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We mogen weer!

Genieten van een hapje en/of drankje op het Havenplein | F Wendy Lodewijk

Woensdag om 12.00 uur werd het startschot gegeven. 
Ongeveer een half uur later werd de redactie al getipt dat het 
inmiddels lekker druk was op het Havenplein. Goed moment 
voor de foto! Tijdens de wandeling naar het Havenplein was 
het mooi om te zien hoe overal de tafeltjes en stoeltjes buiten 

stonden en mensen zaten te genieten van een versnapering in 
de zon. Zo zien we het graag. Menig voorbijganger of fietser riep 
‘We mogen weer hè!’ naar het bedienend horecapersoneel, wat 
een lach op vele gezichten toverde. De fijne sfeer was duidelijk 
te proeven. Proost!

HELMOND De terrassen zijn weer open (in de middag) en de winkels mogen weer 
bezocht worden zonder afspraak. Het is een stapje op weg terug naar de vrijheid waar we 

allemaal zo naar verlangen. 

Helmond 2021
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Mario Coolen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Dijstelbloem
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Johannes Jeuken
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Joop van Stiphout
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Aloisius van Zanten
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cor van der Burgt
Lid in de Orde van Oranje-Nassau Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cor van Rijsingen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Edwin van Gestel

Helmond 2021

Pauline van Duijnhoven-Kreugel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marc de Wit
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Rie van der Velden-Hanssen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Michael Munnich
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
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Helmondse
lintjesregen 2021

HELMOND Tijdens de traditionele ‘lintjesregen’ heeft burgemeester Elly Blanksma-van den 
Heuvel maandagmorgen 26 april Koninklijke Onderscheidingen aan 12 Helmonders uitgereikt. 

Het overzicht van de namen van de gedecoreerden en hun verdiensten ziet u hieronder.

Ruim 30 jaar actief in allerlei 
(lokale) politieke gremia. 14 jaar 
gemeenteraadslid (VVD) bij de 
gemeente Helmond. Lid van Provinciale 
Staten, voorzitter van VVD Helmond en 
bestuurslid van het SRE.
Bij Fanfare De Vooruitgang sinds 2007 
lid van de Raad van Commissarissen en 
inmiddels ruim 7 jaar voorzitter.
Draagt nadrukkelijk bij aan de cultureel 
muzikale vorming van jong en oud 
en aan het maatschappelijke leven in 
Stiphout.
Bij het Sint Antoniusgilde Stiphout 
al bijna tien jaar actief als adviseur, 
contactpersoon, vraagbaak, extern 
vertegenwoordiger en vendelier.
Al 15 jaar betrokken bij de Helmondse 
Atletiek Club, ruim 10 jaar als voorzitter.
Al acht jaar coördinator acolietenteam 
Damiaan de Veuster.
 

Binnen Mierlo-Houtse gemeenschap al 
jaren alom gerespecteerd en niet weg 
te denken vrijwilliger.
Sinds midden jaren 90 actief voor 
wijkraad Mierlo-Hout. Nam in 2011 
zitting in bestuur en commissie Groen. 
Voorzitter van de commissie ‘Historisch 
bewustzijn en wijkaankleding’. Stond 
aan de wieg van de oprichting van 
Weekkrant De Loop. Als oprichter en 
medeorganisator van het jaarlijkse 
Wapenfeest Mierlo-Hout zorgt hij voor 
waardering voor de vele vrijwilligers en 
verenigingen in de wijk.
Voor Parochie Heilige Damiaan de 
Veuster zet hij zich in voor restauratie 
en onderhoud van oorlogsgraven. 
Nauw betrokken bij de organisatie 
van de bevrijdingsvieringen jaarlijks in 
september met de strijders en familie 
van toen.
Vanaf 2010 fotograaf en mede-uitgever 
van parochieblad Damiaan.
Onderhoudt contacten als gastdocent 
met de twee basisscholen om het 
oorlogsverleden en het belang van 
leven in vrijheid bij de jeugd onder de 
aandacht te blijven houden.
In 2004 maakte hij plannen 
voor een groots herdenkings- cq 
oorlogsmonument dat uiteindelijk 
in 2011 gereed kwam. Voorzitter 
van het Stichtingsbestuur 
Herdenkingsmonument Mierlo-Hout. 
Rond het monument zorgt hij vrijwel 
dagelijks voor onderhoud tuin.

Hij ontwikkelde een historische- en 
natuurroute door Mierlo-Hout.
Oprichter en beheerder van de 
internetnieuwssite Railcam.nl. Met 
nieuws en live-webcam van (de 
spoorwegovergang) Mierlo-Hout.
Als fotograaf veel foto’s en 
fotorapportages in de wijk Mierlo-Hout.
 

Fotografie loopt als een rode draad door 
zijn vrijwilligersleven.
Sinds 1992 beschermheer 
Muziekvereniging Unitas Mierlo als 
penningmeester. Stelt repetitieruimte 
ter beschikking voor Unitas en ruimte 
ten behoeve van de opslag van het 
instrumentarium. Als beschermheer 
speciaal aandacht voor de 
jeugdopleiding Unitas. Fotograaf van de 
vereniging.
Decennia terug actief bij de 
Ondernemersvereniging Mierlo-
Hout (OVMH) als bestuurslid en 
penningmeester en bestuurslid Mierlo-
Hout Promotion organiseerde hij de 
Ondernemersbeurzen.
Sinds 2012 fotograaf bij 
Weekkrant de Loop.
Bij Sinterklaasstad Helmond actief 
sinds 2011; werving sponsorgelden 
als lid Public-Relationscommissie en 
fotograaf.
In Brandevoort wijkvrijwilliger 
bij wijkgebouw ‘t Brandpunt en 
Brandevoort in Actie met name op 
fotografiegebied.
Bij Mannenkoor Lambardi sinds 1998 
huisfotograaf en verzorgt het archief en 
werft sponsoren.
Bij vrijwilligersorganisaties KBO 
Bernadette Helmond, Stichting 
Monumenten Mierlo-Hout en de 
Stichting Fokpaardendag Lierop is hij 
ook al geruime tijd huisfotograaf.

Jarenlang welbekende in de 
vrijwilligerswereld van Helmond. Van 
1972 tot 1996 24 jaar vrijwilligster bij 
de Zwemvereniging Lutra. Gaf al die 
tijd zwemles en verrichte vele hand- en 
spandiensten en volgde hiertoe vele 
cursussen en opleidingen. In het begin 
vier jaar secretaris. Later stond ze 
aan de wieg van de oprichting van het 
synchroonzwemmen waarna ze 20 jaar 
lang zweminstructrice was. Voorzitter 
afdeling synchroonzwemmen; ‘lid van 
verdiensten’ bij Lutra.

Tussen 1984-2018 34 jaar lang bij 
Gymnastiek en Turnvereniging Sport, 
Ontspanning en Spel Helmond (S.O.S.) 
als gymjuf wekelijks gymlessen aan 
dames gegeven.
Daarna (stoel-)gymlessen bij de Cirkel.
Ruim 10 jaar vrijwilligster bij Edah 
Museum; verzorgt rondleidingen, 
is gastvrouw en is betrokken bij 
kleuterschoolprojecten rond het 
museum.

Edwin van Gestel: Lid in de Orde van 
Oranje Nassau
Zijn hele leven enorm actief als 
vrijwilliger in de duiksport.
Opleiden van duikers, van beginners 
tot instructeurs, bij Duikclub Aquarius 
Helmond, andere verenigingen en de 
Nederlandse Onderwatersportbond 
(NOB).
Al jaren chef instructeur bij Duikclub 
Aquarius. Sinds 2017 voorzitter 
hiervan, wat hij eerder was van 2000 
tot en met 2004.
Als instructeur/trainer leidt hij ook 
instructeurs in op. Hiervoor reist hij 
door het hele land.
Instructeur/trainer sinds 2005 bij de 
Nederlandse Onderwatersportbond 
(NOB). Als instructeur, trainer en 
examinator assisteert hij bij zowel de 
theoretische als praktische uitvoering 
van de diverse instructeurscursussen. 
Eerder begeleidde hij studenten TUE bij 
cursussen sportduiken.
Lang geleden in regioverband (Oost 
Brabant en Limburg 1982 - 2005) 
examinator sportduiken.
Voor Aquarius maakt hij deel uit van 
het bestuur van de stichting DMBO 
(Stichting Duikspots Noord Brabant-
Oost) en helpt met het onderhoud van 
de veelgebruikte accommodatie het 
Zuth te Milheeze.
Hij was initiatiefnemer voor de 
oprichting van ‘Stichting Duikspots 
Noord Brabant- Oost’.
Daarnaast is hij sinds 1994 
vicevoorzitter en secretaris van het 
schoolbestuur van Basisschool 
Silvester-Bernadette.

In de jaren 80 bestuurslid 
van Stichting Nederlandse 
Vrijwilligers en vicevoorzitter 
van de Nationale Commissie 
Voorlichting en Bewustwording 

Ontwikkelingssamenwerking. 
Vanwege zijn nauwe banden met 
de vakbeweging droeg hij bij aan de 
internationalisering van het werk 
van de Nederlandse vakbeweging. 
Hij legde onder andere contact met 
internationale vakbewegingen en de 
ILO (Internationale Arbeidsorganisatie).
Betrokken bij oprichting FNV 
Zelfstandigen in 1999 als onderdeel van 
FNV Bondgenoten en werd in 2003 
vicevoorzitter.
Voor de PvdA jaren ingezet als adviseur 
afdeling Helmond en voorzitter 
van de selectiecommissie voor de 
verkiezingslijst.
Van 2002 tot 2008 lid van het 
Algemeen bestuur van de Kamer van 
Koophandel Oost-Brabant.
In 2012 nam hij zitting in bestuur 
van Stichting Nederlands Mediation 
Instituut (NMI); wat later overging 
in de Mediatorsfederatie Nederland 
(MfN) en werd lid van het bestuur 
van de Stichting Kwaliteit Mediators 
(SKM). Hiermee droeg hij bij aan 
de ontwikkeling van Mediation in 
Nederland en de kwaltiteitsborging 
van de beroepsgroep. Hij zette zich in 
om het beroepsveld te verenigen en 
verbinding te brengen tussen het NMI 
(MfN) en de beroepsbeoefenaars.
In 2015 de eerste voorzitter van 
Het Nationale Gesprek; een breed 
maatschappelijk initiatief van mediators 
met als uitgangspunt dat een goed 
gesprek mensen verbindt. Sinds 2017 
begeleider bij de Mensenrechtendialoog 
van Amnesty International. Tevens 
leidt hij nieuwe jonge aankomende 
begeleiders op.

Decennia lang bestuurder binnen het 
zeer brede regionale onderwijsveld. 
Vanaf schooljaar 1986/’87 
respectievelijk bestuurslid en 
voorzitter van de Stichting Katholiek 
Onderwijs Rijpelberg (SKOR) tot 1997.
2001 voorzitter van het algemeen 
bestuur van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Jan van Brabant. Later 
voorzitter van de Raad van Toezicht 
Jan van Brabantcollege. Van 2009 
tot 2015 de allereerste voorzitter van 
de Raad van Toezicht van PlatOO 
(Openbaar en Algemeen Toegankelijk 
Onderwijs).
In 2015 overstap naar het bestuur 
van VNO/NCW Helmond De Peel, 
voorheen Brabants-Zeeuwse 
Werkgeversvereniging BZW; 
verantwoordelijk voor de portefeuille 
Onderwijs en Arbeidsmarkt in de 
regio. Vanuit deze functie tevens 
bestuurslid van het Werkgeversplein 
Regio Helmond en afgevaardigde in de 
regiegroep Onderwijs-Arbeidsmarkt 
voor het gebied Helmond-Peelregio.
In 2016 toegetreden tot bestuur 
Golfclub De Gulbergen Mierlo. Eerst als 
secretaris en in 2017 als voorzitter.

Staat al ruim 25 jaar voor alles en 
iedereen in de Helmondse wijk Mierlo-
Hout klaar.
Ruim 18 jaar voorzitter van de 
Ondernemersvereniging Mierlo-Hout, 
waarvan 14 jaar als voorzitter. Actief in 
Werkgroep Mierloseweg.
Sinds 2003 actief bij en later 
bestuurslid van Carnavalsvereniging 
de Houtse Kluppels. Organiseert onder 
andere Show- en Zwetsavonden 
en ouderenmiddagen; zorgt voor 
fondsenwerving en de wekelijkse 
papierinzameling.
Actief in Wijkraad Mierlo-Hout.
Namens de Ondernemersvereniging 
Mierlo-Hout en de Wijkraad in 
‘Klankbordgroep’ ‘Kansrijk Mierlo-Hout’ 
en kerngroep van de organisatie, die 
het dorpshart verder ontwikkelt en veel 
voor de bewoners organiseert.

