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We spraken met kapitein Herman over 
hoe zij op deze plaats terechtgekomen 
zijn. Hij vertelt: “We zijn hier met een 
gemengde club, paars zoals wij dat 
noemen. Dat wil zeggen: van zowel de 
landmacht als de luchtmacht. Voor onze 
oefeningen zoeken we altijd naar een 
mooie locatie. We hebben uiteraard goede 
oefenterreinen middenin het bos, maar 
het is goed om dit soort trainingen ook 
elders te doen. Als het kan, zoeken we 
een goede infrastructuur op en bijkomend 
voordeel is dat we zo ook zichtbaar 
zijn voor de mensen. En dat werkt: we 
zijn al regelmatig aangesproken door 
voorbijgangers. Niet alleen door mensen 
die nieuwsgierig zijn naar wat we doen, 
maar ook oudere mannen die komen 
praten over hun dienstplicht. We trekken 
de aandacht op een positieve manier en 
dat is natuurlijk mooi.” De militairen die 
hier nu hun werkzaamheden verrichten, 
zijn monteurs. Het is mede daardoor 
dat er nu geen meewerkende dames te 
vinden zijn. (Lees verder op pag. 3)

HELMOND | MIERLO-HOUT 
Deze week kleurde het terrein 
voor ons kantoorpand, het 
terrein van Jumbo aanhangers, 
legergroen. Er werd een militair 
garagebedrijf opgezet door het 
133 herstelpeloton van Vrede-
peel, onderdeel van 13 herstel-
compagnie Oirschot. Een groep 
van tientallen heren bivakkeert 
een week op deze herstelloca-
tie en voert allerhande repara-
ties en onderhoud uit.

Militair garagebedrijf strijkt tijdelijk 
neer aan de Mierloseweg

133 Herstelpeloton van Vredepeel, onderdeel van 13 herstelcompagnie Oirschot. | F Wendy Lodewijk.
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BMW 2-serie Active Tourer 225xe iPerformance
Automaat, 86Dkm, 136Pk, Navigatie, 
Cruise control, Keyless, Lmv, € 289 p/m 18.945

Mazda 6 Sportbreak A/T 2.0  2014
SkyActiv-G 165 TS+, 88Dkm, Automaat, 
Navi, Keyless, Park.sens. v+a, € 289 p/m 18.445

Opel Corsa 1.4 OPC Edition 2015
53Dkm, Navigatie, Parkeercamera, Pdc 
v+a, Lmv, Dode hoek detect, € 149 p/m 9.945

Opel Corsa 1.4-16V Business+ 2014
31Dkm, Navigatie, Cruise control, Climate 
airco, Lmv, USB, € 129 p/m 7.900

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
83Dkm, 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 Celerio 1.0 Comfort Automaat 2018
23Dkm, Fabrieksgarantie, Hoge zit, Zeer 
zuinig, € 149 p/m 10.445

Suzuki Swift 1.4 Sport Smart Hybrid 2021
Nieuwe auto met fabrieksgarantie, Geheel 
rijklaar, Direct leverbaar, € 349 p/m 25.750

Seat Leon 1.4TSi 2011
125Pk, 129Dkm, Navigatie, 
Climate control, 7.945

Suzuki Ignis 1.2 Business Edition 2018
18Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie, 
Cruise, Cam, Hoge instap, € 219 p/m 14.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select 2020
Nieuwe auto met fabrieksgarantie, Geheel 
rijklaar, Direct leverbaar, € 349 p/m 24.445

NIEUWE AUTO NIEUWE AUTO

(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



3vrijdag 16 april 2021de loop weekkrant HELMOND

Omdat iedereen anders is...

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

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

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

(Vervolg pag. 1)

“Binnen defensie zijn die er wel hoor”, 
legt Herman uit. “Maar deze technische 
kant is gewoon minder in trek. Dat 
ligt niet zozeer aan defensie, in zijn 
algemeenheid zijn er al weinig dames die 
automonteur zijn.” Buiten het ‘gewone’ 
werk is het aanwezig zijn op dit tijdelijke 
oefenterrein een goede mediatraining. 
Herman licht toe: “Onze mensen worden 
de hele dag door aangesproken. Het is 
belangrijk dat we dan goede voorlichting 
geven, maar we hebben bijvoorbeeld ook 
een groep studenten op bezoek gehad. Zij 
zitten op het mbo die hen voorbereidt om 
later te kunnen solliciteren als militair.”

De doelstelling van deze training is om 
zelfstandig de taken uit te kunnen voeren. 
“Je weet van tevoren nooit waar je 
terecht komt in een conflict. Je moet dan 
goed weten waar je mee bezig bent, wat 
je nog moet gaan doen, wat je allemaal 
nodig hebt en hoe je dat allemaal mee 
moet nemen. Denk aan alle materieel die 
nodig is voor de reparaties en onderhoud 
van de voertuigen, maar ook aan spullen 
om een slaapplek te creëren, voldoende 
eten en drinken en aan wapens. Je 
moet je immers ook kunnen verdedigen. 
Er wordt fysiek dan ook het nodige van 
onze mensen gevraagd. Ze zijn monteur, 
maar blijven daarnaast natuurlijk ook 
militair. Ze moeten daarom alles met zich 
meenemen de hele dag.” Het feit dat ze 
ook continu een geweer bij zich dragen, is 
voor veel voorbijgangers indrukwekkend. 
Oefeningen als deze blijven nodig, omdat 
er te allen tijde ploegen uitgezonden 
moeten kunnen worden. Defensie is 
daarom altijd op zoek naar gedreven 
vakmensen om de verschillende teams 
te komen versterken. 

10 nieuwe beweegvloeren van Springlab
Binnenkort krijgen kindcentrum De 
Rakt in Helmond Rijpelberg, bso en 
peuterspeelzaal Stekje in Helmond 
Centrum en kinderdagverblijf Kiekeboe 
in Deurne net als zeven andere 
locaties een beweegvloer. Deze nieuwe 
beweegvloeren zijn onderdeel van de 
ontwikkellijn ‘Groen, gezond & bewegen’ 
uit de strategische agenda van Spring. 
Bewegen heeft een groot positief effect 
op de fysieke en mentale gezondheid 
van kinderen, én op hun leerprestaties. 
Voor een optimale kindontwikkeling is 

bewegend leren dus onmisbaar. Daarom 
investeert Spring in de beweegvloeren 
van partnerorganisatie Springlab. Het 
afgelopen jaar kregen peuterspeelzaal 
Kruimeltje in Helmond Noord, 
kindcentrum Sprankel in Lieshout en 
kindcentrum Liessel in Deurne ook al een 
beweegvloer.

Flexibele opvang
Sinds kort kunnen ouders flexibele 
opvang afnemen bij kinderdagverblijf 
Dik Trom in Helmond Brandevoort en 
bij kinderdagverblijf én buitenschoolse 

opvang De Sprankel in Lieshout.
Flexibele opvang houdt in dat Spring altijd 
een extra dag voor een kind vrijhoudt. 
Heeft een kind bijvoorbeeld twee dagen 
in de week flexibele opvang nodig, dan 
worden er drie dagen gereserveerd. De 
ouder laat Spring dan weten welke dagen 
dit moeten zijn. Via de ouderapp kan de 
ouder vervolgens uiterlijk vier weken van 
tevoren doorgeven wanneer het kind 
definitief naar de opvang komt.
Voor meer informatie over flexibele 
opvang bij Spring kunt u terecht op www.
spring-kinderopvang.nl/maatwerk

Nieuw bij Spring Kinderopvang: nóg meer 
beweegvloeren en flexibele opvang

HELMOND Binnenkort krijgen nóg tien Spring-locaties een 
beweegvloer, waaronder twee in Helmond en één in Deurne. 

Daarnaast biedt Spring Kinderopvang sinds 1 april op vijf locaties 
flexibele opvang aan, waarvan één in Helmond en één in Lieshout.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Kapitein Herman | F Wendy Lodewijk

Meer informatie?
Wil je meer informatie of heb je interesse om te solliciteren? 
Kijk op www.werkenbijdefensie.nl/oirschot

Volg onze 13 Lichte Brigade ook op Facebook, Instagram en 
YouTube @13lichtebrigade
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Preventieve bestrijding 
van de eikenprocessierups 

In april spuiten we de eikenbomen in 
met een biologisch middel. Om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat rupsen zich 
ontwikkelen.

De preventieve bestrijding voeren we zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts uit.

Voor een goede preventieve 
bestrijding moeten de 
omstandigheden optimaal zijn:

• de bomen mogen nog 
niet te veel blad hebben 

• de rupsen moeten al actief zijn

• het moet buiten 
windstil & droog zijn 

Vanwege de 
voorwaarden zijn de 

bestrijdingsdata pas 
kort van tevoren 

bekend.

Milieustraat te ver weg? Lever uw afval in 
bij het Grondstoffen Inleverpunt! 
Maandag 19 april start in Helmond de eerste ronde van het Grondstoffen 
Inleverpunt (GRIP). Bij het GRIP kunnen inwoners verschillende afvalsoorten 
kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. Het GRIP reist 
een week lang door de stad en staat elke dag op verschillende plekken in de 
buurt. Een bezoek aan het Grondstoffen Inleverpunt is gratis. De tweede ronde 
staat gepland in juni en de derde ronde in november van dit jaar. 

Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden 
van afval. Uit bewonersonderzoeken komt naar voren dat de afstand naar de 
milieustraat inwoners tegenhoudt om hun afval goed te scheiden. Vaak gaat het 
om kleine hoeveelheden afval die naar de milieustraat moeten. Door de afstand 
naar de milieustraat belanden deze in de restafvalcontainer of in een vuilniszak 
en dat is niet de bedoeling.

Een boodschappentas vol afvalsoorten
Bij het GRIP kunnen Helmonders de volgende afvalsoorten kwijt: metalen, kleine 
hoeveelheden hout en puin, lampen, piepschuim, batterijen en kleine accu’s, 
textiel, harde kunststoffen, frituurvet, elektrische apparaten, hol en vlak glas. 
Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. Een 
bezoek aan het GRIP is gratis en alleen voor Helmondse particulieren. Bedrijven 
zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.

Inleverpunt én informatiepunt
Niet alle inwoners weten hoe ze precies hun afval moeten scheiden. Daarom 
is het GRIP óók een informatiepunt. U kunt hier terecht met vragen over afval 
scheiden. Ook kunt u er informatie krijgen over welk afval in welke afvalbak 
hoort.

Wanneer is het Grondstoffen Inleverpunt bij u in de buurt?
Het GRIP staat van maandag 19 april tot en met vrijdag 23 april elke dag op 
verschillende plekken in de stad. Informatie over het GRIP en het rondreisschema 
voor 2021 staan in DeAfvalApp: www.deafvalapp.nl. 
De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Sluiting gemeente op 26 en 27 april
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn alle kantoren van de 
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee 
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak 
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 28 april. 
Die dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op 
afspraak. Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op maandag 26 april wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Koningsdag 
(27 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is dinsdag de dag dat uw huisvuil normaal 
gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde ophaaldagen van het afval 
op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, 
krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten 
afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden voor op uw smartphone of 
tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
• Maandag 26 april: geopend volgens de reguliere openingstijden 
 (van 13.00 tot 17.00 uur)
• Koningsdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 

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

Benieuwd waar en 
wanneer we de preventieve

 bestrijding uitvoeren? 

