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Nieuw boek combineert archeologische vondsten en persoonlijke verhalen 

Helmond in 100 stukskes: vuilnis met verhalen

HELMOND Op 10 mei 2021 verschijnt een boek 
met verhalen bij vondsten uit een vuilstortplaats. De verhalen 
gaan over het dagelijkse leven tijdens de eerste helft van de 

vorige eeuw: de crisisjaren, oorlogstijd en wederopbouw. 
Het boek is samengesteld door Theo de Jong, Anja van den 

Akker en Piet van den Boom en wordt uitgegeven door 
Heemkundekring Helmont.

Bodemsanering en bodemvondsten
Voorafgaande aan het nieuwbouw-
project ‘De Staalmeesters’ is in 2016 
een oude vuilstortplaats gesaneerd. De 
stortplaats lag op de scheiding tussen 
de gemeenten Mierlo en Helmond. 
Inwoners van zowel Mierlo-Hout als uit 

het Haagje in Helmond zullen hier afval 
hebben gestort. 
Kapotte flessen, versleten emaillen 
potten en pannen, huisraad, speelgoed, 
onderdelen van fietsen en vele andere 
vondsten getuigen van het vroegere 
alledaagse leven. 

Verhalen zijn onder andere opgehaald bij Alphonsus in Mierlo-Hout | F Laura Maessen 

Vondsten verbinden generaties
In samenwerking met Kunstkwartier 
gingen schrijvers op zoek naar verhalen. 
Met de bodemvondsten op tafel vroegen 
‘verhaalvangers’ naar herinneringen van 
‘ooggetuigen’. Oudere bewoners van 
woonzorgcentra in Helmond en Mierlo-
Hout herkenden nog veel objecten en 
het gebruik daarvan vanuit hun jeugd. 
Herinneringen werden verwerkt tot 
verhaaltjes en het resultaat is een bundel 
met een bonte verzameling over het 
alledaagse leven tijdens de eerste helft 
van de vorige eeuw. Verhaaltjes van een 
tijd waarin het leven veel veranderde: de 
jaren dertig met crisis en armoede;

(Lees verder pag. 3)

Omslag van het boek | F Theo de Jong
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Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure 2017
51Dkm, Automaat, Navigatie, Camera, 
ECC, Cruise control, € 360 p/m 23.900

Audi Q3 1.4 TFSI CoD Sport Pro Line S 2015
51Dkm, Automaat, Navigatie, ECC, Sport-
stoelen, Cruise control, € 350 p/m 23.445

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend 2017
77Dkm, ECC, Keyless, Stoelverwarming, 
€ 210 p/m 13.650

Kia cee'd Sporty Wagon 1.4 CVVT Seven 2011
134Dkm, Navigatie, Camera, Trekhaak, 
Airco, Cruise control, € 115 p/m 7.450

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

Smart fortwo 1.0 Pure 2017
39Dkm, Airco, Cruise control, Lichtmetalen 
velgen, Zeer zuinig, € 125 p/m 8.250

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Select 2019
21Dkm, Navigatie, Camera, ECC, 
Cruise control, € 330 p/m 21.950

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

Mitsubishi Outlander 2.4 Intro Edition 2WD 2008
Trekhaak, 1500kg trekgewicht, Navigatie, 
Cruise control, Airco, PDC, € 130 p/m 8.450

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2017
74Dkm, Navigatie, Camera, ECC, 
Cruise control, € 250 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

SHOWROOM WEER GEOPEND!

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

Bel: 0492 - 58 89 69 
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl
WhatsApp: 06 - 54 22 02 83
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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

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

(Vervolg pag. 1)

de Tweede Wereldoorlog met onder-
drukking en schaarste, maar ook 
nieuwe contacten en invloeden en de 
naoorlogse Wederopbouwperiode, met 
toenemende luxe en welvaart. 

Grote Archeologie Prijs
Het project ‘Helmond in 100 stukskes’ 
heeft in 2019 de ‘Grote Archeologie 
Prijs’ in ontvangst mogen nemen van 
de Stichting Archeologie & Publiek. 
Deze prijs heeft tot doel het project te 
bekronen dat mensen écht inspireert 
met archeologie. Met deze landelijke 
waardering kreeg het project meer dan 
lokale belangstelling en veel landelijke 
aandacht. Het project is in 2020 
door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) genoemd als één van de 
voorbeelden voor het Programma Faro. 
In opdracht van (demissionair) minister 
Ingrid van Engelshoven worden voor dit 

Programma Faro projecten voorgesteld 
waarbij de waarde van erfgoed mede 
wordt bepaald door burgerparticipatie. 

Verhalenbundel
Het boek bevat een inleiding in de 
historie van Mierlo-Hout gedurende 
de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Vervolgens komen de honderd 
stukskes aan bod en wordt ingegaan 
op de archeologische waarde van 
stortplaatsen. Een uitgebreide bijlage 
bevat foto’s van de mooiste vondsten. 
De opmaak en het drukwerk is verzorgd 
door Adcommunicatie.

Het boek ‘Helmond in 100 stukskes: 
vuilnis met verhalen’, is vanaf 10 mei 
2021 onder andere verkrijgbaar bij 
boekhandel De Ganzenveer, Oude Aa 
49-51, Helmond of te bestellen via 
heemkundekring Helmont:
info@heemkundekringhelmont.nl Voorbeeldpagina uit het boek ‘Helmond in 100 stukskes, vuilnis met verhalen’ | F Theo de Jong

Met meer zelfvertrouwen naar de brugklas 

Ieder kind is uniek en heeft zijn 
eigen talenten. Maar niet ieder kind 
ontwikkelt zich op dezelfde manier en 
in hetzelfde tempo. Kindbegeleiding 
Deurne/Helmond is voor kinderen en 
jongvolwassenen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. 
Karla Beije-Dautzenberg werkt al 
20 jaar met veel plezier op SBO De 
Toermalijn in Helmond. Het is haar 
passie om te werken met kinderen. 
Vooral het werken met kinderen waarbij 
het soms niet allemaal even makkelijk 
gaat spreekt haar aan. Door middel van 
structuur, bewegend leren en ook humor 
toe te passen tijdens de lessen, komen 
kinderen met plezier naar school. Met 
behulp van Mindfulness, Mindset en 

Rots en Water groeit het zelfvertrouwen 
van kinderen. Door kinderen inzicht te 
geven in de werking van het brein, leren 
kinderen dat fouten maken mag. Dat 
ze fouten nodig hebben om tot leren te 
komen.  
Karla vind het fijn om kinderen te helpen 
bij de ontwikkeling, maar zelf staat ze 
ook niet stil. Een aantal jaar geleden is 
ze dan ook een eigen praktijk gestart. 
Allemaal nieuwe dingen kwamen op 
haar af. Zoals het inschrijven bij de 
KVK, het maken van een eigen website, 
Facebookpagina, Instagram, en nog 
veel meer… Kindbegeleiding Deurne/
Helmond werd geboren, het stripfiguur 
Kaatje werd ontworpen. 
Kindbegeleiding Deurne/Helmond heeft 

al veel kinderen uit Deurne en Helmond 
geholpen. Kinderen komen met een 
hulpvraag op leergebied of hebben 
moeite met sociale vaardigheden. 
Samen wordt er dan hard gewerkt, 
waarbij het welbevinden altijd voorop 
staat. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen 
van de kinderen groeit dan ook mee.
Ze verzorgt ook verschillende trainingen: 
faalangsttraining, mindfulnesstraining 
en een brugklastraining. Voor de 
brugklastraining is ze naar het stadion 
van NAC Breda gegaan. In het stadion 
verzorgt Playing for Succes Breda een 
brugklastraining voor kinderen uit groep 
8.  De brugklastraining is bedoeld voor 
kinderen die moeite ervaren op het 
gebied van: zelfvertrouwen, omgang 

met leeftijdgenoten, opzien tegen de 
brugklas, leren contact maken. Daar 
heeft ze een middag meegedraaid en 
informatie opgedaan en vanuit daar is 
ze aan de slag gegaan. Al snel was de 
brugklastraining ‘Met een rugzak vol 
zelfvertrouwen naar de brugklas’ klaar. 
De ruimte ‘Samen leren met Helmond 
Sport’ was beschikbaar. Dus klaar voor 
de start. 
Maar toen kwam corona Helmond 
binnen. Alles lag stil. De focus werd 
gelegd op onze gezondheid, zowel 
lichamelijk als fysiek. Scholen, 

sportclubs speeltuinen en nog meer 
gingen dicht. Sociale contacten werden 
minder. Doordat kinderen veel thuis 
zijn geweest, is de overstap naar het 
voortgezet onderwijs voor sommige 
kinderen nog groter dan de afgelopen 
jaren. Gelukkig kan nu, na ruim een 
jaar, de training van start gaan in het 
Helmond Sport Stadion.  

De eerste groep start op vrijdag 21 
mei om 14.30 uur op Sportpark de 
Braak nr. 7. Aanmelden kan via de site: 
kindbegeleidingdeurnehelmond.nl

HELMOND Groep 8'ers opgelet! De brugklastraining gaat van start in het Helmond Sport 
stadion. Ziet je kind op tegen de brugklas? Heeft het weinig zelfvertrouwen? Maakt het moeilijk 

nieuwe vrienden? Heeft je kind moeite met het omgaan met andere kinderen?  

F | Kindbegeleiding Deurne/Helmond
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gemeente

Sluiting gemeente & afvalinzameling op 13 en 
14 mei   

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt de 
gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven van 
een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op www.helmond.nl.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op donderdag 13 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is donderdag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Hemelvaartsdag: gesloten
• Vrijdag 14 mei open van 10.00 tot 17.00 uur (de dag na Hemelvaart)
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

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

Online op de koffie bij de wethouder 

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

• Dierdonk: woensdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Van den
Waardenburg;

• Helmond-Noord: woensdag 19 mei van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder
Van den Waardenburg;

• Stiphout-Warande: donderdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur met
wethouder Van de Brug;

• Centrum: maandag 31 mei van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder Van de
Brug.

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

   Afvalinzameling

Hulp nodig bij afval scheiden? Maak een
afspraak met de afvalcoach

Zit uw restafvalcontainer nog steeds snel vol? Wilt u uw afval beter scheiden, 
maar weet u niet hoe? Vraag dan hulp aan de afvalcoach.

De afvalcoach bespreekt samen met u hoe u uw afval nog beter kunt scheiden. 
De afvalcoach legt u uit welk afval in welke afvalbak hoort of waar u het mag 
laten.

Afspraak maken
U kunt vanaf nu (gratis) een afspraak maken met de afvalcoach via
www.helmond.nl/contact of bel tijdens openingstijden met het algemene 
nummer van de gemeente: 14 0492. Door corona kan de afvalcoach niet bij u 
thuis komen, maar krijgt u persoonlijk advies via de telefoon. 

Bekendmakingen

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

Egelantier 3 22-04-2021 interne verbouwing 6021111

Brasemlaan 32 23-04-2021 realiseren buitenberging en 6028859 

 terrasoverkapping 

Evertsenstraat 38 / 22-04-2021 vervangen trap 6027057

Tjerk Hiddesstraat 39 

Mierloseweg 86J 18-03-2021 plaatsen containerombouw 5921365

in de voortuin

Vossenbeemd 120 22-04-2021 vestigen detailhandel scooters (tijdelijk)  6025819

Molenstraat 169-171 26-04-2021 legaliseren woonstudio’s 6001749

Aarle-Rixtelseweg 63 27-04-2021 kappen acacia’s 6036875

Engelbrechthoek, kavel HZ10 26-04-2021 oprichten woning en maken uitweg 6033789

Elisabeth van den Boschlaan 4 25-04-2021 plaatsen zonnepanelen op de zijgevel 6032497

Jacob van Wassenaerstraat 38 24-04-2021 vervangen raamkozijnen 5920797

Kloosterstraat 29 23-04-2021 vervangen garagedeur door pui 5454371

De Groene Loper, Zoete Kers,  27-04-2021 oprichten woning en maken uitweg 5610929

kavel 45/A3

Veestraat 35A-35 28-04-2021 verbouwing 2 winkels naar 1 winkel 6040703

met 6 appartementen 

Eikendreef 47-51 28-04-2021 oprichten zorgappartementen 5593851

Lieshoutseweg 55D, kavel I 17-04-2021 wijzigen zijgevel rooilijn 6008425

Karperlaan 29 16-04-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6005587

de Lambertstraat 1 18-04-2021 maken vaste trap naar zolder. 5984905

Houtse Parallelweg 55 30-04-2021 vervangen/uitbreiden erfafscheiding 6046905

Elzehoutstraat 5 30-04-2021 oprichten overkapping 6046237

Laagveld 27 02-05-2021 oprichten carport 6046107

De Groene Punt, Sectie S  124 03-05-2021 plaatsen voetgangersbrug 6050873

de groene punt

de Zellen 6 02-05-2021 maken nieuw pad vanaf de voordeur 6049715

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

Binnen Parallelweg 58B 28-02-2021 realiseren 16e appartement
        en vergroten fietsenstalling

5857051

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

 

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

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Wilt u alle bekendmakingen lezen? 