In 1981 één van de oprichters en eerste 
voorzitter van zanggroep Kolok; tevens 
de eerste dirigent, tot 1989.
Oprichter Lopersgroep Mierlo, 1992 
eerst voorzitter en later secretaris.
Gedurende jaren 1992-1996 voorzitter 
van Harmonie Sint Lucia te Mierlo.
2006-2010 voorzitter voetbalvereniging 
Mifano Mierlo.
Secretaris van Stichting Saldo Plus in 
Helmond.
Binnen Stichting Maatschappelijke 
Opvang Helmond en Omgeving (SMO): 
opzet sociaal restaurant Ratatouille en 
actief voor zorgtuinderij De Bundertjes.
Ruim acht jaar secretaris van de 
Stichting Super Sociaal Helmond.
Actief voor Stichting Beter Lezen 
en Schrijven en bestuurslid 
Armoedeplatform Helmond.

Toneelvereniging De 
Opkamerkomedianten uit Stiphout 
meer dan 25 jaar actief als speelster. 
Selecteert en leest de beoogde stukken 
en bouwt de decors.
Bestuurslid/secretaris van Popkoor 
Kolok in twee periodes tussen 1982 
tot 2014 en die hele periode actief in 
meerdere commissies.
Vanaf de oprichting in 2014 actief lid 
van Vocal Group O’nyx te Helmond en 
kartrekker van vele projecten.
Meer dan 20 jaar actief in parochie 
Heilige Damiaan De Veuster.
Collectante van de Hartstichting en 
Jantje Beton Collecte.
Bij Sociëteit 'De Vrouwenkamer' sinds 
2012 secretaris.
Lange tijd vrijwilligster bij OVV 
‘Organisatie Van Vrijwilligers’ in Elkerliek 
Ziekenhuis.

Cor van der Burgt: Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau 

Mario Coolen: Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau

Jan Dijstelbloem: Lid in de Orde 
van Oranje Nassau

Edwin van Gestel: Lid in de 
Orde van Oranje Nassau

Piet Jeuken: Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau

Lees verder op pagina 7.

Ineke van Duijnhoven- Kreugel: 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Michael Munnich: Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau

Cor van Rijsingen: Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau

Joop van Stiphout: Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau

Rie van der Velden: Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau
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Preventieve bestrijding 
van de eikenprocessierups 

In het voorjaar 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.

Sluiting gemeente op Bevrijdingsdag (5 mei)
Op Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze dag 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. 

Afvalinzameling gaat door en Milieustraat Helmond is geopend op 
Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei) gaat de afvalinzameling gewoon door. 
Ook de Milieustraat in Helmond is op de reguliere openingstijden geopend, 
namelijk van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen 
op afspraak. Ga hiervoor naar www.helmond.nl/afspraak. 

Bekendmakingen

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

Wolfstraat 35 19-04-2021 kamer verhuur  5828875

Kloosterstraat 60 20-04-2021 plaatsen raam in de rechterzijgevel  5989457

Gasthuisstraat 13 21-04-2021 herindeling begane grond en verdieping. 5783467

uitbreiding middels aanbouw van een 

woonkamer en een slaapkamer.

plaatsen hekwerken t.b.v. afvalberging  5968037

Verleende omgevingsvergunning
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:

Braaksestraat 6 24-02-2021 Maken extra uitweg

  

Beroepschrift indienen

Bovenstaande vergunning is na een bezwaarschrift alsnog verleend. Belanghebbenden 

konden binnen 6 weken na de verzenddatum een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 

Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch (ook kan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht 

een voorlopige voorziening te treffen). De beroepstermijn is inmiddels verstreken. Per abuis is 

dit besluit eerder echter niet via een algemene kennisgeving gepubliceerd. Belanghebbenden 

die niet eerder van het besluit op de hoogte waren kunnen zich hierdoor volgens vaste 

jurisprudentie eventueel beroepen op verschoonbare termijnoverschrijding, indien het beroep 

zo spoedig mogelijk (en in ieder geval binnen twee weken nadat zij van het bestaan van de 

vergunning op de hoogte zijn geraakt) indienen.

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

Wolfstraat 35 24-02-2021 kamer verhuur 5828875

Haverdijk 5 20-04-2021 plaatsen buitenreclame (2 banners) 6014933

Bruhezerweg 12 06-04-2021 verbouwen woning 5975083

Binnen Parallelweg 10 19-04-2021 gevelwijziging bestaande vergunning 5895933

Kasteel Traverse 96 t/m 104K 15-04-2021 een binnenplanse afwijking van het 6003305

bestemmingsplan

Tjerk Hiddesstraat 39 20-04-2021 aanleg vaste open trap naar zolder in 6017157

plaats van een vlizotrap

Heibloemweg 6 21-04-2021 wijziging brandveiligheid 6021039

Piet Heinstraat 30 21-04-2021 verplaatsen overkapping 6019857

Hannie Schaftplein 9 21-04-2021 plaatsen dakkapel voorgevel 6021439

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: Vondellaan - Wethouder Ebbenlaan (locatiecode AA079409340)

Melder: afdeling IBOR van de gemeente Helmond

Datum ontvangst:  16 maart 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

GGD BZO                    Haverdijk 11 Het oprichten van een XL vaccinatielocatie.

Vastgesteld bestemmingsplan Centrum II-Kanaaldijk N.O.-Oranjekade    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 13 april 2021 het bestemmingsplan “Centrum 

II-Kanaaldijk N.O.-Oranjekade” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 

30 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Met de ontwikkeling van de locatie “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade” wordt een impuls 

gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van een groot plangebied in het noordwestelijk 

centrumgebied van Helmond, grofweg omsloten door de wegen Kanaaldijk Noord-Oost, 

Oostende, Waardstraat en Torenstraat.

Na realisatie van de plannen zal er aan de Kanaalzijde een hoogwaardige woonlocatie met 265 

woningen ontstaan. In het middengebied zal de bestaande AH XL een modernere uitstraling 

krijgen en het bestaande parkeerterrein wordt opnieuw ingericht. Het gebied rondom de 

watertoren zal worden ingericht tot een openbaar park, waarin ook de watergang als schakel in 

het terugbrengen van “De Gulden Aa’” een prominente plek zal krijgen.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP200011-2000. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de 

coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, kunt u een 

afspraak inplannen. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 30 april 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek. 

Let op: op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

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

om op basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor het 

steunpunt van de provincie Noord Brabant aan Helmondsingel 143 te Helmond. Het betreft 

maatwerkvoorschriften voor het lozen op de gemeentelijke riolering van grondwater vanuit 

een bodemsanering.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (20 april 2021) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

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

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

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

Voorlopige voorziening 

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

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

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen 

over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.
Burgemeester en Wethouders van Helmond 29 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.

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

Sorteerwijzer

Wel GFT

• Alle etensresten, zoals schillen, notendoppen, brood, 

koffieprut en gekookt of gebakken voedsel

• Klein tuinafval en bloemen

• Hout, grof snoeihout en dikke takken (Milieustraat)

• Plastic en aluminium verpakkingen (PMD)

• Theezakjes en koffiecups (Restafval)

• Frituurvet en bakolie (gele container bij Supermarkten)

• Houtskool en asresten (Restafval)

• Zand, grond, vogelgrit en oasis (Restafval/Milieustraat)

• Kattenbakkorrels zonder milieukeur (Restafval)

• Luiers (Restafval)

Geen GFT

  

GRATIS

Weggooi tips!

P  Zet een afvalbakje voor 

  GFT op de aanrecht.

P  Leg een krant onder in 

  de container.

P  Doe het GFT zo droog 

  mogelijk in de container. 

  

Groente-, Fruit- 
en Tuinafval en 

Etensresten

Meer info: 

kijk op DeAfvalApp of 

www.deafvalapp.nl

O

P

• Klein tuinafval en bloemen
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Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Weekaanbiedingen

 

500 gr voor € 7,95 huisgemaakte
paella 

huisgemaakte
bami  500 gr voor € 7,95 

gestoomde
zalmbuikjes 500 gr voor € 8,95

Verse zeebaars 1 kg voor € 9,95 

met zalm en garnalen

lekker makkelijk

lekker in de oven, bakken of bbq
kan ook gefileerd worden 

ADVERTORIAL

Nekklachten komen vaak voor en kunnen veel pijn en 
beperkingen in het dagelijks leven veroorzaken. Gelukkig 
is ernstige of blijvende schade zeldzaam. In slecht 2% van 
de gevallen van nekpijn wordt een duidelijke lichamelijke 
oorzaak gevonden. Nekpijn kan verdeeld worden ik 
verschillende type nekpijn; uitstralende nekpijn naar de 
arm, nekpijn vanwege een mobiliteitsstoornis en nekpijn 
door een coördinatieprobleem. Bij 5-10% van mensen 
met nekpijn ontwikkelen zich langdurige nekklachten. 
Eerdere periodes van nekpijn, angst en stress kunnen 
het herstel belemmeren. Er zijn vaak meerdere factoren 
aanwezig bij het ontwikkelen/aanhouden van nekpijn.
Jouw behandelaar van De Fysioclub zal samen met 
jou de klachten in kaart brengen en de oorzaak zo goed 
mogelijk boven water krijgen. Vervolgens zal er een 
behandelplan opgesteld worden waarin de te verwachten 
resultaten worden vastgelegd en hoe en wanneer je deze 
doelen gaat behalen.

Om nekpijn te verminderen én in de toekomst te 
voorkomen heeft De Fysioclub heeft een specifiek 
nekprogramma ontwikkeld, de Fysioclub Nekschool. 
Door het volgen van de Nekschool nemen de klachten 

doorgaans af of verdwijnen de klachten voorgoed. De 
programma’s zijn gericht op het wegnemen van het acute 
(pijn) probleem, het begrijpen van de oorzaak van de pijn 
en leren voorkomen dat de pijn terugkeert. Er kunnen 
behandelingen gegeven worden in de oefenzaal of in een 
aparte behandelruimte.
Tijdens het programma zullen evaluaties plaatsvinden 
om de voortgang te bespreken. Indien nodig kunnen 
de doelstellingen worden aangepast. Aan het eind 
van het programma vindt een eindevaluatie plaats met 
een vervolgadvies over hoe je kunt blijven bewegen en 
functioneren zonder de klachten weer terug te krijgen.

De Fysioclub streeft samen met jou naar een 
blijvend resultaat van de behandeling.

Fysioclub 
Nekschool als
oplossing bij 
Nekpijn

Heb jij sinds kort of al langer Nekpijn?
Dan is De Fysioclub Nekschool zeker iets voor jou. 
Neem contact op met De Fysioclub op 085-7821616 
en maak een afspraak voor een intake op een 
van onze locaties in Deurne – Mierlo – Gemert – 
Helmond – Geldrop of kijk voor meer informatie op:
www.fysioclub.nl/jvdi

WE MOGEN 
WEER

codegroen

SHOPLICHT

Voor uw en onze veiligheid is het 
dragen van een mondkapje verplicht

Houd minimaal 1,5 meter afstand

Desinfecteer uw handen bij de entree

Maximaal

Personen binnen 
toegestaan

WELKOM

17.000.000 likes

kom lekker shoppen in de

Welkom
kom lekker shoppen 

Welkom
kom lekker shoppen 

Z O N D E R  A F S P R A A K

Welkom
fI

Welkom
Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de doe-het-zelver, met 

vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven en 
Helmond. De klant heeft een grote keuze uit planken, kant-en-klaar parket, laminaat en 
PVC. Een groot gedeelte van het assortiment is als palletvoorraad in de winkel aanwezig 

waardoor de klant direct over het gekochte product kan beschikken.

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

FULL-TIME VERKOPER M/V

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

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

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

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

www.vloerhetzelf.nl
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Eind jaren 90 penningmeester bij 
Voetbalvereniging Stiphout Vooruit 
in Helmond. Hierna werd hij 
voorzitter. Gaf enorme impuls aan het 
damesvoetbal.
Sinds 2016 vrijwilliger bij Stichting 
ALS. Na het overlijden van een 
jonge voetballer van de club heeft 
hij de stichting Team Nicky & Co 
mee opgericht teneinde het lokale 
bedrijfsleven te betrekken bij ALS.
In 2005 bestuur van 
Carnavalsvereniging ‘De Spurriezeiers’ 
Stiphout. Van 2008 tot 2013 voorzitter. 
Daarna actief gebleven binnen diverse 
commissies als Public Relations en de 
Jubileumcommissie.
De Stiphoutse ‘Krejaclup Stippent’ 
organiseert al ruim 16 jaar onder zijn 
voorzitterschap activiteiten voor alle 
dorpsbewoners. Bijvoorbeeld Stiphout 
Wiekent Quiz, wensboom met Kerst, 
Hilarisch Kienen en het Beachvolleybal.
Sinds enige jaren penningmeester bij 
Stichting Schuldhulp Helmond. Deze 
stichting lost onder de hoede van de 
landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje 
structureel schuldvragen op door 
intensieve begeleidingsprojecten.

Sinds eind jaren 60 zet de heer 
van Zanten zich in op breed 
maatschappelijk gebied.
In 1968 begon hij bij toenmalige 
hockeyclub HMHC (later HC Helmond) 
in diverse commissies, met name de 
arbitragecommissie.
Uit deze hockeyclub ontstond midden 
jaren 80 de Helmondse Petanque Club 
‘De Warande’ waarvan de heer van 
Zanten een van de oprichters was.
Actief binnen de werkgroep Kerkwacht 
van de Parochie Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming 2003-2011. Gids en 
gastheer voor de kerk die open werd 
gesteld voor publiek.
Bij de Tennisclub Shaile midden 
jaren 60 al actief. Van 1985 tot 1992 
penningmeester.
In 1985 medeoprichter Bridgeclub 
Stippent en voorzitter van 2003 tot 
2010.
Sinds 2006 is hij bestuurslid 
Seniorenharmonie Helmond. Hij was 8 
jaar penningmeester en ging nog jaren 
door als bestuurslid tot februari 2021.