Houd dan
 www.helmond.nl/rupsen

 in de gaten.
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Procedure vergunningaanvraag zonneveld 
Venstraat Stiphout 
Op 19 maart 2021 heeft ontwikkelaar Solar Century een vergunningaanvraag 
ingediend om een zonneveld aan te leggen aan de Venstraat in Stiphout. 
De gemeente krijgt veel vragen over de procedure en de inspraakmomenten. 
Hieronder volgt daarom een korte uitleg.

De vergunningaanvraag
De komende maanden beoordeelt de gemeente de vergunningaanvraag. Het 
gaat om een inhoudelijke toetsing van de locatie op gemeentelijk (en provinciaal) 
beleid en een bouwkundige beoordeling van de beoogde constructies.

Ter inzage en indienen zienswijzen
Is de technische beoordeling goed bevonden, dan komen er voor 
belanghebbenden twee documenten zes weken ter inzage liggen. Dat zijn 
het concept-besluit over de omgevingsvergunning en het concept van de 
zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’. De terinzagelegging wordt 
formeel bekendgemaakt in de informatiepagina’s in huis-aan-huisblad De Loop 
en op www.helmond.nl. De gemeente verwacht dat dit in juni/juli gebeurt.

Als belanghebbende heeft u dan zes weken de tijd om een zienswijze in te 
dienen. De zienswijzen betrekt de gemeente bij het definitieve besluit over deze 
beide documenten. Het college van burgemeester en wethouders neemt een 
definitief besluit over de omgevingsvergunning en de gemeenteraad over de 
verklaring van geen bedenkingen. 

Beroep rechtbank
Wanneer het college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt 
ook deze formeel gepubliceerd in de informatiepagina’s in huis-aan-huisblad 
De Loop en op www.helmond.nl. Belanghebbenden die een zienswijze hebben 
ingediend, hebben dan zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank. 
Hoelang de totale procedure in beslag neemt, is moeilijk te zeggen. Op z’n vroegst 
kan het traject medio november worden afgerond.  

Gesprek en enquête inwoners
De gemeente hecht belang aan draagvlak. Daarom gaat de gemeente in gesprek 
met inwoners en de wijkraad en krijgen alle inwoners van Stiphout via een 
enquête de mogelijkheid hun mening te geven. Dit gebeurt parallel aan de 
technische beoordeling van het plan en het dossier. De gemeente streeft ernaar 
om de enquête in de tweede helft van april uit te zetten.

Heeft u nog vragen over deze procedure?
Dan kunt een mail sturen naar energietransitie@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Hoofdstraat 151 08-04-2012 plaatsen dakkapel  5800281

thv Watertoren  12-04-2021 rooien 8 lindes i.v.m. ontsluiting Oude Aa  5822203

kadastraal E 3270 en E 3506 

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

Binderseind 19A -  16-03-2021 transformatie appartementen  5916219

kadastraal I 1583   

Haverdijk 8 25-03-2021 verplaatsen sirenemast  5941149

Rivierensingel 748A 20-03-2021 oprichten carport 5623639

Stiphout, Sectie B1478  19-03-2021 ontwikkeling en exploitatie van 5636119

(Leemkuilen)  een zonneweide 

Lieshoutseweg 69 07-04-2021 oprichten van een overkapping 5979351

Schrijvershoeve 2 07-04-2021 plaatsen tuinkast 5979325

Ansemhoek 3 08-04-2021 plaatsen erfafscheiding/poort 5981553

Wolfsputten 5 14-03-2021 oprichten woning in bestaande schuur 5785931

Haverdijk 11 06-04-2021 oprichten XL-vaccinatielocatie  2021-x0895

Korenbloemstraat 18 25-03-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 5944243

Abendonk 35 27-03-2021 oprichten woning 5784899

Reigerlaan 42 01-04-2021 plaatsen erfafscheiding  5965511

Titaniastraat 2 25-03-2021 aanvraag kamerverhuur 5943449

Berkendonk 48 06-04-2021 plaatsen tuinhuisje 5975255

Grasbeemd 1 09-04-2021 vergroten bedrijfspand 5869053

Kloosterstraat 60 12-04-2021 plaatsen raam in de rechterzijgevel  5989457

Lijsterstraat 19 11-04-2021 plaatsing dakkapel  5988185

Iepehoutstraat 19 09-04-2021 vergroten woning 5986497

• 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

Vergadering presidium raad 
20 april 2021 

Het presidium komt op dinsdag 20 april 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.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 15 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.

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  

Markowicz, O.A.  14-08-1988

Bizaki, A.  08-07-1996

Ettaibi, K.  24-11-1995

Kowalczyk, D.  12-07-1992

Reints, H  18-11-1957

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. 

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  

Sowah el, B.  16-01-2000

Simsek, H.  05-05-1987

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

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Centrum III met ingang van 16 april 2021 gedurende zes weken 

door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan is voor een groot deel conserverend en volgt voor een deel het door de raad in 2017 

en 2020 vastgestelde Centrumperspectief. Voor dit bestemmingsplan resulteert dat in de 

volgende uitgangspunten:

• Het verwezenlijken van een compacte kern; 

• Het bevorderen van een meer gevarieerde mix van wonen, horeca, cultuur, bedrijvigheid, 

 retail en dienstverlening;

• Het versterken van de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de woonfunctie; 

• In de straten buiten de compacte kern meer ruimte bieden voor nieuwe functies.

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200083-1000. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in 

te zien vanwege het coronavirus. Wilt u toch graag de papieren versie inzien, dan kunt u een 

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

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Centrum III. Voor mondelinge zienswijzen kan op 

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak worden gepland door 

te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Centrum III”

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

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

behoeve van het bestemmingsplan “Centrum III”. Deze waarden bedragen maximaal 62 dB ten 

gevolge van het Zuidende, maximaal 58 dB ten gevolge van de Watermolenwal en maximaal 

57 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen met name panden waar op de begane 

grond wonen mogelijk wordt gemaakt en mogelijke nieuwe locaties voor wonen in het 

bestemmingsplan “Centrum III”.

Inzage

Met ingang van 16 april 2021 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien vanwege het coronavirus. Wilt u toch 

graag de papieren versie inzien, dan kunt u een afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak 

of via telefoonnummer 14-0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

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

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 

wethouders, Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding 

van: zienswijze Wet geluidhinder BP Centrum III. Voor mondelinge zienswijzen kan op 

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak worden gepland door 

te bellen naar telefoonnummer (0492) 702602.

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

Marshallstraat 20 28-01-2021 wijzigen bedrijfsruimte  5781771

Jacob van Wassenaerstraat 38 01-02-2021 kamerverhuur   5684619

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
van Oorschotstraat 6 plaatsen dakkapel  5737157 
Prof. Dondersstraat 39 plaatsen overkapping  5942343

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

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

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

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

verplaatst.

Locatie: Torenstraat - Oostende (riolering) (locatiecode AA079409650)

Melder:  Gemeente Helmond

Datum ontvangst: 26 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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April: Senioren en Veiligheidsmaand!
Deze keer uitgelicht: spoofing

Stelt u zich voor…
De telefoon gaat. Op het scherm staat 
dat het de bank is. Natuurlijk neemt 
u snel op. De bankmedewerker stelt 
zichzelf voor, maar komt snel ter zake. Er 
is een hack gaande! Criminelen kunnen 
bij uw geld. Maar u hoeft niet ongerust 
te zijn: de bankmedewerker helpt om 
uw geld veilig te stellen. U moet even 
inloggen bij internetbankieren en al het 
geld op de rekening overmaken naar een 
veilige rekening. Op die manier kunnen 
de criminelen niet meer bij uw geld. 
Maar.. u ook niet. Ineens is uw geld weg 
en het dringt langzaam tot u door: ik ben 
opgelicht. 

Internetcriminelen proberen op 
allerlei manieren - zoals spoofing - 
aan geld of gegevens te komen
Bij spoofing wordt er een trucje 
gebruikt om een andere identiteit 

aan te nemen. Spoofing betekent 
‘nabootsen’. Een oplichter kan zich 
telefonisch voordoen als iemand 
van uw bank. Het telefoonnummer 
is gemanipuleerd, waardoor op uw 
telefoon echt het telefoonnummer van 
uw bank verschijnt. De oplichter zegt 
dat er wat mis is met uw betaalrekening 
of bankaccount. Hij vraagt u om geld 
over te maken naar een zogenaamde 
kluisrekening of veilige rekening. Ook 
vraagt hij soms om privégegevens of 
inloggegevens. 

Waar moet u op letten?
• Ben alert: Banken vragen nooit 
 om geld over te maken naar 
 een andere rekening.
• Ben alert: Banken vragen nooit 
 om persoonlijke gegevens.
• Daarom: Verbreek de verbinding 
 als u het niet vertrouwt.

• Zoek zelf het telefoonnummer 
 op van de instantie of van de bank
 en doe navraag.

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.

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 – 34 
00 670. 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 en terugkijken via de website.

HELMOND Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. 
Daarom is april door het ministerie van Justitie en Veiligheid uit-
geroepen tot Senioren en Veiligheidsmaand. Ook Helmond staat 

deze maand in het teken van verschillende vormen van online 
criminaliteit waar senioren slachtoffer van kunnen worden. 

Een van deze vormen is spoofing. 

F | Gemeente Helmond

OEC Korfbal: 
volop in beweging!

Nu 4x gratis meedoen

Kangoeroeklup
Voor de jongste jeugd (4 tot 6 jaar) willen wij ons blijven inzetten. Vanaf deze 
maand herstarten wij de Kangoeroeklup. Op zaterdagochtend van 10.30 
- 11.30 uur leren kinderen de basistechnieken van korfbal (gooien, vangen, 
schieten), bewegen en spelen, middels leuke gevarieerde spelletjes van 
gediplomeerde sportvrijwilligers van OEC Korfbal. Met veel aandacht voor 
succesbeleving en spelenderwijs sporten, ontwikkelen kleuters hun motoriek 
en leren ze samen spelen en korfballen.

Korfbal en spelletjes voor kleuters, wat houdt dit precies in?
Actieve levensstijl: “Als je sport en beweging op jonge leeftijd stimuleert, is 
de kans groter dat kinderen een actieve levensstijl behouden.” Motorische 
ontwikkeling: “Het heeft mijn voorkeur dat jonge kinderen met basic skills 
bezig zijn, zoals rennen en springen en dat je daarvoor een leuke vorm 
bedenkt, zoals bijvoorbeeld met een bal.”

Sociale ontwikkeling: “Naast het sportaspect heb je ook het sociale aspect, 
het oefenen met de sociale rollen. We merken dat ze meer leren met elkaar 
om te gaan en dat ze meer luisteren naar leeftijdsgenoten en volwassenen.” 
Cognitieve ontwikkeling: “Kinderen leren beter, omdat het leerproces via 
sport- en spelactiviteiten samengaat met een leuke, positieve ervaring. Ze zijn 
actief betrokken bij het proces en dat heeft een positief effect.”

