tuin is een must zodat hij toch nog naar buiten 

kan. Ook moet hij de enige kat zijn, of de andere katten moeten ook FIV-positief zijn. 

Yesper is nogal bang voor mensen; hij is op zijn hoede. Hij maakt wel vorderingen: 

als hij rondloopt, is hij inmiddels aaibaar, zeker als er een lekkernijtje tegenover staat. 

Ook als je brokjes voor zijn neus neerlegt en hij ze oppeuzelt, laat hij zich prima op z’n 

koppie aaien. Hij is aan het bijleren, maar vindt het nog wel spannend. 

We zoeken iemand die een warm hart heeft voor Yesper, die over de juiste entourage 

beschikt om hem een leuk en lang, goed verzorgd leven te geven.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

YESPER
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 8 april – 18 april 2021 / week 14 en 15

Donderdag 8 april 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 10 april Goddelijke Barmhartigheid
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Zondag 11 april Goddelijke Barmhartigheid
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Sjan Merkx; Rina en Jan Haver- Vreenegoor.
10.45 uur: doop Evangeline Kocken. Dv Maikel Kocken en Shirley van der 
Putten

Donderdag 15 april sterfdag Damiaan de Veuster
09.00 uur Kerkpoetsen Helmond-West
19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 17 april
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Helena van Kessel-van Gemert

Zondag 18 april 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Jo van Vegchel-Wartenberg; Marie-Thérèse Panhuizen;
10.45 uur Doop Bodhi van den Akker. Zv Aron van den Akker en Sanne Daans

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

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

Eucharistievieringen en misintenties 11 april – 18 april 2021 / week 14 en 15

Zondag 11 april 11.00 uur
Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-
van der Linden, overleden ouders De Kok-van de Berk en Ciska de dochter, 
Yvonne Mutsaers-Slegers,

Zondag 18 april 11.00 uur
Miek Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-
Hagebols, Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, 
Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker, Jan van Berkel en Helena van 
Weick de echtgenote, Jo Verhoeven.

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

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

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

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

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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:partner voor:
Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/ 
opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
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www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

‘ t Lupke

De Haagse politici hebben ALLEMAAL BOTER OP HUN HOOFD.
Tij d voor bezinning en pak de ECHTE problemen snel aan!

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 14 april

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

AFDOEN • BABBELZIEK • BARCODE • DEGEN • DINER • DONDERDAG
EFFEN • ELIXER • ENERZIJDS • EZELIN • FAMILIE • GELEED • GEMIDDELD

GENERAAL • JEUGD • KONIJN • LARVE • NIEUWS • PLASTIEK 
REBELLEREN • REMISE • STIJGBEUGEL • UITRUKKEN • VLEUGJE

VLOEIEND • VOGEL • ZAKDOEK • ZOLDER • ZURIG • ZWAAI

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!

K N E K K U R T I U K O N IJ N
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Z A K D O E K N V E L E R L F
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A F D O E N N E J I E E T E E
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Winnaar week 12: Rianne Manders  |  Oplossing: SOFTDRUG

‘Weet je nog…’ een radioprogramma voor ouderen
De bewoners van Savant Zorg zijn via de 
activiteitenbegeleiding gewezen op dit programma. 
Op de verschillende locaties zijn flyers uitgedeeld 
met een antwoordstrookje waarmee mensen 
een plaatje of een praatje kunnen doorgeven. De 
activiteitenbegeleiding speelt alle verzoekjes door 
aan de programmamakers van Dit is Helmond. Naast 
Savant Zorg gaan nu ook andere zorginstellingen 
hun oudere bewoners wijzen op dit programma.

Zelfstandige ouderen
Woont u zelfstandig en wilt u ook graag een plaatje 
of een praatje aanvragen? Dat kan! Stuur een mail 
naar weetjenog@ditishelmond.nl met daarin uw 
naam, verzoeknummer of gespreksonderwerp 
voor een praatje en uw telefoonnummer. U kunt 

ook live met de studio bellen tijdens de uitzending: 
0492 – 553 387.  Een plaatje voor iemand anders 
aanvragen kan natuurlijk ook. 