Marc de Wit: Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau

Vervolg pag. 3

Louis van Zanten: Lid in de 
Orde van Oranje Nassau

Rumoer in Arcadegebouw over 
goederentreinen houdt aan

Door: Harry Weerts 

Ze hoeft niet lang na te denken om de 
boosdoeners van de schade te noemen: 
de goederentreinen die dagelijks over 
de nabijgelegen spoorweg denderen. 
Een vermoeden dat wordt gesterkt 
door andere bewoners van het 
appartementencomplex met scheuren 
in de wanden. Zij wijzen eveneens met 
de beschuldigende vinger naar het 
treinverkeer.
Jaren geleden kreeg Henraat - Van den 
Eijnde (ze woont ruim acht jaar in het 
Arcadegebouw) al lucht van barstende 
muren in het gebouw. “Een inmiddels 
overleden onderbuurvrouw op de 
eerste verdieping vond een grote scheur 
in haar wand.” De link is volgens de 
bewoonster van de derde etage simpel 
te leggen: wanneer een goederentrein 
door station Helmond raast, laten de 
trillingen zich duidelijk voelen. “Je voelt 
het letterlijk in je borstkas. Het trilt 
door je lijf heen.” Ook Hans Graven 
van de bewonersvereniging van het 
Arcade-gebouw zit met de trillingen 
in zijn maag. Regelmatig deed hij zijn 
beklag bij spoorbeheerder ProRail en de 
gemeente Helmond. Meestal tevergeefs. 
“Ze blijven nieuwe schades afwijzen, 
ondanks de duidelijke scheuren. Zelfs 

in algemene gedeelten van het gebouw.” 
ProRail wil glashard bewijs zien dat de 
schade aan huizen veroorzaakt werd 
door trillingen van goederentreinen. 
Dat aantonen blijkt echter erg lastig. 
Enkele gemeenten in het midden van 
Brabant - waar bewoners steen en been 
klagen over goederentreinen - laten 
daarom extra onderzoek doen. Zo hopen 
ze  onomstotelijk hard te maken dat 
goederentreinen huizen beschadigen.

ProRail - dat vorig jaar vanuit Helmond 
7 klachten over trillingen ontving en 464 
in heel Nederland - probeert intussen de 
trillingen te dempen met under sleeper 
pads. Dit zijn schokabsorberende 
rubberen plaatjes onder de dwarsliggers. 
ProRail zegde net als het Rijk 3,5 miljoen 
euro toe voor extra maatregelen, maar dat 
stemt niet iedereen tevreden. PvdA’ers 
in zowel de landelijke als provinciale 
politiek vinden het te weinig. Graven 
dringt intussen aan op het langzamer 
laten rijden van goederentreinen. “Zo 
zijn er minder trillingen en het scheelt 
lawaai.” Tot zijn afgrijzen is met die 
voorstellen niks gedaan. “Dicht bij het 
spoor slapen veel mensen slecht. Zeker 
wanneer die lange, zware treinen met 
veel geweld voorbij komen denderen.”
Graven maakt zich geen illusies: het zal 
de komende jaren écht niet minder druk 
op het spoor worden. “Ik ben bang dat 
het vechten tegen de bierkaai is en dat 
wij hier nog jaren mee geconfronteerd 
zullen worden.” De spreekbuis van 
Arcade-bewoners verwacht niet dat 
binnenkort al de noord- en zuidtak van 
de Betuwelijn aan worden gelegd, wat 
het Brabantse spoor zou ontlasten. Uit 
de lucht gegrepen voorspellingen zijn het 

niet. Het aantal goederentreinen op de 
Brabantroute groeit al jaren gestaag. In 
2021 moet rekening worden gehouden 
met wekelijks nog eens zo’n honderd 
extra treinen ten opzichte van vorig jaar. 
Het baart ook gemeenteraadslid Martijn 
Rieter (Helder Helmond) zorgen. Hij 
wil het onderwerp op de agenda van 
de Helmondse politiek krijgen. “Jaren 
geleden werd ik al eens benaderd 
door mensen die last hadden van het 
treinverkeer. Het wordt nu steeds 
meer duidelijk dat het geen geïsoleerd 
probleem was. De klachten zijn breed 
gedragen in Helmond.”

Rieter onderhoudt contacten met 
gelijkgestemde politici in Eindhoven 
en Best, gemeenten die eveneens aan 
de drukke vrachtroute liggen. “Het Rijk 
leeft de eigen regels niet na. Zo laat 
het al tijden oogluikend toe dat er meer 
giftreinen dan afgesproken over het 
Brabantse spoor rijden. Daar wringt het 
schoentje.” Wat Rieter precies wil doen 
om het probleem onder de aandacht te 
brengen, is nog niet duidelijk. Maar het is 
voor hem in ieder geval klip en klaar dat 
Helmond een vuist moet maken tegen 
treinoverlast.

CENTRUM Annemie Henraat - Van den Eijnde was een paar maanden geleden een dressoir in haar huiskamer aan het stoff en 
toen ze plots een barstje in haar muur zag. “Een dikke haarscheur van plafond tot vloer”, zo omschrijft ze. Recent ontstane 

schade, weet de inwoonster van het Arcadegebouw aan het Stationsplein zeker. “Dit scheurtje zat er voorheen niet.”

Het Arcadegebouw in Helmond | F Google Maps

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!

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing 

Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Rieter: Rouwcentrum midden in je wij k?

Ons Helder Helmond burgerlid René van 
de Westerlo trapte af: “Het is wettelijk 
toegestaan om een rouwcentrum 
midden in een woonwijk te vestigen. 
Zo zijn er meerdere voorbeelden in 
Helmond te noemen, zoals de Annawijk. 
Daar is een aantal jaren geleden 
ook een rouwcentrum gevestigd. In 
het begin was daar ook onrust in de 
wijk, maar uiteindelijk is dat allemaal 
meegevallen. We hebben er weinig last 
van gehad”, zo drukte hij de ongeruste 
inwoner op het hart. Alexandra Koolen 
vervolgde: “Maar moet je dat wel willen 

en hoe communiceer je dat naar 
omwonenden?” Later bleek dat deze 
mevrouw niet de enige was die ongerust 
is. De gemeenteraad heeft namelijk 
een bezwaarschrift ontvangen van 
een groep inwoners die toevalligerwijs 
achter deze ontwikkelingen is gekomen. 
Ze zijn bezorgd. Niet alleen door het 
uitzicht, dat zij gaan krijgen bij het 
toekomstig transport ervan, maar ook 
vanwege de mogelijke overlast, dat dit in 
de toekomst met zich mee zal brengen. 
Zo wordt onder andere de parkeerdruk 
genoemd. Helder Helmond begrijpt 

de zorgen en ging op onderzoek uit. 
Schijnbaar is in overleg met de gemeente 
het Rabopand als nieuw onderkomen 
gekozen. Of het nu wettelijk mogelijk 
is of niet, of het overlast gaat geven of 
niet. Wat buiten kijf staat, is dat hier 
beter gecommuniceerd had kunnen 
worden met de omwonenden. Volgens 
de uitvaartondernemer worden de 
omwonenden bij de opening geïn-
formeerd. Dat had in onze optiek wel 
eerder gemoeten. Ook al is er geen 
informatieplicht, dat doe je uit fatsoen. 
Natuurlijk kunnen we ondernemers niet 

verplichten om dit te doen. Daarom lijkt 
het Helder Helmond verstandig om als 
gemeente deze rol op te pakken.
Mede daarom heeft Helder Helmond bij 
de laatste gemeenteraadsvergadering 
een motie ingediend die het college 
oproept om inwoners beter bij 
onze besluitvorming te betrekken. 
Onderdeel daarvan is het vooraf pro-
actief informeren van omwonenden 
bij omgevingsvergunningen. Blijft de 
vraag: Een rouwcentrum midden in het 
centrum van je wijk, moet je dat wel 
willen? Wij denken van niet. 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Een rouwcentrum midden in het centrum van Mierlo-Hout. Moet je dat wel willen? Dit was een van de vragen die deze
week op tafel lag bij het Buurtcafé Helder Helmond, ons online evenement waarin we het lokale, politieke nieuws met 

onze inwoners bespreken. Hellemonders krijgen daar ook de gelegenheid om vragen te stellen, die we dan vervolgens gaan 
behandelen. Zo kwam er dus ook de vraag van een ongeruste mevrouw uit Mierlo-Hout. Waar een rouwcentrum nog 

geen twintig meter van haar woning wordt gevestigd.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond



9vrijdag 30 april 2021de loop weekkrant HELMOND

‘De Knip’ is (t)opgeleverd!
HELMOND Het Dr.-Knippenbergcollege gaat een nieuwe periode tegemoet. En niet zomaar een 
volgende lessenperiode; een nieuwe start. Het befaamde gebouw op de Nachtegaallaan wordt 

bij aanvang van het nieuwe schooljaar namelijk vervangen door een gloednieuwe school op 
Sport- en Beleef Campus De Braak. Afgelopen vrijdag werd de nieuwbouw overgeleverd aan het 

schoolbestuur. Maar dat is niet het enige wat er komend jaar gaat veranderen voor ‘De Knip’.

Door: Floortje Jansen

Modern, transparant en open
Wie weleens de ‘oude’ Knip vanbinnen 
heeft gezien zal vol verbazing om 
zich heen kijken na één stap in het 
bruisende atrium van het nieuwe Dr.-
Knippenbergcollege. Het contrast 
is namelijk ontzettend groot: waar 
het inmiddels 55 jaar oude gebouw 
vanbinnen erg donker aandoet, is er 
in het nieuwe gebouw een overvloed 
aan natuurlijk licht. Op verschillende 
‘werkpleinen’ kunnen leerlingen 
er per vakgebied leren en ook aan 
comfortabele zitplaatsen is geen gebrek: 
blokken op de trappen en knusse 
zithoekjes functioneren als uitstekende 
pauzeruimtes. 

“Voelt niet als een school”
Directrice Jule Frantzen leidt, keurig 
volgens de coronamaatregelen, een 
groepje genodigden rond. “Als ik hier 
loop, voelt het niet alsof ik in een school 
ben”, vertelt ze stralend. “Het is allemaal 
heel fancy en dat maakt dat je je klein en 
bescheiden voelt, dat je denkt: wauw, 

ik mag hier rondlopen. En dat mag ik 
straks onze school noemen.” Mavo-
eindexamenleerlingen Floor Thijssen 
en Iris van den Heuvel vinden het dan 
ook jammer dat ze de verhuizing niet 
meer gaan meemaken. “Ik zou hier wel 
een jaartje willen zitten!”, zegt Floor. 
“Wel langer!”, valt Iris haar bij. “Ik vind dit 
veel mooier dan de oude Knip: bij een 
middelbare school denk je al snel aan 
dat Amerikaanse high school-gevoel uit 
de films. Dat heeft dit nieuwe gebouw 
wel met die kluisjes door de hele school.”

Visuals en knusse zithoekjes
Andere gave eye-catchers zijn de mini-
aula’s met watertappunten, balies en 
zithoeken bij de werkpleinen. Leerlingen 
kunnen hier terecht bij docenten, die 
aan de ‘balies’ kunnen werken. Ook de 
zelfontworpen ‘visuals’ die in sommige 
lokalen te vinden zijn, fleuren de 
werkpleinen op. Zo is er op de muur in 
een geschiedenislokaal een grote foto 
afgebeeld van het Knipgebouw op de 
Nachtegaallaan, gemaakt door Dave 
van Hout en vindt men in een lokaal aan 
het talenplein een collage van leraren 

en leerlingen met hun favoriete boek. 
“Het voelt heel eigen, dat je daarin iets 
herkent”, zegt Frantzen erover. 

“Het is allemaal héél!”
Docente scheikunde Inge Frensen had 
gedacht dat deze nieuwe stap als heel 
groot zou voelen, aangezien ze haar 
eigen middelbareschooltijd doorbracht 
op het ‘oude’ Knipgebouw. “Toch voelt 
dat niet zo heel gek. Je leeft er al zo 
lang naartoe dat dit te gebeuren staat en 
hier zie je dan hoe mooi en shiny alles 
is. Dan denk ik aan mijn lokaal op de 
oude Knip, waar van alles kapot is. Hier 
is het allemaal héél!” De klaslokalen 
zijn dan ook nog niet ingericht met de 
welbekende rijen tafels en stoelen: dat 
is iets wat in de komende maanden nog 
gaat gebeuren. 