Interesse?
Iedereen is welkom om een keertje mee te komen doen!
Voor meer informatie: www.oeckorfbal.nl/kangoeroeklup

F | Rob Raaijmakers

www.helmondnu.nl
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Peijs: Toegankelijke stad

Helmond vindt het belangrijk een 
stad te zijn waar iedereen er toe 
doet, er mag zijn en mee kan doen. 
Daarom zorgt de gemeente ervoor dat 
de openbare ruimte aantrekkelijk en 
toegankelijk is voor iedereen, ook voor 
mensen met een beperking, die soms 
als gevolg daarvan in een rolstoel of 
scootmobiel zitten. Daarbij maakt de 
gemeente graag gebruik van advies 
van ervaringsdeskundigen van het 
Gehandicapten Overleg Helmond. 
Vanuit die samenwerking ontstond 

vorig jaar nog het idee om zitplekken bij 
speeltuintjes een armleuning te geven. 
Zo kunnen kinderen en volwassenen 
met een lichamelijke beperking 
makkelijker gaan zitten en weer opstaan. 
En dat plan werd extra mooi, doordat de 
armleuning werd bedacht en gemaakt 
door een samenwerking met Senzer, 
ORO, VHL HMI, IMEK en BOERplay. 

Als we dat kunnen, dan kunnen 
we misschien nog wel wat meer. 
Ik kwam erachter dat in sommige 

gemeenten in Nederland drempel-
planken worden gegeven aan winkels 
en horecagelegenheden die niet goed 
toegankelijk zijn. Nu kun je zeggen: ja, 
maar dat is toch de verantwoordelijkheid 
van de ondernemer zelf?! Ik zie het liever 
als een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Iedereen is erbij gebaat dat onze stad 
én de voorzieningen daarin goed 
toegankelijk zijn. Dat is goed voor 
ieders portemonnee. De eerste stap is 
dat iedereen winkels, restaurants en 

kroegen binnen kan komen. Vervolgens 
kun je met de ondernemers gaan kijken 
wat zij binnen nog verder kunnen 
verbeteren aan de toegankelijkheid.

Samen met andere fracties dien 
ik deze week tijdens de gemeente-
raadsvergadering een motie in met dit 
idee. Ik reken op unanieme steun van 
mijn collega’s. En ik hoop dat zodra de 
winkels, cafés en restaurants weer open 
mogen binnenkort, hun deuren ook 
letterlijk opengaan voor iedereen.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Afgelopen zomer sprak ik af met een kennis om samen wat te lunchen in de stad. Waarbij ik de keuze van het etablissement 
alleen liet afhangen van waar ze de beste menukaart hadden, bleek mijn kennis met hele andere dingen rekening te moeten 

houden. Zij zit in een rolstoel. En in sommige zaken in de stad lukt het haar überhaupt niet om binnen te komen. Of om binnen 
de kont te keren. Toen we daar over doorpraatten bleek dat ook voor sommige winkels te gelden. Het werd me maar weer eens 

duidelijk dat chronisch ziek zijn vraagt om een chronisch doorzettingsvermogen.

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA 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 

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 tonijn 100gr voor € 2,95 

warm gerookte
zalmbuikjes 

500 gr voor € 8,95

Verse dorade 1 kilo voor € 9,95 
Een heerlijke vis, in de oven of gebakken. Ook ideaal voor de bbq 

die eet je niet, die snoep je! 
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Studenten Helicon MBO
Helmond presenteren 

online duurzame proeverij 

Het Groene Café wordt jaarlijks georga-
niseerd voor de relaties van de school 
en draait om duurzaamheid en voeding. 
Vanwege de huidige situatie is deze 
editie online gegaan. En met groot 
succes! Woensdagmiddag 7 april was 
het dan zover: na de opening startte dr. 
Aletta Smits met haar lezing over het 
puberbrein. Hoe werkt het puberbrein, 
zien pubers dingen echt zo anders en tot 
wanneer ben je eigenlijk puber? 

Deze en nog veel meer vragen werden op 
humoristische wijze beantwoord. Daarna 
was het de beurt aan de studenten 
Voeding en welzijn. Alle deelnemers aan 
het Groene Café hebben een product 
thuis ontvangen – bezorgd door onze 
studenten of per post verzonden. In 
groepjes gingen de deelnemers online 
uiteen om de presentaties van de 
studenten bij te wonen. 

In duo’s hebben de tweedejaarsstu-
denten Voeding en welzijn in negen 
weken een product ontwikkeld van 
reststroomproducten in opdracht van 
twee bedrijven. De opdrachtgevers 
BeefyGreen en Botanic Bites werken 

beiden met reststroomproducten 
van oesterzwammen: namelijk de 
kontjes! Doreen Westphal, founder van 
Botanic Bites, voelt zelf de urgentie 
om bij te dragen aan de leefbaarheid 
van deze planeet. Zij vindt het leuk 
om deze opdracht neer te leggen bij 
studenten omdat “met studenten 
werken altijd een hele andere kijk 
geeft op waar je mee bezig bent. Zij 
kunnen veel vrijer werken, zonder 
beperkingen.” De eindproducten die 
gepresenteerd werden zijn energyballz, 
oesterzwampizza, sushi, kruidige Italian 
muffin, vegan ragout vlecht, palla la 
snack balletjes en een proteïnereep. 
Studente Wildlife management Tara 
presenteerde de middag en stelde de 
kijkers ook vragen om hen over hun 
eigen duurzaamheid na te laten denken. 
Op de vraag welk duurzaam product 
zij in huis hebben toonde Docente 
Tessa haar broodtrommel: “Zo hoef ik 
geen plastic zakjes te gebruiken voor 
mijn lunch.” Tijdens de gezamenlijke 
afsluiting kregen de studenten allemaal 
complimenten over hun producten en 
presentatie. Wij blikken dus terug op een 
geslaagde online proeverij!

HELMOND Tijdens het jaarlijkse Groene Café van Helicon MBO 
Helmond hebben studenten Voeding en welzijn hun zelfont-
wikkelde producten van reststroomproducten gepresenteerd 
tijdens een online proeverij. Deelnemers hebben een product 

thuis ontvangen, zodat ze konden proeven terwijl de studenten 
de productontwikkeling presenteerden via MS Teams. 

F | Helicon MBO Helmond

Definitief einde van 
de wereldberoemde Gaviolizaal
CENTRUM De slopershamer heeft een definitief einde gemaakt aan de historische Gaviolizaal in 
Helmond. Een amusementszaal waar de orgels op een geweldige manier van zich lieten horen en 
waar op zondagen, in het begin van haar bestaan, de ouderen in grote getale kwamen dansen. De 

eerste steen van dit gebouw werd op 28 februari 1890 gelegd, door Frans J.H.M. Huijsmans.

Door: Henk van Dijk

Stichting Draaiorgels Helmond werd 
opgericht om de draaiorgels van 
Danszaal Bocken te behouden voor 
Helmond. Nadat de orgels aan de 
gemeente waren verkocht, bracht 
die ze onder in de Paterskerk. Later 
werden ze overgebracht naar de 
voormalige Brandweerkazerne, die de 
naam Gaviolizaal kreeg. Rond 2003 
werd het museum gesloten vanwege 
bezuinigingen. De opslag van de collectie 
bracht de kosten niet geheel terug en 
in 2008 werd de exploitatie van het 
museum opnieuw opgestart.

De stichting ging zich geweldig inzetten 
en er werden diverse activiteiten 
georganiseerd. Op de zondagen kwamen 
vanuit Helmond en verre omgeving 
koren, orkesten, toneelverenigingen, 
amusementsgroepen en dergelijke 
vele tientallen jaren hiernaartoe en 
vele duizenden mensen hebben hier 
hun vertier gevonden. Het was er altijd 
heel gezellig en altijd volle bak, want de 
mensen wilden erbij zijn; al die excursies 
van mensen die de prachtige historische 
orgels van Bocken wilden bewonderen 
en naar die bijzondere orgelmuziek 
wilden luisteren. Hier speelde je nooit 
voor een lege zaal, dat wist men, en zo 
was er altijd meer aanbod, dan dat men 
kon verwerken.

De Gaviolizaal was niet alleen in 
Helmond zeer bekend, maar ook in 
Nederland en zelfs uit China kwam men 
hier optreden. Uit China was voor het 
eerst een concert van het Nanjing Forest 
Police College Band in de Gaviolizaal op 
3 februari  2017. Zij traden ook samen op 
met Martin Hurkens uit Schinveld (Matty 
de zingende bakker). Deze man is in 
China zeer beroemd en geeft daar in dat 

immense land prachtige concerten

Een muziekzaal waar ook vreugde en 
verdriet dicht bij elkaar konden staan. Zo 
werden er met veel vreugde Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt aan 
Helmonders, die zich op bijzondere wijze 
hadden ingezet voor de gemeenschap. 
Op een ander moment werd met 
verdriet, op 9 december 2019, met een 
laatste groet afscheid genomen van 
de fantastische voorzitter Will van de 
Kerkhof die helaas was overleden..
We mogen ook niet de geweldige 
collectie muziekinstrumenten van Arie 
Willems vergeten, die in de Gaviviolizaal 
in een zijzaaltje als museum waren 
opgesteld. Een greep uit de groepen 
die ooit van hun optreden lieten horen 
waren het Seniorenkoor Helmond, 
Accordeana Helmond, de Klotvaarders 
Deurne, het Accoordje Helmond, het 
Houts Gemengd Koor, Die Heidefelder 
Musikanten, Navenant Helmond, 
Rimboband Helmond, Toneelgroep de 
Aarlese Revue, de Keiegalmers, Bertje 
Kuijpers, de Notenkrakers, Shantykoor 
Courage Lierop, de Tierelieren Helmond, 
de Vrolijke Samenzang uit Nuenen 
en nog vele anderen uit Helmond en 
omgeving. Op 20 februari 2016 werden 
in de Gaviolizaal bijzondere spullen 
overgedragen, zoals de onderscheidingen 
van de Helmondse oorlogsveteraan en 
tolk Hans Bertels. De onderscheidingen 
werden door Carel Verhofstadt, 

voorzitter van de Heemkundekring 
Helmont, in ontvangst genomen. Hij 
wilde al deze eretekens graag in de 
heemkundecollectie opnemen. Bij 
de overdracht waren natuurlijk ook 
veteranen aanwezig en werd er door de 
draaiorgels muziek uit de oorlogsjaren 
40-45 gespeeld. Hans Bertels overleed 
op 8 mei 2014 en is 91 jaar geworden.

Het bekende pand aan de Torenstraat 
gaat plaats maken voor nieuwbouw. 
Woonpartners heeft de plannen om 
een flink aantal laagbouwwoningen en 
appartementen te gaan bouwen aan de 
Torenstraat en de Watermolenwal. Alle 
bezoekers, die vele zondagen van hun 
leven er de tijd hebben doorgebracht, 
zullen nu naar Loods 20 moeten gaan, 
als die nog ooit open gaat. Het bestuur 
heeft het voornemen te kennen gegeven, 
om de zondagen op gelijke wijze in 
te vullen in Loods 20, zoals men dat 
gewend was in de Gaviolizaal.
Vele dagen zijn er al ingepland geweest 
om de sleuteloverdracht te verrichten 
aan de besturen van het Orgelmuseum 
en het EDAH museum. Telkens wist men 
bij de gemeente Helmond een reden te 
bedenken, waarom het niet door kon 
gaan. Als het nu goed gaat, is de volgende 
planning op 26 mei 2021 en dan kunnen 
de mensen, als in verband met corona 
de musea toch weer open mogen, een 
bezoek komen brengen aan het EDAH 
en Orgelmuseum in Loods 20.
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0800 1232
Breederzorg.nl

Breederzorg Thuiszorg is op zoek naar leuke collega’s voor 
de functies verzorgende IG en verpleegkundige.
Ben jij in bezit van dit diploma en kan jij je vinden in onze missie en visie?
 

