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Loop eens een ommetje
door Helmond!

WERKEN BĲ

speel bewust 18+

lees verder in deze krant

AUTODROOM
HELMOND

Gemeentebe
300

.nl

Specialist in het verkopen van
woningen tot € 300.000,- k.k.

OCCASIONS

WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

Gemeentebe

De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
Twee wandelaars zijn onderweg met een Helmonds Ommetje. F | Jibb+.

HELMOND Ommetjes, kuiertjes of rondwandelingen. Noem het zoals je wilt, maar gezond is het
officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
zeker. Kristian van den Nouwlant werkt als Buurtsportcoach bij Jibb+ en heeft samen met zijn De
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
collega’s zestien verschillende Ommetjes in Helmond uitgewerkt. “Het lopen van een Ommetje publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
wordt extra leuk als je iemand met je mee vraagt. Zeker als je weet dat die persoon verlegen zit
om een praatje en eens nodig de deur uit moet. Wij noemen dit het ‘om-met-je’.”
Helmondse Ommetjes
Vanwege de COVID-maatregelen
zijn het aantal beweegmomenten en
contactmomenten voor veel mensen
geminimaliseerd. “Terwijl voor onze
lichamelijke en geestelijke gezondheid
het bewegen zo ontzettend belangrijk
is. Om mensen te stimuleren om toch
in beweging te komen, hebben we
bij Jibb+ de Helmondse ‘Ommetjes’
bedacht”, vertelt Kristian enthousiast.
Het ‘Ommetje’ is een route van
ongeveer 2,5 kilometer door een wijk in
Helmond. Onderweg voer je een aantal

beweegoefeningen uit, voor wat extra
beweging en variatie.
Verdeeld door de stad
In totaal zijn er 16 Ommetjes uitgewerkt,
verdeeld door de stad. De plattegronden
zijn in beperkte oplage in wijkhuizen
verkrijgbaar. Alle routes zijn ook
gratis te downloaden de website van
Jibb+ (www.jibbplus.nl). Kristian gaat
verder: “We hopen dat zoveel mogelijk
mensen en organisaties de Ommetjes
aangrijpen om eenzame mensen wat
aandacht te geven. Of gaan wandelen
omdat het gezond en gezellig is.”

De Ommetjes maken onderdeel uit
van activiteiten door de Werkgroep
‘Aandacht voor Ouderen’ en is mede
mogelijk gemaakt door de VBOH, het
DELA fonds, het Oranjefonds en de
stichting Subsidiefonds Kruisvereniging
Helmond.
Meer informatie?
Wil je meer informatie over de
Ommetjes, neem dan contact
op
met
buurtsportcoach
Kristian van den Nouwlant via
kristianvandennouwlant@jibbplus.nl
of ga naar www.jibbplus.nl.
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AUTODROOM HELMOND
SHOWROOM WEER GEOPEND!
Bel: 0492 - 58 89 69
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl
WhatsApp: 06 - 54 22 02 83

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

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl
Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en financiering!

Ford Fiesta 1.25 Trend 2011

Airco, Lmv, Metallic lak, Trekhaak, € 99 p/m

Fiat 500 1.2 Lounge 2018

5.950

Hyundai ix35 1.6i GDI Style 2012
121Dkm, 1e eigenaar, ECC, BlueTooth,
Halfleder, € 179 p/m

11.450

71Dkm, Climate, Cruise ctrl., BlueTooth,
Lmv, USB, Panoramadak, € 149 p/m

Seat Leon 1.4TSi 2011

10.950

Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 GT-M Line
73Dkm, Navigatie, Camera, Stuurverwarming, Keyless, Cruise ctrl., Pdc, € 249 p/m

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

17.750

Opel Adam 1.0i Turbo 2017

125Pk, 129Dkm, Navigatie,
Climate control,

7.945

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

12.445

Kia Sportage 2.0i 2012

3.945

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

163 Pk, Navigatie + Camera , Trekhaak

12.945

15.445

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

Suzuki Swift 1.6 Sport 2012

12.445

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

Automaat, Navigatie, Cruise control

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

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!

Airco, 5-Deurs

11.445

VW Golf Sports Van 1.2i Highline 2014

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

Kia Picanto 1.0i 2008

48Dkm, Airco, Cruise control,
Limited edition

16.945

124Dkm, 136pk, 17” LMV, Cruise control,
Climate control, € 139 p/m

Suzuki Vitara 1.4 Sport 2016

9.450

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2017
74Dkm, Navigatie, Camera, Climate
control, Hoge instap, € 249 p/m

16.950

100Dkm, 141pk, Navigatie, Camera, Leer,
Zeer compleet, € 229 p/m

15.945

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2019
21Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie,
Camera, Luxe, Hoge instap, € 259 p/m

17.450

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.

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

de loop weekkrant HELMOND

vrijdag 14 mei 2021

ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA presenteren haalbaar en betaalbaar plan

Via nieuwe autobelastingen naar verkeer zonder uitstoot
ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen)
presenteren een geheel uitgewerkt, haalbaar en betaalbaar plan voor de hervorming van de
autobelastingen aan de informateur en aan alle politieke partijen.
Deze unieke coalitie stelt voor om de autobelastingen in
Nederland eenvoudig, stabiel en voorspelbaar te maken en
ze te laten bijdragen aan het halen van de aangescherpte
klimaatdoelen voor 2030 en het einddoel om in 2050
klimaatneutraal te zijn. Waarbij mobiliteit voor iedere
Nederlander betaalbaar en bereikbaar blijft. De coalitie vraagt
de formerende partijen het plan integraal mee te nemen in de
formatiebesprekingen.
Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt vergroening
en maakt de markt grillig. En daardoor is de autokoper
afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar
als het gaat om de overheidsinkomsten. Tegelijkertijd moet
de sector mobiliteit bijdragen aan het behalen van de
klimaatdoelen, die met de Europese Green Deal onlangs
verder zijn aangescherpt (55 procent minder CO2-uitstoot in
2030 ten opzichte van uitstoot 1990).
Betalen naar Gebruik
De opstellers van het plan stellen voor het huidige
autobelastingsysteem te vervangen door Betalen naar Gebruik
(BnG). De coalitie kiest voor een variant waarin het tarief
per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het
voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet volgens de
opstellers zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd
om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken.
Het invoeren van BnG kost namelijk minimaal 8,5 jaar. BnG
kan daardoor geen rol spelen in de CO2-reductie richting
2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie
komt daarom ook met plannen voor de periode 2022 - 2030.

www.adcommunicatie.nl

Deze omvatten onder andere:
• Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) invoeren met
een tarief gebaseerd op uitstoot; de invoering daarvan nú in
een kaderwet vastleggen;
• Snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele
kilometers structureel te vervangen door emissievrije
kilometers;
• Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale

systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en
reisbewegingen;
• Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en
synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet
mogelijk is.
Meer milieuwinst, minder kosten
Onlangs presenteerde de studiegroep Van Geest in opdracht van
het kabinet een studie (‘Bestemming Parijs’) met maatregelen
om de verhoogde klimaatdoelen te behalen. Hierbij lag de
nadruk vooral op instroom van nulemissievoertuigen.
De coalitie richt zich meer op het efficiënt behalen van de
CO2-doelen en bereikt met haar pakket maatregelen een
grotere CO2-reductie dan de voorstellen van Van Geest, tegen
een kwart minder kosten, waarbij veel minder marktverstoring
plaatsvindt. Bovendien wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan de verlaging van de uitstoot van stikstofoxide
(NOx), omdat er nog steeds sprake is van snelle instroom van
nulemissievoertuigen.
Politieke steun
Het plan wordt gesteund door vijf (ex-)politici van links tot
rechts. Zij hebben in het proces meegedacht en steunen
aanpak en plan op persoonlijke titel. Het betreft:
• Anne-Marie Jorritsma (VVD, oud-minister van Verkeer en
Economische Zaken),
• Menno Snel (D66, oud-staatssecretaris Financiën),
• Jolande Sap (GroenLinks, oud-woordvoerder Financiën),
• Karien van Gennip (CDA, oud-staatssecretaris Economische
Zaken)
• Sharon Dijksma (PvdA, oud-staatssecretaris Economische
Zaken, oud-woordvoerder Verkeer).
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BoldData duikt in de cijfers: Nederlanders
maken van hobby hun beroep

Tweede golf zorgt voor enorme
stijging aantal bakkers
Wat Nederlanders doen tijdens een lockdown? Bakken!
Dat bleek al uit de enorme vraag naar meel, gist en
broodbakmachines. In 2021 waagden een heleboel
Nederlanders zelfs de sprong naar professioneel bakker.
Uit cijfers van BoldData blijkt dat dit jaar maar liefst 185
Nederlanders zich inschreven bij de KvK als ‘brood- en
banketbakker’. Bijna al deze nieuwe bakkers (83%)
bestieren hun bakkerij vanuit huis.
We bakken wat af tijdens de
lockdown. In de eerste lockdown
steeg het aantal zoekopdrachten
naar broodbakmachines met meer
dan 400%. Tijdens de tweede golf
lijkt het erop dat veel van deze hobbybakkers de volgende stap zetten met
een eigen bakkersbedrijf. Dit jaar zijn
er maar liefst 185 nieuwe brooden banketbakkers bijgekomen, het
totaal komt nu op 3.190. Een stijging
van 6%. Ter vergelijking: dit is meer
dan de afgelopen vier jaar bij elkaar.
Van 2017 tot 2020 kwamen er 150
nieuwe brood- en banketbakkers bij.
Van hobby naar beroep
Deze enorme stijging heeft volgens
Daan Wolff van BoldData alles te
maken met de coronacrisis. “Een
stijging in een traditionele branche

in zo’n korte periode komt normaal
niet voor. Het lijkt erop dat door de
lockdown veel Nederlanders van
hun hobby hun beroep hebben
gemaakt. Als we inzoomen op het
soort bedrijfjes zien we onder de
nieuwe bakkers veel taartenmakers.
Ook vegan en glutenvrij bakken is
populair.”
Over BoldData
We zijn marktleider in het leveren
van maatwerk databases. Met
onze wereldwijde database van
287+ bedrijven hebben we meer
dan 2.000 klanten geholpen met
statistiek, onderzoek en CRM.
Kijk voor meer informatie en cijfers
op
bolddata.nl/nl/bedrijven/
nederland/bakkers-nederland.

Kijk voor het volledige plan op
toekomstautobelastingen.nl

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

CAMPINGAZ
BBQ MASTER
3 SERIES EXS
DE MASTER 3
SERIES CLASSIC EXS
GASBARBECUE

VAN

969.NU

599.99
LAFUMA RELAXSTOEL
RSXA CLIP BATYLINE
VAN

219.99
NU

•
•
•
•

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

179.99
OFFIC IE E L PARTNE R VAN
•

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KLAASENVANDEURSEN.COM ADS WK 19 DL

U I T VA A RT S P I E R I N G S
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
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Infopagina
Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen:
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25

Gemeente zet verschillende methoden in
om eikenprocessierupsen te bestrijden
De gemeente bestrijdt al jaren de overlast die door eikenprocessierupsen
wordt veroorzaakt. Begin van het voorjaar doen we dit door eikenbomen op
verschillende locaties in Helmond preventief in te spuiten. Maar daarnaast
dragen andere maatregelen ook bij aan de natuurlijke bestrijding van de
eikenprocessierups. Denk aan: het ecologisch beheren van diverse bermen in
de buurt van eikenbomen en het ophangen van vlinderfilterkasten. Later deze
maand start een gespecialiseerd bedrijf ook met de repressieve bestrijding van
de eikenprocessierups. Op basis van meldingen worden de nesten geplukt of
weggezogen.
Preventieve natuurlijke bestrijding
De eikenbomen worden begin van het voorjaar preventief besproeid met een
biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen.
Op www.helmond.nl/rupsen vindt u de plattegronden met de locaties waar de
preventieve bestrijding plaatsvindt.
Naast de preventieve bestrijding nemen we ook andere maatregelen om de
rupsen preventief te bestrijden. Zo zijn er al sinds 2019 verschillende bermen en
graslanden in Helmond die we ecologisch beheren. Dit houdt in dat er bewust
minder gemaaid wordt en tijdens iedere maaibeurt een deel, circa 15 tot 20%,
van de begroeiing blijft staan. Hiermee vergroten we de biodiversiteit en daarmee
ook het aantal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Daarnaast zijn er
vorige week op verschillende locaties in Helmond vlinderfilterkasten geplaatst.
Deze kasten zorgen ervoor dat de parasieten van de eikenprocessierups,
sluipwespen en -vliegen, zich kunnen nestelen en voortplanten. Zodat
de sluipwespen en -vliegen kunnen leven van (nieuwe generaties van)
eikenprocessierupsen. Meer informatie over de werking van de vlinderfilterkasten
leest u op storix.nl/beheer-eikenprocessierups.