Brand New Day
De oplevering zelf gaat gepaard 
met de overdracht van een grote 
symbolische sleutel, die onder andere 
door de momenteel oudste leerlinge 
wordt overgegeven aan de jongste 
toekomstige brugklasser van het 
nieuwe ‘Dr. Knippenbergcollege’. Met 
het nieuwe gebouw verdwijnt namelijk 
het koppelstreepje uit de naam van de 
school. Daarbij wordt er vanaf komend 
jaar gewerkt met een flexrooster, 
waarover later meer duidelijk zal 
worden. Voor nu wordt met een 
coronaproof toost de nieuwe start voor 
het Dr. Knippenbergcollege ingeluid 
met het lied ‘Brand New Day’ uit de 
musical The Wiz. 

Directrice Jule Frantzen en leerlingen Lauren en Sven met de ‘sleutel’ | F Floortje Jansen

Het atrium van het nieuwe schoolgebouw | F Floortje Jansen

Houdoe!

Hebben jullie hier al van geheurd? 
Ik was het al een paar keer tegen-
gekomen en afgelopen week ben ik 
bij  Helmond Marketing langs ge-
wist om me hullemaal op de hoog-
te te laten stellen wat het precies is. 
Ik ben nou eenmaal naaiskierig. 
Het is echt keileuk en bestemd vur 
2 leeftij dscatogorieën, kinderen 
van 6 tot 18 jaar. Sommige activi-
teiten zij n ook leuk om met het hele 
gezin te doen. 
Even uitleggen wat het inhoudt. 
Het is een online platform met di-
gitale activiteiten vur alle jonge-
ren uit Helmond. Jongeren kunnen 
hier gratis deelnemen aan keileu-
ke events, demo’s, games, festivals, 
workshops en andere online acti-
viteiten. Kiek maar eens op www.
helmond-hangout.nl voor meer 
informatie. En wat ge allemaal 
kunt doen.
Vur niks ga mistal de zon op maar 
dit is toch echt vur niks. Het is een 
initiatief van, een hille mond vol, 
ondernemers, City Events, Cen-
trummanagement en mogelij k ge-
maakt door gemeente Helmond. 
Mee dit kunnen we zeggen, Hel-
mond is een Jeugdvriendelij ke 
Stad.
Wat kunde zoal doen? Wa dochte 
van een digitale meeting met onze 
burgemeester of met onze beroem-
de bokser Nieky Holzken. Maar 

een leuke pubquiz staat er ook bij  
of armbandjes maken. Als ouder, 
opa en oma, is het ook leuk om mee 
te doen/kij ken met je kind of met 
het hille gezin, er zitten toch zon 
leuke activiteiten bij . Ik vind dit 
echt Helmond op zij n best. Hoe cre-
atief en van deze tij d.
Sommige activiteiten zitten bin-
nen no time vol, zoals koken met 
onze sterrenkok Jermain de Roza-
rio of een workshop van die grote 
ij sco’s maken met van alles erop. 
De benodigdheden worden indien 
nodig ook verzorgd door de gever 
van de workshop. En alles is echt 
vur niks, zodat echt iedereen mee 
kan doen, zo hoort het ook. Ga 
zeker eens kij ken online wat je al-
lemaal kan doen en attendeer de 
(klein)kinderen op dit hele leuke 
initiatief: Helmond Hangout. 
En dan heb ik nog iets te melden. 
Yeahhhhhhh, de mert is weer 
compleet, de winkels zij n weer al-
lemaal open en we kunnen weer 
terrassen, hoe �ij n is dat. Ga nou 
nie allemaal tegelij k, want dat we 
nog echt op moeten letten is zeker 
een ding. Hou je aan de regels, dan 
kunnen we samen zorgen dat het 
ook open blij ft. Tot ziens op de mert 
of in de stad, want dat zij n toch de 
plekken waar ik hullemaal in men 
element ben. 
Fij n weekend,

Helmond Hangout  
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BMW 3-serie 320i Executive Automaat 2012
Leder, Navigatie, Pdc voor + achter, 
Cruise control, € 199 p/m 13.445

Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2009
93Dkm, Leder, Stuurverw., Cruise control, 
Trekh., Panodak, Climate Airco, € 149 p/m 9.445

Peugeot 208 1.2 VTi Blue Lease Executive 2014
Cruise control, Climate airco, BlueTooth, 
Trekhaak, USB, Pdc, € 139 p/m 7.945

Fiat Punto Evo 0.9 TwinAir Sport 2013
Cruise control, Climate control, BlueTooth, 
17" LM velgen, Parkeersensor, € 129 p/m 6.445

Kia Picanto 1.0i 2008
Airco, 5-Deurs 3.945

Kia Ceed 1.6i Executive 2014
55Dkm,18 inch, Trekhaak, Climagte 
control, Cruise control 12.945

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

Kia Niro 1.6i Hybride Automaat 2016
Climate conrol, Navigatie + Camera 16.945

Opel Adam 1.0i Turbo 2017
48Dkm, Airco, Cruise control, 
Limited edition 11.445

VW Golf Sports Van 1.2i Highline 2014
Automaat, Navigatie, Cruise control 15.445

Kia Picanto 1.2i GT Line 2017
Leder, Navigatie + Camera, 16Inch 12.445

Renault Scenic dCi Energy Dynamique 2012
105Dkm, Navigatie, Camera, Hoge instap, 
Zee goede staat, € 139 p/m 9.450

Suzuki Vitara 1.6 Automaat 2017
High Executive, 67Dkm, 1ste Eigenaar, 
Luxe uitv., Navigatie, Panodak, € 299 p/m 20.450

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

Citroen C4 Picasso 1.6 THP Intensive 2013
114Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie, Ca-
mera, Hoge instap, Trekhaak, € 169 p/m 11.450

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2019
21Dkm, Fabrieksgarantie, Luxe uitv., Navi-
gatie, Camera, Hoge instap, € 259 p/m 17.450

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en financieringen. 
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 financiering!  

(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!

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
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Je bent terug in Helmond voor een 
examen voor de studie psychologie. 
Waarom ben je naast coachen terug 
in de schoolbanken gegaan?
“Ik heb altijd al een interesse gehad voor 
psychologie en nu met de COVID-19 
situatie heb ik de kans aangegrepen om 
een bacheloropleiding te gaan volgen, 
om mezelf verder te ontwikkelen.”

Voor het examen moet je niet 
alleen terug naar Nederland, maar 
bovendien in quarantaine?
“Dat hoort helaas bij de huidige situatie. 
Ik ben het Fletcher Hotel in Helmond 
dan ook ontzettend dankbaar voor 
het aanbieden van een verblijf in hun 
fantastische hotel gedurende deze 
periode. Ontzettend mooi gebaar 
van een van de sponsoren van de 
stichting Helmondse Sporthelden. 
En een prachtig voorbeeld van goede 
samenwerking.”

Voordeel van een examen in 
Nederland is dat de familie je 
eindelijk ook weer kan zien.
“Ik ben natuurlijk vaak onderweg voor mijn 
werk, dus ik ben altijd erg blij als ik tijd met 
mijn familie kan doorbrengen. Door het 
examen in eigen land kan ik eindelijk ook 
mijn familie weer eens zien zonder Zoom.”

Je bent momenteel werkzaam als 
bondscoach in Slowakije. Liggen de 
tickets voor Tokyo al klaar?
“Op het moment hebben we een 
damessingel-speelster, Martina Repiska 
en ze staat er goed voor om zich te 
kwalificeren. Honderd procent zeker 
is het nog niet, maar we hebben nog 
ongeveer anderhalve maand de tijd 
om ervoor te zorgen dat ze haar positie 
verstevigt.

Je was als coach eerder werkzaam 
in Denemarken en Zwitserland. Is 
Slowakije dan een stap terug?
“In mijn ogen niet nee. Het is mijn eerste 
baan als Head coach, dus dat is al zeer 
speciaal voor mij.
Het is een uitdaging om te proberen 
badminton in Slowakije te ontwikkelen. 
Er is veel talent en we werken eraan om 
een goede structuur op te zetten, zodat 
het talent zich de komende jaren steeds 
beter kan ontwikkelen.”

Je was zelf actief op de Olympische 
Spelen van Sydney 2000. Hoe 
dierbaar is die herinnering?
 “Dat zal altijd een speciaal plekje in mijn 
hart hebben. De Olympische Spelen 
zijn het allerhoogste podium waarop je 
als sporter kunt acteren. Dat zijn hele 

kostbare momenten. Die draag ik voor 
altijd bij mij.”

Welke kansen heeft het 
Nederlandse badminton in Tokyo?
“In juni van dit jaar weten ze pas wie 
definitief gekwalificeerd is. Zoals het 
er nu voorstaat, zal Nederland met 
een mixed dubbel, damesdubbel 
en een herensingel later dit jaar 
vertegenwoordigd zijn in Tokyo.

Ik denk dat de mixed (Selena Piek 
en Robin Tabeling) zeker voor een 
verassing kan zorgen en de herensingel, 
Mark Caljouw, zal zijn halve finale plek 
bij de All England van dit jaar graag een 
vervolg willen geven.”

Je bent in 2020 benoemd tot 
één van de acht Helmondse 
Sporthelden. Wat deed die 
waardering je?
“Het was een behoorlijke verrassing 
toen ik door stichtingsvoorzitter Frans 
Stienen werd benaderd. Het kwam 
totaal onverwacht. 

Ik vind het een hele eer en ben ook 
enorm trots dat ik in mijn geboortestad 
tot één van de acht Helmondse 
Sporthelden behoor.

Judith Meulendijks als voorbeeld 
voor de volgende generaties. Hoe 
klinkt dat?
“Een beetje raar, om heel eerlijk te zijn, 
omdat ik niet graag op de voorgrond treed, 
maar natuurlijk klinkt dat goed in de oren. 
Het geeft me een trots gevoel om iets voor 
de jeugd, de stad en mijn sport te kunnen 
betekenen door het evenement met mijn 
naam. Al vind ik het nog steeds vreemd 
om over een evenement met je eigen 
naam te praten. Ik zie en voel mijzelf 
namelijk geen held. Die titel hebben 
anderen mij geschonken.”
  
Hoe snel ben je als topsporter 
vergeten?
“In mijn ogen veel te snel. Misschien niet 
voor de sportliefhebber, maar ik vind dit 
niet zo erg haha. Ik sta daarom volledig 
achter de doelstelling van Helmondse 
Sporthelden om sporters uit de stad te 
gebruiken als voorbeeld naar volgende 
generaties. En zeker het gedeelte van 
kansarme kinderen in Helmond vind ik 
heel belangrijk.” 

Je evenement had aanvankelijk in 
maart als eerste van de stichting 
moeten worden gehouden. Het 
wordt nu zondag 21 november?
“Het was toen niet verantwoord en 
mogelijk om het in maart van dit jaar te 
houden vanwege de COVID-19 situatie. 
Als het doorgaat in november, moet 
iedereen zich veilig voelen, zodat we 
allemaal gezond blijven. Gezondheid 
staat voorop, dus laten we hopen dat de 
situatie tegen die tijd is verbeterd. Maar 
zondag 21 november staat al met een 
kruis in mijn agenda.”

De Judith Meulendijks Open moet 
geen traditioneel jeugdtoernooi 
worden?
“Ik hoop zeker dat het een jaarlijks 
evenement wordt, waarin we met elkaar 
kinderen blijven stimuleren. Niet alleen 
om te gaan badmintonnen, maar om te 
gaan sporten en gezond te blijven. Ik kijk 
er naar uit om veel kinderen van vier tot 
en met twaalf jaar op mijn evenementen 
actief te zien. Te zien lachen en plezier 
te beleven aan sport. Ik heb altijd veel 
plezier aan mijn sport beleefd en dat 
gevoel wil ik graag overdragen.”

Er mogen ook kinderen zonder 
badmintonervaring meedoen. 
Het is dus een evenement voor 
iedereen?
“Absoluut. Iedereen die al lid is van een 
club is welkom. Maar ook kinderen 

die nog nooit een badmintonracket 
hebben vastgehouden. Of op vakantie 
badminton hebben gespeeld en 
nieuwsgierig zijn geworden, zijn op het 
evenement van harte welkom.”

Je oude club HBC Phoenix en 
ook de badmintonbond gaan 
meewerken aan het evenement?
“Fantastisch. Daar is het uiteindelijk 
allemaal begonnen. Ik kan mij daarom 
goed verplaatsen in de doelgroep van de 
Judith Meulendijks Open. Zo ben ik ooit 
zelf ook begonnen. 
Niet om een topper te worden, 
maar in eerste instantie om lekker te 
badmintonnen. Leuk bezig te zijn en lol 
te maken met andere meiden.”

Helmondse Sporthelden wil 
kansarme kinderen extra kansen op 
sport bieden. Sta je achter die visie?
“Absoluut, daarom heb ik ook meteen 
toegezegd en mijn deelname bevestigd. 
Iedereen moet in een land als Nederland 
kunnen sporten. Een lidmaatschap van 
een vereniging mag nooit een vorm van 
luxe worden. 

De formule van Helmondse Sporthelden 
klopt. Het mag daarom ook wel gezegd 
worden dat alle Helden uit de stad zich 
daarom kosteloos hebben verbonden 
aan het initiatief. Zo leveren we allemaal 
ons aandeel aan een prachtig initiatief.” 