Dan maak jij kans om onderdeel te worden van ons team!

Hier kun je op rekenen:
- Leu- Leuke collega’s in een gezellig team
- Een uitstekend salaris (verzorgende IG: €2.133 tot €2.971, MBO verpleegkundige: €2693 tot €3264, 
 HBO verpleegkundige: €2762 tot €3707)
- Een auto of scooter van de zaak*
- Een smartphone met onbeperkt bellen en data
- Bovenop 8% vakantiegeld ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering
- Een hoop gezelligheid! Meerdere keren per jaar leuke teamuitjes of teambuilding

BBreederzorg is meermaals uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland (2020 & 2021). 
Benieuwd hoe het ook anders kan? Kijk snel op www.breederzorg.nl

*Vraag onze afdeling HR naar de voorwaarden.

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

Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

A
anbiedingen zijn geldig van 14 t/m

 20 april 2021 en zolang de voorraad strekt.

Elke 
zondag 

open

Lavendel XL
Vaste plant, XL formaat voor 
jaren plezier. 35cm hoog, in 
26cm-pot. 14.99

A
anbiedingen zijn geldig van 14 t/m

 20 april 2021 en zolang de voorraad strekt.
A

anbiedingen zijn geldig van 14 t/m
 20 april 2021 en zolang de voorraad strekt.

Grote Struikmargriet
Deze bloeit de hele 
zomer. In 18cm-pot. 7.99

4.99

Spaanse margriet
Heeft prachtige bloemen en 
kan in de felle zon. In diverse 
kleuren. 1.75 p.st.

1.29

9.99

A
anbiedingen zijn geldig van 14 t/m

 20 april 2021 en zolang de voorraad strekt.
A

anbiedingen zijn geldig van 14 t/m
 20 april 2021 en zolang de voorraad strekt.

4.99

Imperata ‘Red Baron’
Dit siergras met rood 
blad is winterhard. In 
14cm-pot. 6.99

www.coppelmans.nl/afspraak

11.99

Sundaville op rek
Deze kuipplant is ver-
krijgbaar in de kleuren wit, 
roze en rood. 14.99
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Houdoe!

Hebben jullie de afgelopen weken 
ook zo genoten toen alles in bloei 
stond in ons skonne Helmond? 
Overal bloesembomen. Ik heb af-
gelopen zondag nog een kirke un 
rundje bloesem gedaan deur Hel-
mond, maar toen was al veul weg. 
Wa jammer dat dit maar zo kort 
duurt. De week ervoor was het nog 
prachtig, alles stond in bloei. Ik 
kwam op het idee om de bloesem-
route te rijden via de Instagram 
‘IkhouvanHelmond’ van Judith 
van der Linden, 48 jaar jong, trot-
se Helmonder en reisblogger op 
www.worldwife.nl. Ze heeft ook 
een eigen YouTube kanaal ‘World-
wife’ waar zij de bloesemroute 
rijdt, haar Insta stuurde me daar-
heen. Bedankt voor deze tip Ju-
dith, wij hebben toch zo genoten. 
Bij veul meensen is natuurlijk de 

Middenloop in Brouwhuis favo-
riet. Bij men eerlijk gezeed ook, zo 
ongelooflijk mooi als die in bloei 
staat. Haar route bracht ons ook 
naar onder andere de Kromme 

Steenweg en het Hortensiapark, 
plaatsen waar ik niet zomaar zou 
gaan kijken, maar nu met haar 
route heb ik de mooiste bloesems 
kunnen vinden en wir stukskus 
in Helmond gezien die ik nog niet 
kende. Leuk om Judith te volgen 
op haar Insta ‘Ikhouvanhelmond’ 
waar ze keimooie fotos en filmkus 
van Helmond plaatst. En waar je 
op leuke ideeën komt, zoals ik met 
deze bloesemroute. 
Ik hou ervan als Helmonders onze 
stad zo skon promoten, zoals zij 
doet. Goed bezig Judith. Natuur-
lijk zijn er nog veul meer mooie 
Instas over Helmond, maar dun 
deze sprong er voor mij deze keer 
uit. Vur de volgende bloesemroute 
moeten we nog een jaarke wach-
ten. De skonne fotos van de bloe-
sems bij deze column zijn door 
Judith zelf gemaakt tijdens haar 
bloesemroute.
Vur iedereen een fijn weekend. 
Zorg da ge vur 22.00 uur thuis 
bent, want de avondklok is er nog 
steeds. 

Nog even volhouden allemaal. 
Stay safe,

Helmond in bloei

Advertorial

De VUH verzorgt cursussen 
en workshops in Westwijzer
HELMOND Wie zichzelf wil ontwikkelen, kan terecht bij de Volksuniversiteit Helmond. Van 
taalcursussen, tot creatieve workshops, lezingen of kookworkshops. Wat veel mensen niet 
weten is dat de Volksuniversiteit geen subsidies krijgt en draait op de inzet van vrijwilligers. 

‘Wij hebben geen winstoogmerk. Het 
enige dat we willen is dat mensen zich 
blijven ontwikkelen.’ Aan het woord 
is Monique Wessels, vrijwilligster 
bij de VUH. Al jaren voert ze met 
veel plezier verschillende taken uit. 
‘De VUH probeert elk jaar een mooi 
programma neer te zetten op het 
gebied van taal, body en mind, kunst 
en cultuur en ontwikkeling.’ Waarom 
zij juist dit vrijwilligerswerk koos? ‘De 
sfeer bij de volksuniversiteit is heel 
goed en ik vind het betekenisvol werk.’ 

Verantwoordelijk 
Momenteel zijn er zo’n twaalf 
vrijwilligers actief bij de VUH, maar 
we zoeken naar versterking van 
de clusters. ‘Belangrijk is dat je 

passie hebt voor wat je doet’, legt 
Monique uit. ‘Je bent als vrijwilliger 
verantwoordelijk voor een cluster 
en dus voor de cursussen die 
aangeboden worden’. Dat kan 
bijvoorbeeld het cluster talen zijn of 
kunst en cultuur. Je bekijkt samen 
met een of twee anderen wat de 
trends zijn en waar behoefte aan is.  
Zo proberen we te blijven verrassen 
en vernieuwen.’ 

Nieuw cursusjaar 
Het programma voor het komende 
cursusjaar is alweer gemaakt, maar 
volgens Monique is er nog genoeg 
te doen voor nieuwe vrijwilligers. ‘Er 
moet een programmaboekje gemaakt 
worden, de website moet worden 

bijgehouden en als het binnenkort 
weer mag willen we ook activiteiten 
organiseren.’ 

Invloed corona
Door corona viel het afgelopen 
cursusjaar in het water. ‘Heel jammer, 
want we hebben er heel veel zin in om 
op onze nieuwe locatie Westwijzer 
aan de slag te gaan! Hopelijk kunnen 
we na de zomervakantie weer volop 
starten!’ 

Aanmelden?
Heb je interesse om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan of wil je meer 
weten over de cursussen?  Of wil je je 
inschrijven voor een nieuwe cursus? 
Kijk op www.vuhelmond.nl

F | Volksuniversiteit Helmond

WandelAvondVierdaagse van Helmond 2021 afgelast

De dagbladen, Facebook, Twitter en 
andere social media staan er vol van: 
Covid-19 raakt ons allen en beïnvloedt 
ons dagelijks leven voor een groot 
deel, ook ons als organisatie van de 
WandelAvondVierdaagse van Helmond. 
In eerste instantie was het plan om de 
WandelAvondVierdaagse uit te stellen 
naar september, maar ook deze datum 
is gezien de omstandigheden niet 
haalbaar. Vol goede moed gaan wij als 

organisatie door met de voorbereidingen 
om zodoende in 2022 de 
WandelAvondVierdaagse van Helmond 
door te kunnen laten gaan, dit alles 
met inachtneming van hoe de situatie 
rondom Covid-19 zich de komende 
tijd zal gaan ontwikkelen. Volgend jaar, 
2022, staat de WandelAvondVierdaagse 
voor 18 tot en met 21 mei op de kalender. 
Hopelijk is het dan wel mogelijk! We 
hopen dat jullie dan ook weer meedoen!

Met sportieve groeten, 

Namens het Groot Comité 
Stichting WandelAvondVierdaagse 
Helmond 

HELMOND In 2019 hebben enkele duizenden deelnemers met veel plezier de 60ste editie van de 
WandelAvondVierdaagse van Helmond gelopen. Mooi weer, vrolijke gezichten en voor de deelne-
mers diverse traktaties maakten deze editie tot een succes. Wie had toen kunnen voorzien hoe 

anders dit in 2020 zou gaan. Echter ook voor 2021 heeft het bestuur na rijp beraad besloten ook 
dit jaar deze activiteit af te gelasten!

www.wandelvierdaagsehelmond.nl

Leuk om Judith te 
volgen op haar Insta 
‘Ikhouvanhelmond’ 

De skonne fotos 
van de bloesems bij 

deze column zijn 
door Judith zelf 

gemaakt tijdens haar 
bloesemroute.

F | Judith van der Linden.
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F | Ruby Oudejans, 
Stichting Opkikker

Kom in beweging tijdens de meivakantie met Jibb+!

Van beachgames tot een 
toffe Perenroute
Ruud de Lange, buurtsportcoach bij 
Jibb+: “In samenwerking met Helmondse 
sportaanbieders hebben we weer een 
fantastisch programma samengesteld.” 
Het programma is gericht op alle 
basisschoolkinderen van Helmond. 
“Je kunt meedoen met beachgames, 
lasergamen in het bos, atletiek of 
het stormbaanspektakel. En voor de 
kleinste kids is er ook van alles te doen, 
zoals kleutergames of danceballet. En 
speciaal voor het hele gezin hebben 
we een toffe Perenroute met allerlei 
beweegopdrachten!”, vertelt Ruud. De 
kosten zijn € 2,50 per activiteit. “Mocht je 
de activiteit niet kunnen betalen, dan kun 
je een beroep doen op Stichting Leergeld!”

Dance as One
Voor de kinderen uit de bovenbouw die 
dansen leuk vinden is er op vrijdag 7 mei 
een hele gave activiteit, namelijk ‘Dance 
as One’. Ilse Lahaije: “Vier dansscholen 
gaan de krachten bundelen op deze 
dag.” Kinderen uit groep 6, 7 en 8 
kunnen zich inschrijven voor deze 
dansactiviteit, kosten € 2,50 per kind. 

“De dansscholen geven ieder een eigen 
workshop aan de kinderen buiten bij 
Sportpark Brandevoort. En aan het 
einde gaan we alle vier workshops 
bundelen in één grote dans. Via Social 
Media gaan we verslag maken van deze 
ochtend, we gaan ervoor zorgen dat heel 
Helmond danst!”