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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gemeente Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Ewalefoh, I.D.  28-02-1970

Quadt, H.W.  04-08-1967

Maksymowicz, D.  15-01-1987

Azarfane, A.  11-05-1999

Rullis, R.  15-09-1984

Wasyliszyn, A.  21-09-1986

Barabyai, A.  16-07-1992

Janssen, R.A.   22-12-1973

Bekendmaking aanwijzen panden als gemeentelijk monument 
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben op 20 april 2021 besloten om, op grond 

van artikel 3 van de Erfgoedverordening Helmond 2011, de volgende panden aan te wijzen als 

gemeentelijk monument:

• Dorpsstraat 114

• Marktstraat 23-25

• Marktstraat 27

Bezwaar maken 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een 

bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover op www.helmond.nl/bezwaar. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Centrum II – Kanaalzone-Oranjekade”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 10 december 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 61 dB ten 

gevolge van het Oostende en maximaal 55 dB ten gevolge van de Kanaaldijk N.W., hebben 

vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan “Centrum II – Kanaalzone-Oranjekade”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 mei 2021 

gedurende zes weken (t/m 17 juni 2021 ) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 te Helmond. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien 

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

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 7 mei 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

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

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

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

Haverdijk 11 23-04-2021 oprichten xl vaccinatielocatie   2021-x0895

Piet Soerstraat 37 28-04-2021 aanvraag oprit/uitweg  5969267

Noord Koninginnewal 8A  28-04-2021 splitsen woning  5558329  

en 8B 

Jacob v. Wassenaerstraat 38 28-04-2021 kamerverhuur   5684619

De Wolfsputten 5A 28-04-2021 oprichten woning in bestaande schuur  5785931

Zoete Kers 27 30-04-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg  5711011 

Lieshoutseweg 55D, kavel I 30-04-2021 wijzigen zijgevel rooilijn  6008425

Wethouder Ebbenlaan 168 30-04-2021 uitbreiden verloskundigenpraktijk  5795299 

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

Lage Dijk 24 29-04-2021    splitsen pand OLO 5761175 

Verlenging beslistermijn (1)
Horecalocatie: Datum indiening: omschrijving aanvraag Kenmerk:

Braakse Bosdijk 5 5-1-2021 ontwerp-beschikking para  34455900 

  commerciële drank- en horecavergunning 

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze over 

de conceptvergunning naar voren brengen. Voor de bovenstaande aanvraag is de beslistermijn 

met maximaal zes weken verlengd. De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren 

kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen heeft beslist. Verleende 

vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:  

Braakweg 35               07-05-2021                   oprichten woning en maken uitweg 5708311

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken (tot en met 17 juni) voor 

iedereen ter inzage in het (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om 

de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via 

telefoonnummer 14-0492.

Zienswijzen indienen

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

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

worden gericht aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

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

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

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)                   Geboortedatum  

Deaconu, M.  25-081977

Tabaka, M.W.  17-05-1993

Erdos, B.  24-05-1996

Lafatan, U.  06-06-1987

Dlugosz, K.R.  12-03-1988

Geel van, R.W.J.  02-08-1991

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Burgemeester en wethouders van Helmond 6 mei 2021

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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In elk gezin komen wel eens spanningen en problemen voor. 
Dan helpt een steuntje in de rug aan ouders en kinderen. 
We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die zich in willen 
zetten om deze gezinnen te ondersteunen.

Daarvoor zoeken wij dringend vrijwilligers die:
• Zelf opvoedingservaring hebben

• Een dagdeel per week tijd hebben

• Een luisterend oor, emotionele en praktische steun bieden

• En belangstelling hebben voor andere

Humanitas Helmond | 0492-537323
www.humanitas.nl/helmond | home-start.helmond@humanitas.nl

Ben jij onze nieuwe vrijwilliger?
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

 

100 gr voor € 6,95
200 gr voor € 12,90 

ambachtelijk
gerookte 

palingfilet 

Gepelde rauwe
garnalen  1 kilo voor € 12,95 

gestoomde
zalmbuikjes 500 gr voor € 8,95

zeewolf filet  500 gr voor € 9,95 
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Land van de Peel daagt Peellanders uit om op 
pad te gaan in eigen regio met ‘Het mysterie van’ 

Ontdek het mysterie
Niet alleen voor bezoekers van buitenaf 
is de Peel nog relatief onbekend terrein: 
ook voor de Peellander zelf blijft er 
nog genoeg te ontdekken. Door tips 
met elkaar te delen, wordt iedereen 
uitgedaagd om nieuwe ontdekkingen te 
blijven doen en volop te genieten van de 
zomer in het Land van de Peel.

Bekende ambassadeurs
Het startsein van de campagne werd op 
22 april gegeven tijdens de lancering van 
het nieuwe toeristische platform www.
landvandepeel.nl. 

Op deze website en via social media 
namen bekende lokale ambassadeurs 
de afgelopen dagen alvast het voortouw. 
Zo vertelt burgemeester van Someren 
Dilia Blok over goed verborgen vennen 
op de Strabrechtse Heide en tipt de 

Helmondse sterrenchef Jermain de 
Rozario het Buntven in Deurne: "Dat is 
echt nog een stukje magie dat we hier 
hebben, wat echt nog puur natuur is. Ik 
zou daarnaartoe gaan."

Doe mee met ‘Het mysterie van…’
Iedereen is welkom om zijn of haar tip 
in te sturen voor een bijzondere plek in 
de zes Peelgemeenten Helmond, Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Laarbaak en 
Someren. Dat kan een natuurgebied zijn, 
maar ook een favoriet restaurant, een 
museumstuk of andere geliefde plek. 

Deel de tips met een foto of vlog op 
social media via #hetmysterievan en 
#landvandepeel. Inzendingen kunnen 
worden uitgelicht op de kanalen van Land 
van de Peel en in regionale bladen. Onder 
alle inzendingen wordt maandelijks een 
mooie prijs verloot. Voor de maand mei 

is dat een uniek pakket van het nieuwe 
winkelconcept DeWinkelVanHier.nl
met producten van lokale winkeliers ter 
waarde van 100 euro.

REGIO Na een jaar van beperkte reismogelijkheden wordt het 
ontdekken van bijzondere plekken dicht bij huis door veel men-
sen niet langer alleen als noodzaak gezien, maar vooral ook als 
een leuke uitdaging. De Peel is bij uitstek een regio vol verras-
sende plekken en juist de Peellanders weten de unieke plekjes 
te vinden in de omgeving. De regionale marketingorganisatie 
Land van de Peel roept inwoners van de zes Peelgemeenten 

daarom op om hun favoriete plek te delen via social media met 
#hetmysterievan en #landvandepeel.

Buntven, Deurne. Het mysterie 
van Jermain de Rozario (Eigenaar 
restaurant de Rozario in Helmond) 

| F Harold van den Hurk

DeWinkelVanHier.nl is het nieuwe digita-
le winkelconcept waar je producten shopt 
van verschillende lokale winkeliers in de 

Peel in één mandje. Onder alle ingezonden 
tips in de maand mei wordt er een speci-
aal pakket verloot. F DeWinkelVanHier

DE MOOISTE GIFTS VOOR DE MOOISTE GIFTS VOOR DE MOOISTE GIFTS VOOR DE MOOISTE GIFTS VOOR DE MOOISTE GIFTS VOOR DE MOOISTE GIFTS VOOR 

MOEDERDAG

RELAXEN

SPORT

OUTDOOR

BAD&BEACH

FITNESS

WANDELSCHOENEN

• Altijd 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

Sobere Dodenherdenking op 4 mei 2021

Door: Henk van Dijk

Het is jammer, dat we de doden-
herdenking weer niet kunnen beleven 
en herdenken, zoals we dat al vele jaren 
gewend zijn. Aan de oproep van de 
gemeente, om op deze dag bij diverse 
oorlogsmonumenten bloemen te 
leggen, is ruimschoots gehoor gegeven. 

Bij de Sint Jozef Gedachteniskapel in 
het Hortensiapark, werd al vroeg in de 
morgen de vlag halfstok gehangen en 
de herdenkingskrans neergezet. Een 
opmerking die ik hoorde van iemand 
die ook bloemen kwam leggen was: 
“Waarom staat hier nu geen Erewacht 
van Veteranen zoals in vorige jaren, zo’n 
Erewacht geeft toch enig cachet bij de 

dodenherdenking. Het zijn allemaal 
mannen met discipline en weten ook 
anderhalve meter afstand in acht te 
nemen als ze daar in de houding staan.” 
Hopelijk kan dat volgend jaar weer als 
corona het land uit is. De Koninklijke 
Luchtmacht heeft vorig jaar, bij 75 
jaar bevrijding, aan het gehele actieve 
personeel en ook aan alle veteranen een 

badge uitgereikt met de tekst ’75 jaar 
vrijheid, niet vanzelfsprekend’. Omdat 
die tekst nog altijd van toepassing is en 
zal blijven, heb ik het getal op de rand 
aangepast in 76. Ik ben er bovendien 
zelf trots op dat ik een van die 125.000 
militaire veteranen ben, die door 
Nederland zijn ingezet (na de 2e WO) 
tijdens oorlogen en ruim honderd 

vredesmissies in internationaal verband. 
Wij hebben er aan bijgedragen dat hier in 
Nederland en West-Europa de vrijheid is 
behouden en iedereen in vrijheid verder 
kon leven.  
Dat dit wel vele levens van onze 
uitgezonden militairen heeft gekost, 
daar moeten we op 4 mei bij stilstaan en 
mogen we zeker niet vergeten.

HELMOND Het weer maakt het nog allemaal triester dan het al is, op deze memorabele 
Dodenherdenkingsdag 4 mei 2021. Alweer 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog, worden vandaag onze 

oorlogsslachtoffers herdacht. Ook onze gesneuvelde militairen, die op uitzending hun leven hebben gegeven 
voor onze vrijheid waarin wij nu kunnen leven worden hiermee herdacht.

F | Henk van Dij k
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Meulenbroek: wat doen 
we met draagvlak?

Het is een groot goed dat iedere 
Helmonder politiek actief kan zijn. Als de 
gemeente bij mij in de straat de bomen 
wil kappen, dan zou ik daar ook iets 
van vinden. Ik zou goed geïnformeerd 
willen worden en willen weten of ik 
bezwaar kan maken. En als ik geen 
formeel bezwaar kan maken, zou ik een 
brief sturen aan de gemeenteraad en 
handtekeningen ophalen bij de buren. 

Maar als ik als raadslid zo’n brief lees, 
denk ik: misschien zijn er ook wel 
buren, die de bomen willen inruilen voor 
parkeerplaatsen. En hoe kom ik daar 
achter? Er staat niet altijd een bordje 
op de deur ‘voor of tegen de bomen’. 
En ik kan als raadslid ook niet bij iedere 
verandering eisen dat er samen met 
inwoners plannen worden gemaakt, of 
dat er een referendum of enquête wordt 

georganiseerd. Dat zou bakken met geld 
kosten. Alleen al één brief versturen 
aan alle Helmonders kost ongeveer € 
80.000,-.  