Je hebt zelf op de Jozefschool in 
Helmond gezeten. Zou het niet leuk 
zijn als juist die school met veel 
kinderen aanwezig is?
“Dat zou inderdaad leuk zijn, maar dat is 
al zo lang geleden. Ik denk niet dat ik nog 
iemand van de leraren zal herkennen. 
Maar je oude school blijft, net als je 
eerste club HBC Phoenix, altijd een 
speciaal plekje innemen.”

Je gaat er alles aan doen om op je 
eigen evenement aanwezig te zijn?
“Ik ben 100 procent zeker van de partij. 
Ik wil op zondag 21 november niemand 
teleurstellen. Kinderen die naar iets 
uitkijken, moeten er van op aan kunnen 
dat je er dan bij bent.”

Ten slotte, hoe staat je er voor het 
examen voor?
“Ik heb nog een kleine week om de stof 
door te nemen. Ik ga mijn best doen 
en dan zullen we zien. Studeren is net 
als topsport. De voorbereiding bepaalt 
bij voorbaat een groot deel van het 
resultaat.”

Evenement Helmondse badmintonster
in agenda op zondag 21 november

Bondscoach Judith Meulendijks via Fletcher Helmond terug in schoolbanken 

HELMOND Judith Meulendijks is even terug in Helmond. Niet voor badminton, 
maar voor studie. De bondscoach van Slowakije studeert naast haar baan ook psychologie en 

moet daarvoor examen doen. Compleet met alle Covid 19-regels, dus vooraf in quarantaine. 
Tussen de laatste voorbereidingen had de geboren Helmondse, één van de acht Sporthelden 

van de stad, tijd voor een paar vragen.  

F | Fast Forward

‘ t Lupke

Den Haag hou op met steggelen, 
ga weer BESTUREN!
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De Kia e-Niro
Proefrit aan huis ook mogelijk

De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km of 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. Genoemde consumentenadviesprijs in combinatie met de particuliere Kia EV subsidie is geldig op de aanschaf van een nieuwe Kia e-Niro 
modeljaar 2021 met uiterste orderdatum 30-06-2021. De Kia EV subsidie wordt toegepast op de consumentenadviesprijs, de fiscale waarde blijft ongewijzigd. De Kia EV subsidie heeft geen effect 
op de bijtelling. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

20 x 
Uit voorraad 
leverbaar

씲

Vanaf

Incl. 씲 4.000 Kia EV bonus

31.995

씲 p/m

Of Private Lease vanaf

Inclusief:
僅 Aankoop zonder 
   aanbetaling
僅 Onderhouds- en 
   reparatiekosten
僅 24-uursservice
僅 All risk verzekering
僅 Wegenbelasting
僅 Navigatie updates

349 

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond,
Tel. (0492) - 558 970 | kia-vdns.nl
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Een digitale ervaring rijker als alternatief in coronatijd

Koffi  e met een Tablet legt uit 
hoe je foto’s verstuurt

HELMOND Je smartphone is natuurlijk niet alleen bedoeld om mee te bellen. De jeugd weet daar alles van. Maar voor wat ou-
dere mensen is het wel fi jn om te leren hoe dat werkt. Bij ‘Koffi  e met een Tablet’ worden maandelijks functies uitgelegd, zodat 
het makkelijker is om die ook te gebruiken. Deze maand zie je hoe je foto’s gemakkelijk doorstuurt via WhatsApp. Het fi lmpje is 

opgenomen in de Bibliotheek en wordt uitgezonden op de lokale tv-zender Dit is Helmond.

‘Koffie met een Tablet’ is van oorsprong 
bedoeld als een serie bijeenkomsten 
waarbij 55-plussers iedere maand 
kennismaken met een nieuw digitaal 
thema, in gezelschap en met een kop 
koffie. Samenkomen kan nu niet. 

Daarom is gekozen om op de lokale tv-
zender Dit is Helmond de onderwerpen 
uit te zenden.
Eerder zijn al twee uitzendingen geweest 
over inloggen, online boodschappen 
doen en over beeldbellen. In de week van 

3 mei zal de uitzending gaan over hoe 
je foto’s kunt delen in een WhatsApp-
bericht. Dit wordt stapsgewijs 
uitgelegd, zodat je het zelf ook kunt.  De 
uitzendingen op Dit is Helmond-tv zijn 
in de week van 3 mei van maandag tot 

vrijdag om 10.30 uur en om 14.30 uur. 
De filmpjes zijn ook terug te kijken via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
koffiemeteentablet

Digitale kaart
Van elk onderwerp is een digitale 
kaart gemaakt door studenten van het 
ROC Ter AA. Op de kaart worden de 
stappen met afbeeldingen uitgelegd. 
Leden van de KBO krijgen deze kaart 
thuis. De kaart is ook op te halen bij de 
Bibliotheek in Helmond en staat op de 
website van de KBO Kring Helmond: 
www.kbo-kringhelmond.nl

Fysieke bijeenkomsten als het weer kan
Fysieke bijeenkomsten kunnen nog niet, 
maar wat in het vat zit, verzuurt niet. 
Zodra het weer kan, gaat ‘Koffie met een 
Tablet’ van start op vier locaties, met 
nieuwe onderwerpen. Uiteraard met 
koffie! Ook kunnen leerlingen van het 
ROC Ter AA de aanwezigen dan helpen 
met hun smartphone of tablet. Er zijn 
in 2020 enkele proefbijeenkomsten 
geweest en de deelnemers waren 
enthousiast.

Zelf nu al digitale vragen?
Iedereen met digitale vragen kan bellen 
naar het digitale spreekuur bij de 
Bibliotheek Helmond, op maandag tot 
en met zaterdag van 10.00-13.00 uur 
(0492 52 22 20). 
Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, 
waar op werkdagen van 09.00-17.00 
uur digitale vragen beantwoord worden 
(0800 1508). Beide services zijn gratis 
voor iedereen.
‘Koffie met een Tablet’ is een mooie 
samenwerking tussen de KBO Kring 
Helmond, de gemeente Helmond, de 
Bibliotheek Helmond-Peel en afdeling 
Zorg&Welzijn van het ROC Ter AA. 
Samen bedachten zij het project 
waarbij mensen laagdrempelig meer 
te weten kunnen komen over digitale 
mogelijkheden. Zowel voor mensen 
die een smartphone of tablet hebben, 
als voor mensen die hier niet over 
beschikken maar wél willen zien hoe het 
werkt. Lokale omroep DitisHelmond-TV 
is te bekijken via: Ziggo kanaal 36; KPN 
kanaal 1429; Breedband Helmond 
kanaal 130. Buiten Helmond kun je de 
uitzendingen volgen via internet.

F | Bibliotheek Helmond-Peel

Alle bewegingsvrijheid die je zoekt 
Kiezen tussen elektrisch rijden of lang 
rijden hoeft niet meer. Ga je voor de Kia 
e-Niro, dan ga je voor zorgeloos rijplezier. 
Door de combinatie van een actieradius 
tot 455 kilometer en een snellaad-
functie krijg je met deze aantrekkelijke 
crossover alle bewegingsvrijheid die je 
zoekt. De verrassend ruime laadbak 
en de slimme features maken de 
e-Niro bovendien de meest praktische 
elektrische auto in z’n klasse. 

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer 
compleet. Zo wordt de auto onder andere 
geleverd met adaptive cruise control, 8“ 
audio display met achteruitrijcamera, 
climate control, elektrische handrem en 
vermoeidheidsherkenning. Bovendien 

kun je met het geraffineerde ambient 
light kiezen uit zes kleurinstellingen die 
precies passen bij je stemming. Dat 
wordt grenzeloos genieten, met respect 
voor de natuur. 

7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia 
boven alles. Daarom wordt de Kia e-Niro 
geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel 
zo’n prettig gevoel.

Aantrekkelijke tarieven bij 
VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieuwe 
Kia e-Niro al verkrijgbaar vanaf € 
35.995,00. Liever zorgeloos rijden voor 
een vast bedrag per maand? Ook dat 
kan. Voor € 349,00 per maand rijd je 
een gloednieuwe Kia e-Niro, zonder 

onverwachte kosten (zie kader). Dit 
is inclusief verzekering, belasting en 
reparatie- en onderhoudskosten. Ook 
een laadpaal is eenvoudig te regelen 
via VDNS Kia Helmond. Bij aflevering 
zorgen we voor een laaddruppel 
waarmee je overal in Europa je auto 
kunt opladen.

Breng een bezoek aan de showroom 
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro? 
VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 20 
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad. 
Je bent dus verzekerd van een snelle 
levering. Uiteraard kun je zonder 
afspraak naar onze showroom komen, 
maar onze voorkeur gaat uit naar het 
maken van een afspraak, zodat je 
gegarandeerd een proefrit kunt maken 
en onze verkoopadviseurs je te woord 

kunnen staan. Voor een vrijblijvende 
proefrit of advies op maat kun je 
telefonisch een afspraak maken via: 
0492 588 970. 

Actie VDNS Kia Helmond: Kia e-Niro voor € 349,00 per maand
(Private Lease) of met € 6.000,00 korting! 

Ontdek ‘m nu zelf 

HELMOND De Kia e-Niro was in 2020 de bestverkochte elektrische auto. Niet zo gek, de e-Niro overtuigt door grenzeloos 
comfort, ruimte voor het hele gezin en een actieradius tot maar liefst 455 kilometer. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de 

showroom van VDNS Kia Helmond. De 100% elektrische e-Niro is daar verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs of een laag 
Private Lease maandbedrag. 

Private Lease
Kies je voor Private Lease, 
dan kies je voor zekerheid. 
Voor een vast maandbedrag 
rijd je een goednieuwe auto. 
In die prijs zit inbegrepen: 
aanschaf, rente, reparatie- 
en onderhoudskosten, 
allriskverzekering, 
inzittendenverzekering, 
24-uursservice, 
wegenbelasting en btw! 
Tevens is inkoop van je 
huidige auto mogelijk en zeer 
interessant.

F | VDNS Kia
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Try it. Wear it. Love it.
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Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

A.S. ZONDAG GEOPEND 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR ZEER 

VEEL AANBIEDINGEN OP HET GROOTSTE ASSORTIMENT UIT DE REGIO

GERANIUMS 
hangend en staand. Vaste lage prijs 

€ 0.95 per stuk

GROTE HANGPOTTEN 
met 7 planten 

€ 15.95 per stuk

ZONDAG GEOPEND 10.00 - 17.00 uur 

WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

EASY POT 
Hangpot met 

waterreservoir, 27 cm, 
met 7 verschillende planten

VOLOP 
GERANIUMS € 1.00

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

BIOLOGISCHE 
TOMATENPLANTEN (geënt)

BIOLOGISCHE 
KOMKOMMERPLANTEN (geënt)
Ook diverse biologische groente- en kruidenplanten

(STEK)PERKPLANTEN 
KUIPPLANTEN

G E R W E N

Tuindersbedrij f 
André van Rooij 

Momenteel houden we ons bezig met het kweken 
van perkgoed. U kunt bij ons terecht voor een 
groot assortiment perkplanten. Denk hierbij aan 
(stek)perkplanten, geraniums en kuipplanten. Een 
grote aanrader zijn onze hangpotten. Sinds 2012 
werken we met een easy-pot. Dit is een pot van 27 
cm doorsnee met een ingebouwd waterreservoir. 
Door dit reservoir droogt de plant veel minder 
snel uit. Bij onze hangpotten komt u alle mogelijke 
kleurencombinaties tegen.

In deze moeilijke tijd van het coronavirus willen we 
onze klanten zoveel mogelijk tegemoet komen. We 
zijn normaal geopend en hebben onze maatregelen 
genomen in verband met het coronavirus. 

Daarnaast hebben we een assortimentslijst 
samengesteld welke u kunt vinden op onze website: 
www.andrevanrooij.nl. Dit geeft u de mogelijkheid 
om de planten online of telefonisch bij ons te 
bestellen. Afhalen of eventuele bezorging in overleg. 
Daarnaast bieden wij onze klanten de mogelijkheid 
om een afspraak te maken buiten de reguliere 
openingstijden. Dit is speciaal voor klanten die 
liever niet overdag komen als er ook andere klanten 
aanwezig zijn. Dit geldt alleen op doordeweekse 
dagen en altijd alleen op afspraak. 
Wij hopen u snel een keer in onze kwekerij te mogen 
begroeten. Onze kwaliteit en service naar onze 
klanten is voor ons erg belangrijk, want we zien u 
graag terug.

REGIO Wij zijn André & Cindy van Rooij, eigenaren van Tuindersbedrijf André 
van Rooij. Wij zijn gevestigd in Gerwen. Alweer 20 jaar geleden, namelijk op 30 

april 2001, hebben wij de deuren van ons bedrijf geopend en we bestaan dit 
jaar dus 20 jaar. Helaas kunnen we dit op dit moment niet echt vieren, maar we 

hopen dit op een ander tijdstip alsnog te kunnen doen. 