Straatvoetbal on Tour
Tijdens de meivakantie wordt er een 
speciale editie van het straatvoetbaltoernooi 
georganiseerd. “Het afgelopen jaar 
ging zowel het straatvoetbaltoernooi 
als het zaalvoetbaltoernooi niet door. 
Daarom hebben we goed gekeken 
naar de mogelijkheden hoe we nu wel 
weer een voetbaltoernooi in Helmond 
kunnen organiseren”, vertelt René Taal. 
Het straatvoetbaltoernooi wordt georga-
niseerd op zes verschillende dagen en 
locaties. Er wordt 2 tegen 2 gespeeld. 
“Jongens en meiden vanaf 10 tot 17 jaar 
kunnen meedoen met dit gave toernooi. 
En de beste teams uit iedere categorie 
worden uitgenodigd voor een supergave 
finaledag!” Inschrijving voor Straatvoetbal 
on Tour is al geopend en de kosten zijn  
€ 5,- per team.

Schrijf je in!
“Bewegen is belangrijk! Dat is afgelopen 
jaar ook wel gebleken. Wij willen dan ook 
zoveel mogelijk kinderen in beweging 
brengen. Misschien ontdekken kinderen 
wel een nieuwe sport en worden ze lid 
van een vereniging. Dat is natuurlijk 
helemaal fantastisch!”

HELMOND In de meivakantie organiseert Jibb+ verschillende 
beweegactiviteiten voor de basisschoolkinderen. Veel activitei-
ten worden georganiseerd in samenwerking met verschillende 
sportaanbieders uit Helmond. Via de website www.jibbplus.nl 
vind je het volledige programma en kun je inschrijven voor alle 

vakantieactiviteiten.

F | Jibb+

Op maandag 12 april start de 
inschrijving voor alle meivakantie-
activiteiten via de website van 
Jibb+: www.jibbplus.nl.

Jayden (7) en zijn gezin beleefden 
een welverdiende Opkikkerdag 

vol verrassingen! 

Dit heeft veel impact op zijn leven, 
maar uiteraard ook op dat van zijn 
broers en ouders. Stichting Opkikker 
heeft daarom een heel programma 
samengesteld met unieke activiteiten 
voor het hele gezin. Een lichtpuntje, 
helemaal in deze rare tijd. Op zaterdag 
10 april werd het gezin ontvangen op 
Center Parcs de Eemhof. Hier mochten 
ze de hele dag gebruikmaken van een 
mooie bungalow. Vervolgens werden zij 
de hele dag verrast met verschillende 
activiteiten. Zo werden zij als VIP’s 

rondgereden in een limousine, werden 
er prachtige foto's van het gezin gemaakt 
door een professionele fotograaf, gingen 
Jayden en Noah dansen en zingen met 
de kinderband en ging het gezin op pad 
met de brandweer. De dag werd weer 
afgesloten in de eigen bungalow, waar 
een heerlijk diner op het gezin stond te 
wachten.

Over Stichting Opkikker
Als je als kind langdurig ziek bent, heb 
je nooit 'vrij' van de zorg die jouw ziekte 

met zich meebrengt. En je ouders, 
broers en zussen ook niet. Daarom 
is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt 
superbelangrijk. 

Dat is wat we bij Stichting Opkikker doen: 
lichtpuntjes bieden, zodat gezinnen 
weer de kracht vinden om door te gaan. 
Op deze manier helpt Stichting Opkikker 
inmiddels al ruim 2000 gezinnen met 
een ziek kind per jaar. Meer weten over 
Stichting Opkikker? Neem een kijkje op 
www.opkikker.nl

HELMOND Er stond Jayden (7), zijn broertje Noah (2), zijn broer David (16) en hun ouders Re-
becca en Robert een dag vol verrassingen te wachten. Het is Stichting Opkikker namelijk gelukt 
om zelfs in deze ‘coronatijd’ een fantastische Opkikkerdag te organiseren. Het doel van de dag? 
Even alle zorgen vergeten en vooral genieten met het hele gezin. Jayden wordt behandeld voor 

epilepsie en heeft daarnaast ook autisme en een prikkelverwerkingsstoornis.
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Het Helmonds Oranje Comité daagt 
Helmonders uit op Koningsdag

Behalve de eer en gezonde competitie 
vallen er ook mooie prijzen te winnen! 
Deelname kan door alle inwoners 
van Helmond, individueel, als groep 
of als vereniging. Alle deelname-
mogelijkheden zijn digitaal om het 
geheel coronaproof te laten verlopen. 
Helmond barst van het talent en dat wil 
het comité graag terugzien!

Er zijn drie uitdagingen waar je 
aan mee kunt doen:
• ‘Koninklijke make-over’: Verkleed je 
broer, zusje, vader, moeder of jezelf als 
een koning, koningin!
• ‘Het Wilhelmus op jouw manier’: 
Breng het Wilhelmus ten gehore, vocaal 

of instrumentaal. Solo of met meer 
mensen (mits coronaproof). 
• ‘Kleur de stad oranje’: Versier je deur, je 
raam, je huis, je straat of je poppenhuis 
helemaal in de stijl van Koningsdag.

Wat kun je winnen?
In iedere challenge valt een hoofdprijs 
en een tweede prijs te winnen.
De hoofdprijzen: € 100,- Hellemond-
Gift voor jezelf en € 400,- donatie voor 
een Helmondse (sport)vereniging, club 
of goed doel naar keuze.
De tweede prijzen: € 50,- Hellemond-
Gift voor jezelf en € 200,- donatie 
voor een Helmondse (sport)vereniging, 
club of goed doel naar keuze. Kortom, 

je wint zelf iets, maar je wint ook iets 
voor jouw voetbalclub, dansschool, 
scoutingvereniging of een goed doel!  De 
jury (bestaande uit het Helmonds Oranje 
Comité en Burgemeester Blanksma) 
gaat aan het einde van Koningsdag de 
winnaars uitkiezen. 

Hoe doe je mee?
Om deel te nemen maak je een foto of 
video van jouw poging in de challenge. 
Deze kun je mailen naar info@
koningsfeestenhelmond.nl (Vergeet 
niet je contactgegevens bij je inzending 
te zetten!). Meer informatie kun je vinden 
op www.oranjecomitehelmond.nl
Ga jij de uitdaging aan?!

HELMOND Nu voor het tweede jaar op rij de traditionele Koningsdagfestiviteiten geen doorgang 
kunnen vinden, heeft het Helmonds Oranje Comité een aantal uitdagingen opgezet waarmee de 

Helmonders op creatieve wijze vorm kunnen geven aan Koningsdag.

F | Vaste Clique
www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Rhodos
Rhodos is 9 maanden oud en is buiten geboren en getogen. Om hem 
meer vertrouwd te maken met mensen, is hij opgenomen in een 
gastgezin. Hij leert continu bij. Met behulp van brokjes en lekkernijtjes 
is hij goed aaibaar geworden. Ook spelen werkt goed. Hij bedenkt zelf 
nieuwe spelletjes, houdt van rennen, springen, balletjes, muisjes, 
veertjes. Rhodos is eindelijk een blije gup geworden! 

Bij adoptie zul je ongetwijfeld weer opnieuw moeten beginnen 
met het opbouwen van vertrouwen. Je moet ervaring hebben met 
angstige katten en zijn gedrag kunnen ‘lezen’. We zoeken iemand 
waar hij zichzelf mag zijn en het prima is als hij niet op schoot komt 
of niet opgetild wil worden. Waar hij alle tijd krijgt en zijn eigen tempo 
mag bepalen. Hij heeft een rustige, stabiele omgeving nodig, zonder 
kinderen (ook niet op komst). Wat heel goed zou zijn is een sociaal 
soortgenootje van ongeveer dezelfde leeftijd om mee te dollen en een 
mandje te delen. En hij moet straks weer lekker naar buiten kunnen. 

Pieter Vervoort 
nieuwe fractie-
voorzitter CDA 

Helmond

Yalcin heeft aangegeven het voorzitterschap niet meer 
te kunnen combineren met zijn drukke werkzaamheden 
en privé. Zeker in deze coronaperiode, waarbij het werk 
extra intensief is met digitaal vergaderen. Yalcin blijft 
actief als raadslid en zal de nieuwe voorzitter steunen 
in zijn werkzaamheden door het vice-voorzitterschap 
op zich te nemen. Marcel Heesakkers neemt het 
penningmeesterschap over van Pieter Vervoort.

HELMOND In de laatste 
fractievergadering heeft Yalcin Yeyden 

het fractievoorzitterschap overgedragen 
aan Pieter Vervoort. Dit met unanieme 
instemming van de fractie en bestuur. 

Pieter Vervoort. F | Cofoto Fotografie.

www.helmondnu.nl

Inmiddels is men wel bezig bij 
verschillende instanties om geld te 
vergaren om meer mogelijkheden te 
creëren, met en voor bewegen. Elk idee 
is welkom, Carla is te bereiken via mail: 
bestuur@wijkraadhelmondcentrum.nl
Zodra weer groen licht wordt gegeven 
voor herstart met de sportlessen, zal 

in de omgeving van de Groenstraat een 
folder verschijnen. Maar ook daarbuiten 
geldt: welkom aan eenieder die interesse 
heeft of een kijkje wil nemen, niet aan 
leeftijd gebonden.  

We hopen snel weer elkaar te treffen in de 
Groenstraat (achter het stadskantoor).

Centrum in beweging
CENTRUM Vanuit de wijkraad heeft secretaris Carla vd Broek in samen-

werking met Jibb+ sinds 5 januari op dinsdagochtend sportlessen geregeld. 
Er is elke week volop animo, maar eenieder is welkom aan de Groenstraat. 

Helaas was ook hier corona de boosdoener en moest het stilgelegd worden.

www.wijkraadhelmondcentrum.nl
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Peter Boselie F LEVgroep

Vraag om raad bij jou 
in de buurt

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: 
sociaal raadsliedenwerk: Peter 
Boselie van de LEVgroep. Meer 
info: www.armoedeplatform- 
helmond.nl.

HELMOND Als er steeds 
brieven op de mat vallen en je 
je geen raad meer weet. Als je 
bij een instantie van het kastje 
naar de muur wordt gestuurd. 
Als je weten wilt wat jouw 
rechten eigenlijk zijn. Dan bie-
den de sociaal raadslieden van 
de LEVgroep uitkomst. Peter 
Boselie is een van deze sociaal 
raadslieden. “We helpen men-
sen die niet goed meer weten 
wat ze moeten doen.”

In de wijk
In het dagelijks leven krijgt iedereen 
met veel instanties te maken. Sociaal 
raadslieden beantwoorden vragen 
over sociale voorzieningen, wetten en 
regelingen. Zij geven ook informatie 
over juridische onderwerpen waar je 
zelf niet meer uitkomt. Denk hierbij 
aan: een uitkering of kinderbijslag, 
belastingen en belastingtoeslagen, 
energiemaatschappij, studiefinanciering 
of huurtoeslag. En dat doen ze in de wijk. 
“Ik zit zelf bijvoorbeeld in de Westwijzer, 
daar hebben we een inloopspreekuur. 
Ook kunnen mensen een afspraak 
maken. Vanwege corona is er nu géén 
inloop en maken we minder afspraken, 
maar ook online kunnen we mensen 
verder helpen.” Dus als er problemen 
zijn met de belasting, de gemeente, 
UWV, Senzer, een werkgever of een 
andere partij dan kun je bij de sociaal 
raadslieden voor hulp aankloppen.
 