Grijs/Kroon: K=15

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 een 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, uw
e-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 dag 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.

Nesten melden
Later deze maand gaat een gespecialiseerd bedrijf weer van start met de
repressieve bestrijding van de eikenprocessierups; door nesten te plukken of
weg te zuigen. Heeft u een nest met eikenprocessierupsen gezien? Dan kunt u
dit melden bij de gemeente via tel. 14 0492 of via www.helmond.nl/meldpunt.
Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken en scholen worden met
spoed behandeld. Men kan de nesten zelf beter niet uit de boom halen. Op de
webpagina www.helmond.nl/meldpunt kunt u voortaan ook een kaart zien
waarop u de status kunt zien van alle meldingen die de gemeente al eerder heeft
ontvangen.
Kenmerken
De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbomen. Voordat ze volgroeid zijn,
ondergaan ze vijf vervellingen. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen de
eerste -voor mens en dier vervelende- brandharen. De nesten zijn herkenbaar aan
het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. Hierin zitten de resten van de
vervelling met de brandharen.
Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups, de bestrijdingsmethodes en tips bij
klachten zijn te vinden op www.helmond.nl/rupsen. Voor gezondheidsvragen kunt
u bellen met de GGD, tel. 0900 36 86 868.

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege
Pinksteren
Op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.
Gewijzigde ophaaldagen afval
Op maandag 24 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag 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
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten
Wilt u de milieustraat bezoeken?
Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak via www.helmond.nl/milieustraat.

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

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie Inwoners & Omgeving
Dinsdag 18 mei, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Rekenkameronderzoek naar de subsidiering en inkoop binnen het sociaal
domein
2. BP Zwembad de Braak
Adviescommissie Inwoners & Omgeving
Donderdag 20 mei, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijzen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen
2. RES 1.0
Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen.
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment
terugkijken.
De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Aarle-Rixtelseweg 78A

Projectomschrijving:
oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4730431

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Nieuwveld 27
10-03-2021
Duizeldonksestraat 2
22-02-2021
Lobbenhoeve kadaastraal U
22-03-2021
7884
Brandevoort, Hazenwinkel
22-03-2021
Faassenhoek, kavel HZ4

Projectomschrijving:
samenvoegen winkelunits
maken uitweg
oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
5897597
5846035
5828011

oprichten woning en maken uitweg

5794977

Voor de bovenstaande aanvragen 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.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Molenven 1

Datum indiening:
03-05-2021

Raktweg (Berkendonk)

04-05-2021

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Fiets4Daagse De Peel
2021-00315
(afdeling Stiphout) van 27 juli t/m 30 juli 2021
Triathlon Brabant (25 en 26-9-2021)
2021-00320

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Bezwaar maken?

Bekendmakingen

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.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Noord Parallelweg 41
04-05-2021
Rivierensingel 748A
04-05-2021
Verliefd Laantje
04-05-2021
Wielewaalstraat 2
04-05-2021
Rivierensingel voor
04-05-2021
huisnr. 701
Kloosterstraat 29
04-05-2021
Kanaaldijk N.W. 27
04-05-2021
Bruhezerweg 8
04-05-2021
Berkendonk 48
06-05-2021
Coolendonk 20
07-05-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten garage
5891915
oprichten carport
5623639
kappen van 1 boom
6001783
verbouwing van een woonhuis
5809947
kappen van 2 bomen
6001575
vervangen garagedeur door pui
plaatsen party tent
plaatsen dakopbouw
plaatsen tuinhuisje
plaatsen dakkapel aan voorzijde

5454371
5824753
5813909
5975255
5914393

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Deurneseweg 11
Europaweg 95
Kanaaldijk N.W. 27
Nieuwveld 27
Groot Schuilen 4
Gerstdijk 22
Boerhaavelaan 21
Bleyenbeekdreef 16
Brouwhorst 7
Coendersberglaan 36
Blinkertsestraat 28
Markt 41

Datum indiening:
30-04-2021
06-04-2021
22-03-2021
10-03-2021
02-04-2021
03-05-2021
03-05-2021
03-05-2021
04-05-2021
05-05-2021
05-05-2021
04-05-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen overkapping met zonnepanelen 50561714
aanvraag reclamebord
5973395
plaatsen party tent
5824753
samenvoegen winkelunits
5897597
vervangen dakkapel
5903553
beperkte milieutoets
6052873
vergroten woning
6052647
oprichten garage
6054319
nieuwe vestiging domino’s pizza
6056675
uitbreiden woning
6059497
vervangen dakkapel
5970589
inrichting van pand voor lichte horeca
6058127
en bezorgrestaurant
Nieuwveld 19
04-05-2021 vernieuwen winkelwagenopvang
6057873
Nachtegaallaan 189
05-05-2021 oprichten overkapping
6059397
Steenweg 18
05-05-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan
6060639
Kommavlinder 3
05-05-2021 plaatsen erfafscheiding
6058715
Coolendonk 20
16-03-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde)
5914393
Wolfstraat 136
07-05-2021 strijdig gebruik
50567058
Deurneseweg 11
07-05-2021 uitbreiding docentenkamers
6066673
Citroenvlinder 2
07-05-2021 oprichten garage met tuinkamer
6067429
Admiraal de Ruyterplein
07-05-2021 onderhoud woningen
6068329
17-19-20 / van Amstelstraat 6-8 / van Galenstraat 23-25-27-31-33-35-37

• 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

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.

Doekjes & mondkapjes?
Niet in het riool,
maar in de prullenbak.

Vochtige doekjes en (wegwerp)
mondkapjes veroorzaken
verstoppingen in het riool.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

13 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.

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

BESTEL AL JE
BOODSCHAPPEN
NU GEMAKKELIJK
LOKAAL OP
dewinkelvanhier.nl
Op DeWinkelVanHier.nl
koop je gemakkelijk
producten (food én non-food)
van verschillende lokale
winkeliers in één
winkelmandje!
Je hoeft maar één keer af
te rekenen en krijgt alles
in één levering thuisbezorgd
in Helmond en Deurne!

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

VISION
SENSATION
Try it. Wear it. Love it.

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

VISION
SENSATION
Try it. Wear it. Love it.

Weekaanbiedingen
4 stuks in een doosje

garnalen
spiezen

1 doosje € 4,50
3 doosjes € 12,50

huisgemaakte
vissoep

3 soorten
vanaf € 4,95

gestoomde
zalmbuikjes

500 gr voor € 8,95

omega 3
vispakket

5 haring + 1 makreel
voor € 9,95

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!
Elke zaterdag op de markt in Helmond.
Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Nooit meer
batterijen
vervangen?

Meerprijs
oplaadbaar

van
voor

€ 299,€ 199,-

Kies voor het gemak van oplaadbare hoortoestellen

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.

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl
Helmond
Zuid Koninginnewal 30a
*Vraag naar de voorwaarden.

de loop weekkrant HELMOND

vrijdag 14 mei 2021

7

Uit de lockdown door sneltesten
STIPHOUT Hoewel minister Hugo
de Jonge aangeeft dat de coronazelftesten in de supermarkt liggen,
is het vooral fijn om te weten waar je
veilig en snel kunt testen.

op een veilige sneltest. Met louter
gebruikmaking van gevalideerde testen
bereiken zij een betrouwbaarheid
van 98,7%, hetgeen uitzonderlijk
nauwkeurig te noemen is. Niet voor niets
gebruikt de GGD dezelfde ‘Healgen’testen, waarbij het wattenstokje niet
meer zo diep uw neus in hoeft. Alle
testen vinden plaats onder supervisie
van een arts.

Natuurlijk is zo’n zelftest een
alternatief en wil iedereen zich
graag voor een prikkie laten testen.
Sinds vorige maand kunt u om
de hoek in Stiphout elke dag, met
of zonder afspraak, veilig terecht
voor een betrouwbare sneltest
aan de Hortsedijk 106B, gemeente
Helmond.

Scherpste tarief in Zuid-Nederland
Wat vooral fijn is aan deze snelteststraat
van MaxProMed zijn de baanbrekende
prijzen; voor een bedrag van 45,- euro
kunt u al een antigeensneltest laten
uitvoeren waarbij de uitslag binnen
10 à 15 minuten bekend is. Wilt u daar
graag een testcertificaat bij dan betaalt
u slechts 10,- euro extra.
Ook het tarief voor een PCR-test is met
99,- euro extreem scherp te noemen.
Dit betreft uiteraard een tarief inclusief
testcertificaat. Mocht u een hekel
hebben aan de swab in uw keel of neus,
dan betaalt u slechts 10,- euro extra
voor een PCR-speekseltest. Voor 12.00
uur een PCR-test afnemen, betekent
automatisch dezelfde dag uw uitslag.
MaxProMed voldoet aan de strenge
richtlijnen van zowel het RIVM als de

GGD en u kunt terecht van 07:30 13:00 uur en van 16:00 - 19:00 uur op
werkdagen, in het weekend van 10:00 13:00 uur.
Testen op uw eigen locatie
Tijdens een vermeende besmetting
of brandhaard op de werkvloer kan
MaxProMed ook direct komen testen
op uw eigen locatie. Bovenstaande ‘aan
huis testservice’ wordt geboden aan
zowel bedrijven als particulieren. Binnen
4 uur na het eerste contact staan de
BIG-geregistreerde zorgprofessionals
bij u voor de deur; dit kan al vanaf één
persoon.

Voor bedrijven kan het tarief voor
testen op locatie zowaar nog scherper;
naarmate meerdere werknemers
tegelijk worden getest, is namelijk
sprake van een hogere korting. Die
specifieke staffel kunt u vinden op de
website www.maxpromed.com.
Blijf ook na de lockdown gezond
Op prijs alleen wint niemand de oorlog
tegen dit virus; service & snelheid zijn
daarvoor minstens zo belangrijk en dat
gaat bij MaxProMed gelukkig hand in
hand. Zonder afspraak langskomen in
de teststraat is daarvan het bewijs, tenzij
u graag een certificaat of reisverklaring

ontvangt. Deze is noodzakelijk voor een
buitenlandse reis of een toekomstig
bezoek aan een evenement; daarvoor
uw afspraak plannen gaat kinderlijk
eenvoudig en snel via de specifieke link
naar de afsprakenpagina op de website.
Na de (verlengde) lockdown komen
onze verworven vrijheden hopelijk snel
terug in beeld. Om in het voorjaar de
theaters, bioscopen, festivals en andere
grote evenementen weer te bezoeken,
speelt het testen op corona dus een
steeds belangrijkere rol.
Als lokale testspecialist is MaxProMed
de ideale partner om die ontwikkelingen
te faciliteren en kunt u vertrouwen

Wist u dat…
Ook al bent u gevaccineerd, dit betekent
niet automatisch dat u het virus niet
meer heeft of kan overdragen! Uw
vaccinatie heeft ook geen invloed op
de testuitslag. Waarschijnlijk gaan
we toekomstig toe naar een wereld
waarin de (westerse) bevolking jaarlijks
gevaccineerd zal worden. Niet alleen zal
een vaccinatie in de tijd zijn uitgewerkt,
maar ook zullen er steeds nieuwe
mutaties van het virus de kop op steken.
Vergelijk het met de huidige jaarlijkse
griepprik. Om die reden zal MaxProMed
binnenkort nieuwe testen in haar
assortiment opnemen, waarmee de
vaccinatiegraad gemeten kan worden,
ofwel hoeveel % u nog resistent bent
tegen corona.
Voor meer informatie surf naar
www.maxpromed.com/nl/coronateststraat
of bel gerust; 06 – 46 62 66 13.
Stay safe, stay negative

Gevaarlijke oversteek N279 zorgt voor angst en slapeloze nachten
BROUWHUIS Op de foto zien de we oversteek aan de Wolfsputterbaan Vlierdense Bosdijk. Zo lijkt het een ‘gewone’ oversteek, maar niets is minder
waar. Het is er levensgevaarlijk. Scholieren moeten hier elke dag oversteken
en de snelheid van het passerende verkeer in combinatie met
het ontbreken van stoplichten, een oversteekbrug, tunnel of een andere
veilige oversteekvoorziening, zorgt voor een verkeerssituatie die velen
dolgraag zien verdwijnen.