André en Cindy | F Tuindersbedrij f André van Rooij 
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De prijsuitreiking, die plaatsvond in 
een televisiestudio in Duisburg, werd 
afgetrapt met imposante gitaarriffs, 
indrukwekkende zangkunsten en 
coole beatbox-geluiden van muzikant 
August Klar. Er waren in totaal zeven 
prijzen te vergeven, verdeeld over vier 
categorieën: ‘Nederlandse scholen’, 
‘Duitse scholen’, ‘Partnerscholen’ 

en ‘Bijzondere inzendingen’. De 
concurrentie was groot, want in totaal 
hebben 368 Nederlandse en Duitse 
scholieren meegedaan, die samen 21 
inzendingen hebben ingeleverd. 

Door de coronapandemie konden 
de deelnemende scholieren en 
docenten niet fysiek aanwezig zijn bij 

de prijsuitreiking, maar slechts per 
livestream deelnemen – maar dat 
deed geen afbreuk aan de feestelijke 
stemming. Presentatrice Sina Kuipers 
presenteerde het geheel in het Duits en 
het Nederlands en ging in gesprek met 
studiogasten. Na de bekendmaking van 
de winnaars videobelde ze bovendien 
steeds met de winnende scholieren.

De beste Europeanen komen voort 
uit grensoverschrijdend leren
De Euregio Rijn-Waal heeft de 
Scholenwedstrijd in samenwerking 
met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
regering van de Duitse deelstaat 
Noordrijn-Westfalen georganiseerd. 
Als eerste sprak presentatrice Kuipers 
dan ook via een beeldverbinding met 
dr. Stephan Holthoff-Pförtner, minister 
van Europese Zaken van Noordrijn-
Westfalen. Op de vraag waarom 
de Noordrijn-Westfaalse regering 
de Euregionale Scholenwedstrijd 
ondersteunde, legde hij uit: “Jonge 
mensen die bewust grensoverschrijdend 
leven, worden de beste en meest 
overtuigende Europeanen. En het is 
geweldig om met iemand in zijn eigen 
moedertaal te kunnen communiceren. 
Daarmee creëren we een diepere 
band dan wanneer er een vertaler als 
tussenpersoon optreedt.” 

Daarna betraden Heidi de Ruiter, 
projectcoördinator van de Euregio 
Rijn-Waal, en Margot Ribberink, 
meteorologe en tevens jurylid van 
de Scholenwedstrijd, de studio. De 
Ruiter benadrukte de rol van de 
Scholenwedstrijd in het kader van ‘meer 
saamhorigheid in Europa’. Het thema 
van de Scholenwedstrijd van dit jaar, 
duurzaamheid, was volgens haar een 
thema dat jongeren grensoverschrijdend 
aanspreekt. “We hebben daarnaast 
vastgesteld dat Nederland en Duitsland 
heel verschillend hiermee omgaan. 
Het thema was daarom perfect voor 
de Scholenwedstrijd – zo kunnen de 
jongeren van elkaar leren.”

‘Meesterwerk’ van Jan van Brabant 
College en partnerschool
Aansluitend werden de winnaars van 
de Scholenwedstrijd bekendgemaakt. 
In de categorie ‘Partnerscholen’ won het 
Jan van Brabant College uit Helmond 
samen met het Städtische Gymnasium 
uit Straelen de eerste prijs. Volgens 
jurylid Ribberink hadden de twee 
scholen met hun grensoverschrijdende 
inzending een ‘meesterwerk’ ingeleverd. 
De partnerscholen hadden samen een 
virtuele tentoonstelling in het Städtische 
Gymnasium ontwikkeld. 

De kijker kon een virtuele route door 
de school lopen en kwam hierbij een 
‘duurzaamheids-ABC’ tegen, dat de 
scholen samen gemaakt hadden. Van 
de A van Afval tot de Z van Zukunft 
(toekomst): bij elk onderdeel van de 
tentoonstelling was er een bijdrage over 
de thema’s klimaat of duurzaamheid te 
zien, waardoor de kijker geïnspireerd 
werd om ook duurzamer te leven. De 
creativiteit kende hierbij geen grenzen: 
er waren video’s gemaakt, posters 
ontworpen en podcasts opgenomen. 
En dat telkens in de buurtaal – de 
leeftijdsgenoten uit het buurland 
zorgden ervoor dat de inzending ook 
taalkundig tiptop in orde was.

Met hun inspirerende inzending 
wonnen allebei de scholen een 
duurzaam picknickpakket voor de 
hele klas, dat niet alleen lekkere 
streekproducten bevat, maar ook 
duurzame picknickbenodigdheden.

Duurzame prijzen voor creatieve inzendingen

Jan van Brabant College wint eerste
prijs bij Euregionale Scholenwedstrijd
HELMOND Wekenlang waren scholieren van het Jan van Brabant College uit Helmond druk bezig 

met hun inzending voor de Euregionale Scholenwedstrijd. Centraal stond de vraag hoe Nederlanders 
en Duitsers duurzamer kunnen handelen en van elkaar kunnen leren. In de klas én thuis werd er ge-

brainstormd, geknutseld, opgenomen en gefilmd. Uiteindelijk werd het harde werken beloond: de Hel-
mondse scholieren sleepten tijdens de digitale prijsuitreiking op 21 april de eerste prijs in de wacht.

De prijsuitreiking van de Euregionale Scholenwedstrijd vond plaats in een televisiestudio in Duisburg. 
V.l.n.r. Heidi de Ruiter, Margot Ribberink, August Klar en Sina Kuipers | F Mediamixx

www.janvanbrabant.nl

Helmond twee Gezonde Sportkantines rijker

Iets gezonds erbij
Oscar Prins is kantinebeheerder bij 
Mulo en hij was nogal sceptisch in 
het begin. “Ik vind het goed dat we de 
kinderen en ouders duidelijk maken 
dat gezond eten goed is. Maar als 
kantinebeheerder was ik natuurlijk bang 
voor een daling van de omzet en dat we 
de frituur niet meer mochten gebruiken. 
Dat leek mij echt geen optie.” Vanuit 
Jibb+ werd een introductiebijeenkomst 
georganiseerd tussen Mulo en Team:Fit. 
“Toen Irene van Team:Fit aangaf dat we 
ons aanbod konden behouden, maar 
er iets gezond bij moesten zetten, gaf 
dit veel duidelijkheid. Voorbeelden van 
een gezonder alternatief is bijvoorbeeld 
een zakje popcorn in plaats van chips of 
een tosti van bruin brood in plaats van 
wit. Afgelopen winter hebben we een 

sneeuwpop-challenge gehouden onder 
onze leden. In plaats van een zak snoep, 
hebben we de winnaar een cadeaubon 
voor een leuke activiteit gegeven. Ook 
dat is een betere keuze!”

Verse soep en belegde broodjes
De reacties op het alternatieve gezonde 
aanbod zijn positief. Waar voorheen 
ouders naar huis gingen om te lunchen, 
blijven ze nu langer hangen op het 
sportpark en naar andere wedstrijden 
kijken. “We bieden nu ook broodjes 
aan met vers en gezond beleg. En 
ik heb zelfs een groepje vrijwilligere 
ouders gevonden, die een verse pan 
soep maakt.” Het assortiment bij Mulo 
is groter en meer divers geworden. 
Oscar vindt het belangrijk dat ze als 
sportvereniging laten zien dat ze mee 

veranderen met de toekomst en dat ook 
de ‘mindset’ van hun leden daarmee 
verandert. “Ik praat veel met ouders 
en hoor dan ook dat ze het fijn vinden 
dat ze bij ons in de kantine de gezonde 
keuze kunnen maken voor hun kind. Ik 
heb ook echt zin om met alle ideeën aan 
de slag te gaan. Kan niet wachten tot we 
weer open mogen!”

Samen naar een gezonde generatie
Harrie van Dijk, wethouder sport, reikte 
de certificaten uit aan Mulo Baseball en 
Sportschool MAACH. “Een omgeving 
creëren waarin de gezonde keuze de 
makkelijke keuze is, draagt bij aan de 
gezondere leefstijl van onze inwoners. 
Plekken zoals de sportvereniging, waar 
veel jeugd en jongeren komen, maken 

onderdeel uit van die omgeving. We zijn 
daarom ook heel blij met de inzet van 
Mulo Baseball en Sportschool Maach 
om samen te werken aan een gezondere 
generatie.” Naast de waardering 
voor de gezonde kantine ontving 
Mulo Baseball ook het certificaat en 
waarderingssubsidie voor een Rookvrij 
Sportpark.

HELMOND Op woensdag 21 april kregen Mulo Baseball en 
Sportschool MAACH het welverdiende certificaat ‘Gezon-
de Kantine’ uit handen van wethouder Harrie van Dijk. Het 

certificaat geeft aan dat het maken van een gezondere keuze 
makkelijk wordt gemaakt in deze kantines. In Helmond wer-

ken gemeente Helmond, Jibb+, Sligro en Team:Fit samen om 
ervoor te zorgen dat er nog meer kantines een bewuster 

aanbod neerzetten. 

F | Jibb+



16 vrijdag 30 april 2021 de loop weekkrant HELMOND

Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

A
anbiedingen zijn geldig van 28 april t/m

 4 m
ei 2021 en zolang de voorraad strekt.

A
anbiedingen zijn geldig van 28 april t/m

 4 m
ei 2021 en zolang de voorraad strekt.

Hanging basket
Grote pot 
gevuld met 
diverse 
perkplanten. 
14.99

9.99

Wanderella hangsysteem
Verkrijgbaar in diverse soorten 
perkplanten, 40cm hoog. 14.99

Passiflora
Diverse kleuren 
en soorten, in 
14cm-pot. 14.99

9.99

6.99

Stamfuchsia
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren, in 19cm-pot. ± 
80cm hoog. Excl. sierpot. 
8.99

Dahlia XXL
Heeft prachtige 
grote bloemen. 
Diverse kleuren, 
in 5 liter pot. 
8.99

6.99

9.99

Elke zondag open!

6.99

Reuze vlijtige lies
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 2.49

1.89

Wij zoeken 
Operators Inpak/Productie

Hou je van dynamiek en werk je 
graag samen in een hecht team?
Kijk op www.vanrijsingengreen.com/vacatures of bel 06-13250945

Direct solliciteren? Mail je CV naar vacature@vr-green.com 

Gerstdijk 18, Helmond 

Operators Inpak/ProductieOperators Inpak/ProductieOperators Inpak/Productie
Rely on us.

Voor onze vestiging in Helmond zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste

Expeditie & Magazijn Medewerker
Intern

Flint Group produceert en verkoopt een breed scala aan 
conventionele en UV print inkten, printplaten voor flexografische en 
letterpress applicaties als ook pigmenten en additieven voor het gebruik 
in inkten en andere kleurapplicaties. Wij bieden onze klanten een uniek 
portfolio aan systeemoplossingen en technische ondersteuning. Nieuwe 
producten worden samen met klanten en partners ontwikkelt. Flint Group 
opereert op meer dan 140 locaties wereldwijd en heeft bijna 7.000 medewerkers 
in dienst. 

Op de vestiging in Helmond wordt sheetfed inkt geproduceerd en verkocht en er zijn 
zo’n 20 medewerkers werkzaam.

In deze functie regel je de expeditie & magazijn activiteiten, zodanig dat de 
werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd met in acht name van gestelde 
kwaliteitseisen en orders tijdig op transport worden gesteld.

Werkzaamheden
Wat kun je verwachten binnen deze veelzijdige functie?
• Je draagt zorg voor een tijdige en correcte aflevering van gerede producten. 
• Je beheert de voorraad van het grondstof magazijn.
• Je zorgt voor het verzendklaar maken en afhandelen van de dagelijkse zendingen
• Je zorgt voor orde en netheid in het magazijn en op de expeditie.
• Je werkt volgens voorgeschreven procedures met betrekking tot veiligheid, 
  gezondheid, milieu en kwaliteit.

Profiel 
Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt MBO werk- en/of denkniveau. 
• Je bent vlot in de omgang met collega’s en chauffeurs en kan zelfstandig werken. 
• Je bent rustig van aard en behoudt overzicht. 
• Je hebt een heftruck/ reachtruck certificaat. 
• Ervaring met geautomatiseerd logistiek systeem (SAP) is een pre.

Ons aanbod 
Zoek je een leuke baan in een internationale werkomgeving en kun jij de 
bovengenoemde werkzaamheden aan.... dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Jouw CV en motivatie zien we graag voor maandag 17 mei 2021 
tegemoet. Deze kun je sturen aan 
charlotte.schouw@flintgrp.com of reageer via onze site: 
www.flintgrp.com – join – vacancies
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Helmonds Goud: TV-programma voor senioren
HELMOND De lokale omroep DitisHelmond TV start op 

maandag 3 mei met ‘Helmonds Goud’, een televisieprogramma 
voor senioren (55+). Het programma is een coproductie 

met Jibb+, LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur 
en VBOH. Helmonds Goud brengt beweeglessen, cultuur, 

informatie en amusement van en voor Helmonders. Het is een 
positief programma dat leuk is om naar te kijken, waar je iets 

van opsteekt, van opfl eurt en dat je in beweging zet. 

Het idee voor dit programma is 
ontstaan in de werkgroep Aandacht 
voor Ouderen, waarin ouderenbonden, 
zorginstellingen, LEVgroep, Jibb+, 
CultuurContact en Lang Leve Cultuur 
hun krachten bundelen. Samen 
organiseren zij activiteiten voor 
senioren die door corona op zichzelf zijn 
teruggeworpen. 