Als raadslid vind ik dit een dilemma. 
Uiteraard willen wij als GroenLinks 
voor alle Helmonders een eerlijk en 
transparant proces. Maar we willen ook 
dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar 

is om problemen op te lossen en zaken 
goed te regelen. Wat is wijsheid? Zou het 
een goed idee zijn om meer ambtenaren 
aan te stellen met een communicatie-
opleiding? Daar is nu een tekort aan 
en dan is communicatie al snel een 
ondergeschoven kindje. Moeten we 
niet meer mensen hebben, die weten 
hoe je inwoners bij plannen betrekt? 
Die weten hoe je samen met inwoners 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Het is een raar woord: draagvlak. Het betekent dat mensen achter een idee staan. 
Maar in de Helmondse gemeenteraad gebruiken we het vaak. Soms lijkt het wel het enige waar het over gaat. Is er met de 

inwoners gesproken? Zijn ze wel geïnformeerd? Hebben ze mogen meedenken over de plannen? Daarom vraag ik me wel eens 
af: besteden we wel voldoende tijd aan de problemen die we willen oplossen? Moet ik als raadslid niet meer bij de feiten 

blijven en meer de rug recht en het hoofd koel houden?

plannen maakt of inspraak organiseert? 
Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. 
Als we dit niet aanpakken, zullen we het 
in de gemeenteraad nog vaak moeten 
hebben over het vage begrip draagvlak.

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks
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Houdoe!

Wir zonne skônne dag in het jaar. 
Helaas heb ik al jaren gin moeder-
ke meer, maar ik ben zelf ook moe-
der. Waar andere mensen het geld-
klopperij  vinden, hou ik er van. Ik 
hou van geven, maar ook zeker van 
krij gen. Ik hou van cadeautjes en 
neeje dat hoeven gin grote cadeaus 
te zij n. De skonste cadeaus die we 
als moeder ooit hebben gehad, zij n 
toch de beschilderde bloemvaasjes, 
de tekeningen met propjes papier 
en natuurlij k de gedichtjes van 
onze kids op dit soort dagen. Het 
hoeft echt gin geld te kosten. Het 
is een stukske waardering op deze 
speciale dag vur oe moeder.

Op zonne dag mis ik men eigen 
moederke toch weer net iets meer. 
Mij n moederke zou dees jaar 103 
jaar zij n geworden, dus het zou een 
uitzondering gewist zij n als ze er 
nog wel was. Een moederke wilde 
nooit kwij t en vur altij d bij  oe hou-
wen, tenminste ikke wel. Menne 
Moederdag staat zondagmorgen 
dan ook altij d in het teken van men 
eigen moederke. Ik rij  dan naar 
Tilburg mee unne skonne bos bloe-
men (haal ik zaterdag op de mert) 
die ik op haar graf ga zetten. Als ik 
dat niet doe, vuult het niet goed vur 

men. Vur degene die me niet van-
af het begin (3 jaar schrij f ik alwir 
vur De Loop) volgen, ik ben een ra-
sechte Tilburgse die 20 jaar gele-
den naar Helmond is geëmigreerd. 
Vandaar dat ik op dit soort dagen 
even richting mij n roots trek. Maar 
‘s middags is menne eigen moeder-
dag gewoon hier in Helmond. Met 
een big smile denk ik terug aan 
ons moederke en laat mij n eigen 
Moederdag over me heen komen 
en wacht af wat ze vur me in pet-
to hebben. Tis altij d goed, as ge 
er maar aan denkt. Ik verwacht 
trouwens ook altij d een cadeautje 
van André, menne meens. En nee, 
ik ben zij n moeder niet dat weet ik, 
maar ik doe wel alles wat zij n moe-
derke vruuger vur hem deed, dus ik 
ben een soort vervangende moeder. 
Gelukkig vind André da ook (hij  
hed gin keus) en zorgt hij  altij d vur 
een bloemke van menne favoriete 
bloemist. Ik hou van Biedermeiers 
en gestoken bloemstukken, het lief-
ste met hortensia’s maar in deze 
tij d is da een bietje moeilij k.

TIP TIP TIP: Waar ik ook altij d 
erg blij  mee ben, is de Hellemond 
Gift-cadeaubon die hier in Hel-
mond bij  veel ondernemers te 
besteden is. Zo steunde ook nog 
eens onze eigen ondernemers in 
Helmond en moeders kan zelf iets 
leuks uitzuuken. 

Tot slot wil ik jullie attenderen op 
mij n foto van deze week, ons mam 
en ik. Zo kunde zien da ik best wel 
op haar lij k. En daar ben ik trots 
op. Hier hadden we ongeveer de-
zelfde leeftij d, 60 jaar. Ze is al een 
hele tij d uit mij n leven, maar nooit 
uit mij n hart. De mooie herinne-
ringen neem ik mee zolang ik ver-
der leef.

Fij ne Moederdag voor 
alle moeders.
Geniet ervan,

Moederdag

Bij zondere activiteit op 
basisschool Silvester-Bernadette

Door de coronarichtlijnen is het 
programma aangepast, maar het 
belangrijkste is dat het er eindelijk 
van kon komen: De kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 beleefden in de week 
voor de meivakantie een dag waarbij 
samenwerking, doorzettingsvermogen, 
motivatie en mindset centraal stonden. 
Deze thema's passen naadloos bij 
het programma van de sportieve en 
gezonde school. Een gezonde geest en 
een gezond lichaam versterken elkaar!

De dagen werden georganiseerd door 
Ray Klaassens, Dai Carter en Rob 
Smets. Alle drie de heren zijn bekende 
instructeurs van het succesvolle tv-
programma Kamp van Koningsbrugge, 
waarin 15 burgers worden onderworpen 
de selectie van het Korps Commando 

Troepen. Ray is zelf opgegroeid in 
Helmond en wilde daarom graag 
bijdragen aan de weerbaarheid van 
de kinderen. Ray Klaassens is mede-
eigenaar van het bedrijf Triangular 
Group Academy. Triangular Group 
Academy (TGA) is gespecialiseerd in 
programma’s voor capaciteitsopbouw 
met de inzet van specialisten die 
oorspronkelijk afkomstig zijn van 
het ministerie van Defensie, de 
veiligheidsdiensten en specialistische 
politie-eenheden. TGA heeft een breed 
klantportfolio waaronder het Defensie 
Gezondheidzorg Opleiding en Training 
Centrum (DGOTC), de Koninklijke 
Militaire School (KMS) de FIOD en 
Politie Academie. Tenslotte heeft 
TGA ook een eigen locatie waarin alle 
opleidingen zowel in theorie (leslokalen) 

als in praktijk (skillslab en buitenlocaties) 
kunnen worden gegeven. De locatie 
bevindt zich in Heerle (NB).

Dat deze dag werd georganiseerd voor 
een basisschool en voor kinderen is 
anders dan de reguliere klantvraag. 
Maar opleidingsmanager Dai Carter 
houdt zich ook bezig met de VEVA 
opleiding (Veiligheid en Vakmanschap), 
waar studenten worden klaargestoomd 
voor een carrière bij defensie. Op 
dit moment zitten Ray en Dai in de 
onderzoeksfase voor het starten van 
een opleiding waar life skills zoals 
veerkracht, samenwerking en mindset 
centraal staan. De lessen die je niet 
leert op school. Zo willen ze meer gaan 
betekenen voor de jeugd en daar is deze 
dag een mooi begin van.  

HELMOND-OOSTHet afgelopen jaar is er veel gebeurd en konden verschillende activiteiten niet 
doorgaan. Op basisschool Silvester-Bernadette in Helmond is het team dan ook extra blij dat de 

activiteit met de van tv bekende Helmonder Ray Klaassen wel door kon gaan.

Geslaagde Heel Helmond Sport 
wast bij  Grand Prix Carwash dag

In samenwerking met Grand Prix 
Carwash aan de Churchilllaan 48 
in Helmond konden supporters en 
sponsoren gebruik maken van een door 
‘Heel Helmond Sport’ georganiseerde 
actie. In een speciaal rood-zwart 
ingerichte wasstraat werd voor slechts 
€ 5,- een uitgebreid wasprogramma 
aangeboden. Bovendien kreeg iedere 
vijfde bezoeker een leuke prijs! 
Jeugdspelers van de Helmond Sport 
Academy waren hierbij aanwezig ter 
assistentie, de opbrengst van deze actie 
komt volledig ten goede aan de jeugd 
van Helmond Sport.

HELMOND Op dezelfde dag 
waarop Helmond Sport in de 
‘Moeder aller derby’s’ met 1-0 
won van FC Eindhoven, werd 
er ook al ’s middags fl ink aan 
de weg getimmerd.

 Helmond Sport
 bedankt Grand Prix 
Carwash Helmond 
voor de samenwerking 
en bijdrage.

F | Helmond Sport

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

www.helmondnu.nl
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Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Spatader behandelcentrum
Helmond

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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LZoekt u een specialist voor de 

behandeling van spataderen? 
Onze deskundige dermatologen zijn gespecialiseerd 
in de diagnostiek en behandeling van alle soorten 
spataderen. Met medische indicatie 100% vergoed door 
alle zorgverzekeraars. 

UITVERKOOP 25% KORTING
OP PLAATMATERIAAL

UITVERKOOP 25% KORTING
OP PLAATMATERIAAL

UITVERKOOP 25% KORTING
OP PLAATMATERIAAL

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

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

WWW.BENIKHOUT.NL

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

Vanaf nu ook online
te bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

4,99

Boerenroomijs
2,5 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 6,19

Knoflookgarnalen
4 x 200 gram - Fisherman’s choice

Normaal 15,99

10,99

Heerlijk in 
de wok of 
op de BBQ

Granaatappel, bosvruchten, 
frambozen, blauwe bessen, 
ananas, mango en bramen
Vriesvers fruit
500 gram - Fruitlife

Normaal  3,19 - 4,7979
NIEUW!
NIEUW!
NIEUW!

Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 5 mei t/m dinsdag 
25 mei 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

125 spaarpunten

Dunne of dikke
Frites

2 kilogram - Belviva

Normaal 4,99

3,49

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

Maaltijdloempia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29

5,99

2 schalen
voor

Frituur, Airfryer
en Oven

20%
korting

Normaal 4,

Normaal 4,

Mini
loempia’s

36 stuks - Dorada

Normaal 2,19Normaal 2,

8,99

Kipsaté of 
varkenssaté

27 stuks - Diepvriesspecialist27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,99

STUNT
STUNT
STUNT

Normaal 15,

Normaal  3,  - 4,

Normaal 6,

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

A.S. ZONDAG GEOPEND 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 

VEEL AANBIEDINGEN OP HET GROOTSTE ASSORTIMENT UIT DE REGIO

GERANIUMS 
hangend en staand. Vaste lage prijs 

€ 0.95 per stuk

ZEER VEEL 
AANBIEDINGEN 

VOOR MOEDERDAG



11vrijdag 7 mei 2021de loop weekkrant HELMOND

Zonnepanelen voor of tegen?
Ingezonden brief Ingezonden brief

DE VENNEN In mijn jeugd kwam ik vaak in De Vennen, 
we woonden er niet ver vandaan. De vuilnisbelt, op en in de 
voormalige leems kuilen, was volop in bedrijf en er werd van 
allerhande rotzooi gestort, o.a. van de Vlisco en Gamma, 
chemische troep die allerhande kleuren had en nog ‘naborrelde’ 
zoals het gedumpt was. Dit zit nu, hopelijk voor eeuwig, onder 
de grond. Met een dunne laag zand werd e.e.a. afgedekt en de 
boeren hadden nu hoge droge grond, maar toch zie je her en der 
de rotzooi met o.a. plastic nog naar boven komen. Maar goed 
dat men uiteindelijk tot het inzicht kwam dat dit niet de goede 
manier van afvalverwerking was.

De geplande zonneweides kunnen van een deel van de be-
volking op weerstand rekenen, maar nu is het ook geen fraai 
gebied. Het plan om groene energie op te wekken in combinatie 
met de vrijwillige en verplichte aanleg en onderhoud van veel 
groene aanplant kan het gebied juist verfraaien en een plus 
betekenen voor de natuur.
Daarom ben ik voorstander van dit plan want nu is het ook 
niks. Wou dit toch effe kwijt.

Briefschrijver is bekend bij onze redactie. 