Tijdens het nemen van de foto, was
het meivakantie en daarom zijn er nu
geen scholieren te zien. Op normale
schooldagen steken zij hier met
groepjes van soms wel 6 scholieren
over. En als er eentje gaat, volgt de
rest ook. Mieke Federico krijgt het er
soms Spaans benauwd van. “Ze rijden
hier niet maximaal 80 km/uur, maar
minimaal 80 km/uur.”
De overweg is al jaren een bron van
ongerustheid en angst voor dat het
een keer écht mis gaat. 8 jaar geleden
is Mieke dan ook met samen met haar
kinderen en een andere moedere
handtekeningen gaan verzamelen. Ze
kregen 4 A4-tjes vol en boden deze
aan aan wethouder De Vries, die toen
verantwoordelijk was voor verkeer. “Hij
beloofde zijn best te gaan doen voor een

veiligere oversteek. Het moest echter in
samenspraak met de gemeente Deurne
en de provincie en dus gebeurde er
niets.”
Wat later organiseerde Omroep Brabant
een soort wedstrijd van de meest
gevaarlijke verkeerssituaties in Brabant.
De plekken die eindigden op de eerste
en tweede plaats zouden verbeterd
worden. “We eindigden als derde, meen
ik”, geeft Mieke aan. En dus gebeurde er
weer niets.
“Vervolgens kwam het Inpassingsplan
N279, de verbreding van de weg
van Den Bosch tot Asten en was er
weer een beetje aandacht, ook al
was de oversteek bijzaak. Na vele
informatiemiddagen en -avonden en
e-mails is er tot op heden nog steeds

niets gebeurd, ondanks de belofte dat
ze eind 2020 zouden beginnen aan een
tunnel of brug. De omwonenden van
de Aarlese Heikant hebben een kort
geding aangespannen, want zij willen
geen nieuwe weg door hun natuur, wat
natuurlijk begrijpelijk is”, vervolgt Mieke.
“Daardoor is echter wel alles stopgezet.
Ze zouden best kunnen beginnen met
de brug, daar de weg bij de Vlierdense
Bosdijk niet verbreed wordt. Maar nee
hoor, de kinderen blijven dagelijks hun
leven riskeren… Mieke is zeer bezorgd.
En die bezorgdheid blijkt terecht. “Een
paar weken geleden is er een jongen
van het Peelland College geschept bij
het oversteken en heeft in Nijmegen in
het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat
het nu weer goed met hem, maar het
móest gewoon een keer gebeuren. Het
is gewoon moeilijk te verkroppen dat
voor de dieren zoveel wordt gedaan
en gespendeerd, maar voor onze
jeugd (die toch de toekomst zijn) en
de vele anderen die gebruik maken
van deze oversteek, de ernst van deze
verkeersonveilige situatie gewoon niet
wordt ingezien.”
In haar bezorgdheid heeft Mieke begin

De gevaarlijke oversteek aan de Wolfsputterbaan - Vlierdense Bosdijk. F | Mieke Federico.

april nogmaals wethouder De Vries
aangeschreven. Hij geeft aan begrip te
hebben voor haar zorgen, maar dat het
dossier van de N279 niet meer in zijn
portefeuille zit. Toch geeft hij aan dat de
plannen van de provincie, inclusief een
ongelijkvloerse, veilige oversteek van de
N279 al klaar zijn, iets waar men zich
de afgelopen jaren hard voor ingezet
heeft. “De plannen liggen nu bij de Raad
van State, omdat er veel bezwaren
waren gemaakt. Afhankelijk van de

uitkomst daar gaan de komende jaren
de aanpassingen uitgevoerd worden,
waaronder de oversteek. Ik zal uw
zorgen in ieder geval ook overbrengen bij
mijn collega, Antoinette Maas. Zij heeft
verkeer nu in haar portefeuille”, luidt het
antwoord van de heer De Vries. Het is te
hopen dat tot die tijd de oversteek geen
verdere slachtoffers gaat eisen.
Wil je hierop reageren? Mail naar
redactie@deloop.eu.
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Heesakkers: Neem de
burger serieus!

Mijn vorige column, eind maart, ging over burgerparticipatie. In de weken erna zijn er vele betrokken burgers geweest die
hebben ingesproken in commissievergaderingen. Wat de CDA-fractie betreft een luxe die we moeten koesteren. Het zijn
immers de Helmonders voor wie wij als gemeenteraad ons werk doen.
Helaas zijn er ook raadsleden en/
of partijen die insprekers maar lastig
vinden. Die deze insprekers vooraf
beperkingen gaan opleggen, voordat
ze hun zegje in raad of commissie
komen doen. Schandalig dat in een
democratisch land als het onze,
door een democratisch gekozen
volksvertegenwoordiger
zo
met
inwoners wordt omgegaan!
Vorige week las ik op deze plek een
column over draagvlak als dilemma. Je

broek zou er van afzakken, als je niet
op een stoel zou zitten. Het mag toch
niet zo zijn dat de politiek de inwoner
gaat zien als een lastpak die telkens
maar wil meepraten en meedenken,
terwijl politici graag hun eigen agenda
afwerken? Maar toch krijg je bij het lezen
van de column van mijn collega wel dat
gevoel.
De overheid moet betrouwbaar zijn,
moet dienstbaar zijn en moet juist de
samenwerking met de burger koesteren.

Het is toch veel beter als er een plan
op tafel wordt gelegd, je daar met
betrokken burgers over praat en samen
tot een eindresultaat komt?
Natuurlijk komt het voor dat sommige
plannen weerstand oproepen bij direct
betrokkenen of omwonenden. Je kunt
moeilijk iedereen tevredenstellen. Maar
als je toch weet dat je met een bepaald
idee een grote groep mensen ongelukkig
maakt, dan ga je in gesprek om te kijken
of er iets is waardoor je dat gevoel weg

kunt nemen. Het klinkt zo makkelijk,
maar in werkelijkheid zien we helaas
dat het niet zo simpel werkt.
Participatie en draagvlak zijn belangrijke
onderdelen van de nieuw in te voeren
omgevingswet en bij de energietransitie.
En bij dat laatste denk je toch meteen
aan alle ophef die is ontstaan in
Stiphout over de plannen om een
zonnepark te realiseren. En ja, dan ga
je mensen uit die wijk niet de mond
snoeren in een commissievergadering,

omdat niet precies zonnevelden het
onderwerp is van die avond, maar de
regionale energiestrategie. Ten minste…
je zou hopen dat raadsleden zo niet
met inwoners omgaan. En dat we in de
toekomst onze betrokken burgers laten
uitpraten en volop laten participeren.
We doen het niet voor onszelf als raad,
maar voor de inwoners van onze stad.
Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl
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De Kia e-Niro.
Private Lease via de ANWB.
Proefritafspraak: 06 41 36 67 37

Tijdelijk vanaf:

씲

Ontspannen elektrisch rijden, toegang tot het grootste netwerk van
openbare laadpunten in Europa 썗n op afstand je ruiten ontdooien.
Ben jij klaar om elektrisch te gaan? Wij denken van wel.
De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km.

De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via de ANWB en betreft een product gecerti쏾ceerd door Stichting
Keurmerk Private Lease. De ANWB treedt niet op als leasemaatschappij. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie
is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 29-06-2021 met een uiterlijke start van het contract op 30-09-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw
Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

349

p/m

VDNS Helmond
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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Aktie VDNS Kia Helmond: Kia e-Niro voor € 349,00 per maand (Private Lease) of voordeel oplopend tot € 6.000,00! Test deze nu zelf!

Ontdek ‘m nu zelf

De Kia e-Niro was in 2020 de bestverkochte elektrische auto. Niet zo gek, de e-Niro overtuigt door grenzeloos comfort, ruimte voor het hele gezin en een actieradius tot maar liefst 455 kilometer. Ontdek deze stoere crossover nu zelf in de showroom van VDNS Kia Helmond, of bel voor een proefritafspraak: 06 – 41 36 67 37.
De 100% elektrische e-Niro is daar verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs of een laag Private Lease maandbedrag.
Alle bewegingsvrijheid die je zoekt
Kiezen tussen elektrisch rijden of lang
rijden hoeft niet meer. Ga je voor de Kia
e-Niro, dan ga je voor zorgeloos rijplezier.
Door de combinatie van een actieradius
tot 455 kilometer en een snellaadfunctie krijg je met deze aantrekkelijke
crossover alle bewegingsvrijheid die je
zoekt. De verrassend ruime laadbak
en de slimme features maken de
e-Niro bovendien de meest praktische
elektrische auto in z’n klasse.
Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer
compleet. Zo wordt de auto onder andere
geleverd met adaptive cruise control, 8“
audio display met achteruitrijcamera,
climate control, elektrische handrem en
vermoeidheidsherkenning. Bovendien
kun je met het geraffineerde ambient
light kiezen uit zes kleurinstellingen die

precies passen bij je stemming. Dat
wordt grenzeloos genieten, met respect
voor de natuur.
7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia
boven alles. Daarom wordt de Kia e-Niro
geleverd met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel
zo’n prettig gevoel.
Aantrekkelijke tarieven bij
VDNS Kia Helmond
Bij VDNS Kia Helmond is de nieuwe
Kia e-Niro al verkrijgbaar vanaf €
31.995,00. Liever zorgeloos rijden voor
een vast bedrag per maand?
Ook dat kan. Voor € 349,00 per maand
rijd je een gloednieuwe Kia e-Niro,
zonder onverwachte kosten (zie kader).
Dit is inclusief verzekering, belasting en
reparatie- en onderhoudskosten. Ook

een laadpaal is eenvoudig te regelen
via VDNS Kia Helmond. Bij aflevering
zorgen we voor een laaddruppel
waarmee je overal in Europa je auto
kunt opladen.
Breng een bezoek aan de showroom
Interesse in de nieuwe Kia e-Niro?
VDNS Kia Helmond heeft maar liefst 20
gloednieuwe Kia e-Niro’s op voorraad.
Je bent dus verzekerd van een snelle
levering.
Uiteraard kun je zonder afspraak naar
onze showroom komen, maar onze
voorkeur gaat uit naar het maken van
een afspraak, zodat je gegarandeerd
een proefrit kunt maken en onze
verkoopadviseurs je te woord kunnen
staan. Voor een vrijblijvende proefrit of
advies op maat kun je telefonisch een
afspraak maken via: 0492 588 970.

F | VDNS Kia.