Aandacht voor Ouderen
De werkgroep Aandacht voor Ouderen, 
een samenwerking tussen ouderenbonden, 
zorginstellingen, LEVgroep, Jibb+ en 
Cultuurcontact, helpt om dit soort initiatieven wijd 
te verspreiden en meer partijen aan te laten haken. 
De werkgroep is op dit moment samen met Dit is 
Helmond ook een tv-programma voor ouderen aan 
het voorbereiden. Meer weten? Neem contact op 
met Joost Verspaget 06 – 51 19 16 92 (werkgroep 
Aandacht voor Ouderen) of Paul van Asseldonk 
(Dit is Helmond - TV).

HELMOND Dit is Helmond is gestart met een radioprogramma voor ouderen. 
De afgelopen weken zijn in samenwerking met Savant Zorg al een aantal afl e-
veringen gemaakt. Luisteraars kunnen plaatjes en onderwerpen voor praatjes 

indienen. Als ze het leuk vinden, komen ze live in de uitzending voor een praatje 
met Willy van der Linden en Anton van Stekelenborg van Dit is Helmond. Het 

programma is vanaf april elke maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur te beluis-
teren op golfl engte 107.2 of via de kabel op 94.4. En natuurlijk op internet via 

www.ditishelmond.nl/radio, waar het ook later terug te luisteren is. 

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

www.helmondnu.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
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de loop weekkrant
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1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
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DIVERSEN CONTACT

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, (rol)
gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. Gratis 
meten en prijsopgaaf. Willie’s 
stoffering, Braaksestraat 10, 
Helmond, T: (0492) 535901

Beschaafde,ontwikkelde en empathische 58 jr. man (WAO/
fin.onafhankelijk/HBO-niveau) (6-6-62/13.35u/Geldrop), 
z.k.m. sociale vrienden (M/V) om (in deze Coronatijd) de 

eenzaamheid te doorbreken. Relatie met passende vrouw 
mogelijk. Hobby’s; serieuze astrologie, Christendom, 
bijna doods ervaringen, lezen, telefoneren, beleggen, 

actualiteiten en nieuws, human interest programma’s op 
de TV, wetenschap, Duitse taal en cultuur, maar vooral fijn 

vriendschappelijk gesprek.

Mocht je eventueel psych.problemen/psychiatrische/
lich.ziekte hebben steun ik je door dik en dun. Leeftijd 

onbelangrijk. Graag ook reactie van ram/tweeling/leeuw/
weegschaal/waterman, maar beslist NIET noodzakelijk. 

Tel. 06-15872012 (na 12.00u).

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
Te Koop gevraagd:

Complete inboedels/ antiek/ 
eiken meubels.

T: 06-21839778

Helmond Overhorst. 
Te huur fraaie gestoffeerde 
semi bungalow. Dubbele 

garage, aanvaarding 1 juni. 
Hogere prijsklasse 
Tel: 0492-525451

CURSUS

Cursus schilderen met acrylverf 
op donderdagavond.

Zie www.atelier-overhorst.nl 
Tel: 0492525451

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

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

www.poetszorg.nl    085 076 11 00

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar - 
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Maak nu een persoonlijke afspraak.
BEL 0492-590933BEL 0492-590933
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

Wacht niet te lang met 
het kopen van een fi ets, 

door extreem grote 
vraag naar fi etsen

lopen levertijden op.

DE 
BESTE 

SERVICE

DE 
RUIMSTE 
KEUZE

VEEL
OP

VOORRAAD 

Als u een afspraak maakt,
dan nemen wij alle tijd voor u.

Als u een afspraak maakt,
dan nemen wij alle tijd voor u.

Als u een afspraak maakt,