Formulierenbrigade
Dat aankloppen begint eigenlijk met 
een telefoontje. “Elke werkdag zijn we 
tussen 12.00 en 13.00 uur bereikbaar 
op 0492 – 598 989. Daar krijg je één 
van de zeven raadslieden te spreken. Hij 
of zij luistert naar je vraag, geeft advies 
of verwijst door. De sociaal raadslieden 
krijgen in hun werk ondersteuning 
van de formulierenbrigade. Ruim 40 
vrijwilligers staan klaar om te helpen 
bij het invullen van formulieren en 
het met de klant op orde brengen van 
hun administratie. Daarmee kunnen 

we lucht geven aan bijvoorbeeld een 
mantelzorger, die door zijn of haar 
drukke taak daar niet meer aan toekomt.” 
Ook kan er een voorzieningencheck 
worden gedaan.
De sociaal raadslieden pakken de 
verdere vragen op. “Vaak zijn die wat 
persoonlijker, individueler: iemand 
heeft problemen op zijn werk, met zijn 
uitkering of met zijn belastingtoeslagen. 
Ook helpen we mensen die moeite 
hebben met het corresponderen met 
het IND.”
Vaak zijn er financiële problemen zoals 
achterstand in aflossing of schulden. Het 
is gratis geldhulp: we brengen iemands 
inkomsten- en uitgavenpatroon in kaart. 
Ook kijken we waar iemand mogelijk 
nog recht op heeft. Het is allemaal best 
wel complex. Geen wonder dat het 
niet iedereen lukt om het zelf meteen 
goed te doen. Dit werk doen de sociaal 
raadslieden Helmond-breed in alle 
wijken. Ze hopen het zo laagdrempelig 
mogelijk te maken. “Maar als ze dat 
liever willen, kunnen we ook afspreken 
op ons kantoor in de Penningstraat.”

Luisteren naar mensen
“We willen als sociaal raadslieden vooral 
goed luisteren naar onze klanten. We 
staan hen bij als ze met instanties in 

contact komen. Belangrijk voor mij is 
dan bijvoorbeeld ook de toon waarop 
met klanten wordt omgegaan. Het is 
belangrijk dat er vanuit de klant wordt 
gedacht. Niet vanuit de instantie…
Ons werk is dus erg individueel en 
intensief. We helpen op deze manier 
jaarlijks een heleboel mensen. 
Zelfredzaamheid staat hoog in het 
vaandel, we helpen mensen voor zover 
ze het zelf niet kunnen, wat ze zelf 
kunnen moeten ze zelf doen.Daarnaast 
proberen we ook preventief een steentje 
bij te dragen. Zo organiseren we twee 
keer per jaar een budgetcursus van vier 
bijeenkomsten. We leren de deelnemers 
hoe ze hun financiële huishouding 
beter op orde kunnen krijgen. Daarmee 
voorkom je waarschijnlijk dat ze later 
0492 – 598 989 moeten gaan bellen…”  

Wethouder Van de Brug: “Na Helmond-Oost als negende wijk, volgen nu de 
Leonarduswijk en Steenweg en omgeving. In deze tijd van corona zien we 
nog eens extra het belang van een goede verbinding. Zeker als ik kijk naar 
zorg, onderwijs, werk en welzijn. Denk aan langer thuis kunnen wonen, 
ziekenhuiszorg op afstand, online werken en onderwijs en een veiligere 
leefomgeving. Dat vraagt allemaal om een goede en betrouwbare digitale 
verbinding en dat biedt glasvezel.”

Eerst aanmelden, dan graven
Bewoners van de Leonardusbuurt en Steenweg en omgeving hebben tot juni 
2021 de tijd om aan te geven of ze direct willen meedoen. De aansluitkosten 
zijn dan gratis en ze ontvangen een extra korting op een abonnement. Als 
minimaal 25% van alle inwoners meedoet, dan start daarna de aanleg van 
het glasvezelnetwerk en worden de eerste huizen aangesloten.  

Laat je informeren door Glasvezel Helmond
In deze corona tijd is het helaas niet mogelijk om een informatieavond te 
organiseren. Daarom komt Glasvezel Helmond huis-aan-huis langs in de 
wijken om informatie te geven over de mogelijkheden. Ook is er een keuzehulp 
op www.glasvezelhelmond.nl. Inwoners kunnen ook informatie en adviezen 
op maat krijgen via Glasvezel Helmond, zowel telefonisch, per mail of 
persoonlijk op afspraak in de Glasvezelwinkel aan de Markt 15 in Helmond.  

Glasvezel Helmond kan ook meer informatie geven over de aanbieders van 
internet-, televisie- en telefoniediensten TriNed, Plinq, FiberNL en Breedband 
Helmond. En over de speciale zorg- en huisbeveiligingsdiensten via glasvezel 
van Akkedeer en Mextal. 

Slimme ondersteuning thuis
Glasvezel is zoveel meer dan snel internet en tv. Het is een basisvoorziening 
waarmee inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen in Helmond 
gebruik kunnen maken van digitale diensten en klaar zijn voor de toekomst. 
Glasvezel is niet alleen de snelste en meest stabiele verbinding, maar zorgt 
er ook voor er meer mogelijkheden zijn voor werken vanuit huis en dat 
kwetsbare mensen langer en veiliger thuis kunnen wonen door middel van 
slimme ondersteuning thuis. 

Glasvezel voor heel Helmond 
Glasvezel Helmond is het samenwerkingsverband tussen gemeente Helmond 
en de lokale glasvezelspecialist e-Quest. Zij zorgen van 2019 tot en met 2021 
voor een open en veilig glasvezelnetwerk in Helmond. Glasvezel is de snelste 
en meest energiezuinige verbinding voor internet, televisie, telefonie en 
overige digitale diensten. De gemeente ziet glasvezel als een nutsvoorziening, 
zoals elektriciteit en de riolering.

CENTRUM Glasvezel Helmond legt in heel de stad glas-
vezel aan. Inmiddels zijn negen wijken in Helmond van 

glasvezel voorzien. Nu is het de beurt aan de Leonardus-
buurt en Steenweg en omgeving. Eerst wordt er gekeken 

of voldoende mensen gebruik willen maken van glasvezel. 
Tot 1 juni kunnen inwoners en bedrijven van deze twee 
buurten zich aanmelden voor glasvezel. De aanleg gaat 
door als 25% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen glasvezel.

Leonarduswijk en Steenweg en
omgeving volgende wijken voor

aanleg glasvezel 

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 
 

 

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

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

A.S. ZONDAG
GEOPEND 

GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

GERANIUMS 
vaste lage prijs 

€ 0.95 per stuk

Wmo-organisatie voor hulp bij het huishouden
Poetszorg, poetsen met een praatje

 

Per direct beschikbaar
Brabant breed
Persoonlijk contact
Vaste huishoudelijke hulp

Milieuvriendelijke poetsmiddelen
Een zichtbaar beter resultaat
Korte lijnen
Dicht in de buurt

Maak kennis met Poetszorg. Kijk voor meer informatie op onze website 
www.poetszorg.nl of bel naar 085-0761100.

Ben jij of ken jij iemand die huishoudelijke ondersteuning nodig heeft? 
Of ben je op zoek naar dankbaar werk in de huishoudelijke ondersteuning?

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl  |  0492-524561

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Al 
50
jaar

M.TIJSSEN

Jubilarissen 
SV De Braak verrast

Ook waren 2 personen uitverkoren om door Dit is 
Helmond TV geïnterviewd te worden, een leuk item 
op dit Helmonds tv-kanaal was het resultaat. SV De 
Braak spreekt hiermee de grote waardering richting 
deze personen uit, die allen lid zijn tussen de 25 en 
80 jaar! 

Zij zijn de club trouw gebleven al die jaren en hebben 
diverse functies verricht binnen de vereniging of 
zijn nu nog actief binnen de club. Als club kunnen 
we dus alleen maar trots zijn op deze personen! 

Alle jubilarissen waren zichtbaar blij verrast met het 
bezoek. Zodra de mogelijkheid het toelaat, zullen 
alle personen officieel gehuldigd worden tijdens 
een feestelijke bijeenkomst op Sportpark De Braak. 

Het betreft hier onderstaande personen: 
Tino Daniels, Marion Stax, Willem v.d. Hoef, 
Joep Tilburgs, Raymond Tenhoeve, Albert Noijen, 
Mark v.d. Reek, Frank v.d. Berg, Nygel Hoek, 
Wilnard Dankers; allen 25 jaar lid.

Ton v.d. Boogaard, Stefan Manders, Mark 
Kolenberg, Patrick Winckens, Henk Giebels; allen 
40 jaar lid
Ronnie van Kraay; 50 jaar lid.

Toon de Vries, Ludi Ermens, Peter v.d. Vorst; 
allen 65 jaar lid.
Paul Bongers, Harrie van Kraaij; 70 jaar lid.
Jan v.d. Heyden, Ad Lammers; 75 jaar lid.
Theo Lambert; 80 jaar lid.

HELMOND-NOORD SV De Braak, de fusieclub die ontstaan is uit Mulo en 
Helmondia, heeft in het weekend van 10 en 11 April een aantal personen verrast. 
Hier was een goede reden voor: het betrof hier allemaal jubilarissen van de club. 
Helaas is het op dit moment vanwege de coronabeperkingen niet mogelijk om ju-
bilarissen uitgebreid in het zonnetje te zetten middels een huldiging. Vandaar dat 

al deze personen thuis verrast werden met een bloemetje en woordje aan de deur. 

F | Frank Raaijmakers

Natuurmarkt Helmond 2021 gaat niet door
Nieuwe datum is 12 juni 2022

HELMOND Helaas kan door de coronamaatregelen de Natuurmarkt dit jaar niet doorgaan. 
Volgend jaar gaat de organisatie met veel inspiratie en uitgestelde energie er een fantastisch evenement 
van maken. Natuurmarkt Helmond, dat moet je meemaken!

F | Natuurmarkt Helmond



17vrijdag 16 april 2021de loop weekkrant HELMOND

75-jarig jubileum H.A.C. Helmond

Oproep: meld je aan voor de reünie
Natuurlijk zijn de activiteiten onder 
voorbehoud van de situatie en 
mogelijkheden tegen die tijd. De club 
vindt het wel belangrijk om een stip 
op de horizon te zetten en bekendheid 
te geven aan het jubileum van de 
atletiekclub. Ook kunnen huidige leden 
en oud-H.A.C.’ers zich nu al aanmelden 
voor de reünie op 2 oktober via de 
website: hac-helmond.nl/reunie.
“De namen hebben we wel, maar 
van veel mensen hebben we geen 
contactgegevens. We hopen dus dat het 
nieuws van de reünie iedereen bereikt 
die een band heeft met de atletiekclub. 
We zien graag veel (oud-)leden, (oud-
) trainers en vrijwilligers terug op de 
feestelijke reünie”, aldus Cor van der 
Burgt, voorzitter van de Helmond 

Atletiekclub en Hans van Kuijen, lid van 
de jubileumcommissie.