“Persoonlijke contacten zijn minimaal 
en veel dagelijkse activiteiten zijn 
weggevallen. Mensen hebben op dit 
moment weinig te doen, ze voelen zich 
vaker alleen en maken zich meer zorgen. 
Dit zien we bij alle leeftijdsgroepen maar 
de angst zit er vooral bij ouderen goed 
in. We kennen gevallen van mensen die 
al een jaar niet meer naar buiten zijn 
geweest”, aldus Hennie de Gooijer van 
VBOH en KBO Bernadette. Renske 
Bartels van LEVgroep vult aan: “Een TV-
programma voor deze groep leek ons 
dé oplossing voor dit moment. Mensen 
kunnen veilig vanuit thuis kijken en 
blijven zo toch in contact met Helmond 
en haar inwoners. Ook denken we dat 
de televisie voor veel mensen op leeftijd 
gemakkelijker is dan online.”

Beweeglessen en cultuur
Jibb+ heeft tijdens de eerste golf 
via DitisHelmond TV beweeglessen 
aangeboden. Berbel van Bree van 
Jibb+: “Senioren die altijd met de 
beweeggroepen meededen, misten het 
enorm. Ze waren heel blij dat ze ‘hun’ 
sportcoaches weer zagen en dat ze weer 
mee konden doen. Sommigen hebben 
de opnames eindeloos teruggekeken. 
We zijn met DitisHelmond gaan kijken 

of we deze lessen professioneler 
en regelmatiger via televisie konden 
aanbieden. De combinatie met een 
breder programma waar ook ruimte is 
voor culturele en informatieve items, 
leek ons in een behoefte te voorzien.”

Vanuit de cultuursector zijn tijdens de 
coronapandemie allerlei initiatieven 
ontstaan. Veel bekendheid kregen 
de OuDdoor concerten rondom 
verzorgingshuizen. Cultuur naar de 
mensen brengen kan heel goed via 
televisie. “We willen prikkelen, ontroeren 
en laten herleven, want dat doet kunst 
& cultuur! Maar ook voorlichting geven 
over hoe je in deze tijd thuis creatief 
bezig kan blijven of juist een nieuwe 
hobby op kan pakken. Maar het liefst 
willen we de mensen straks weer in de 
theaters en musea zien, dus er is ook 
zeker aandacht voor de programma’s 
in de Helmondse culturele gebouwen 
en hoe je daar veilig en samen kan 
komen”, zegt Annique van den Heuvel, 
coördinator van Lang Leve Cultuur, Hart 
voor Ouderen.

Lokale Omroep
DitisHelmond is voortgekomen uit 
Ditisonzewijk en Omroep Helmond, 
allebei met name gericht op wat er in 
Helmond gebeurt. Een tv-programma 
voor een specifieke doelgroep is een 
nieuwe uitdaging. Voor dit avontuur 
hebben ze een professioneel 
programmamaker aangetrokken, Paul 
van Asseldonk, die op dit vlak veel 
ervaring heeft onder andere bij Omroep 
Brabant en DTV Oss. “Een superleuke 
uitdaging om een programma te maken 

voor senioren en dit samen met een 
redactie te doen die is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van verschillende 
Helmondse organisaties. Op deze 
manier hebben we enorm veel 
contacten en knowhow waardoor we 
in staat zijn iets te maken dat mensen 
echt boeit.” 

Financiering
Om Helmonds Goud te realiseren is 
behalve veel tijd ook geld nodig. Joost 
Verspaget, voorzitter van de werkgroep 
Aandacht voor Ouderen, is voortvarend 
te werk gegaan. Hij heeft samen met de 
VBOH diverse Fondsen benaderd om bij 
te dragen. Stichting Steun Welzijnszorg, 
het RABO Coöperatiefonds Helmond 
Peel Noord, de stichting NKV-gebouw, 
het Lambertusfonds, de Rotary 
Helmond Regio en de gemeente 
Helmond hebben inmiddels bijdragen 
toegezegd. Andere fondsen hebben de 
aanvraag in beraad. De deelnemende 
partijen dragen ook hun steentje in de 
kosten bij. 

Het programma is vanaf maandag 3 
mei om 10.00 en 14.00 uur te zien en 
in de avond elk uur. DitisHelmond TV 
vind je op: 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.

Heb je een suggestie voor een onderwerp 
of ken je iemand met een mooi verhaal? 
Stuur een mail naar: helmondsgoud@
ditishelmond.nl of neem contact op met 
Paul van Asseldonk: 06 53 84 96 00.

Aandacht voor Ouderen
De werkgroep Aandacht voor 
Ouderen, een samenwerking tussen 
ouderenbonden, zorginstellingen, 
LEVgroep, Jibb+, CultuurContact en 
Lang Leve Cultuur, 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.

Programmamaker Paul van Asseldonk en cameraman Gerard Slegers van DitisHelmond tij dens de opnames voor Helmonds Goud 
| F LEV Helmond

Chemisch buisleidingentracé 
defi nitief van de baan

BRANDEVOORT Het was al 
meer dan een jaar stil rondom de 
berichtgeving over het chemisch 
buisleidingentracé via Helmond. 
Ondertussen is er het een en 
ander gebeurd. Zo stond het 
buisleidingentracé vorig jaar 
toch weer in het ontwerp van de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Diverse betrokkenen hebben 
hiertegen met succes een zienswijze 
ingediend waardoor dit tracé 
nu ook niet meer in de NOVI is 
opgenomen. Ook de moties die 
kamerlid Regterschot eind 2020 in 

de Tweede Kamer wilde indienen 
om de extra route via Helmond toch 
weer op de kaart te krijgen is op het 
allerlaatste moment afgeblazen. 
Daarnaast heeft het Bewonersteam 
Buizen Brandevoort zich ingezet 
om het tracé uit de gemeentelijke 
bestemmingsplannen te halen. 
Door een goede samenwerking 
met Provincie Noord-Brabant en 
gemeente Helmond is het uiteindelijk 
gelukt om het tracé definitief 
geschrapt te krijgen. Deze week is de 
strook, die al was bestemd voor de 
aanleg van buisleidingen, definitief uit 
de bestemmingsplannen verwijderd.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

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

Coenen, de welbekende familiewinkel uit Helmond opent 1 mei 
haar deuren in het nieuwe pand in de Elzaspassage

De Co van Coenen & Co gaat niet 
alleen over hun compagnon Peter 
de Krom maar ook over de diverse 
samenwerkingsverbanden die ze zijn 
aangegaan met lokale, bekende en 
nieuwe ondernemingen. In een gesprek 
lichten ze graag toe hoe één en ander tot 
stand is gekomen hoe ze de krachten 
hebben gebundeld.

Graag hadden ze 1 mei de opening 
groots gevierd, want ze zijn ongelofelijk 
trots op het resultaat. Maar iedereen 
begrijpt dat de omstandigheden zich 
daar op dit moment niet voor lenen. 
“Maar zoals mijn vader Ed, die in 1954 
de winkel is gestart, altijd zei: Wat in het 
vat zit verzuurt niet. Dus wat ons betreft 
houdt Helmond, en natuurlijk ook onze 
klanten buiten Helmond, dit te goed”, 
aldus Marie-Claire.

Driehonderd vierkante meter 
winkelruimte
De nieuwe winkel telt driehonderd 
vierkante meter (drie keer zoveel als 
het pand aan de Kerkstraat) en biedt 
voor de klant alles op het gebied van 
tafelen, koken, proeven en ervaren. 
Het uitgangspunt is het gebruiken van 
de zintuigen. En daarvoor biedt de 
nieuwe zaak alle mogelijkheden. “Op 
deze manier sluiten we nog beter aan 
bij het bourgondische karakter van 
veel van onze klanten”, vult Peter de 
Krom aan. De nieuwe zaak is helemaal 
ingericht op het gebruiken van de 
zintuigen en het ervaren. Dit is ook 
één van de belangrijkste redenen voor 
de verhuizing en uitbreiding. Verder 
wordt de afstemming qua producten en 
service nog meer klantgericht. Private 
shopping gaat bijvoorbeeld ook tot de 

mogelijkheden behoren. “We willen 
net als toen mijn vader begon ook nu 
de hoge kwaliteit handhaven en onze 
klanten laten voelen dat het om hun 
wensen gaat”, licht Marie-Claire toe.

Er komen ook workshops in 
bijvoorbeeld de kookstudio in de winkel, 
demonstraties van mooie en bijzondere 
merken en onder andere presentaties 
van de nieuwste trends. Dit alles op het 

gebied van lifestyle, koken, tafelen en 
proeven met als uitgangspunt altijd het 
nieuwste van het nieuwste in huis te 
hebben. Helmond is met Coenen & Co 
een juweeltje rijker in de Elzaspassage.

CENTRUM De Elzaspassage in Helmond krijgt er een juweeltje 
bij en wel de winkel van het familiebedrijf Coenen. Direct bij de 
trappen van de parkeergarage en ook van buiten de Elzaspas-
sage bereikbaar, openen Marie-Claire, Joost en hun partner 

Peter de deuren van de nieuwe winkel Coenen & Co.

V.l.n.r. Marie-Claire Coenen, Peter de Krom en Joost Vos voor de ingang van de Elzaspassage waar hun nieuwe winkel gevestigd is
 | F DCI Media René Martens

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)

Internet Marketing  • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Helmond Hangout: 
gratis activiteiten voor de jeugd

Deze tijd saai? Ja best wel, maar gelukkig is er al een beetje meer open. Wist je dat jeugd in 
plaats van thuis saai te hangen jeugd mee kan doen met Helmond Hangout? Activiteiten waarbij 
zij echt iets ontdekken en leren. Al ruim 1000 kinderen hebben de afgelopen weken meegedaan. 

Niet voor niets heeft de organisatie speciale Hangouts voor jeugd van 6-12 jaar en voor 13-18 jaar. 

“Gelukkig worden veel kinderen 
gestimuleerd door hun ouders”, zegt 
Centrummanager Linda Haverkamp, 
“en de wat oudere jeugd meldt zichzelf 
aan.” Logisch ook want er is veel te 
ontdekken. En nog gratis ook! Van sport 
(badminton, boksen, hockey, taekwan-
do), eten, vloggen, creatieve dingen 
maken en ook muziek. De jongeren 
hoeven ook geen angst te hebben er 
niet bij te horen, want iedereen haakt 
gewoon online aan. Even aanmelden 
en je ontvangt de link. Van songwriting, 
oftewel op z’n Helmonds jouw eigeste 
liedje skrijve of op je beste Engels 
natuurlijk, met Dave Vermeulen. Ja, die 
bekende Helmonder die tweede werd 
bij the Voice! Op 1 en 29 mei maak jij je 
eigen lied. Wist je dat Helmond goede 
topsporters heeft? En dat jij het ook in 
je hebt om topsporter te worden? Hoe 
heeft bijvoorbeeld tophockeyer Bob 
de Voogd uit Helmond die top bereikt? 
Hij vertelt het via Zoom op 20 mei. Of 
hoor je liever op 19 mei technische 
tips van Judith Meulendijks? Zij werd 
er Nederlands en Europees kampioen 
badminton mee.  

Sommige Hangouts zijn uitverkocht. 
Dat neemt niet weg dat er de hele 
maand mei nog veel interessante en 
hippe hangouts te boeken zijn.  

Wie huisgenoten wil plagen, of juist wil 
plezieren, kan de 28e ook meedoen met 
Streetbeats. Zorg wel dat je emmers en 
pannen en houten lepels bij de hand 
hebt. En je huisgenoten natuurlijk 
oordoppen. 

Middelbare scholieren, die 12plussers 
dus, hebben hun telefoon altijd in 
handbereik. Maarreh lukt het wel om 
goede foto’s te maken? Gerard van 
Hal, succesvol fotograaf, zegt; “Veel 
dingen zijn de moeite waard om te 
fotograferen, maar je moet ze wel zien.” 
Krijg een nieuwe kijk op fotografie in 
zijn 3 workshops 29 april, 6 mei en 21 
mei. Tahné Klein laat je een verhaal 
maken met foto’s. En als je je telefoon 
eens neerlegt en zelf iets gaat maken? 
Bijvoorbeeld iets heel kleins, maar wel 
heel bijzonders zoals een vlinder? Voor 
deze heb je materiaal nodig, dat je op 
kunt halen in de winkel van Tiendas 
Diferentes. Of ontwerp 30 april je eigen 
Graffiti tag, net zo lang tot het echt jouw 
ontwerp is. Dat past goed bij het leren 
rappen op diezelfde dag, of haak op 6 
mei aan. Enne vals zingen mag op 1 en 3 
mei, al leert Nika van Stiphout hoe je die 
valse noten kunt mijden. 