Enquête zonneweide, hoe zit dat nu? 

Natuurlijk zoekt de gemeente draagvlak voor het vraagstuk, 
echter een enquête organiseren zonder draagvlak draagt niet 
bij aan een oplossing van het vraagstuk.

Waarom geen draagvlak voor deze enquête…
De samensteller van de enquête, de gemeente Helmond, is zelf 
de grootste belanghebbende. Als groot grondbezitter en deelne-
mer in het project is een positieve uitslag van de enquête van 
groot belang… Hier is sprake van onoverkomelijke belangen-
verstrengeling.

Een enquête organiseren zonder vooraf de spelregels af te 
spreken draagt niet bij aan vertrouwen in de gang van zaken. 
Tijdens het proces kunnen de spelregels worden aangepast voor 
een gunstige uitslag…
Er zijn 4426 Stiphoutenaren van 18 jaar en ouder uitgeno-
digd… Aangezien de enquête digitaal geschiedt kunnen direct 
ca 30 % deelnemers worden geskipt in verband met leeftijd 
en het ontbreken van digitale kennis en mogelijkheden. Een 
schoolvoorbeeld van discriminatie van ouderen… ook nog eens 
de emotioneel meest betrokken groep…
Buiten dat ontving ik persoonlijk in mijn situatie, echtpaar 
twee personen, 4 uitnodigingen voor de enquête in plaats van 
twee.
Hoe zit het dan met het totaal verstuurde aantal uitnodigin-
gen????
Deze hele enquête kan nimmer bijdragen aan een eerlijke 
beoordeling is daarmede ten dode opgeschreven. De gemeente 
zoekt draagvlak maar kweekt wantrouwen door haar handels-
wijze… betreurenswaardig dit moet echt anders…

Briefschrijver is bekend bij onze redactie. 

STIPHOUT De 
gemeenteraads-fracties van 
CDA Helmond en Helder 
Helmond hebben andermaal 
schriftelijke vragen gesteld 
aan het college van B&W van 
Helmond. 

Eerder stelden deze fracties al 
schriftelijke vragen, maar de 
onlangs gehouden opinie- en 
commissievergadering, alsmede 
de enquête die op dit moment in 
Stiphout loopt, gaven aanleiding 
om het college nogmaals te 
vragen antwoorden te geven. 
“Ditmaal een zeer lange lijst 
met vragen, omdat er steeds 
meer vragen opkomen”, aldus 
de beide fracties. Het college 
van B&W heeft 30 werkdagen 
om de vragen van een reactie te 
voorzien.

CDA en 
Helder Helmond 
stellen weer 
vragen over 
zonnevelden

Impressie plangebied Zonneweide Stiphout | F Solarcentury

www.helmondnu.nl
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Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten?

Online Buurtcafé Helder Helmond 6 mei 
HELMOND Donderdag 6 mei 2021 
wordt weer het ‘Buurtcafé Helder 
Helmond’ gehouden. Wederom 
digitaal via Facebook vanuit de 
studio van DitisHelmond. Het 
hoofddoel van ons buurtcafé blijft 
hetzelfde: de politiek laagdrempelig 
met de Hellemonders te bespreken. 

Niet alleen met leden, maar ook met de 
geïnteresseerde inwoners van Helmond. 
Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? 
Je hart luchten? Het kan allemaal bij 
dit online buurtcafé door uw vragen en 
opmerkingen te plaatsen via sociale media. 
We hebben het vooral over het laatste 
politieke nieuws in Helmond. Er wordt 

daarnaast kort ingegaan op onze ingezette 
fusie en zal een aantal nieuwe gezichten 
zich voorstellen. Uiteraard is er eerst en 
vooral ook gelegenheid om de input van 
vanuit de inwoners te bespreken. Sonja 
Adriaansen van Haw Ut Hellemonds zal 
de avond ludiek afsluiten. Aanvang om 
20.00 uur en deelname uiteraard gratis! 

F | Helder Helmond

BoekMeetings 
voor echte 

boekenliefh ebbers

In mei organiseert Senia daarom een 
aantal leuke Online BoekMeetings. 
Namelijk over Zomervacht (Jaap 
Robben), Nooit meer slapen (Willem 
Frederik Hermans) en De Bourgondiërs 
(Bart van Loo). Ga in gesprek met andere 
boekenliefhebbers, ontdek, verdiep en 
verwonder u! De BoekMeetings worden 
geleid door ervaren boekenhosts 
en vinden plaats in kleine groepen. 

Voorkennis is niet nodig, iedereen kan 
meedoen. Meer informatie en data vindt 
u op de website (www.senia.nl) en 
dan bij BoekMeetings onder het kopje 
activiteiten. De eerste is op 18 mei. 

Stichting Senia organiseert leesclubs 
en literaire activiteiten door heel 
Nederland. Samen lezen verrijkt je 
wereld!

HELMOND Het voordeel van deze saaie tijden is dat u heel 
veel kunt lezen. En wat is er leuker dan deze boeken te bespre-

ken met andere boekenliefhebbers?

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, 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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Lightyear en Bridgestone bundelen krachten voor 's werelds eerste
elektrische lange-afstandsauto op zonne-energie

HELMOND Bridgestone past zijn lichtgewicht en milieuvriendelijke ENLITEN-technologie toe op de Turanza Eco-banden die speciaal voor Lightyear One zijn 
ontwikkeld. Deze banden leveren een aanzienlijke bijdrage aan de effi  ciëntie van de auto, zodat de batterij langer meegaat, de actieradius zo groot mogelijk is en 

het milieu minder wordt belast. De samenwerking is de nieuwste ontwikkeling die aantoont dat Bridgestone vorderingen maakt bij het verwezenlijken van 
de strategie om wereldwijd toonaangevend te zijn op het gebied van geavanceerde oplossingen en duurzame mobiliteit.

• De samenwerking tussen
 Bridgestone en Lightyear is het
 resultaat van een gedeelde focus op
 duurzaamheid en bouwt voort op 
 het gezamenlijke werk voor de
 Bridgestone World Solar Challenge.
• Lightyear One verschijnt in het
 tweede kwartaal van 2021 op de
 testbaan en is aan het eind van
 het vierde kwartaal 
 commercieel verkrijgbaar.

Bridgestone gaat een exclusieve 
samenwerking aan met de innovatieve 
scale-up Lightyear. Bridgestone, dat 
kan bouwen op 90 jaar aan ervaring 
als wereldwijde marktleider op het 
gebied van geavanceerde oplossingen 
en duurzame mobiliteit, heeft speciaal 
banden ontworpen voor Lightyear One, 
's werelds eerste elektrische zonneauto 
voor lange afstanden, die eind dit jaar op 
de markt komt. 
Uit recent onderzoek van Bridgestone 
is gebleken dat bijna 50 procent van 
de Europese automobilisten overweegt 
een volledig elektrische auto aan te 
schaffen. Daarentegen is 37 procent 
daar nog steeds sceptisch over vanwege 
zorgen over de efficiëntie en de beperkte 
actieradius.  

Energiezuiniger dan 
andere voertuigen
Lightyear One pakt deze bezorgdheid 
direct aan door een bereik van 725 km 
te bieden. Tegelijkertijd is de auto tot drie 
keer energiezuiniger dan alternatieve 
elektrische voertuigen die momenteel 
op de markt zijn. Het voertuig wordt 
rechtstreeks door de zon opgeladen 
via een zonnedak. Hierdoor wordt de 
CO2-uitstoot en de laadbehoefte van de 
gebruiker tot een minimum beperkt en 
de efficiëntie gemaximaliseerd.

Grenzen opzoeken
Om deze prestaties te bereiken, heeft 
Lightyear – mede dankzij verbeteringen 
op veel verschillende gebieden van 

voertuigontwerp – de grenzen van 
de huidige technologie opgezocht en 
een voertuig ontworpen met de beste 
aerodynamische coëfficiënt van alle 
geproduceerde auto's tot nu toe. Om 
deze unieke prestaties te ondersteunen 
en de efficiëntie verder te verbeteren, 
zocht Lightyear naar een band met 
een zeer lage rolweerstand en een 
lichter gewicht, zodat de batterij nog 
langer meegaat, de actieradius zo groot 
mogelijk is en het milieu minder wordt 
belast.

Bridgestone heeft speciaal voor 
Lightyear One Turanza Eco-banden 
ontwikkeld, waarbij voor het eerst 
de revolutionaire lichtgewicht 
ENLITEN- en ologic-technologieën zijn 
gecombineerd. Deze technologieën 
zorgen voor gewichtsreductie door het 
gebruik van minder grondstoffen tijdens 
het productieproces. Bovendien wordt 
de rolweerstand verlaagd door een 
innovatief profiel, grotere diameters, 
hoge bandenspanning en een slank 
ontwerp. 
Door de lage rolweerstand van de banden 
kan Lightyear One ook van een lichtere 
accu profiteren. In vergelijking met 
alternatieve Bridgestone EV-specifieke 
banden zijn de Turanza Eco-banden 
dusdanig ontworpen om de actieradius 
te vergroten, wat neerkomt op een 
equivalente gewichtsvermindering van 
meer dan 90 kg. Naast het feit dat 
Lightyear One verder kan rijden tussen 
twee laadbeurten, is de verspreiding van 
silica van de band verbeterd door een 
nieuwe mengtechnologie toe te passen. 
Het totale gewicht van de band per 
voertuig is met 3,6 kg (ongeveer 10%) 
verminderd, zonder dat dit ten koste 
gaat van de kilometrage en grip.

Streng testproces
De Turanza Eco banden zijn voorzien van 
de nieuwe Bridgestone EV-markering 
op de zijwanden. De Bridgestone EV-
Markering wordt toegepast op banden 

die speciaal zijn ontwikkeld voor 
elektrische voertuigen en geeft aan 
dat de banden een streng testproces 
hebben doorlopen om goedgekeurd 
te worden door autofabrikanten. 
Dit toont aan dat deze banden de 
unieke eigenschappen van elektrische 
voertuigen ondersteunen en voldoen 
aan de eisen van de autofabrikanten 
op het gebied van actieradius van 
de batterij, voertuigbeheersing en 
slijtagebestendigheid van de band.
Bridgestone maakt ook gebruik 
van zijn Virtual Tyre Development-
technologie, waarmee de prestaties 
van een band nauwkeurig worden 
gemodelleerd zonder dat de band 
fysiek hoeft te worden geproduceerd 
en getest. Hierdoor kan tot 40.000 
kilometer worden bespaard bij 
praktijktesten en in vloottesten. Ook de 
productontwikkelingstijd kan hierdoor 
met wel 50 procent verkort worden. 

Bridgestone World Solar Challenge
Het fundament van Lightyear en 
Lightyear One is gelegd tijdens de 
Bridgestone World Solar Challenge, een 
3.000 km lange race door de Australië 
die de grenzen van technologische 
innovatie en mobiliteit op zonne-energie 

opzoekt. Hierdoor werkt Bridgestone 
al acht jaar samen met de Technische 
Universiteit Eindhoven en de mensen 
achter Lightyear. Solar Team Eindhoven, 
waar het fundament van Lightyear werd 
gelegd, won de Cruiser Cup van de 
Bridgestone World Solar Challenge vier 
keer op rij, van 2016-2019.
Emilio Tiberio, COO & CTO van 
Bridgestone EMIA, legt uit: "Lightyear 
heeft indruk gemaakt met hun 
benadering van duurzame mobiliteit, 
sinds het moment dat we het team 
de Bridgestone World Solar Challenge 
hebben zien aangaan. We zijn dus 
verheugd om een rol te spelen in het 
Lightyear One-project. Bridgestone 
streeft naar een vermindering van de 

CO2-uitstoot met 50 procent in 2030 
en 100 procent duurzame materialen 
in 2050 en om deze doelen te bereiken, 
zijn strategische partnerschappen van 
fundamenteel belang."

Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear, 
voegt hieraan toe: "We zijn blij met deze 
samenwerking tussen Bridgestone 
en Lightyear; twee bedrijven die een 
visie delen voor toekomstige duurzame 
mobiliteit. De wereld ondergaat 
nu al ongekende veranderingen 
en uitdagingen. Door innovatie en 
geavanceerde technologieën kunnen we 
samenwerken om alle mogelijkheden 
met beide handen aan te grijpen en een 
duurzamere wereld te creëren."