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

Brabantse boekhandels krijgen Brabants Boek Present cadeau
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en
Tilt schenken dit jaar het Brabants Boek Present aan
Brabantse boekhandelaren. Vanwege de aanhoudende
coronamaatregelen hebben zij een zwaar jaar achter de rug.
Daarom worden 15.000 exemplaren van Tijdelijk Verblijf van
Vrouwkje Tuinman verdeeld over zeventig boekwinkels.
Sinds 2019 krijgt elk jaar een andere
Brabantse literaire topauteur de
opdracht een novelle te schrijven.
Dit Brabants Boek Present krijgen
lezers van 4 september tot en met 3
oktober 2021 cadeau bij besteding van
€ 12,50 in Brabantse boekhandels.
Boekhandelaren kopen dit geschenk
normaliter tegen gunstige voorwaarden
in.
Het werk van Vrouwkje Tuinman én
de boekwinkels verdienen een groot
publiek, ook in tijden van corona. Dit
jaar duurt de actie met het Brabants
Boek Present niet een week, maar een
hele maand. Met deze verlenging van
de actie kunnen boekhandelaren de
coronamaatregelen handhaven en op
een verantwoorde manier publiek naar
de winkel organiseren.
Hart onder de riem
Met de eenmalige geste wil het
Cultuurfonds
Noord-Brabant
de
Brabantse
boekhandelaren

een hart onder de riem steken.
“De boekhandelaren zijn onze
belangrijkste partners in dit project.
Bovendien gunnen we alle Brabantse
boekliefhebbers de kans om de
indrukwekkende novelle van Vrouwkje
Tuinman te lezen”, aldus Jan Speelman,
Cultuurfonds Noord-Brabant.
Elk jaar verbinden het Cultuurfonds
Noord-Brabant en Tilt meer winkels
aan het project. Met deze actie is het
mogelijk om het Brabants Boek Present
nog breder onder de aandacht te
brengen bij een nog grotere groep lezers.
Ad Quist van Boekhandel Quist in
Bergen op Zoom: “Al twee jaar doen
we enthousiast mee met het Brabants
Boek Present.
Dat we in deze tijd de boeken
cadeau krijgen ervaren we als een
hartverwarmend gebaar. We kijken er
naar uit om in september onze bezoekers
van de boekwinkel te trakteren op het
werk van Vrouwkje Tuinman.”

Maand vol activiteiten
De hele maand september staat in het
teken van het Brabants Boek Present.
Tilt organiseert een coronaproof
boektour met Tuinman: bij boekwinkels,
leeskringen en bibliotheken kunnen
lezers en boekhandelaren met de
schrijfster in gesprek over haar boek.
Brabants Boek Present
In Tijdelijk verblijf schetst Vrouwkje
Tuinman hoe een moeder en haar
kinderen uit Eindhoven slag na
slag pogen te overleven door hun
plichtsbesef en de overtuiging dat het
in deze ‘stad van de toekomst’ geen zin
heeft nog over het verleden te praten.
Meer informatie is te vinden op
Brabantsboekpresent.nl. Het Brabants
Boek Present wordt dit jaar uitgegeven
in samenwerking met Uitgeverij Cossee.

Brabants Boek Present 2021: Tijdelijk Verblijf van Vrouwkje Tuinman. F | Tilt.
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Pop-up restaurant Bourgondisch op de Velden
Als gevolg van de COVID-situatie is Asperges op de Velden verplaatst van mei naar de late zomer. Het stijlvolle pop-up restaurant zal weer bijna drie weken
verrijzen bij Aspergekwekerij Kelders in Veldhoven. Organisator Bertie Klaassen vertelt enthousiast: “We bieden dezelfde sfeer en kwaliteit die gasten van ons
gewend zijn alleen met een aangepaste culinaire invulling aangezien de witte asperges maar verkrijgbaar zijn tot 24 juni.

Onze chefs gaan bijzondere gerechten
bereiden met verse producten van
het Brabantse boerenland, met een
knipoog naar asperges. Door de
combinatie met wereldse invloeden,
staan zij garant voor een onvergetelijke
culinaire beleving. Alle gasten worden
met een aperitief en amuse ontvangen
op de locatie. Vervolgens worden zij op
ludieke wijze, en geheel passend bij de
locatie, rondgeleid over de velden en
maken kennis met ons nieuwe concept:
Bourgondisch op de Velden!”
Ryan Bahadoer kookt op de velden
De culinaire invulling van het
evenement is deze editie in handen
van top-chef Ryan Bahadoer. Hij
heeft jarenlang ervaring opgedaan bij
tweesterrenrestaurant De Lindehof
in Nuenen, driesterrenrestaurant
De Librije en overige prestigieuze
restaurants. Na zijn veelzijdige
(internationale) carrière heeft hij nu
zijn ware plek gevonden en staat
aan het roer van zijn succesvolle
RYAN Foodshop. Smaken, geuren
en culturen spelen een centrale
rol bij zijn kookstijl. Zijn gerechten
zijn verrassend, gedurfd en bereid
volgens de laatste kooktechnieken.
De diversiteit in smaken komt terug
in de gerechten die hij met zijn team
tijdens Bourgondisch op de Velden zal
serveren. Het menu wordt bereid met
verse streekproducten met een knipoog
naar asperges. Alle ingrediënten voor
een onvergetelijke culinaire beleving
midden in de Brabantse natuur!
Carrière Ryan Bahadoer
Ryan heeft jarenlang ervaring opgedaan
bij diverse prestigieuze restaurants
als De Lindehof**, De Liberije***,
Ciel Bleu*, Karpendonkse Hoeve*,
Bretelli* en zijn eigen restaurant

LN2. Daarnaast heeft hij in zijn
carrière ruime culinaire ervaring in het
buitenland opgedaan. Zo hielp hij in
2010 het Turkse tophotel Amara Dolce
Vita om de keuken op sterrenniveau te
brengen werkte hij bij Royal Hong Kong
Yachtclub en bij diverse restaurants
in Griekenland. Na een veelzijdige
carrière heeft hij zijn plek gevonden in
zijn eigen bedrijf Ryan’s Foodshop. De
ervaringen uit het verleden maakten
duidelijk dat puur koken zonder de
franje van een luxe ingericht restaurant
voor hem het belangrijkste is. Zijn
gerechten zijn niet alleen geïnspireerd
op zijn Hindoestaans-Surinaamse
achtergrond, maar zeker ook op
ervaringen in Hongkong, Turkije en
Griekenland. Ryan’s smakenpallet is
verrassend en prikkelend, uiteenlopend
van Mediterraans naar Aziatisch, van
Hollands-Frans naar Surinaams. Deze
diversiteit in smaken zal terug komen in
de gerechten die tijdens Bourgondisch
op de Velden worden geserveerd,
enkele bereid met verse (streek)
producten en met een knipoog naar de
asperges. Maar bovenal gerechten met
een verhaal, voor een optimale culinaire
beleving midden in de natuur.
Ryan Bahadoer (37) vertelt vol passie:
“Voor mij zijn eten en koken in zijn
geheel verweven met gevoel, eten kan
je dag maken of breken. Een goed
gerecht kan je op een slechte dag troost
bieden en op een goede dag maakt het
je nog sterker.” Jarenlang stond Ryan
in verschillende keukens op topniveau.
Met al zijn vergaarde kennis en ervaring
wil hij nu meer mensen bereiken en de
waarde van eten delen. Met zijn filosofie
‘Goed eten maakt een mens gelukkig!’ is
RYAN Foodshop ontstaan, opgericht
tijdens de crisis door Ryan en zijn
vrouw Marjon.

Iedere woensdag tot zondag gaan
de lekkerste 3-gangen-menu’s hier
de deur uit. Van Surinaamse roti tot
Franse Miserable. Naast complete
menu’s biedt RYAN Foodshop tevens
producten en halffabrikaten om zelf
mee te koken. Allemaal met Ryan’s
signature: vol smaak, creatief en met
een twist.
Reserveer nu alvast, betaal later
De organisatie is ervan overtuigd dat het
evenement in september daadwerkelijk
mag en kan plaats vinden, uiteraard
volgens de coronamaatregelen die
dan gelden. Bertie vervolgt: “Gezien
de vele mogelijkheden van de locatie
kunnen wij verzekeren dat we ons hier
volledig aan kunnen conformeren. Ons
stijlvolle pop-up restaurant zal weer
bijna drie weken lang verrijzen op de
velden van Aspergekwekerij John
Kelders in Veldhoven. Hier bereiden
top-chefs dagelijks lunches en diners
met Brabantse streekproducten
gecombineerd met wereldse invloeden.”
Gezien de grote animo adviseren
wij om nu al te reserveren, zodat je
verzekerd bent van een tafel. We vragen
momenteel nog geen vooruitbetaling
en de reservering is indien wenselijk op
een later moment nog aan te passen
naar een grotere groepsgrootte of een
andere dag. Het volledige programma is
te vinden op de website:
www.bourgondischopdevelden.nl.

F | Bourgondisch op de Velden.
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Wie is Stijn volgens Stijn zelf?
Keeper van Helmond Sport. Een
dorpsjongen uit Ysselsteyn die Helmonder is geworden. Zijn moeder
wist al toen Stijn nog in haar buik
zat, dat hij voetballer zou worden.
Keepen is hem met de paplepel ingegeven, want ook zijn vader was
keeper. Het lievelingseten van Stijn
is spinaziestamp met verse worst
en daar drinkt hij graag spa rood
bij en dan ijskoud. Alcohol is niet
Stijn zijn ding.
Wie gaat hij het meeste missen bij
HS?
Iedereen die hier werkt, van het
kantoor tot de staf, echt iedereen en
zeker ook Nicole van de Meulenhof.

Stijn keibedankt
Wie kent hem niet, DE keeper van
Helmond sport: Stijn van Gassel.
Hij is nog maar even keeper bij
HS want na 8 jaar HS gaat Stijn
volgend seizoen vertrekken naar
Excelsior Rotterdam. En wat jullie
misschien nog niet wisten: Stijn is
echt menne favoriet bij HS. En niet
alleen als keeper, wat hij keigoed
doet, maar ook zeker als mens en
dat is niet alleen bij men, maar
Stijn is van veul supporters en
sponsors dun favoriet. Een open,
sociale, leuke jongen is Stijn, altijd
in voor een praatje met de fans. Ja
en niet vur het een of ander, hij ziet
er ook keigoed uit, het oog wil ook
wat.
Afgelopen dinsdag ben ik naar
Helmond Sport gegaan vur een
interview met Stijn à la Marij. Ik
had Wim van den Broek gevraagd
om mee te gaan om mooie foto’s te
maken, wat volgens men keigoed
gelukt is. Die credits zijn dus voor

Wim, keibedankt voor meer als
100 foto’s.
Wie is Stijn?
Stijn is 24 jaar en komt uit Ysselsteyn. In 2014 is hij naar Helmond
Sport gekomen vanuit SV Venray.
Hij maakte op 22 april 2016 zijn
debuut in het eerste van HS tegen
TOP Oss. Stijn is, zoals ze dat noemen, een marathonkeeper en mist
bijna nooit een wedstrijd.
157 wedstrijden heeft hij voor Helmond Sport gekeept. De afgelopen
3 jaar dat ik regelmatig naar HS
ga en zo mee en dan met de supportersclub een uitwedstrijd bezoek,
ben ik Stijn heel erg gaan waarderen. Altijd na afloop even langs de
fans, op het supportersfeest is Stijn
tot het laatst van de partij, waar
andere spelers zich een uurtje laten zien. Hij maakt met iedereen
een praatje en doet de tent mee op
slot, dat wordt gewaardeerd.