Terug in de tijd! Wist je dat…
• De bakermat van H.A.C. bij de 
boerderij van boer Kramer aan de 
Gerwenseweg in Stiphout lag? Hier 
begonnen de trainingsloopjes in 
de bossen van Stiphout door Fons 
Adriaans, Frans v/d Broek, Frans v/d 
Kerkhof, Han van Ras, Carel Rooyakkers 
en Bert Wouters en zij mogen gezien 
worden als de grondleggers van de 
Helmondse Atletiek Club.
• In september 1945 aansluiting werd 
verkregen bij de KNAU, eerst als S.V. 
Stiphout?
• In april 1947 dit werd omgezet in een 
specifiek lidmaatschap? H.A.C. was 
een bescheiden clubje van 10 tot 15 

leden. Wilde je lid worden? Dan moest 
je binnen een bepaalde tijd het bekende 
rondje om het Kamerven afleggen!
• Begin 1952 de leden Camiel v/d 
Broek en Carel Jonkers zich meldden 
bij de atletiekclub en het internationale 
debuut door H.A.C werd gemaakt door 
29 atleten met een estafetteloop van 67 
km naar bedevaartsoort Kevelaer?
• In februari 1957 het 100e lid werd 
begroet en in mei het 200e lid? Het 
werden er 227 in dat jaar, de grootste 
club wat ledental betreft in het district 
Zuid en de vierde van Nederland. Deze 
ledengroei werd mede veroorzaakt 
doordat vrouwen en meisjes ‘het 
lidmaatschap werd toegestaan’.
• Tot 1967 H.A.C. deel uitmaakte 
van SC Helmondia '55 en er getraind 
werd op sportpark ‘De Braak’? Op de 

jaarvergadering werd unaniem besloten 
zelfstandig verder te gaan.
• Eind 1971 op sportpark ‘Molenven’ 
te Stiphout de nieuwe sintelbaan in 
gebruik werd genomen?
• In 1980, 10 jaar na de sintelbaan, een 
volwaardige kunststof accommodatie 
gerealiseerd werd met 6 rondlanen 
en kunststof aanlopen bij hoog- en 
verspringen?
• In 1991 de baan werd uitgebreid met 
2 sprintlanen? Vervolgens kwam een 
uitbreiding van de kleedkamers en een 
overdekte tribune.

• In 2014 de gehele baan met velden op de 
schop ging? Een nieuwe kunststofbaan 
werd neergelegd en inrichtingen voor 
slingeren, discuswerpen, verspringen, 
hoogspringen en polsstokhoogspringen 
werden geheel vernieuwd.

HELMOND De Helmondse Atletiek Club (H.A.C.) viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Een jaar la-
ter dan gepland, want het jubileumjaar van de club was officieel vorig jaar. Wat een feestjaar had 
moeten worden, is door bekende omstandigheden anders gelopen. Vanwege de pandemie heeft 
de club haar festiviteiten een jaar uitgesteld: in 2021 viert H.A.C. haar 75-jarig jubileum tijdens 

de clubkampioenschappen op 2 en 3 oktober met onder andere een feestelijke reünie.

Een foto van de tienkamp in Helmond, 1961 | F H.A.C. Helmond

Ruim 6.300 boeken gelezen voor Scoor een Boek!

De afgelopen weken hebben Helmond 
Sport spits Jordy Thomassen, de 
leesconsulenten van de Bibliotheek 
Helmond-Peel en de juffen en 
meesters van de 60 klassen die hebben 
meegedaan er alles aan gedaan om de 
leerlingen, hun ouders en broertjes en 
zusjes te stimuleren zoveel mogelijk 
boeken te lezen: van videoboodschappen 
tot online voorlezen. Tijdens de grote 
finale in het stadion van Helmond Sport 
werd de eindscore onthuld. Vanwege 
de coronamaatregelen konden de 
leerlingen er niet bij zijn, maar in de klas 

kon iedereen kijken en meedoen via een 
livestream. Presentator en cabaretier 
Leon van der Zanden praatte het event 
aan elkaar. Samen met mascotte Loewy 
the Cat, de spelers van Helmond Sport 
en dansgroep Hoomrun Dance Studios 
maakte hij er een waar feestje van voor 
de kinderen. 

Zo werden de kinderen aangemoedigd 
om mee te dansen en te bootcampen. 
Voorafgaand aan de afsluiting mochten 
de kinderen vragen insturen voor de 
spelers van Helmond Sport. Tijdens een 

Q&A kregen de spelers allerlei vragen 
voorgeschoteld. De klas met de leukste 
vraag kon een gesigneerde bal winnen. 
Groep 5 van basisschool de Rakt uit 
Helmond sprong ertussenuit met de 
ludieke vraag: ‘Wie kan het mooiste 
zingen in de kleedkamer?’ 

Volgens de spelers is dat middenvelder 
Orhan Džepar, die zelf zegt dat hij niet 
kan zingen, maar wel het muzikaalste is. 
De spelers zongen spontaan het clublied 
van Helmond Sport om te laten horen 
dat ze best goed kunnen zingen samen.

Er werden meer prijzen uitgereikt. 
Zo konden kinderen niet alleen op 
school punten scoren, maar ook thuis. 
Papa’s, mama’s, broertjes en zusjes, 
iedereen kon mee scoren voor de klas. 
Groep 6 van Talentrijk locatie Theo 
Driessenhof uit Helmond heeft de 
meeste punten gescoord en ontvangt 
een prijzenpakket met een gesigneerde 
bal, wedstrijdkaarten en een leuk 
voorleesboek voor in de klas.

Het spannendste moment werd voor 
het laatst bewaard. Hoeveel boeken 
hebben alle leerlingen samen gelezen? 
De boekendief leek nog even roet in 
het eten te gooien, maar uiteindelijk 
werd de eindscore van 6.349 gelezen 
boeken zichtbaar. Jordy Thomassen, 
het gezicht van deze leescampagne, 
is trots op alle kinderen die hebben 
meegedaan. “Er zijn superveel boeken 
gelezen, een topprestatie! Ik heb veel 
enthousiaste reacties gehoord van de 
kinderen en leerkrachten over het lezen. 
Daar doen we het voor!”

Leesplezier
Dat is precies het doel van Scoor een 
Boek!: zorgen voor nog meer leesplezier 
bij kinderen. Kinderen die plezier beleven 
aan het lezen van boeken, lezen vaker 
en meer. Net als bij voetbal geldt: hoe 
meer je oefent, hoe beter je wordt. 1 op 
de 10 Nederlandse kinderen verlaat de 
basisschool met taal- en leesproblemen. 

Om dat probleem te tackelen, besloten 
de Bibliotheek Helmond-Peel en 
Helmond Sport de handen ineen te 
slaan met Scoor een Boek! Door voetbal 
en lezen te combineren wakkeren zij het 
leesplezier bij kinderen aan, om zo hun 
kansen te vergroten op een succesvolle 
taalontwikkeling en toekomst. Ook 
Jibb+ en Leef! Asten, Deurne en 
Someren waren betrokken bij dit 
project. Meer informatie is te vinden op: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
scooreenboek. 

Geschiedenis Scoor een Boek!
Scoor een Boek! is in 2012 opgezet 
in de provincie Groningen en is 
inmiddels uitgerold over het hele land 
en ondersteund door de Eredivisie 
en de Eerste divisie. Landelijk nemen 
onder andere de volgende clubs deel: 
AZ, FC Groningen, FC Emmen, Go 
Ahead Eagles, Willem II, RKC, Heracles 
Almelo, PSV , FC Volendam en dus ook 
Helmond Sport. Na de editie in 2019 
was dit de 2e editie samen met de 
Bibliotheek Helmond-Peel.

Helmond: Zo’n 1.300 leerlingen uit groep 5 en 6 van 28 basisscholen uit Asten, Deurne, Helmond en 
Someren lazen samen zoveel mogelijk boeken in de klas én thuis. Op 1 februari werd het startschot gegeven voor de 2e editie 
van Scoor een Boek! 10 weken later, op dinsdag 13 april was het eindsignaal ter afsluiting van dit sportieve leesproject in het 

stadion van Helmond Sport. Op een feestelijke manier werd de eindscore bekendgemaakt: er zijn 6.349 boeken gelezen. 
Dit zijn gemiddeld 5 boeken per leerling, een mooie score!

F | Bibliotheek Helmond-Peel



18 vrijdag 16 april 2021 de loop weekkrant HELMOND

F U L L  C O LO U R 
T E X T I E L D O E K  
G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R D 
I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I NFO@ADCOMMUN ICAT IE .NL
0492-845350

BLIKVANGER 
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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Antoine Beije (Helmond Sport): “We 
zijn trots dat dit mooie Helmondse 
familiebedrijf zich voor de komende 
drie seizoenen verbindt aan onze 
Academy. Tijdens de gesprekken heeft 
AAE een mooi toekomstbeeld gekregen 
van onze Academy. De Academy gaat 
het verschil maken met visie, beleid, 
opleidingsklimaat, innovatie, kennis en 
vakmensen. De samenwerking met AAE 
gaat dit proces alleen maar versterken.”
Manon Pijnenburg (AAE): “De ambities 

van de Helmond Sport Academy 
passen bij de waarden binnen AAE. 
Wij geloven in het samen creëren van 
kansen en dat je daardoor samen verder 
komt. Wij vinden het belangrijk dat 
jongeren hun talenten kunnen blijven 
ontwikkelen in de volledige breedte, 
bijvoorbeeld op het gebied van techniek 
of binnen de topsport. De bijzondere 
samenwerking tussen de Helmond 
Sport Academy en OMO scholengroep 
gaat er in de toekomst voor zorgen dat 

de jeugdspelers van Helmond Sport 
zowel sportief als educatief een stevige 
basis hebben. Als AAE zijn wij enorm 
trots een bijdrage te kunnen leveren aan 
deze ambitie!”

AAE 
AAE, leading edge, innovatief en 
hightech. Dat maakt dit hechte 
familiebedrijf tot de ambitieuze, 
internationale machinebouwer die 
zij vandaag de dag zijn. Met bijna 
400 medewerkers ontwikkelen en 
vervaardigen zij producten waarmee 
ze continu de grenzen van de techniek 
opzoeken. Met deze grensverleggende 
technologie draagt AAE een steentje 
bij aan een slimmere, mooiere, meer 
duurzame en simpelweg leukere wereld.

Verkeer in Helmond, de koers op weg naar 2040

Er zijn vervolgens vele vergaderingen 
gewijd aan dit onderwerp waarbij onze 
partij, Plan!, met een alternatief voorstel 
kwam dat zich toespitste op een ‘echte‘ 
rondweg om Helmond. Na diverse 
bijeenkomsten hierover, kon en wilde 
de wethouder geen enkel alternatief 
voorstel omarmen. Wat bleek? Er was 
uiteindelijk niet echt sprake van een 
verkeersplan voor Helmond, maar 
een plan voor de bereikbaarheid van 
de regio, als onderdeel van het MIRT-
onderzoek. In deze Meerjarenplanning 
Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(MIRT) onderzoekt de regio in 
opdracht van het Rijk (onder meer) 
de bereikbaarheid van de Brainport 
Regio. Als samenwerking binnen de 21 
gemeenten in onze regio leidt tot een 
samenhangend pakket aan maatregelen 
met betrekking tot verstedelijking en 
bereikbaarheid, kan voor de uitvoering 
overheidssubsidie verkregen worden. 