F | LightyearF | Lightyear

Florès is bijna 2 jaar. Hij is niet zo heel groot, heeft een leuk 

koppie en is vriendelijk. Hij is dol op eten én op mensen, je doet 

hem een groot plezier met een kroelsessie op schoot. Hij heeft 

een grote eetlust. Hij at ook van het kattenbakgrit en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. Hij heeft nu geperste houtkorrels in 

zijn kattenbak; tot nu toe beschouwt hij die niet als eetbaar. Hij is 

een beetje ‘verkreukeld’ binnengekomen. Een wormenbuik, een 

abces aan z’n staart, een breuk in z’n staart en moeilijk slikken. 

De wormen zijn heengezonden, het abces is genezen en er zit wel 

een duidelijk knikje in zijn staart, maar hij kan hem wel bewegen 

en aansturen. Wat het slikken betreft: er bleek een knobbeltje in 

z’n keel te zitten. Er is wat weefsel weggenomen voor onderzoek. 

Het was niet alarmerend, maar het kan wel terugkeren. In 

dat geval moet er opnieuw naar gekeken worden. Deze leuke 

jongeman heeft al het nodige meegemaakt, dat is wel duidelijk.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

FLORÈSReclame campagnes 
 Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

 Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
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Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

A
anbiedingen zijn geldig van 28 april t/m

 4 m
ei 2021 en zolang de voorraad strekt.

Zondag 9 mei open! 

Fijne 
Moederdag 

Calibrachoa 
‘Million Bells’
Heeft prachtige gekleurde 
bloemetjes en bloeit de 
hele zomer. In 12cm-pot. 
1.99 p.st. *

1.49

Fuchsia in 
hangpot
Of bellenplant 
bloeit de hele 
zomer en kan 
ook in de 
schaduw. 9.99

6.99

Bougainvillea op rek
Rijkbloeiende kuipplant. 
Diverse kleuren, in 19cm-pot. 
22.95

16.99

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.

1.

Salvia Nemerosa 
‘Ostfriesland’
Heeft een felpaarse 
bloei en is winterhard. 
In 2 liter pot. 7.99

5.99

Tuinhortensia
Of Hydrangea Macrophylla is 
verkrijgbaar in diverse kleuren. 
In 19cm-pot. 14.99

9.99

Geranium
Maak uw tuin weer extra 
fleurig met deze rijk bloeiende 
stekgeraniums. In diverse 
kleuren. 1.79 * 

1.19

*Aanbieding geldig t/m 9 mei *Aanbieding geldig t/m 9 mei 

*Aanbieding geldig t/m 9 mei *Aanbieding geldig t/m 9 mei 

Aardbei in hangpot
9.99

6.99

Anjer pink kisses
Of Dianthus. 2.79

1.79

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23 Aanbieding van de maand mei

Nu voor €15.95

Mierloseweg 41, Helmond. V ISSPEC IAL I TE I TEN

2 MENU’S*
+ 200 gram tonijnsalade 

+ 3 haringen

*Keuze uit:
Vispotje vissaus 

Vispotje Hollandaise saus 
Scholrolletjes menu
Japanse zalm menu
Hot kibbeling menu

Van €25.75
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Open

Re-Mind
www.re-mind.eu

kaart

Lou i s e

Je handen op iemand leggen met de intentie energie over te dragen, wordt 

ook wel handoplegging of magnetiseren genoemd. Nog niet eens zo heel 

lang geleden ook wel ‘strij kers’, handopleggers of magnetiseurs genoemd 

en iedereen kende wel iemand die aan deze vorm van energie-overdracht 

deed. Vaak ook nog met een wonderbaarlij k resultaat, iets wat door de 

artsen van toen (en soms ook nog van nu) afgedaan werd als iets wat 

tussen de oren zit: het placebo-eff ect. Het “och, als u denkt dat het helpt…”

Toch is handoplegging waarschij nlij k de oudste geneeswij ze die we 

kennen: afb eeldingen van duizenden jaren oud zij n te zien op Egyptische 

graftomben en tempels, terwij l ook de priesters in het oude Griekenland 

werkten met gebedsgenezing en handoplegging. In heel veel oude cultu-

ren was handoplegging de belangrij kste vorm van genezing, het grootste 

voorbeeld van genezen door handoplegging is natuurlij k Jezus.

In die tij den leefden mensen veel dichter bij  de natuur dan dat wij  tegen-

woordig doen. Kennis over natuur, de kruidengeneeskunde en handop-

legging door middel van energie-uitwisseling waren normaal. Heel veel 

kennis werd overgedragen van generatie op generatie en mettertij d ver-

dween daardoor ook veel kennis. De reguliere geneeskunde kon niet veel 

met de ‘oude’ onbewij sbare helingsmethoden en langzaam maar zeker 

verplaatste handoplegging (energie-uitwisseling) zich naar de achter-

grond, maar verdween nooit helemaal. Toen vanuit Japan, via Amerika, 

reiki steeds meer aandacht en beoefenaars kreeg en de opleidingen voor 

energetisch therapeuten ontstonden, kwamen de alternatieve geneeswij -

zen weer meer in de belangstelling en groeide de interesse in deze manier 

van heling. 

Energetische therapie (handoplegging, magnetiseren, reiki, etc.) ‘geneest’ 

niet, maar kan wel ondersteuning bieden in een genezingsproces. Een 

proces waarbij  de reguliere gezondheidszorg altij d vóór gaat; een alter-

natief therapeut is géén arts en mag en kan ook nooit diagnoses stellen of 

afraden voorgeschreven medicatie te nemen of te veranderen. Nog steeds 

wij st het overgrote deel van de reguliere zorg alternatieve geneeswij zen 

af. Dat terwij l binnen de alternatieve sector de overtuiging groot is dat 

een samenwerking tussen regulier en alternatief, zeker nu, een hele wel-

kome aanvulling zou kunnen zij n.

Groetjes,

Louise

Heel gewoon 
alternatief

Vrij williger van de Maand - Anke: 
‘We doen dit echt samen als gezin’ 

Hoe ben je als vrijwilliger in 
onze vereniging gerold?
“Mijn man Tim zit ook bij de vereniging, 
in de Varend Commissie, en onze 
kinderen hebben er zwemles, dus ik 
was er al aardig bekend. Ik werk in mijn 
dagelijks leven op de facturatie-afdeling 
van Essent, dus ik ben behoorlijk goed 
met cijfers. Toen zo’n 4 jaar geleden in de 
nieuwsbrief stond dat De Reddingsklos 
een nieuwe penningmeester nodig had, 
zei ik tegen Tim: is dat niet iets voor mij?

Een uur later was het geregeld!”

Wat zijn jouw taken binnen onze 
reddingsbrigade?
“Ik ben dus penningmeester, maar 
tegenwoordig doe ik heel veel admini-
stratieve taken die er zijn. Ik houd de 
financiën bij, regel de ledenadministratie, 
bestel materialen, houd de mailboxen 
bij en ik beantwoord een hoop vragen 
die per mail (dat hebben we het liefste), 
telefonisch of op het zwembad bij ons 
komen. De meeste taken doe ik thuis 
vanaf mijn computer. De ene week is dat 
2 uur, de andere 10 uur.”

Welke kennis en ervaring voeg jij toe 
aan onze vereniging?
“Ik ben echt een aanpakker: gas erop 
en meteen even doen! Regelen wat er 

geregeld moet worden. Het ligt niet in 
mijn aard om alles eerst uit te zoeken 
en mensen aan te sturen. Ik houd van 
dingen doen, maakt niet uit op welk 
gebied. Daarnaast ben ik goed met 
cijfers, waardoor het bijhouden van de 
financiën me goed afgaat.”

Wat vind je leuk aan het doen van 
vrijwilligerswerk?
“De vergaderingen zijn altijd gezellig. Dat 
vind ik ook wel het belangrijkste aan 
vrijwilligerswerk. Bovendien is het iets dat 
we echt als gezin samen doen. Tim doet 
veel met varend redden en onze kids, 
Koen en Sanne, zwemmen allebei. Koen 
doet ook steeds meer mee met varend. 
Het is net een ANWB-hobby, haha.”

Wat vind je van onze vereniging en 
haar vrijwilligers?
“We hebben een hele mooie club met 
verschillende mensen. Iedereen kan hier 
zichzelf zijn en toch hebben we allemaal 
wel onze eigen vriendengroepjes binnen 
de vereniging. Alle vrijwilligers hebben 
weer andere kwaliteiten. 

Je hebt niet alleen doeners nodig – 
zoals ik – maar ook denkers. Bij De 
Reddingsklos hebben we wel een 
mooie combinatie van mensen met 
verschillende kwaliteiten.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om een 
handje te helpen?
“Kom gewoon eens kijken! Of dat nu bij 
ons is of ergens anders. Kijk of je een klik 
hebt met de mensen en of het gezellig 
is. Als je er tijd voor vrij wilt maken, 
moet je het zeker doen. Je haalt er veel 
leuke sociale contacten uit en je voegt 
gezellige momenten toe aan je leven. 
We hebben een gezellige club mensen, 
dus kom gerust eens langs – indien 
de coronamaatregelen het toelaten 
natuurlijk – om een kop koffie te drinken 
en te kijken wat je voor ons kunt doen!”

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

Anke de Vries is vrij williger van de maand | F De Reddingsklos

HELMOND Met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wil het vrijwilligersveld meer mensen 
oproepen om zich in te zetten voor een ander. In het kader van de landelijke campagne Mensen 
maken Nederland delen wij de vele verschillende gezichten achter de vereniging. In april is Anke 

de Vries (39) onze Vrijwilliger van de Maand: “De meeste taken doe ik thuis vanaf mijn computer.”

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

Wil je reageren op deze column of heb je een vraag? 
Stuur een mail naar redactie@deloop.eu.
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Winkelcentrum Mierloseweg Helmond
CombiCentrum

presenteer t :
Collectors item kopen voor 

het goede doel
De winkeliers van W.C. Mierloseweg Helmond 
(Combicentrum), willen middels de verkoop van 
1000 stuks exclusieve boodschappentassen 

een donatie doen aan;

 “Hospice Valkenhaeghe”  
in de 1e Haagstraat.

Draagt u dit goede doel ook een warm hart toe?
 Doneer dan 2 euro 

bij uw favoriete winkel en u bent de trotse bezitter van deze 
exclusieve tas  én u steunt er een goed doel mee.

U kunt deze tas kopen bij de deelnemende winkeliers 
aan de Mierloseweg. De voorraad is beperkt.

€ 2,=
per stuk

Collectors item kopen voor het goede doel
De winkeliers van W.C. Mierloseweg Helmond
(Combicentrum), willen middels de verkoop van
1000 stuks exclusieve boodschappentassen
een donatie doen aan; 
“Hospice Valkenhaeghe” in de 1e Haagstraat.

U kunt deze tas kopen bij de deelnemende 
winkeliers aan de Mierloseweg. 
De voorraad is beperkt.

Draagt u dit goede doel ook een warm hart toe?
Doneer dan 2 euro bij uw favoriete winkel en u bent de trotse bezitter 
van deze exclusieve tas én u steunt er een goed doel mee.
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Winkelcentrum Mierloseweg Helmond
CombiCentrum presenteert:

MOEDERDAG 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

Winkeliersvereniging ‘CombiCentrum’ 
Helmond gaat fl inke donatie doen

Hoe komen ze dan aan het geld 
voor de schenking?
Een petit comité heeft het afgelopen half jaar niet 
stil gezeten met het zoeken naar een actie waarbij 
de gemeenschap in Helmond zich betrokken 
voelt. Het comité heeft 1000 speciaal ontworpen 
boodschappentassen (shoppers) aangekocht. Met 
dit collector’s item wil iedereen gezien worden. 
Waarom, zult u vragen. Op de eerste plaats is 
het een mooie lakzwarte, niet te grote, stevige 
boodschappentas om heerlijk mee te shoppen 
in het CombiCentrum. Lekker handzaam, niet te 
groot, niet te klein en duurzaam. Op de tweede 
plaats; er zijn er slechts 1000 exclusief voor het 
CombiCentrum gemaakt. 