Wie zijn de belangrijkste personen
binnen je voetbalomgeving?
Sam Strijbosch heb ik heel veel
aan gehad en nog steeds, het is een
goede vriend van me. Ook Rijn van
Duijnhoven en Roy Hendriksen
waren belangrijk voor me. Aan
Mario Verlijsdonk heb ik uiteindelijk te danken dat ik bij Helmond
Sport ben gekomen.
Wat vind Stijn de mooiste wedstrijd bij HS?
Dat is zijn debuut tegen TOP Oss,
maar ook de playoffs behoren tot
de mooiste wedstrijden. Zijn favoriete keeper is Marc-André ter
Stegen bij Barcelona, daar zou hij
wel eens een dagje mee op willen
trekken.
Stijn zijn sterke punt is dat hij een
allround keeper is. Meevoetballen
vind hij heel belangrijk, maar ook
op de lijn staat hij zijn mannetje.
Hij is een teamspeler, zijn zwakke
punt vindt hij: hij moet wat meer
aan zichzelf gaan denken, vergeet
zichzelf wel eens.
Als ik Stijn vraag van welke trai-
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ner hij het meest geleerd heeft,
hoeft ie niet lang na te denken.
Hij heeft van elke trainer wel iets
meegekregen, wat zijn carrière
goed heeft gedaan. Bovenaan zijn
bucketlist staat dat hij graag parachute zou willen springen, helaas
gaat dat niet want het risico is te
groot. Misschien ooit als hij met
voetbalpensioen gaat.
Wat muziek betreft, luistert hij
graag naar allerlei muziek. Van
Nederlandstalig tot R&B, hiphop,
echt van alles. Op tv kijkt hij natuurlijk veel sport, maar wat hij
ook graag kijkt, is samen met zijn
vriendin Netflix-series.
De moeilijkste tegenstander dit seizoen waren voor Stijn Cambuur en
Go-Ahead Eagles.
Wat ga je missen van Helmond
Sport?
De warmte hier, we zijn een fijne
familie, het is een thuisgevoel dat
zal echt wel wennen worden bij
Excelsior.
Mijn vraag wie komend seizoen bij
HS veel van zich laat zien, van wie
moeten we veel verwachten? Dat
vind hij moeilijk, want er zijn aardig wat jongens die op het moment
grote stappen maken, maar natuurlijk moet hij van mij 1 naam
noemen. Oke, Lance van Duijvestijn, daar verwacht hij veel van,
die heeft ook al veel laten zien dit
seizoen.
Stijn vind het verschrikkelijk om
zonder publiek te moeten spelen,
het is een extra steuntje in de rug
als supporters aanwezig zijn, je
mist ze echt.
Mooiste stadion van Nederland
vind hij dat van Twente.
Een leven zonder voetbal is klote en
saai oftewel geen leven vind hij.
De mooiste voetbalwedstrijd die
hij ooit heeft gezien, is de kampioenswedstrijd Barcelona tegen

www.grootpeelland.nl

Deportivo La Coruña, daar was
hij zelf bij als 14-jarige jongen. Het
was de wow-factor.
Zijn ambities bij Excelsior zijn natuurlijk dat ze bovenin gaan spelen
en uiteindelijk promoveren naar
de eredivisie.
Wat zou je nog tegen alle supporters en Helmonders willen zeggen,
Stijn?
Helmond is een geweldige stad en
is ook mijn stad geworden. Grote
smoel en ginne skrik, ik hou dervan. Iedereen heel erg bedankt
voor de geweldig mooie jaren bij
Helmond Sport. Ik ga Helmond
Sport en alle mensen hier zeker
missen.
Dan heb ik nog een laatste vraag
vur Stijn: Vur welke club bende
gai, Stijn?
Hij lacht en antwoord: “Tuurlijk
vur Helmond Sport”. Dat was het
enige juiste antwoord. Ik wil jou
heel erg bedanken Stijn, voor dit
interview en gewoon voor wie je
bent.
Een dorpsjongen uit Ysselsteyn die
via Helmond weer een stapje hoger
gaat naar Rotterdam en ik hoop
dat je steeds hoger op die ladder
gaat komen. Het is moeilijk voor
ons om je te zien vertrekken, maar
we gunnen het je van harte. Ik weet
zeker dat je het kunt en hoop je in
de toekomst nog regelmatig tegen
te komen. Veel succes Bij Excelsior
Rotterdam. In ieder geval neem je
wel de kleuren van Helmond Sport
mee, daar hoef je dus niet aan te
wennen.
Zet hem op
Bedankt

Houdoe!
F | Wim van den Broek
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STYLE

KOOPZONDAG • 16 MEI 12.00 - 17.00 UUR
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

GRATIS PARKEREN

SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

Hemelvaartsdag
& zondag open!

Geurende minigeranium
Of Geranium ‘Bella
Donna Angel
Parfum’. In
diverse kleuren,
in 12cm-pot.
3.49 p.st.

Hangverbena
Heeft een rijke, lange
bloei. Geschikt als
hangplant of als
bodembedekker.
Verkrijgbaar in
diverse kleuren.
1.75 p.st.

Grote tuinmeubel collectie

1.99

1.29
Zanthedeschia XXL

Knolbegonia

Of Aronskelk heeft
prachtige felgekleurde
bloemen en kan zowel
binnen als buiten.
Diverse kleuren, in 19cmpot. 13.99

Deze gemakkelijke tuinplant,
bloeit de hele zomer. In
diverse kleuren. 1.75 p.st.

Aanbiedingen zijn geldig t/m 18 mei 2021 en zolang de voorraad strekt.

Susanne met
de mooie ogen
Verkrijgbaar in diverse kleuren. 14.99

1.29

8.99
9.99

6.99
Tomaat aan rek of Komkommer
Dagverse snacks uit eigen tuin. 8.99

1.

29

Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

Fuchsia
In diverse soorten en
kleuren. In 11cm-pot.
1.75
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Hout stoken. Hou het gezellig,
voor uzelf én voor uw buurt
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Hout stoken. Hou het gezellig,
voor uzelf én voor uw buurt

HELMOND Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en
brengt gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de
juiste manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en
voor uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig.
Voor uzelf én voor uw buurt.
Stook droog hout
Zorg ervoor dat het hout droog is, met een
vochtpercentage van maximaal 20%. Het stoken
van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige
verbranding. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor
u, uw omgeving én voor uw kachel en rookkanaal.
Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een
houtvochtmeter gebruiken.
Gebruik alleen ongeverfd en onbehandeld hout
Bij het stoken van behandeld of geverfd hout
kunnen namelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen. Let
op als u een zogenaamde allesbrander heeft. U kunt
daarin geen behandeld of geverfd hout en afval als
plastic verbranden. Dat is erg ongezond voor uzelf
en uw omgeving.
Steek het hout van bovenaf aan met
aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes
Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het
aanmaken van het vuur. Een goede methode voor
het aansteken is de Zwitserse methode. Over deze
methode kunt u veel informatie en filmpjes op
internet vinden. Gebruik geen papier of karton om
uw vuur aan te maken. Dat voorkomt veel rook,
waardoor u de kans op overlast verkleint.
Stook niet als het windstil of mistig is
Bij die weersomstandigheden trekt uw kachel
slecht en blijft de rook in uw tuin en in uw omgeving
hangen. U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast
voor uw buren veroorzaken. Check daarom de
stookwijzer (www.stookwijzer.nu) voor u gaat
stoken en zie meteen of de weersomstandigheden
goed zijn. Via de website van het RIVM kunt u ook
alle actuele stookalerts in Nederland checken
(www.rivm.nl/stookalert). Daarnaast kunt u ervoor
kiezen de stookalerts per e-mail te ontvangen.
Controleer of u goed stookt
Ziet u gele, gelijkmatige vlammen en komt er bijna
geen rook uit de schoorsteen, dan stookt u goed. Zijn
de vlammen oranje en komt er donkere rook uit de
schoorsteen, dan is de verbranding niet voldoende.
Zorg dan voor genoeg luchtaanvoer.
Ventileer uw huis tijdens het stoken
Zo trekt het vuur voldoende zuurstof aan en wordt
de trek in de schoorsteen niet belemmerd.

Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en
voor uzelf.

Zorg voor een goed rookkanaal
Een goed rookkanaal voldoet aan de bouwregelgeving
(verloop van het rookkanaal en uitmonding in de nok
van het dak). Laat daarnaast uw kachel minstens
één keer per jaar vegen door een erkend vakman.
Dan is er minder risico op een schoorsteenbrand.
Twijfelt u of u juist stookt?
De gemeente kan dan uw rookafvoer toetsen aan de
regels uit het Bouwbesluit. Dit betekent wel dat u de
rookafvoer van uw kachel mogelijk moet aanpassen.
Wanneer de afvoer voldoet, dan kan de gemeente
u adviseren over verantwoord hout stoken. U kunt
hiervoor een afspraak maken via 14 0492.
Ervaart u overlast door houtrook?
Probeer dit dan eerst zelf op te lossen met
degene die de overlast veroorzaakt. Lukt dat niet
en heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij
Buurtbemiddeling Helmond. Buurtbemiddeling
Helmond is voor inwoners van Helmond die een
betere verstandhouding willen hebben met hun
buren.

Het stoken van hout in open
haard of houtkachel is lekker
warm en brengt gezelligheid in
huis. Hout stoken kan ook
overlast geven.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.
Gebruik hout met een
vochtpercentage van
maximaal 20%.

< 20%

Stook niet als het windstil
of mistig is. Voorkom
daarmee dat de rook in
uw tuin en bij de buren
blijft hangen. Check
daarom voor het stoken
www.stookwijzer.nu

Gebruik onbehandeld
en ongeverfd hout.

Steek het hout van bovenaf aan
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende
luchttoevoer. Laat het hout
niet smeulen.

Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig, maar
niet vrijblijvend. U denkt zelf mee over mogelijke
oplossingen en werkt hieraan mee. U bereikt
Buurtbemiddeling via (0492) 59 89 89. Mailen kan
ook naar buurtbemiddeling@levgroep.nl.
Overlast melden bij de gemeente
Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u
overlast melden via het online formulier op de
website van de gemeente. De gemeente kan
alleen controleren op naleving van de regels
in het Bouwbesluit door vast te stellen of de
bouwconstructie en het rookkanaal voldoen aan
de eisen. Is dit het geval, dan geeft de gemeente
voorlichting aan de stoker over hoe hij verantwoord
kan hout stoken.

Laat uw kachel
minstens één keer per
jaar vegen door een
erkend vakman. Beperk
het risico op een
schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op
www.helmond.nl/houtstoken

Burenrechter
Blijft u overlast ervaren en komt u er samen of met
hulp niet uit? Dan kunt u samen met uw buren
uw zaak via een bemiddelaar voorleggen aan de
Burenrechter.
Gezondheidsrisico’s
Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico’s
van hout stoken? Kijk dan op de website van GGD
Zuidoost-Brabant

ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook

A.S. ZONDAG GEOPEND
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

GERANIUMS

hangend en staand. Vaste lage prijs

€

0.95 per stuk

VEEL AANBIEDINGEN
OP HET GROOTSTE
ASSORTIMENT UIT
DE REGIO
Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl
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Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.

VACATURES

Everbest 4a
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:

Ben jĳ de casinotopper
naar wie wĳ op zoek zĳn?

- Meewerkend Uitvoerder GWW

En sta jĳ open voor een nieuwe, leuke
uitdaging in een dynamische omgeving?

- Kraanmachinist
- Loadermachinist

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.