En daar wringt voor ons de schoen. 
In de regionale aanpak ontbrak het 
de wethouder aanvankelijk aan echte 
transparantie aan de gemeenteraad 

en bleek, na vele vergaderingen, 
dat instemming met het regioplan 
waarin ook Helmond opgenomen 
is, het uiteindelijke doel was. Het 
belang van subsidie voor de regio is 
hierbij belangrijker geweest dan een 
goed verkeersplan voor Helmond, als 
onderdeel van het regioplan. Wat ligt er 
nu op tafel?  
• Ten behoeve van de regio wordt er 
naar toegewerkt om tussen Helmond 
en Eindhoven voortaan 8 treinen per 
uur te laten lopen; zonder hierbij na te 
denken over een oplossing bij de vele 
spoorwegovergangen in Helmond
• Vanuit Deurne wordt het verkeer 
omgeleid naar de Rochadeweg en A67
• Vanuit Eindhoven wordt het verkeer 
omgeleid via de Kasteelherenlaan (door 
het Haagje) en de Kanaaldijk naar de 
Rochadeweg en A67. Of dit leidt tot 

minder verkeersintensiteit op de Kasteel-
Traverse wordt niet in beeld gebracht.

De wethouder vindt dat het bezit en 
gebruik van de auto zoveel mogelijk 
ontmoedigd moet worden; ze pleit voor 
weinig en dure parkeerplaatsen in een 
autoluw centrum. Binnen Helmond 
moeten verplaatsingen zoveel mogelijk 
te voet of per fiets worden afgelegd. 
Een onbemande shuttlebus kan worden 
ingezet voor vervoer van mensen 
vanaf de stations naar de wijken. De 
wethouder is van mening dat door 
autobezit en -gebruik, extra huizen, 
banen, verdichting van het centrum, 
klimaatverandering en energietransitie 
steeds lastiger wordt. We geven haar 
hierin geen ongelijk, echter Helmond 
wil ook groeien naar een gemeente 
met 125.000 inwoners. Naar onze 

mening is het hierbij noodzakelijk dat er 
daarom gezocht wordt naar een’“echte’ 
rondweg rondom de stad, waardoor de 
leefbaarheid in de stad vergroot wordt 
en niet een, onder druk van de regio, 
halfslachtige oplossing. Wij hebben 
ons verzet tegen de plannen van de 
wethouder en hebben een alternatief 
voorstel ingediend. Het is immers 
belangrijk dat er na de vergissing in de 
jaren 60 (de Kasteel-Traverse) nu niet 
opnieuw een vergissing gemaakt wordt. 
Helaas bleek er geen ruimte voor welk 
alternatief voorstel dan ook.

Sacha van Lierop, 
Ine Warmerdam & Gerard Bosch 

Ingezonden politiek bericht

HELMOND Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
toekomstige verkeersplan voor Helmond. Als een van de wei-

nigen heeft Plan! tegen gestemd. We leggen graag uit waarom. 
Wethouder Maas presenteerde aanvankelijk een verkeersplan 
voor Helmond, met daarin oplossingsrichtingen voor (onder 

meer) de grote verkeersdruk op de Kasteel-Traverse.

AAE hoofdsponsor 
Helmond Sport Academy

Antoine Beije, William Verkoelen en Manon Pijnenburg ondertekenen de gesloten overeenkomst. F | Joris van den Wildenberg (AAE).

HELMOND: AAE is de nieuwe partner van de Helmond Sport Academy. 
Vanaf aankomend seizoen is de hightech machinebouwer uit Helmond de 
trotse hoofdsponsor van alle jeugdelftallen van Helmond Sport. AAE was 
al langer verbonden aan de club en vergroot hiermee haar betrokkenheid. 

Mede door deze nieuwe samenwerking kan de Helmond Sport Academy de 
komende jaren uitgroeien tot een volwaardige jeugdopleiding. 

Deel jouw verhaal
Heb je onlangs iets moois meegemaakt wat je graag met anderen wilt delen? Heb 
je een bijzondere hobby of een leuk verhaal dat je wilt vertellen? Wat houdt jou op 
de been in deze coronatijd? Laat het de redactie weten dan gaan we kijken of we 
er een item van kunnen maken. Stuur een mail naar de redactie: helmondsgoud@
ditishelmond.nl of bel met Paul van Asseldonk 06 53 84 96 00, eindredacteur van 
het programma.

Het programma kun je vanaf 3 mei zien op DitisHelmond TV via: Ziggo kanaal 36, 
KPN kanaal 1429, Breedband Helmond kanaal 130, TriNed kanaal 503, Plinq IP tv-
zender 559, T-Mobile kanaal 768. Of online via internet: ditishelmond.nl/live-tv

Aandacht voor Ouderen
De werkgroep Aandacht voor Ouderen, een samenwerking tussen ouderenbonden, 
zorginstellingen, LEVgroep, Jibb+ en Cultuurcontact, helpt om dit soort initiatieven 
te realiseren. Zo brengt ze de juiste partijen bij elkaar en benadert fondsen om de 
activiteiten te financieren. Meer weten? Neem contact op met Joost Verspaget 
aandachtvoorouderen.voorzitter@gmail.com of bel: 06 51 19 16 92. 

Oproep verhalen voor TV-
programma lokale omroep 

HELMOND De lokale omroep DitisHelmond TV start in mei met een televi-
sieprogramma voor senioren (55+). Een positief programma dat leuk is om 
naar te kijken, waar je iets van opsteekt, van opfleurt en dat je in beweging 

zet. De redactie van het programma bestaat uit vertegenwoordigers van 
Jibb+, LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur en VBOH. De voor-

bereidingen zijn al enige tijd in volle gang. Naast beweeglessen, cultuur en 
informatie is er ook ruimte voor inbreng van de kijkers. 

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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Met diepe ontsteltenis hebben we 

het bericht ontvangen dat onze gildebroeder,

 dekenschatbewaarder en oud koning 

Tiny Bogers 
van Gilde St.Antonius Abt Mierlo-Hout is overleden.

Met het overlijden van Tiny verliest het gilde 

een gepassioneerde, zeer gewaardeerde en betrokken 

gildebroeder. Een groot verlies voor ons gilde.

Wij wensen gildezuster Elma, kinderen, kleinkinderen 

en overige dierbaren veel sterkte met dit verlies.

Gildebroeders/zusters, gildeheren en beschermheer van 

Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout.

WIJ ZOEKEN JOU!
ASSEMBLAGE MONTEUR

SUPPLY CHAIN ENGINEER

PROJECT MANAGER

TECHNICAL ASSISTANT

BEKIJK AL ONZE VACATURES OP
MTAGROUP.NL/JOBS

Met ons unieke V² model verbinden wij productontwikkeling 

met productie. Zo ontwikkelen en produceren wij seriematig 

high-tech mechatronische systemen. 

Om dit te realiseren hebben we nieuwe collega's nodig die 

aandacht hebben voor elkaar en werelden kunnen verbinden. 

Samen behalen we de beste resultaten.

I’M NOT A ROBOT
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 15 april – 25 april 2021 / week 15 en 16

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

Maandag 19 april 19.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Stilteviering

Donderdag 22 april  19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 24 april 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers; Maria van den Berg-Jacobs 
vanwege trouwdag;

Zondag 25 april 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; uit dankbaarheid bgv huwelijksverjaardag; Geert Menting vw sterfdag

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 18 april – 25 april 2021 / week 15 en 16

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.

Zondag 25 april 11.00 uur
Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van 
Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers, Piet van Neerven en Irma 
van Neerven-Harnisch, Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, Riet 
Broens, Riek Vinken-van Bommel, Frans Klaasen.

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.

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

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

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

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

uitgebreide informatie.

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

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

Een graf in de natuur van 
Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd
Vanaf 1 mei loopt het introductietarief af.  
Velen hebben afgelopen jaar kennisgemaakt 
met de natuurbegraafplaats, voor een 
wandeling door de natuur of naar aanleiding 
van een afscheid van een dierbare. 
Maak nu een afspraak voor een oriënterend 
gesprek met rondleiding en de mogelijkheid 
nog tegen het introductietarief te reserveren.  

Familieberichten

Overlijdens
berichten uit 
de regio
advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350 | 06-30073181
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

Logo in FC:

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

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

‘ t Lupke

VACCINEREN, VACCINEREN, VACCINEREN!!!
HET MOET OPEN!!!

HELMOND Donderdag 22 april 2021 
wordt weer het ‘Buurtcafé Helder 
Helmond’ gehouden. Wederom 
digitaal via Facebook, maar deze 
keer live vanuit de studio van 
DitisHelmond. 

Het digitaal samenkomen is goed 
bevallen en de fractie heeft zoveel 
positieve reacties ontvangen dat we 

er graag een vervolg aan willen geven. 
Het hoofddoel van ons buurtcafé blijft 
hetzelfde: de politiek laagdrempelig 
met de Hellemonders te bespreken. 
Niet alleen met leden maar ook met 
de geïnteresseerde inwoners van 
Helmond. Meepraten? Meedenken? 
Vragen stellen? Je hart luchten? Het 
kan allemaal bij dit online buurtcafé 
door uw vragen en opmerkingen te 
plaatsen via sociale media. We hebben 

het vooral over het laatste politieke 
nieuws in Helmond. Er zal kort worden 
ingegaan op onze ingezette fusie en er 
zullen een aantal nieuwe gezichten 
zich voorstellen. Uiteraard is er eerst en 
vooral ook gelegenheid om de input van 
vanuit de inwoners te bespreken. Louis 
van de Werff van Haw Ut Hellemonds 
zal de avond ludiek afsluiten. Aanvang 
om 20.00 uur en deelname is uiteraard 
gratis!

Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten?
Online Buurtcafé Helder Helmond 22 april

F | Helder Helmond.

HELMOND Fietsevenement Rondje Helmond wordt uitgesteld naar een later 
moment. Dit evenement stond gepland voor zondag 2 mei 2021. Vanwege 
de maatregelen rondom het coronavirus is het helaas niet haalbaar om dit 
evenement in het voorjaar te laten plaatsvinden. De organisatie gaat bekijken 
of het evenement op een later moment in dit jaar alsnog kan doorgaan.  
 

Op eigen gelegenheid 
Het Rondje Helmond is ook te fietsen op eigen gelegenheid. Door middel van het 
volgen van de routebordjes komt u langs de mooiste plekken in Helmond. Het 
routeboekje is verkrijgbaar bij VVV Helmond of online via route.nl.
 
Evenement Rondje Helmond
Zodra Helmond Marketing een nieuwe datum heeft bepaald wordt dit 
gecommuniceerd via onze kanalen. De organisatie hoopt dat ook op de nieuwe 
datum er weer vele fietsers het Rondje Helmond fietsen.

F | Helmond Marketing.

Fietsevenement Rondje Helmond 
wordt verplaatst
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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

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages 
(bezemschoon). Ook voor 

kleine verhuizingen en 
herstelwerkzaamheden 

aan huis en tuin. Bel Twans 
Woningontruiming: 

06-13208306.
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Maak nu een persoonlijke verkoopafspraak en wij nemen ruim de tijd voor u.

BEL 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

waardebon|DL

van 2149,-
voor

1999.-

GAZELLE PARIS C7 HMB
met Bosch middenmotor, nu met 400wh accu

Union E-lite in dames en herenmodel
voorzien van een Shimano middenmotor en een 400wh accu

van 2299,-
voor

1999.-

OPisOP

OPisOP

nu 20% korting op een  
fietstas
naar 
keuze
geldig t/m 
24 april 2021