Hoe komt u aan deze zwarte Shopper?
De deelnemende winkeliers hebben allemaal 50 
stuks van deze mooie tassen ingekocht. Vanaf 
zaterdag 1 mei kunt u door betaling van slechts € 
2,00 een dergelijk collector’s item bemachtigen. U 
mag natuurlijk ook meer doneren, graag zelfs. Alle 
donaties zijn bestemd voor Hospice Valkenhaeghe. 
Het bestuur gaat ervan uit dat alle tassen binnen 
enkele dagen geheel uitverkocht zullen zijn. Dus 
treuzel niet en schaf die tas aan. Wie loopt er het 
eerste met zo’n mooie tas door de Mierloseweg? 

Als alle tassen op zijn, zal er minimaal € 2000 in 
de pot zitten. Dit geld hebt u gezamenlijk bijeen 
gebracht voor een heel goed project in Helmond-
West. Het bestuur gaat ervoor zorgen dat deze som 
geld naar dit goede doel gaat.  

Wat doet het hospice eigenlijk?
Dit ‘logeerhuis’ is een thuis met 12 appartementen 
voor een diversiteit aan gasten, elk met hun eigen 
speciale wensen. Het biedt zorg aan mensen die 
dat om wat voor redenen dan ook tijdelijk nodig 
hebben. Dit kan zijn bijvoorbeeld voor of na een 
ziekenhuisopname, wanneer de zorg thuis even 
niet toereikend is. Ook in crisissituaties, zoals het 
ontlasten van mantelzorgers voor wie de zorg van 
hun naasten te veel is geworden.

Ook zorg in de laatste levensfase
Deze zorg is gericht op de begeleiding van het 
stervensproces; bijvoorbeeld door pijn- en 
symptoomverlichting, maar vooral ook door 
aandacht te geven aan sociale, spirituele en 
emotionele behoeften van de gast. Veelal wordt 
deze zorg mede gedaan door geweldige vrijwilligers 
die met heel veel liefde dit werk doen. Voor deze 
mensen en de vaste lieve medewerkers wilden 
wij wat extra doen door middel van deze actie. 
Het hospice bevindt zich in het voormalig St. 
Annaklooster in de 1e Haagstraat in Helmond-West.

HELMOND-WEST De gezamenlijke leden van winkeliersvereniging 
CombiCentrum aan de Mierloseweg in Helmond-West gaan binnenkort een 

grote donatie doen aan ‘Hospice Valkenhaeghe’.

TechLab Club
Als je lid wordt van de TechLab Club ga je 6 weken 
op zaterdagmiddag (online) naar de Bibliotheek. De 
begeleiding is in handen van 'Technauten', experts 
op het gebied van maaktechnieken. Elke zes weken 
staat één thema centraal. Van 31 mei tot en met 5 

juni vindt de tiende editie van de Dutch Technology 
Week (DTW) plaats. Tijdens de DTW staan de meest 
wonderlijke en innovatieve technologieverhalen 
centraal. Jij kunt ook meedoen bij de TechLab 
Club van de Bibliotheek Helmond-Peel! We dagen 
je uit om een technisch bedrijf uit de regio in een 

doosje te stoppen. Je maakt zo op een creatieve 
manier kennis met techniek. De jonge deelnemers 
gaan vooral veel zelf doen. Vooraf zorgt het TechLab 
ervoor dat alle benodigde informatie en materialen 
aanwezig zijn om veilig mee te kunnen doen vanaf 
thuis. Zodra het weer kan gaan de clubdagen verder 
in het TechLab in Bibliotheek Helmond.
De zes aansluitende zaterdagmiddagen zijn op 15, 
22 en 29 mei en 5, 12 en 19 juni, steeds van 14.00-
15.30 uur. Meedoen kost € 15,- voor zes keer, vooraf 
aanmelden is noodzakelijk. Er kunnen maximaal 16 
kinderen deelnemen.

Andere online activiteiten van het TechLab
In mei gaan we bij TechLab Digiwijs ook online aan 
de slag: in 2 middagen gaan we samen ontdekken 
hoe je in PowerPoint een escaperoompuzzel kunt 
maken. We gaan in verschillende stappen kijken 

wat voor escaperoom je wilt maken en hoe deze 
er uit moet zien. Het is handig als je al ooit met 
PowerPoint gewerkt hebt. Voor kinderen vanaf 
8 jaar. Deelname is gratis. Ook worden er online 
spreekuren georganiseerd voor de jeugd waar 
ze met vragen terecht kunnen over werkstuk, 
spreekbeurt of boekbespreking.
Alle informatie en aanmelden via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab

Het TechLab van de Bibliotheek Helmond-Peel 
organiseert (na)schoolse activiteiten voor kinderen 
in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Er zijn TechLab 
expedities, de TechLab Club op zaterdag en op 
woensdagmiddag is er de TechLab Skoolzone en 
Digiwijs. Ook Coderdojo Helmond organiseert haar 
bijeenkomsten in het TechLab in de Bibliotheek aan 
de Watermolenwal.

TechLab Club: ontdek techniek op zaterdagmiddag! 
6 zaterdagen aan de slag rondom de Dutch Technology Week

F | Shutterstock/Bibliotheek Helmond-Peel

HELMOND Op 15 mei start de 3e TechLab Club voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar vanuit het 
TechLab in Bibliotheek Helmond. Nu de Bibliotheek vanwege de lockdown gesloten is, gaat de start 
online plaatsvinden. Zodra fysieke workshops weer mogelijk zijn, gaan de workshops weer door in 
de bieb. In deze reeks sluiten we aan bij de DTW (Dutch Technology Week) en gaan we technische 

bedrijven in een doosje doen. 
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Vuilniswagens op waterstof: 
duurzame afvalinzameling in regio Helmond

100% elektrisch aangedreven,
zonder schadelijke uitstoot
Voor de transportsector gelden 
steeds striktere milieueisen, opgelegd 
door de Europese Commissie. Het 
terugdringen van emissies in de vorm 
van CO2-uitstoot en fijnstof is hiervan 
een belangrijk onderdeel en ook de 
inzameling van huishoudelijk afval valt 
hieronder. Gemeenten zoeken daarom, 
in samenwerking met afvalinzamelaars, 
naar manieren om te voldoen aan 
toekomstige eisen en doelstellingen. 
Waterstofwagens zijn hierbij een uiterst 
geschikt hulpmiddel. Deze wagens 
zijn 100% elektrisch aangedreven 
en hebben geen schadelijke uitstoot. 
Bovendien hebben ze een grote 
actieradius en zijn de voertuigen snel 
getankt.

Europees project: REVIVE
Het project in Helmond en omliggende 
gemeenten is onderdeel van een groter 
Europees project: REVIVE. Fabrikant 
E-Trucks Europe ontwikkelde de 
innovatieve waterstofwagens. In 
totaal gaan binnen dit project vijftien 
vuilniswagens op waterstof rijden 
in acht steden in Nederland, België, 
Italië en Duitsland. SUEZ heeft in 
samenwerking met Blink twee trucks 
aangeschaft die worden ingezet in het 
inzamelgebied van Blink. De trucks 
tanken bij het waterstoftankstation van 
Waterstofnet op de Automotive Campus 
in Helmond.

Schoon, stil en ideaal voor 
stedelijk gebied
“Dit Europese project is bedoeld om 
grootschalig ervaring op te doen met 

het rijden op waterstof. Ook is het een 
demonstratieproject om te laten zien 
welke mogelijkheden er al zijn”, vertelt 
Iwan te Winkel, directeur Collection 
& Operations van SUEZ. “Een wagen 
die rijdt op waterstof heeft dezelfde 
mogelijkheden en actieradius als een 
dieselvoertuig. Het grote voordeel is 
natuurlijk dat de wagens schoon zijn; de 
enige uitstoot is waterdamp. Bovendien 
zijn ze stil, ideaal voor stedelijk gebied.”
Begin mei 2021 de weg op
De waterstofwagens worden ingezet 
in de gemeenten Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen, Someren en Heeze-Leende. 
De waterstofwagens gaan begin mei 
2021 de weg op. Deze duurzame manier 
van inzamelen helpt gemeenten hun 
ambities te verwezenlijken. De inzet 
van deze vuilniswagens op waterstof 
zal daarnaast een schat aan informatie 
opleveren die een belangrijke rol gaat 
spelen bij toekomstige besluitvorming 
over de wijze van emissieloos inzamelen. 
Het is de bedoeling dat de pilot de 
marktintroductie van waterstofwagens 
in een stroomversnelling brengt, zodat 
we in de nabije toekomst volledig 
kunnen inzamelen zonder schadelijke 
uitstoot. “Het werkgebied van Blink 
kent zowel stedelijk als landelijk gebied. 
Daarmee zijn wij een ideale proeftuin 
om deze waterstofauto's onder alle 
denkbare omstandigheden uit te 
testen”, zegt Mark Vaal, directeur Blink. 
Daarnaast stelt hij dat de deelnemende 

gemeenten met dit proefproject een 
duidelijk statement maken ten aanzien 
van de toekomst van de inzameling 
van de grondstoffen afkomstig uit 
huishoudens.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Deelname aan REVIVE is voor SUEZ 
een logische stap als onderdeel van 
haar duurzame strategie, benadrukt Te 
Winkel. “Duurzaamheid staat voorop bij 
al onze activiteiten: van de inzameling 
tot de verwerking van afval. Afval 
inzamelen zonder uitstoot is hierbij een 
belangrijke doelstelling. Door samen 
te werken met partners in projecten 
als dit, werken we samen aan een 
betere wereld. Wij hebben dan ook alle 
vertrouwen in een succesvolle pilot.”
Dit project ontvangt bijdragen van de 
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint onder 
subsidieovereenkomst nr. 779589. Het 
project wordt ondersteund door het 
onderzoeks- en innovatieprogramma 
Horizon 2020 van de Europese Unie, de 
nieuwe Europese research-organisatie 
voor brandstofcellen en waterstof 
(N.ERGHY) en Hydrogen Europe.

REGIO Blink rijdt begin mei met twee splinternieuwe elektrische vuilniswagens op waterstof. In 
samenwerking met SUEZ Recycling & Recovery Nederland, neemt Blink deel aan een Europees 
project voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen. Verschillende gemeenten, afvalinzame-
laars en leveranciers werken binnen dit Europese project samen om kennis en ervaring op te 

doen met het rijden op waterstof. Zo komt zero emissie inzameling binnen handbereik.

F | Blink/SUEZ

Hoe zit het met
elektrisch rijden in

Helmond?
HELMOND Elektrisch rijden wordt steeds 

populairder in Nederland. Op 1 april 2021 waren er ruim 
177.000 elektrische auto’s en nog eens 110.000 plug-

in-hybride auto’s. Het aantal (semi)publieke laadpunten 
is doorgegroeid naar ruim 72.000. Maar hoe staat het 

eigenlijk met elektrisch rijden in Helmond? 

Het kennisplatform voor elektrisch rijden www.evplan.nl zocht het uit. 
Hierbij is gebruik gemaakt van eigen bronnen en openbare overheidsdata 
(CBS, RDW, RVO, Klimaatmonitor).

Elektrische auto’s in Helmond
In Helmond staan 44285 personenauto’s geregistreerd. Daarvan staan 
er 393 (0,89%) geregistreerd als elektrische personenauto en nog eens 
427 (0,96%) als plug-in hybride auto. Van alle auto’s in Helmond wordt 
dus 1,85% (deels) elektrisch aangedreven. Dat is lager dan het landelijke 
gemiddelde van 2,26%.

Laadpunten in Helmond
In de gemeente Helmond zijn er zijn er in totaal 209 (semi)publieke 
laadpunten voor stekkerauto’s. Dit zijn laadpalen die in principe iedereen kan 
gebruiken.
• Er zijn 109 publieke laadpalen. Hier kan iedereen gebruik van maken.
• Er zijn 94 semipublieke laadpalen. Deze bevinden zich op privéterrein,
 maar zijn wel voor iedereen toegankelijk. Denk aan een laadpaal in 
 een parkeergarage, een tankstation of hotel.
• Op dit moment zijn er 6 snellaadpunten beschikbaar in Helmond.