- Grond-/ rioolwerker

Everbest 4a
5740 AA Beek en Donk

Per direct zijn wij op zoek naar:
T 0492 - 46 16 96
- Stratenmaker

E info@vankaathoven.nl
Medewerker/voorman
I •www.vankaathoven.nl

•
•
•
•
•
•
•
•

Neem dan snel een kĳkje op onze website:
werkenbĳnovomatic.nl

renovatiesloop
Grondwerker/rioolspecialist Interesse?
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar
Ervaren stratenmaker
info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449.
Meewerkend
uitvoerder
GWW
Het contract
van deze
banen gaan rechtstreeks via de werkgever.
Medewerker
weegbrug/planning
afvalcontainers
& verkoop bouwstoffen
- Meewerkend Uitvoerder
GWW
Hoofd verkoop circulaire bouwmaterialen, bouwstoffen en afvalcontainers
- Kraanmachinist
Calculator/werkvoorbereider
sloopwerken binnendienst
Specialist
- bodemsanering
Loadermachinist
Projectleider GWW

Per direct zijn wij op zoek naar:

- Grond-/ rioolwerker

Stratenmaker
Indien u -meer
informatie wenst van ons bedrijf kunt u dit vinden op
www.vankaathoven.nl of telefonisch 06-51377914

Als je vragen hebt, neem contact op
met Sheranie op telefoonnummer

Interesse?
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar
info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449.
Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

06 53 63 69 26

EverbestVan
4a Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest
5741 PM
Beek4aen Donk
5740 AA Beek en Donk

speel bewust 18+

casinoadmiral.nl

T 0492T - 0492
46 16
- 4696
16 96
E info@vankaathoven.nl
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

0800 1232
Stratenmaker
Breederzorg.nl

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

-

Interesse?
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar
info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449.
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

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:

- Leuke
Leu 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
Breederzorg 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.
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Atelier Stiphout Andriessen ontwierp
plaquette voor Brabantse Prijs voor de
rooms-katholieke schilderkunst
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Bevolkingsonderzoek borstkanker: het
onderzoekscentrum staat in Helmond Brouwhuis
BROUWHUIS Het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker staat
momenteel in Helmond Brouwhuis, op het grote parkeerterrein bij winkelcentrum Brouwhorst,
Biesbosch in Helmond Brouwhuis, 5704 EE. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het
bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn verschillende maatregelen
genomen om gefaseerd en veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen.

HELMOND/AARLE-RIXTEL Zondag 9 mei werd bij Galerij
Museum Bies de Brabantse Prijs voor de rooms-katholieke
schilderkunst bekendgemaakt en uitgereikt aan de winnaar,
Idje van Dijk – Mulders uit Herpen.
De prijs bestaat uit een speciaal
ontworpen zilveren penning en een
mooi geldbedrag dat beschikbaar werd
gesteld door de Stichting Sint Johannes
Paulus II, die van de uitreiking van
deze prijs een periodiek terugkerend
evenement wil maken. De volgend editie
zal in 2022 zijn. Elke kunstenaar kan
zich ervoor inschrijven.
Uit de kunstenaars die hun werk
inzonden, werden er ruim twintig
genomineerd voor de prijs. De
kunstwerken die geselecteerd werden,
zijn nog tentoongesteld tot en met 30
mei. De meeste kunstenaars komen
uit Brabant of Limburg. Het is echter
de bedoeling dat dit evenement een
mondiaal karakter gaat krijgen. Het is
boeiend om de creaties te aanschouwen

Zilveren plaquette, behorende bij de
Brabantse prijs voor de rooms-katholieke
schilderkunst. F | Jeroen Bierens.

‘Brabantse prijs voor de R.K.
Schilderkunst’ Witte Engel – Idje van Dijk
– Mulders. F | Galerij Bies Aarle-Rixtel.

van de kunstenaars die geselecteerd zijn
voor deze expositie.
Bezoek op afspraak dagelijks met
uitzondering van dinsdag, tot en met 30
mei, via 06 – 36 00 19 71.
Op de foto’s ziet u het prijswinnende
werk en de speciaal door Cora Postema
ontworpen prijspenning met de Latijnse
tekst ‘Laat heb ik U lief gekregen! Oh
schoonheid zo oude en zo nieuwe. Laat
heb ik U lief gekregen!’ (bron tekst: de
belijdenissen van Augustinus). Tevens
staat op de penning St. Lucas, de
patroonheilige van de kunstschilders,
met de gevleugelde stier afgebeeld.

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

HIRA

Een rustige donkere dame van 7 jaar is op zoek naar een schoot. Zo lang
ze op schoot met haar koppie tegen je hand/arm duwt wil ze graag geaaid
worden, daarna wordt het tijd voor rust zonder aaien. Ze kan lang liggen
sluimeren, maar ook wegzakken in een diepe slaap. Ze is vriendelijk maar
ook eigengereid, heeft karakter en houdt graag zelf de regie. Ervaring is
gewenst, je moet haar goed kunnen ‘lezen’. Niet geschikt voor bij kinderen.
Ze heeft een hartkwaal die HCM heet, waarbij de hartwand verdikt is.

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

F | Bevolkingsonderzoek Zuid.

Borstkanker, je kunt er niet vroeg
genoeg bij zijn
Een op de zeven vrouwen krijgt
borstkanker. De meesten zijn ouder dan
50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van
50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek
overlijden jaarlijks tussen de 850 en
1075 vrouwen minder aan borstkanker.
Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken
van röntgenfoto’s van beide borsten,
een mammografie. Bij het maken van
de röntgenfoto worden de borsten
samengedrukt om de foto goed te
kunnen beoordelen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door
hiervoor
opgeleide
screeningslaboranten.
Twee
screeningsradiologen beoordelen de
röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte
afwijkingen.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn
verschillende maatregelen genomen
om veilig te kunnen screenen binnen
de
COVID-richtlijnen.
Daardoor
kunnen het bevolkingsonderzoek en de
aansluitende zorg veilig en met goede
kwaliteit worden georganiseerd.
Uitnodiging komt tijdelijk later
Voorlopig is het niet mogelijk om
vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Dit komt door een tekort aan personeel.
Door het coronavirus is de vertraging
in het uitnodigen nog groter geworden.
Daarom is besloten de periode tussen
twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen
naar maximaal 3 jaar. Het later
uitnodigen zal enkele jaren duren. Als
de COVID-19-maatregelen voorbij zijn
en we voldoende nieuwe medewerkers
hebben opgeleid, kunnen we onze
cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.

Daarbij is er ook een lekkende hartklep. Ze heeft nu nergens last van, maar
als er in de toekomst symptomen zichtbaar worden zoals benauwdheid
of kortademigheid, dan kan er met medicatie verlichting geboden worden
totdat het niet meer gaat. Ze kan gerust nog een tijdje mee hoor!
Welke schoot biedt zich aan om een warm en rustig plaatsje te vormen
voor deze markante dame?

www.dierenambulancehelmond.nl

Helmond Brouwhuis
Vrouwen uit Helmond Brouwhuis
met de postcodes 5703 KB-KN,
5704, 5705 AB, 5705 AD-AE, 5705
BA-HZ, 5709 AA-HZ, 5709 KA-LZ,
5709 NA-NV, worden binnenkort
uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is
te vinden op het grote parkeerterrein bij
winkelcentrum Brouwhorst, Biesbosch,
in Helmond Brouwhuis, 5704 EE. De
volgende standplaats van het mobiele
onderzoekscentrum is Beek en Donk.
Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar
via telefoonnummer 088 00 01 340.
Meer informatie over het
bevolkingsonderzoek
borstkanker vindt u op www.
bevolkingsonderzoeknederland.nl.
Hier vindt u ook informatie over het
coronavirus.
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Daling aantal jongeren met jeugdzorg in 2020

Denk lokaal, koop lokaal!

HellemondGift Kadoboek

Bijna een op de tien jongeren tot 23 jaar ontving in 2020 jeugdzorg. Hiermee daalde
dit aantal voor het eerst sinds de decentralisatie in 2015, waarbij de jeugdzorg onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten is gebracht. Minder jongeren startten in 2020
een jeugdzorgtraject en afgesloten trajecten duurden gemiddeld langer. Zo blijkt uit
voorlopige cijfers van het CBS.

HELMOND Hét HellemondGift Kadoboek wordt een Helmonds
product- en cadeaubonnen magazine. Alles wat Helmond aan
retail en andere zaken te bieden heeft, komt zo veel mogelijk in
deze uitgave te staan.
Eind november valt bij de inwoners
dit magazine op de deurmat. Het is
de eerste keer dat Adcommunicatie
dit magazine uitbrengt. Het valt in
de brievenbus gedrukt als een glossy
uitgave. De bekende HellemondGift
waardebon is ook in te wisselen bij alle
deelnemers, dit is een voorwaarde.
Met het HellemondGift Kadoboek wil
de uitgever de inwoners bewust maken
van lokaal denken en kopen. Shop niet
alleen bij landelijke (online) ketens voor
Sinterklaas en Kerst, maar kijk wat voor
mooi gevarieerd aanbod Helmond te
bieden heeft.
Men denkt dat meer mensen lokaal hun
decemberinkopen zullen gaan doen.
Daarnaast komen er ‘nieuwe’ klanten
bij de ondernemer in de zaak en kan
men de onderneming op een heel
laagdrempelige manier profileren.

de loop weekkrant HELMOND

Thema’s en producten
De ondernemer kiest zelf welke
producten men aanbiedt in het
magazine en onder welk thema elk
product valt.
Het magazine wordt ingedeeld in de
volgende thema’s:
- Sport, outdoor & reizen
- Baby & Kind & Familie
- Beauty en Lifestyle
- Dier, Tuin & Klussen
- Wonen, Koken en Huishouden
- Helmondse Lekkernijen
- Ondernemersverenigingen
- Winkel centra
- HellemondGift kadobon
- Mode schoenen en sieraden
- Denk lokaal, Koop lokaal
- Bedrijvenoverzicht
- Overig
Meer info: Adcommunicatie,
info@adcommunicatie.nl
tel. 0492-845350.

In 2020 ontvingen 429,2 duizend
jongeren jeugdzorg, ruim 14,3
duizend minder dan in 2019.
Van de verschillende vormen
van jeugdzorg daalde het aantal
jongeren met jeugdhulp van 431,0
duizend in 2019 naar 416,7 duizend
in 2020. Het aantal jongeren dat
jeugdbescherming kreeg bleef
nagenoeg gelijk, in beide jaren 41,1
duizend. Het aantal jongeren met
jeugdreclassering daalde van 9,1
duizend in 2019 naar 8,5 duizend
in 2020. Jongeren kunnen in een
jaar meerdere vormen van jeugdzorg
krijgen.
15 duizend minder jongeren met
ambulante hulp
De grootste daling betrof het aantal
jongeren met ambulante jeugdhulp.
Hierbij woont de jongere thuis en
ontvangt hulp op de locatie van de

minder afgesloten dan in 2019. De
duur van de afgesloten trajecten is
in 2020 verder toegenomen naar
gemiddeld 413 dagen. In 2019 was
dit 385 dagen.

jeugdhulpaanbieder. In 2019 kregen
291,5 duizend jongeren deze vorm
van jeugdzorg, in 2020 waren dit er
276,5 duizend. Het aantal jongeren
met gesloten jeugdzorg – waarbij
de jongere permanent op een
gesloten afdeling of locatie van de
jeugdhulpaanbieder verblijft – daalde
met bijna 20 procent van 2,5 duizend
in 2019 naar 2 duizend in 2020.

Relatief veel jongeren met
jeugdzorg in Midden-Limburg en
Oost-Groningen
In verhouding tot het totaal aantal
jongeren tot 23 jaar wordt de
meeste jeugdzorg gegeven in
gemeenten in Midden-Limburg en
Oost-Groningen. Er zijn meerdere
oorzaken voor deze regionale
verschillen.
Sociaaleconomische
omstandigheden spelen hierbij een
rol, maar ook beleidskeuzen die
gemeenten maken bij de inrichting
van de jeugdzorg.

Minder trajecten begonnen en
afgesloten
Het aantal jeugdzorgtrajecten dat
werd gestart lag in 2020 met 263
duizend ruim 12 procent lager dan
in 2019. Vooral tijdens de eerste golf
van de coronacrisis (april en mei) zijn
minder nieuwe trajecten gestart dan
in dezelfde maanden van 2019.
In 2020 zijn niet alleen minder
trajecten gestart, maar zijn ook
ruim 10 duizend jeugdzorgtrajecten

Bron: CBS/StatLine
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Nieuw in de regio:

EnergieHuis Slim Wonen

Slimme t
Energie
Slim W

Diensten Energiehuis Helmond nu voor
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en
8 gemeenten
gratis voorlichting. Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim

Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is
een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het Energieloket Zuidoost Brabant.
Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website
EnergieHuisSlimWonen.nl
kunnen
bewoners ‘Slim starten’ met diverse
‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan
een gratis ‘woning Quickscan’ die
je woning een score toekent op
bespaar maatregelen. En met ‘Jouw
routeplanner’ kun je ‘Slim verder’
met directe bespaarmaatregelen,
opwekken van duurzame energie en
subsidiemogelijkheden.