Bij de Hupdepubquiz kan de hele 
familie meedoen en wordt je kennis 
over Helmond getest. Je kunt zelfs 
met onbekenden meedoen. Uitgaan 

kan bijna weer, in die tussentijd leren 
de 13-plussers van Bobby’s bartender 
op 2 mei hoe ze thuis mmmm-shakes 
maken. Niet vergeten aan te melden 
hoor. 
Hoe vet is het voor een jongen of meisje 
nu de tango al leert dansen en hij of zij 
later de partner ten dans kan vragen? 
Probeer het met een Hangout van 
Dansschool Reniers uit op 4 mei. 
Werkelijk waar, deze opsomming is 
nog lang niet klaar. De hele maand mei 
kan de jeugd de ene dag leren shaken 
of breakdancen, de andere dag even 
fröbelen met armbandjes of in de eigen 
slaapkamer leren ballroomdansen. 
Misschien vind je zoon of dochter 
het wel leuk om te lezen in de Blikkie 
Voorleesbus (eigenlijk voor kleintjes) 
en nu speciaal voor de leesliefhebbers. 
Stoere broer zet zijn eerste stappen in 
de Stand Up Comedy Club. Ouders; 
lachen verplicht hé, je laat hem toch niet 
afgaan? Doe je samen mee met yogales? 
Of ga je voor het eerst portret tekenen. 
Het kan niet op. Allemaal aangeboden 
door Helmondse mensen, voor de jonge 
Helmondse mensen. Ontdekken in 
eigen stad, vanuit eigen huis. 

Wist je dat deze Hangouts speciaal 
door Helmondse ondernemers, 
Helmondse sporthelden, clubs en ook 
project Jeugdvriendelijke Stad van de 
gemeente en het Centrum Management 
is georganiseerd? Met zulke leuke 
hangouts hoef jij jouw Helmond 
helemaal niet uit! Ouders die vragen 
hebben over de Hangouts? Mail naar 
hello@helmond-hangout.nl

De horeca kookt met 
eerlijke producten

De horeca kan hierbij helpen door 
met eerlijke producten te koken. 
Gerechten gemaakt met FairTrade 
label, lokale, biologische of vegan 
ingrediënten. Door de samenwerking 
op te zoeken, lokaal en met FairTrade 
producten te werken, creëren we 
gelijke kansen voor iedereen. Gasten 
kunnen ook een steentje bijdragen 
door in de FairTrade-week de 
deelnemende horeca te bezoeken. 
Elke kop koffie telt, of vraag naar het 
FairTrade-gerecht of -menu.

Helmond FairTrade Gemeente
De Kerngroep FairTrade Gemeente 
streeft ernaar om de titel FairTrade 
Gemeente voor het eind van 2021 
binnen te halen. Het doel is om 
meer bewustwording te creëren 
onder de Helmonders rondom 
FairTrade en duurzaamheid. Hoe je 
zelf kunt bijdragen aan een betere 

wereld. Niet alleen in je eigen stad, 
maar ook daarbuiten. Om de titel 
te behalen moeten aan een aantal 
criteria worden voldaan en een 
van die criteria is dat er voldoende 
restaurants, winkels, bedrijven 
en organisaties aansluiten bij de 
FairTrade-campagne.

Alle deelnemende bedrijven en 
organisaties zullen worden ver-
meld op een speciale website van 
Stichting FairTrade Gemeente 
Nederland. Mocht je als horecazaak 
ook willen bijdragen aan of nog 
beter willen aansluiten bij deze 
actieweek om zo de horeca en de 
FairTrade-campagne in de spotlight 
te zetten, kom dan in contact met 
onze kerngroep, stuur een mail naar 
helmond@ftgg.nl. In diverse media 
zal er aandacht besteed worden aan 
deze FairTrade week.

HELMOND 8 tot en met 16 mei staat de nationale 
FairTrade-week gepland met de focus op de horeca. Met 

FairTrade denkt men al snel aan ontwikkelingslanden, 
waar de boeren en arbeiders worden geholpen voor een 
eerlijke prijs met gelijke kansen. Maar FairTrade kan ook 

lokaal en dichterbij huis.

Ameidewal heeft weer 
nieuwe bitumenlaag 
gekregen
CENTRUM Na vele strubbelingen en ongevalletjes, zijn 
de dure Chinese stenen die op en om de Ameidewal 
waren geplaveid, voor een heel groot deel verwijderd.

Door: Henk van Dijk

Centrum: Het herbestratingsproject, dat jaren terug plaats 
vond op de Ameidewal, heeft toen een enorme som geld 
gekost en vele valpartijen door de opstekende koppen 
van die Chinese stenen. Ze liggen nu voor oud vuil op de 
gemeentewerf. De gemeente heeft echter toch nog de 
stenen, die voor de parkeerstroken dienst doen, laten liggen. 
Nu zijn al die stroken waar de stenen zijn weggehaald en 
ook die van de rondweg, voorzien van een prachtige bitumen 
bedekking. Hopelijk is het met deze actie allemaal een stuk 
veiliger geworden, voor het verkeer en voetgangers. F | Henk van Dijk
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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.

De meeste van onze hoortoestellen zijn nu verkrijgbaar in een oplaadbare 
variant. De meerprijs voor oplaadbaar is bij Van Boxtel nu tijdelijk € 199,- 
voor twee toestellen*. U hoeft dan nooit batterijen te vervangen. Goed voor 
uw portemonnee én voor het milieu!

Deze actie is geldig in onderstaande vestiging t/m 31 mei 2021.

Kies voor het gemak van oplaadbare hoortoestellen

*Vraag naar de voorwaarden. 

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

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

Nooit meer 
batterijen 

vervangen?
Meerprijs

oplaadbaar 

€ 199,-
€299,-van

voor
€299,
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 29 april – 9 mei 2021 / week 17 en 18

Donderdag 29 april 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 1 mei
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Zondag 2 mei 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Toos Huijbers-Adelaars; Jo Werson-van 
Oorschot

Donderdag 6 mei 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 8 mei
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
 Johannes van Hout

Zondag 9 mei 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Riet Lingers-Manders; Maria van den Berg-Jacobs vanwege verjaardag;
11.00 uur Trudokerk Stiphout;

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 2 mei – 9 mei 2021 / week 17 en 18

Zondag 2 mei 11.00 uur Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere 
familieleden, Jac en Trees Jansen Wijnheimer en familie Wijnheimer Roelofs, 
Bernard Bergkamp, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska Kerkhof-
Sijmens, Jeroen Kager, Frans Schepers, Joep Corstens, Piet van de Kemenade, 
Arthur van den Boom.

Zondag 9 mei 11.00 uur Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, 
Gerard de Wit, Christien Coolen-van der Linden, Yvonne Mutsaers-Slegers.

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.

Support your locals en shop nu ook
online bij je favoriete lokale winkeliers op
www.dewinkelvanhier.nl

Waarom winkelen op 
DeWinkelVanHier.nl?

• Veel lokale winkels doen al mee
• Alle producten tegen dezelfde
  prijs als in de winkel
• Gratis bezorging boven de €50,-
• In één keer afrekenen in• In één keer afrekenen in
  één winkelmandje
• Alles in één levering bij je thuis
• Nog duurzaam ook! Minder
  verpakkingen en bezorgritten 

BESTEL AL JE 
BOODSCHAPPEN
NU GEMAKKELIJK
LOKAAL OP
dewinkelvanhier.nl

Op DeWinkelVanHier.nl
koop je gemakkelijk koop je gemakkelijk 
producten (food én non-food)
van verschillende lokale 
winkeliers in één 
winkelmandje! 

Je hoeft maar één keer af 
te rekenen en krijgt alles 
in één levering thuisbezorgdin één levering thuisbezorgd
in Helmond en Deurne!

nu in Helmond en Deurne

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

MS collecteweek van 
28 juni t/m 3 juli 2021:

De opbrengst van de landelijke 
collecteweek is van essentieel belang 
voor de 25.000 mensen met MS in 
Nederland die iedere dag met een 
ziekte moeten leven die hun zenuwen 
letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS 
en de ondersteuning van deze mensen 
moet daarom doorgaan. Help jij ons in 
de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Word coördinator!
Een collectecoördinator is bij ons 
een zeer gewaardeerde spin in het 
web van de collecte. Van het contact 
met de collectanten tot het online 
bestellen van de collectematerialen. 
In plaatsen met veel collectanten is 
vaak ook een assistent-coördinator 
actief zodat de taken verdeeld kunnen 
worden. En uiteraard is er de benodigde 
ondersteuning vanuit de medewerkers 
van het kantoor in Rotterdam. Het is een 
uitdagende en hele leuke vrijwilligersklus 
voor een goed doel!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in 
het afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en beschadigd. 
Hierdoor komen signalen van en naar 
de hersenen niet (goed) door, waardoor 
verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 25.000 
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 
1000 mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e 
en 40e levensjaar. Dat maakt MS de 
meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS Collecteweek 
onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelingen 
en een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met MS.  Meer informatie en 
aanmelden: 

HELMOND Van 28 juni tot en met 3 
juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte van het Nationaal MS 
Fonds plaats. We zijn hard op zoek 
naar een coördinator in Helmond. 
Want zonder coördinator kan de 
collecteweek hier niet doorgaan. 
Hierdoor lopen we veel giften mis. 

Coördinator 
gezocht in 
Helmond!

www.nationaalms
fonds.nl/collecteren

De schrijfwedstrijd voor de volwassenen 
is gewonnen door Annemieke de 
Schepper uit Schiedam, met haar 
verhaal ‘Laatste carnaval’. Bij de 
jongeren won de 18-jarige Sylvie de 
Leeuwe uit Helmond met het verhaal ‘5 
stappen om een hond te krijgen’. 

Bij de wedstrijd voor de volwassenen 
zijn ook een tweede en een derde 
prijs toegekend: Ireen van der Lem uit 
Rotterdam won de tweede prijs met 
het verhaal ‘De grondwerker’ en Tjeerd 
Hilhorst uit Zwolle kreeg de derde 
prijs voor zijn inzending ‘Rotonde’. Alle 
deelnemende jongeren hebben een 
schrijfworkshop aangeboden gekregen.

Een jury onder leiding van Linda 
Modderkolk van het Literair Café 
beoordeelde alle inzendingen; de 
juryleden – naast Linda Modderkolk ook 
schrijver en voormalig stadsschrijver 
Abdelkader Benali, de Helmondse 
schrijver/cabaretier Luc de Graaf en 
Marije Goris namens de bibliotheek 
– moest lang wikken en wegen om 
tot vier winnaars te komen omdat het 
aanbod zo rijk was. In het juryrapport 

schrijft Abdelkader Benali: “Uiteindelijk 
kozen we ervoor om als nummer drie 
‘De rotonde’ te kiezen, het doldwaze 
verhaal van een scholier die geen 
uitdaging uit de weg gaat. De auteur zet 
de handelingen lekker vet, schuwt de 
literaire grootspraak niet en geniet van 
z’n verbale uithalen. Dit verhaal is niet 
fijnzinnig geschreven maar met een pen 
waar de overdrijving en slapstick vanaf 
druipt, tot groot genoegen van de lezer. 
Op de tweede plaats komt een verhaal 
dat wellicht het beste tot uitdrukking 
brengt waar veel mensen in deze tijd 
van verwijdering mee kampen, namelijk 
de eenzaamheid. Het verhaal ‘De 
grondwerker’ leest als een toneelstuk 
voor twee dolende zielen. De jury koos 
voor de eerste plaats een verhaal dat 
het carnavalsfeest kiest als moment van 
samenzijn om een ontroerend verhaal 
te vertellen over afscheid nemen. ‘5 
stappen om een hond te krijgen’, de 
winnende inzending bij de jongeren, 
gaat over iemand die liever een hond 
dan een oma wil. Een filosofisch verhaal 
dat zich afspeelt in een ziekenhuis. Het 
is de verdienste van deze jonge auteur 
dat zij een verhaal over dood met 

zoveel lichtheid weet neer te schrijven 
om ons in het hart te raken.” Helaas 
is het niet mogelijk om een feestelijke 
prijsuitreiking te organiseren. In plaats 
daarvan gaan de drie winnaars online 
in gesprek met Abdelkader Benali en 
Linda Modderkolk. Op een later moment 
hoopt het Literair Café tijdens een van 
de literaire avonden alsnog aandacht 
aan de schrijfwedstrijd te kunnen 
besteden. Met de schrijfwedstrijd 

wilden het Literair Café Helmond en 
mede-initiatiefnemer Marije Goris 
een oude traditie in ere herstellen. De 
wedstrijd werd mede georganiseerd 
door de gemeente Helmond, Bibliotheek 
Helmond-Peel en boekhandel De 
Ganzenveer.  De twaalf beste verhalen 
zijn gebundeld in een boekje, dat de titel 
‘Het moment’ heeft. Het is voor 4 euro 
te koop bij boekhandel De Ganzenveer 
en bij de bibliotheek, beide in Helmond.

Annemieke de Schepper en 
Sylvie de Leeuwe winnaars 

schrijfwedstrijd
HELMOND Maar liefst 130 verhalen werden ingestuurd, toen 
Literair Café Helmond eind vorig jaar een schrijfwedstrijd op-

zette, met als thema ‘Het moment’. Inmiddels heeft de jury zijn 
werk gedaan en zijn de winnaars bekend. 

www.helmondnu.nl
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HELMONDloopjes
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

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 en 
Mikey Verspaget.

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.
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Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

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). 

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,  . 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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

TE HUUR

WWW.HELMONDNU.NL De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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.

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 jaar). info@adcommunicatie.nl
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