Steeds meer elektrische voertuigen
De laadpaaldichtheid (het aantal laadpunten per elektrische auto) in 
de gemeente ligt op 0,25%. Dat betekent dat er 4 elektrische auto’s per 
laadpaal in Helmond zijn. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 
0,3% (4,5 EV’s per laadpaal). De verwachting is dat steeds meer inwoners 
in Helmond overstappen op een elektrische auto. Er zullen dan ook meer 
laadpunten bijkomen. Rijd je elektrisch en heb je niet de mogelijkheid om op 
eigen terrein een laadpaal te plaatsen? En is er nog geen oplaadpunt in jouw 
directe omgeving? Dan kan je wellicht kosteloos een laadpaal aanvragen bij 
de gemeente Helmond.

www.helmondnu.nl



18 vrijdag 7 mei 2021 de loop weekkrant HELMOND

Vandaag wil OnE u verder informeren 
over het levenstestament en waarom dit 
levenstestament zo belangrijk is voor alle 
inwoners van Helmond. Heeft u na het 
lezen van deze omschrijving nog vragen of 
bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact 
opnemen met OnE:
www.omziennaarelkaarinhelmond.com
omzienhelmond@gmail.com
telefoon: 06 – 87 40 27 18
voorzitter: Emmanuel Verleg

Het levenstestament
Als we over het levenstestament hebben, 
dan spelen de volgende zaken:
1. Wat is een levenstestament?
2. Waarvoor is een 
 levenstestament nodig?
3. Wie heeft een dergelijk 
 testament nodig?
4. Welke onderwerpen worden
 opgenomen?
5. Waarom moeten al deze
 maatregelingen worden genomen?
6. Wat zijn de kosten voor het opmaken
 van een levenstestament?

1.  Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een notariële 
volmacht. In het levenstestament bepaalt 
u zelf wie u aanwijst die uw zaken regelt of 
de medische belangen behartigt als u zelf, 
bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval 

of ziekte, dat niet meer kunt. Door het 
levenstestament houdt u tijdens het leven 
en ook in moeilijke omstandigheden, zelf 
de regie.

2. Waarvoor is een 
levenstestament nodig?
Veel mensen kijken heel verwonderd 
als er gesproken wordt over een 
levenstestament.  De eerste reactie die 
zij geven is “we hebben een testament”. 
Een testament (overlijdenstestament) is 
een vastlegging wat er moet gebeuren 
na het overlijden. Een levenstestament 
is een vastlegging van alles wat er moet 
gebeuren tijdens het leven.

3. Wie heeft een dergelijk 
testament nodig?
Iedereen heeft een levenstestament 
nodig. Dit is een gevolg van onze 
levensomstandigheden en de 
ontwikkelingen in onze maatschappij en 
omdat we allemaal ouder worden. Deze 
onderwerpen veroorzaken problemen, te 
weten:
1. Omdat we allemaal langer leven 
moeten we ook zaken tijdens ons leven 
goed gaan regelen.
2. Bij het ouder worden ontstaan ook 
lichamelijke problemen die tijdens ons 
leven een grote rol gaan spelen.
3. Het gemiddeld aantal kinderen is in de 

loop van de laatste generatie afgenomen, 
waardoor je vaak niet terug kunt vallen op 
de kinderen.
4. Van diverse gezinnen zijn de kinderen 
elders in het land gaan wonen of hebben 
zich zelfs gevestigd in het buitenland. Op 
deze kinderen is vrij moeilijk een beroep 
te doen.  
5. Ook een probleem is dat bij de 
gezinnen de man en vrouw beide carrière 
willen maken waardoor ze beiden werken 
en zich niet vrij kunnen maken als dat 
nodig mocht zijn.
6. Een groter probleem zijn kinderloze 
gezinnen. In eerste instantie kunnen ze 
elkaar opvangen maar uiteindelijk blijft 
men afhankelijk en aangewezen op hulp 
van derden.
7. Een groot probleem zijn de 
alleenstaanden. Deze groep is ook zeker 
afhankelijk van hulp van derden.
Het levenstestament moet voorzien 
in de situatie dat u om wat voor reden 
dan ook, niet meer zelfstandig kunt 

handelen. Daarvoor moeten een aantal 
maatregelingen worden genomen.

4. Welke onderwerpen 
worden opgenomen?
In het levenstestament worden veel 
onderwerpen opgenomen. Hieronder 
enkele zaken:
• Een algemene volmacht, om uw 
vermogensrechtelijke en andere zakelijke 
belangen, te behartigen.
• Een medisch gevolmachtigde, om u te 
vertegenwoordigen op medisch gebied.
• Dikwijls wordt een medische 
verklaring aan dit levenstestament 
toegevoegd.  ‘Omzien naar Elkaar’ vindt 
dat dit losgekoppeld en niet opgenomen 
moet worden. Hierop komen we later 
terug.

5. Waarom moeten al deze
maatregelingen worden genomen?
1. Om te voorkomen dat u onder 
curatele wordt gesteld of een 
beschermingsbewind over uw goederen 
of mentorschap ten behoeve van uzelf 
wordt ingesteld.
2. In het geval u wilsonbekwaam wordt, 
dit wil zeggen dat u niet meer in staat 
bent tot redelijke waardering van uw 
belangen, blijft het levenstestament met 
de daarin opgenomen volmachten gelden.
3. Vooral voor bezitters van een 
eigen huis is een levenstestament 
van essentieel belang. Indien u 
wilsonbekwaam wordt en bijvoorbeeld 
wordt opgenomen in een verpleeghuis 
en de verwachting bestaat dat u niet 
meer terugkeert naar de woning, dan kan 
de gevolmachtigde het huis verkopen. 
Indien er geen gevolmachtigde is, zal 
dit via de rechtbank moeten worden 
gerealiseerd, dat is een moeilijke en dure 

aangelegenheid .
4. In het geval dat u niet meer in staat 
bent de belangen inzake de gezondheid 
en zorgbehoeften te regelen, is van groot 
belang hiervoor een gevolmachtigde aan 
te wijzen. Deze gevolmachtigde krijgt ook 
inzage in de medische dossiers, zodat een 
goede afweging gemaakt kan worden in 
de behandeling en zorgbehoefte van uzelf.
5. Voor zelfstandige ondernemers is het 
zelfs van groot belang de zaken te regelen.
6. De medische verklaring bestaat uit de 
volgende onderdelen:
a. Clausule (overeenkomst) voltooid 
leven
b. Verzoek voor euthanasie
c. Behandelverbod
d. Dementieclausule 
e. De volmacht voor deze onderdelen
De onderdelen van de medische verklaring 
moeten regelmatig opnieuw getekend 
worden om aan de laatste wensen en 
eisen te voldoen. Indien dit is opgenomen 
in het levenstestament, zal men telkens 
naar de notaris terug moeten, met alle 
kosten van dien.

6. Wat zijn de kosten voor het
opmaken van levenstestament?
Het levenstestament moet worden 
opgemaakt door een notaris. De notaris 
in Helmond vraagt een bedrag variërend 
van € 550 tot € 800. Omzien naar Elkaar 
heeft voor u een mogelijkheid gevonden 
een levenstestament te laten maken, 
tekenen en registreren tegen een tarief 
van:
1. Voor een echtpaar € 375,- . 
2. Voor een alleenstaande € 275,-
3. De kosten voor het maken van een 
medische verklaring wordt door Omzien 
naar Elkaar gratis opgemaakt en behoeft 
niet door de notaris te worden getekend.

HELMOND Omzien naar Elkaar zit niet met de armen over elkaar. Wij als OnE zijn zeer actief bezig met 
ondersteuning van de bewoners van Helmond en iedereen kan gebruikmaken van onze diensten. Heeft 

u een vraag of een probleem, stel die aan OnE.

Omzien naar Elkaar in Helmond
Levenstestament

Helmond Sport lanceert unieke
seizoenverlengingsactie

Beide supporters worden samen op de foto gezet in het SolarUnie Stadion, 
waarna de twee kaarten voor het seizoen 2021/2022 in een gepersonaliseerde 
cadeauverpakking wordt aangeboden. Helmond Sport wil met deze actie het 
aantal bezoekers structureel gaan vergroten. Bij de opening van het nieuwe 
stadion in 2024 is het streven om voor volle tribunes te spelen.

HELMOND Helmond Sport heeft een unieke verlengingsactie 
voor seizoenkaarthouders gelanceerd. Elke houder van een 
seizoenkaart van dit of vorig seizoen krijgt de mogelijkheid 
om iemand uit zijn omgeving een gratis seizoenkaart aan te 

bieden, de zogenaamde Vriendenpas.

F | Helmond Sport

Zelfh ulpgroep ‘Gedachten aan
 zelfdoding’ zoekt deelnemers

Heb je weleens gedachten aan 
zelfdoding? Zie je soms het leven niet 
meer zitten? Is zelfdoding voor jou soms 
een ogenschijnlijke oplossing voor het 
vinden van innerlijke rust en vrede? 

Zou je daarover eens willen praten met 
iemand die daar ook ervaring mee heeft 
en wil je weten hoe anderen hiermee 
omgaan? Dan is de lotgenotengroep 
‘Gedachten aan zelfdoding’ mogelijk iets 
voor jou. 

Vanaf woensdag 5 mei organiseert 
het Suïcide Preventie Centrum in 
samenwerking met GroeiRijk Klaver en 
Stichting Zelfhulp Netwerk eenmaal 
in de twee weken 8 bijeenkomsten 
voor mensen met gedachten aan 
zelfdoding. De bijeenkomsten vinden 
plaats in Eindhoven. De eerste 8 
bijeenkomsten worden begeleid door 
twee ervaringsdeskundigen die ervaring 
hebben met gedachten aan zelfdoding. 
Zij weten dat er meer ruimte kan 

ontstaan in jezelf door onbevooroordeeld 
over deze gedachten te kunnen praten. 
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden kun je kun je 
contact opnemen via mail/telefoon: 
info@suicidepreventiecentrum.
nl of eindhoven@zelfhulpnetwerk.
nl/040 – 211 83 28. Voor meer 
informatie over Stichting Zelfhulp 
Netwerk Zuidoost-Brabant of andere 
zelfhulpgroepen kun je kijken op onze 
website: www.zelhulpnetwerk.nl

HELMOND Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. 
De deelnemers komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening.

In een groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Door 
het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het 

dagelijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde probleem helpt!

www.grootpeelland.nl
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Run for KiKa Summer Fun is voor 
iedereen, jij bepaalt op welke manier 
en met wie je de 25 km rent. Loop 
bijvoorbeeld samen met je gezin in 
totaal 25 km of ren individueel op je 
eigen manier 25 km. Stippel je eigen 
routes uit, plan wanneer en met wie je 
gaat lopen en ren met de zon op je toet 
de zomer tegemoet. 

Jij maakt hét verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg het 
genezingspercentage van kinderen met 
kanker met ruim 5%. Concreet betekent 
dit dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen 
extra genezen. Dat zijn 25 kinderen 
die weer een toekomst hebben, 25 

gezinnen die samen blijven en 25 
klaslokalen waar geen lege stoel staat. 
De harde realiteit is echter dat op dit 
moment 25% van de kinderen met de 
diagnose kinderkanker niet geneest. 
Daarom is er nog steeds veel geld nodig 
voor onderzoek naar kinderkanker. 
Deelnemers aan Run for Kika Summer 
Fun helpen mee om die laatste 25% 
genezingskans te realiseren, zodat 
nog meer kinderen met kanker een 
toekomst hebben.

Summer Fun met KiKa
Organisator Rick de Haan: "Met Run 
for KiKa Summer Fun bieden wij een 
uitdaging voor iedereen om samen in 

beweging te komen én het verschil te 
maken voor kinderen met kanker." De 
manier waarop en met wie je dat doet 
bepaal je helemaal zelf, maar houd je 
wel aan de actuele RIVM-richtlijnen. 

Deelname is gratis!
Kom in actie en daag vrienden, familie 
en collega's uit om samen de uitdaging 
aan te gaan tijdens Run for KiKa 
Summer Fun! Schrijf je nu gratis in via 
www.runforkika.nl en draag bij!