‘Ik wil graag
zonnepanelen
laten plaatsen.
Waar moet ik
op letten?’
Gratis Serviceloket, voorlichting en
webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert
gratis thema-bijeenkomsten over
Slim
Isoleren,
Zonnepanelen,

Warmtepompen
en
workshops
over de Woning Quickscan en hoe
je Energiecoach wordt. Bewoners
kunnen een afspraak maken met een
Energiecoach voor gratis persoonlijke
voorlichting over bespaarmogelijkheden
of opwekken van duurzame energie (in
verband met corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook
telefonisch en per email bereikbaar
voor korte vragen van bewoners en
huiseigenaren. Kijk op de website
bij ‘contact’ voor de (telefonische)
opening- en bezoekerstijden of vul het
contactformulier in.
Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen
bewoners het uitgebreide showroominformatiecentrum van het EnergieHuis
in Helmond bezoeken. Hier kun je
alle duurzame bespaar maatregelen
bekijken en nieuwe ontwikkelingen
zien en ervaren. Of stel je vragen aan
de deskundige voorlichters. Ook kun
je terecht bij Demonstratiewoning in

EnergieHuis Slim Wonen
s Slim Wonen

Someren of Energyport Peelland in
Deurne.
Lokale initiatieven en collectieve
acties
Op de website ontdek je via ‘Jouw
gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke
lokale bewonersinitiatieven helpen
met energie besparen of zelf duurzaam
opwekken. Ook lokale collectieve
inkoopacties en activiteiten van
lokale energiecoöperaties vind je hier.
Ga via jouw gemeente naar de lokale
initiatieven en collectieve acties
in Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek,
Nuenen en Someren.
Informatie voor redactie, niet voor
publicatie:
Voor meer informatie en afbeeldingen,
neem contact op met Caspar Eras,
Technisch Manager EnergieHuis Slim
Wonen via
info@energiehuisslimwonen.nl
of bel 06-31992262.

Nieuw
in de
regio

slim besparen en gratis voorlichting

n en gratis voorlichting

Gratis woning
Gratis Woning
Quickscan
quickscan

voor huiseigenaren, huurders en klein MKB

enaren, huurders en onafhankelijke
klein MKB en deskundige voorlichting

Slimme tips van
EnergieHuis
EnergieHuis Slim W
Slim Wonen!
Diensten EnergieHuis Helmond
besparen en gratis vo
nu voor 8slim
gemeenten:
Someren, Geldrop-Mierlo, Asten, Deurne,
Nuenen, Laarbeek, Helmond en Gemert-Bakel.

• Slim
besparen
enen
gratis
voorlichting
van, voor
door
bewoners in de regio
e en deskundige
voorlichting

voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.
Diensten
Energiehuis Helmond nu voor
• Onafhankelijke
en deskundige voorlichting
door bewoners
in de regio
8
gemeenten
van, voor en door bewoners in de regio.

www.energiehuisslimwonen.nl

www.helmondnu.nl
ZONDAG GEOPEND 10.00 - 17.00 uur

VAN HEUGTEN

WWW.ANDREVANROOIJ.NL

cv techniek & sanitair

(STEK)PERKPLANTEN
KUIPPLANTEN

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Gratis Woning Quickscan

Alverschool 5A, Gerwen
040-2847272

G E R W E N

EASY POT
Hangpot met
waterreservoir, 27 cm,

VOLOP
GERANIUMS € 1.00
BIOLOGISCHE
TOMATENPLANTEN (geënt)
BIOLOGISCHE
KOMKOMMERPLANTEN (geënt)

Nieuw met 7 verschillende planten
in deKwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug.
regio

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

Ook diverse biologische groente- en kruidenplanten

tuindersbedrijfandrevanrooij
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Sterfte in week 17 hoger dan verwacht
In week 17 (26 april tot en met 2 mei 2021) overleden naar schatting 3.150 mensen. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets
meer sterfgevallen dan in de week ervoor (3.107). Er overleden vooral meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht, en ook bij mensen jonger dan 65 jaar was er oversterfte.
De sterfte onder Wlz-zorggebruikers is iets toegenomen en ongeveer gelijk aan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.
Van week 39 van 2020 tot en met week 6
van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan
verwacht. Tot aan week 3 was er oversterfte.
In de weken erna was er geen oversterfte en
schommelde de sterfte rond de verwachte
aantallen voor die periode. De schatting
in week 17 ligt ongeveer 250 sterfgevallen
boven de verwachting en net buiten het
interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis
van de schatting is er dus oversterfte). Het
RIVM registreerde 111 overleden COVID-19patiënten in week 17 (stand 4 mei).
Sterfte bij Wlz-zorggebruikers ongeveer
gelijk aan verwacht
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het
kader van de Wet langdurige zorg is op basis
van de schatting toegenomen in week 17.
Sinds week 8 ligt de sterfte steeds onder de
verwachte sterfte, in week 17 is het ongeveer
gelijk aan de verwachte sterfte.
De sterfte onder de overige bevolking
nam iets af in week 17 en ligt ruim 250
boven het verwachte niveau. Sinds week
14 is er sprake van oversterfte in de
overige bevolking. Er overleden in week
17 ongeveer 1 050 Wlz-zorggebruikers,
zoals bewoners van verpleeghuizen en
gehandicaptenzorginstellingen. In de overige
bevolking overleden bijna 2.100 mensen.

Oversterfte onder 80-minners
De sterfte onder mensen van 65 tot 80 jaar
liet in de afgelopen weken een stijgende trend
zien. Sinds week 13 is er oversterfte in deze
leeftijdsgroep. In week 16 nam de sterfte
in deze groep iets af, maar op basis van de
schatting nam de sterfte in week 17 weer iets
toe. Er overleden ongeveer 1.050 mensen
van 65 tot 80 jaar in die week, ruim 150
overledenen meer dan verwacht. Ook onder
mensen jonger dan 65 jaar is er in week 17
oversterfte. Er overleden iets minder dan 450
mensen jonger dan 65 jaar, ruim 50 meer dan
verwacht.
De sterfte onder mensen van 80 jaar en ouder
is ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte in
week 17. Er overleden naar schatting ruim 1
650 mensen van 80 jaar of ouder. In de week
ervoor lag de sterfte in deze leeftijdsgroep
steeds iets onder de verwachte sterfte.
Sterfte aan COVID-19 tot en met januari
bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd
op de dagelijkse berichten over het aantal
overledenen die het CBS dagelijks ontvangt.
Deze berichten bevatten geen informatie over
de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt
het CBS later via een doodsoorzakenverklaring.
Voor alle overledenen tot en met januari
2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens

(VERENIGDE) INSTANTIES/
INWONERS VAN DE
HELMONDSE WIJKEN
Heeft u een idee of project
maar geen financiën om het
uit te voeren?

deze cijfers overleden 24.484 mensen aan
COVID-19 van maart 2020 tot en met januari
2021, zoals het CBS op 4 mei publiceerde.
De oversterfte in de eerste coronagolf en de
eerste negentien weken van de tweede golf
wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan
het nieuwe coronavirus.
Informatiebronnen RIVM
Het RIVM heeft tot nu toe 17.220 overleden
COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan
14.338 tot en met januari 2021 (stand 4 mei
2021). Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen
van overleden COVID-19-patiënten vanuit
de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen
met COVID-19 zich laten testen, er geen
meldingsplicht geldt voor overlijden aan
COVID-19 en de registratie soms wat
langer duurt, zullen de werkelijke aantallen
overleden COVID-19 patiënten in Nederland
waarschijnlijk hoger zijn.
Schatting week 17
De cijfers over week 17 zijn een schatting
op basis van 83 procent van de ontvangen
overlijdensberichten. Vrijdag 14 mei publiceert
het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in
week 17. De cijfers zijn dan completer.

Bron: CBS

Ondernemersfonds
Helmond /
Wijkmanagement
Helmond dynamische
verbindingen
en samenwerkingen
vanuit ondernemers
naar: zorg, onderwijs,
cultuur, sport en
buitengebieden.

Meer projecten zie:
www.ondernemers
fondshelmond.nl/
projecten2

Gefinancierde en gerealiseerde projecten
in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Hanging baskets
(ondernemers leefbaarheid).

Kerstverlichting
(ondernemers leefbaarheid).

St. Nicolaas intochten
(i.s.m. ondernemers, onderwijs
en verenigingen).
Kindervakantieweek.

Energie Huis Helmond.
Cameratoezicht.

Neem dan contact op met
Wijkmanagement Helmond.
info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl
06-22 61 61 34 (Wijkmanager)

www.wijkmanagementhelmond.nl

Speeltoestellen stichting ORO
(i.s.m. ondernemers en zorg).
Project ‘Fit Werkt’.

Koploper van Peelland.

Respect project Helmond
(i.s.m. ondernemers en sport).

Braderie Combicentrum.
OVMH Beurs.
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Waskracht:
het theaterfestival dat rondreist door Helmond
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Waskracht brengt mensen
samen
enseptember
zorgt voor
Voorstellingen:
juni en
2020 plezier
Audities: 16 & 18 maart, 16.30-18.30
Schrijf je in: greetje@waskrachthelmond.nl
www.waskrachthelmond.nl
Facebook: Waskracht Helmond
Instagram: Waskracht_Helmond

Wat wordt
jouw rol?
F | Ray Nicholson.

HELMOND Waskracht vindt zichzelf steeds opnieuw uit rondom de coronamaatregelen. Wat niet verandert, is de wens om Helmonders samen te brengen en plezier te
bezorgen. Dat gaat Waskracht nog steeds doen met een rondreizende theatervoorstelling. Alleen reist de Waskrachtkaravaan niet in juni maar in september 2021 door
de Helmondse wijken. Het team geeft in november nog drie extra voorstellingen binnen. Het wordt een spektakel om niet te vergeten. Zo maakt Waskracht gedeelde
herinneringen voor Helmonders waar ze nog lang over napraten.
Het is hoog tijd voor kleur, feest en
positiviteit in Helmond. Daar gaat
Waskracht voor zorgen, samen met ‘n
Ouwe Sok. Om te beginnen binnen de
grenzen van de coronamaatregelen
en daarna voluit. De geplande
speelweekenden in juni worden
gebruikt voor de repetities. De vier
weekenden van september gaan de
spelers de voorstelling zo’n dertig keer
uitproberen in alle wijken. Samen met
het publiek werken zij aan de finalevoorstelling. In het weekend van 16 en
17 oktober presenteert ‘n Ouwe Sok de
wereldrecordpoging Langste Waslijn

met Sokken. Als afsluiting van dit hele
najaarsspektakel speelt Waskracht op
5, 6 en 7 november drie keer de finalevoorstelling op een binnenlocatie ergens
in Helmond. Waar precies, dat zoeken
ze nog uit. Regisseur Anneke Schröder:
“In november kunnen we hopelijk weer
gewoon bij elkaar komen. Dan bouwen
we een feestje voor alle Helmonders.
We hebben er allemaal heel veel zin in.”
Wat kan Helmond van Waskracht
verwachten?
‘Komt dat zien, komt dat zien! Het
circus is in de stad!’ Met een muzikale

en kleurrijke optocht kondigden de
artiesten vroeger hun komst aan.
Waskracht komt met evenveel bombarie
naar de mensen toe. Anneke Schröder:
“We nemen het publiek mee achter de
schermen van een circus, want daar is
het leven echt. Niet opgepoetst zoals
een gewone circusvoorstelling in de
piste, maar rauw en vrolijk zoals ons
dagelijkse leven zelf. De directeur wil
het noodlijdende circus van de hand
doen, achter de rug om van de rest. Dus
het borrelt en bruist van de emoties en
intriges. Menselijk wel en wee, zoals
het zich ook achter de Helmondse

voordeuren afspeelt, met een lach en
een traan en een heerlijke hoop gedoe.
Die voorstelling wil je echt niet missen.”
Zoals de wasvrouw
Zoals de wasvrouw vroeger rondging om
de was op te halen, zo trekt het bonte
Waskracht-gezelschap in september dus
door de Helmondse wijken. “We willen
mensen samenbrengen en de wijken
met elkaar verbinden door een vrolijk
web aan verhalen te weven. Een kaartje
kopen hoeft niet, want je hoort ons
vanzelf aankomen. Behalve de platte kar
voor de voorstelling willen we in iedere
wijk bijvoorbeeld ook een muziekkorps

of dweilorkest laten meelopen. We gaan
toeren met een feestelijke stoet van
voertuigen en mensen. Die zorgeloze
vrolijkheid kunnen we allemaal heel
goed gebruiken.”