Samen fi t de zomer 
in met Run for 

KiKa Summer Fun
REGIO Ga samen met familie, vrienden en collega's de 

uitdaging aan van 20 tot en met 30 juni tijdens Run for KiKa 
Summer Fun. Ren gezamenlijk of alleen in totaal 25 km in 10 

dagen voor kinderen met kanker. Op dit moment geneest 25% 
van de kinderen niet: tijd om in actie te komen in de strijd 

tegen kinderkanker.

F | KiKa

Zeilles in Helmond

Windsterkte, windrichting, zeilstand en schootvoering, allemaal begrippen die 
tijdens de lessen aan bod komen. Jeugdige cursisten vanaf 8 jaar en ouder 
wordt stap voor stap de geheimen van het optuigen en bedienen van een 
zeilboot bijgebracht. Voor de jongste kapiteins staan 12 Optimists klaar om de 
eerste spannende stappen in deze fascinerende sport te zetten. Voor de wat 
oudere jeugd beschikt de vereniging over Open Bics en Laser Pico’s. Deze 
laatste boten worden ook gebruikt tijdens de zeillessen voor (jong) volwassenen. 
Het uiteindelijk doel is het behalen van een heus zeildiploma volgens CWO-
standaarden. Zeillessen, clubwedstrijden, vrij-zeilen, examen varen, een 
echt zeilkamp, allemaal ingrediënten van een prachtig jaarprogramma bij de 
vereniging. Ben je geïnteresseerd, voor jezelf of een van je kinderen, bezoek dan 
eens de website www.jzvb.nl en kom graag eens langs op Berkendonk, de plek 
om alle coronastress te vergeten.

F | Jeugdzeilvereniging Berkendonk

HELMOND  Zuid, kracht 3, zuid-west, kracht 4, noord, 
kracht 5? De windrichting en windsterkte zijn net zo moei-
lijk te voorspellen als de coronamaatregelen en eventuele 
versoepelingen daarvan. Toch gaat Jeugdzeilvereniging 

Berkendonk ook dit jaar zeillessen geven op onze geliefde 
waterplas aan de oostkant van Helmond. 

Begin december vorig jaar. In de krant staat 
dat in Helmond het aantal autodiefstallen fl ink 
gedaald is. Hmmm...

Eind november vorig jaar. Voordat we gaan 
slapen zei ik tegen mij n man: “Ik ben zo blij . Het 
leven loopt eindelij k op rolletjes.” Ik had namelij k 
een goede uitslag van een medisch onderzoek ge-
kregen. De kinderen doen het prima. En ondanks 
corona gaat het werk door. Mij n man: “Moet je 
niet zeggen, want dan gaat er altij d wat fout.” 
Het kon mij n humeur niet bederven.

De volgende dag bleek onze auto gestolen. Dat 
is raar hoor. Ik wist zeker ‘dáár heb ik hem 
neergezet’ en daar stond hij  duidelij k niet. Dus 
ga je twij felen. Was het dan toch verderop in de 
straat? Had mij n echtgenoot hem verplaatst? In 
ieder geval lag de sleutel nog op zij n vaste plek, 
dus hoe kun je dan een auto stelen? Nou, naar 
het schij nt met een computer die het sleutelsig-
naal oppikt. De auto denkt vervolgens: oké. Por-
tier open, instappen, wegrij den. Best een elegante 
vorm van diefstal eigenlij k.
Maar je raakt niet alleen je auto kwij t. Re-
servebril, iPod, verbanddoos, brandblusser, 

landkaarten, paraplu’s, warme jas, regenjas, 
alarmhesjes, picknickdeken, rollator die ik bij  
langere wandelingen gebruik... alles weg.
De strij d om een nieuwe auto, die verloor ik. 

Manlief luisterde braaf naar welke ik graag 
wilde. Toch stond uiteindelij k zij n keuze voor 
de deur te glanzen. Maar die rollator ging ik 
verdorie zelf uitzoeken. De oude stuiterde nogal 
hinderlij k op kasseien en onverharde paden. Ik 
wilde er nu een die soepeler zou lopen. Je komt 
op internet dan al gauw uit bij  een bij zonder hip 
Zweeds merk. Er zij n diverse uitvoeringen, zoals 
met rugzak voor lange tochten. Of met tassen 
voor je golfclubs. Ook extra grote sportwielen zij n 
mogelij k. Maar het topmodel is de Veloped Jakt, 
met tas voor je...jachtgeweer! Daarvan sloeg mij n 
fantasie op hol. 
Kij k, daar staat Hert met zij n vriend Everzwij n 
aan de bosrand. Kom jij  aan met je Jakt. Het 
dierenduo barst in lachen uit, om dan soepel 
tussen de bomen te verdwij nen. En hoe zou 
erop gereageerd worden als je op de Helmondse 
zaterdagmarkt met je hippe karretje-met-jacht-
geweertas rondloopt (“Ja maar agent, kij k, er zit 
alleen maar een kilo prei in.”)? Ik denk: mee met 
het politiebusje.

Ik koos toch, heel laf, een eenvoudiger model van 
een ander merk. Mij n man zag hem als eerste.

Ingezonden Column

Jachtgeweer
Door: Marianne Vogels

hartstichting.nl
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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.

Gratis e-bike probeeractie in 
Zuidoost-Brabant weer van start

Online e-bike reserveren 
bij deelnemende fietsenwinkel
Intussen telt de actie zo’n 275 
deelnemers, met dank aan de 
zeventien enthousiaste deelnemende 
fietsenwinkels in Zuidoost-Brabant die 
gratis een e-bike beschikbaar stellen. 
Ideaal, want zo kunnen mensen 
vrijblijvend testen of een elektrische 
fiets iets voor hen is. Zowel tijdens 
de dagelijkse rit naar de supermarkt, 
sportschool, de noodzakelijke reis naar 
het werk, als tijdens mooie tochten door 
de natuur. Alles is geregeld: van pech-
onderweg-hulp tot aan verzekering 
en een supportdesk voor eventuele 
vragen. Inwoners kunnen online de 
e-bike reserveren via www.sjees.nl/
probeereenebike. De actie loopt nog 
tot en met juni 2021.

Gezond, snel en 
duurzaam vervoersmiddel 
De regio Zuidoost-Brabant wil het 
gebruik van de fiets als vervoersmiddel 

stimuleren. Vaak wordt de auto 
gebruikt voor dagelijkse ritten van 5 
tot 20 km, omdat deze meestal net 
iets te lang of te intensief zijn voor de 
gewone fiets. “Wij zijn blij met de inzet 
van de fietsenwinkels in de regio. Het 
gebruik van een e-bike is vaak een goed 
alternatief voor de auto. Dankzij deze 
actie kunnen meer mensen dit eens 
ervaren en dat is mooi om te zien”, aldus 
wethouder Ad van den Oever van de 
Gemeente Veldhoven.
 
Belang van bewegen
Een gezonde levensstijl is vooral nu 
van groot belang. Vanwege Covid-19 
trekken mensen er minder op uit. Voor 
werkende mensen geldt dat velen 
thuiswerken en minder in beweging 
komen. Om medewerkers gezond 
en vitaal te houden zetten veel grote 
werkgevers een e-bikepool op voor 
hun medewerkers. Echter, in kleinere 
bedrijven zijn die faciliteiten er meestal 
niet. Dat is ook één van de redenen dat 

REGIO Vaker op de fiets is gezond voor lichaam en geest. Dat 
vinden ook de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant. Om haar 
inwoners fit en vitaal te houden zijn ze de Sjees E-bike pro-

beeractie gestart. Hiermee krijgen alle inwoners de mogelijk-
heid om een week lang een gratis e-bike of high speed e-bike 
uit te proberen. Na even on hold te hebben gestaan vanwege 

de lockdown is de probeeractie nu weer in volle gang.

deze e-bikeprobeeractie is ontstaan. 
Hiermee wordt het proberen van een 
e-bike voor iedereen beschikbaar.
 
Samenwerking e-bike probeeractie
De Sjees e-bikeprobeeractie is onderdeel 
van het project Slimmer fietsen van ZO 
Slim Bereikbaar. ZO Slim Bereikbaar 
is een samenwerkingsverband 
van de provincie Noord-Brabant, 
Rijkswaterstaat en alle gemeenten in 
de regio Zuidoost-Brabant: Eindhoven, 
Helmond, Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 
Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 

Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-
De Mierden, Someren, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De 
organisatie van de E-bike probeeractie 
is in handen van Ons Brabant Fietst, 
Brabant Mobiliteitsnetwerk en 
uitvoeringspartner De Boom en het 
Meer.

F | Ons Brabant Fietst
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 6 mei – 16 mei 2021 / week 18 en 19

Donderdag 6 mei 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 8 mei 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in 
de Trudokerk
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; Anja van der 
Linden- Rooyackers vw verjaardag

Woensdag 12 mei vooravond Hemelvaart
19.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna

Donderdag 13 mei Hemelvaart 19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Piet en Janske Scheepers-Sanders vw sterfdag

Zaterdag 15 mei 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Harrie van Asten

Zondag 16 mei 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Jo van Vegchel-Wartenberg; voor een jarige moeder; Geert Menting vw verjaardag

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 9 mei – 16 mei 2021 / week 18 en 19

Zaterdag 8 mei 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 9 mei 11.00 uur
Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Christien Coolen-van der 
Linden, Yvonne Mutsaers-Slegers, Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van 
Hoof, Thea Schwering-Rovers, Pieter Boetzkes.

Zaterdag 15 mei 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 16 mei 11.00 uur Miek Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon 
Derks, Jo van Hoof-Hagebols, 
Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, Elly Swinkels-
Strijbosch, Dein van Soest-Drukker.

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

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

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

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

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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 11 mei

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

AANZOEK • ALSNOG • BEGIFTIGEN • BIJLES • BONAFIDE • DEELTJES
DEFENSIE • DEGENE • DIENAAR • DIEPVRIES • EIERDOPJE • GLOED
INBINDEN • LATEN •MAALTIJD • MEEST • MIGRAINE • OPDRINGEN

OPEISEN • OPMARS • PLATVLOERS • SMAKELOOS • SMULLEN • STEPPE
TEGEN • TOPJE • VARAAN •WEIDE

Maak kans op een: 

cadeau-
bon*

(t.w.v. € 35.00)

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

woonaccessoires kunt kopen!

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

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Winnaar week 16: Hans Verstappen  |  Oplossing: LAYOUT

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

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

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

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

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

Trekking Kluppelloterij : 
gun uw oud papier, kleding 
en schoeisel een tweede leven 
MIERLO-HOUT Zaterdag 1 mei 2021 is de zevende trekking 
verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven 
in de maand april 2021.

1e prijs cadeaubon ter waarde van 50,- euro is gevallen op 
lotnummer 4608.
2e prijs cadeaubon ter waarde van 25,- euro is gevallen op 
lotnummer 4846.
3e prijs cadeaubon ter waarde van 10,- euro is gevallen op 
lotnummer 4924.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere 

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

www.helmondnu.nl
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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.

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD

ONROEREND GOED

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

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

Voor woningaankoop-
begeleiding,

uwkoopmakelaar.nl
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

Wonen: info@stijlenco.nl, tel. (0492) 47 56 24  |  Gordijnen, tapijt & PVC: info@covetex.nl, tel. (0492) 53 89 79  |  (0492) 47 56 24

* Zie voorwaarden in onze winkel. Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

KOM SHOPPEN 
IN ONZE OUTLET!
Wij maken plaats voor onze nieuwe collectie en daarom staat onze outlet nu vol met 

samples van bankstellen, eettafels, fauteuils, dressoirs, kasten en lampen van 

bekende merken tegen zeer aantrekketlijke prijzen. Alles direct mee te nemen!

Bel, app of mail voor een afspraak! T (0492) 47 56 24, info@stijlenco.nl

Sofa 
Barcelona 
€ 1.349,- 
€ 674,50

Sofa Hill 
€ 1.799,- 

€ 1.255,-Kijk voor meer mooie 

aanbiedingen op onze site!

MET HEMELVAART 
ZIJN WIJ GEOPEND 
VAN 12.00 - 17.00 UUR