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!
Ma,
ge bent mun
hartsvriendin,
bijna altijd goei zin.
Ik zeg ut nie gauw,
maar wit da...
Ik kei veul van
jaw hauw!

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

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

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

MONDKAPJES

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

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk

Met eigen tekst of als voorbeeld.

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl
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!

1 shirtkleur,
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.-

per stuk

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

€ 12.-

per stuk

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

€ 11.-

per stuk

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

€ 10.-

per stuk

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

€ 9.-

per stuk
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Stap 2: buiten meer mogelijk en
binnensportlocaties open
Stap voor stap kan steeds meer. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, zetten we op 19 mei de tweede stap
van het openingsplan en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukke
plekken.

Testen

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

Openingsplan: stap 2 per 19 mei Als op 17 mei het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet ver genoeg is gedaald, wordt stap 2 uitgesteld.

Sporten buiten
Vanaf 27 jaar sporten buiten in
groepsverband op 1,5 meter
afstand toegestaan. Max. 30
personen per groep.

Sporten binnen
Binnensportlocaties open.
Vanaf 18 jaar sporten met max.
2 personen op 1,5 meter
afstand toegestaan. Reserveren
en gezondheidscheck verplicht.
Geen groepslessen, wedstrijden en
publiek.
Max. 30 personen per ruimte.

Reizen en vervoer
Niet-essentiële reizen binnen
Nederland toegestaan. Reis op
rustige momenten.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Kunst en cultuur
Buiten: locaties voor
podiumkunsten, openluchtmusea, monumenten en
beeldentuinen open.
Binnen: locaties voor kunst- en
cultuurbeoefening, zoals
muziekscholen, open.
Beoefening met max. 2 personen
op 1,5 meter afstand. Reserveren
en gezondheidscheck verplicht. Max.
30 personen per ruimte.

Horeca buiten
Buitenterrassen open van 6.00
uur tot 20.00 uur. Reserveren met
max. 2 personen (excl. kinderen t/m
12 jaar of 1 huishouden) en
gezondheidscheck verplicht.

Recreatie buiten
Attractie-, natuur- en dierenparken open. Spellocaties buiten,
zoals minigolf en klimbossen,
open. Binnenruimtes dicht.
Reserveren met max. 2 personen
(excl. kinderen t/m 12 jaar of 1
huishouden) en gezondheidscheck
verplicht.
Verhuurlocaties voor recreatieve
activiteiten open, zoals voor
verhuur van boten, kano's en
fietsen.

Contactberoepen
Alle contactberoepen
toegestaan. Reserveren en een
gezondheidscheck verplicht. Voor
klanten van sekswerkers is alleen
de gezondheidscheck verplicht.

Buitenterrassen van
sportkantines open.
Max. 50 personen per terras.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351
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Maak kennis met de leuke handbalsport!
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Aquarellen van Anthea Bush

Walk on the wild side
HELMOND-NOORD Al bijna twee weken woont en werkt
de Amsterdamse Anthea Bush als Artist in Residence in
de Leonardusbuurt in Helmond.

F | S.V. Swift.

HELMOND-OOST In de periode van 22 mei tot en met 17 juli biedt S.V. Swift Helmond
9 gratis trainingen aan voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar die graag kennis willen maken met
de handbalsport! Spelenderwijs leer je hoe je moet gooien, vangen, scoren en nog veel meer.
Met leeftijdgenootjes ervaar je hoe leuk het is om samen te handballen.
Daarnaast maak je direct kennis met
onze sportieve en gezellige vereniging. Bij
Swift Helmond staat het handbalplezier
voorop - zowel op als buiten het veld.
Naast handbal op recreatief en
wedstrijdniveau, staat Swift Helmond
namelijk voor het sociale aspect van
een vereniging door veel gezamenlijke
activiteiten te organiseren, zoals het
jaarlijkse pinksterkamp, pubquiz-

avonden,
beachtoernooien
en
feestavonden. Altijd met een sportief
karakter.

De aanmelding kan gestuurd worden
naar ledenwerving@swifthelmond.nl.
Ook voor vragen kun je hier terecht.

Benieuwd geworden naar de
handbalsport? Meld jouw kind dan nu
aan voor de 9 gratis proeftrainingen.

Zien we jou binnenkort op ons
handbalveld?
Eerste proeftraining
Datum: zaterdag 22 Mei
Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Locatie: Swift Helmond,
Barentzpark 1 in Helmond

Deze zullen vanaf 22 mei elke zaterdag
van 10.30 tot 11.30 uur plaatsvinden op
het buitenveld van Swift Helmond.

Een partner vinden via
Relatiebureau Relatiewens
Nuenen - Henk (69 jaar)
en Jose (65 jaar) waren
al een tijdje alleen en op
zoek naar een nieuwe en
betekenisvolle relatie. Via
Relatiewens kwamen ze met
elkaar in contact. De eerste
ontmoeting, gewoon in een
lunchroom in Eindhoven,
verliep heel positief. Henk:
“Het was heel gezellig en we
voelden meteen een klik.”
Toen ze daarna nog een dag
samen doorbrachten wisten ze
het zeker, ze besloten om samen
door te gaan. José is enthousiast:
“Zo verliefd dat we elkaar niet
meer kunnen missen. Dat
hadden we op onze leeftijd niet
verwacht!” Afgelopen juli zijn ze
getrouwd.

Doordat het bureau zich
richt op de regio, liggen de
slagingspercentages een stuk
hoger. “Twee keer met de trein
naar Amsterdam is nog leuk,
maar wij merken dat onze leden
het liever dicht bij huis zoeken.”

omgeving voor de leden wordt
specifiek ingegaan op de wensen
en voorkeuren.
Bel voor meer informatie naar:
040-3080150 of kijk op
www.relatiewens.nl

“Het verschil? wij kennen onze
leden en daardoor gaan we net
dat stapje verder” geeft Anne
aan en vervolgt: Tijdens een
informatief gesprek legt een
consulent de werkwijze uit
zodat de leden weten wat ze
kunnen verwachten. Gedurende
het gesprek in een vertrouwde

De verwachtingen steeds te overtreffen, dat is wat ons team drijft.

Wandelend door de wijk en de stad
probeert zij het landschap en de
planten die deel uitmaken van de
omgeving in kaart te brengen. Daarbij
concentreert ze zich op lokale wilde
planten die overal opduiken, op
plaatsen waar ze niet geplant zijn
maar waar ze tegen alle verwachting
in wel overleven. Op de stoep, op
paadjes, in scheuren in de muren.
Anthea probeert van deze plantjes en
bloemen de namen te achterhalen
en legt ze vast in aquarellen. Wie
nieuwsgierig is geworden naar wat er

in Helmond op onbedoelde plekken
allemaal groeit en bloeit kan Anthea
bezoeken in haar atelier. Op zaterdag
22 en zondag 23 mei van 14.00 17.00 uur staat de deur open van
de Artist in Residence. Adres: Bij de
Populieren 1 in Helmond. Uiteraard
houden we tijdens uw bezoek
rekening met de coronamaatregelen.
Vragen en info, mail
Wanda Hendrickx op air.helmond@
gmail.com of neem een kijkje op
www.antheabush.com

Anthea in AiR Helmond. F | AiR Helmond.
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Nieuwe fietskaarten tonen de mooiste fietsroutes in Brabant
Nieuwe fietskaarten van Noord-Brabant tonen fietsers de mooiste routes in de provincie. Ruim
vijfduizend kilometer aan bewegwijzerde knooppuntroutes, uitgetekend op vier gedetailleerde routekaarten. Een prachtige fietsroute uitstippelen kan eenvoudig met deze fietskaarten, uitgegeven
door VisitBrabant Routebureau, route-expert en beheerder van alle knooppuntroutes in Brabant.
De vier fietskaarten van West-,
Midden-, Noordoost- en ZuidoostBrabant omvatten samen het volledige
recreatieve fietsroutenetwerk van
Brabant. Het routenetwerk wijzigt
regelmatig en de nieuwe fietskaarten
geven de meest actuele situatie
(voorjaar 2021) weer.
VisitBrabant Routebureau vernieuwt
de fietskaarten iedere twee jaar - als
enige fietskaartuitgever in Nederland
- en brengt nu de derde druk uit. De
fietskaarten hebben een nieuwe, frisse
huisstijl met op de voorkant illustraties
die landschappen van de vier regio’s
verbeelden, van bossen en stuifduinen
tot weidse, waterrijke polders.
Fietsprovincie
Brabant is een fietsprovincie bij uitstek,
dankzij het afwisselende landschap
met pittoreske dorpen, bruisende
steden en een prachtige natuur altijd
op fietsafstand. Het uitgebreide
fietsroutenetwerk verbindt al het moois
aan elkaar. “Als je met deze fietskaarten

een tocht uitstippelt, ben je er zeker
van dat je een aantrekkelijke route
gaat beleven. Je fietst langs culturele
hoogtepunten en door indrukwekkende
natuurgebieden. Stap zeker ook eens
af, want de knooppuntroutes komen
langs vele gastvrije horeca waaronder
Brabantse Fietscafés”, aldus Fabio Tat,
manager van VisitBrabant Routebureau.

diverse Brabantse VVV-kantoren,
Toeristische Informatiepunten en
vrijetijdsondernemers in Brabant. Zij
zijn opgeroepen om hun verouderde
fietskaarten om te ruilen tegen de
vernieuwde fietskaarten, waarmee
VisitBrabant Routebureau alles in het
werk stelt om de fietskaarten actueel in
de schappen te krijgen.

De fietskaarten bevatten gedetailleerde
routeplattegronden
met
schaal
1:75.000. De afstanden tussen de
knooppunten zijn zichtbaar op de kaart,
zodat fietsers eenvoudig de lengte
van hun fietsroute kunnen bepalen.
Onderweg komen ze de welbekende
routepanelen tegen die de Brabantse
fietsknooppunten markeren, dus
verdwalen is er niet bij.

Over VisitBrabant Routebureau
VisitBrabant Routebureau is, samen
met haar partners, verantwoordelijk
voor het beheer en onderhoud van alle
knooppuntroutes in Noord-Brabant in
opdracht van provincie en gemeenten.

Meest actuele fietskaarten
De Brabantse fietskaarten zijn online
verkrijgbaar voor € 5,95 in de webshop
van VisitBrabant:
webshop.visitbrabant.com.
De kaarten zijn ook te koop bij

Hiervoor werkt zij samen met
ruim
vierhonderd
vrijwilligers.
Daarnaast ontwikkelt VisitBrabant
Routebureau nieuwe belevingsroutes
en zorgt zij voor de promotie van
Brabant als dé routeprovincie van
Nederland. VisitBrabant Routebureau
(routesinbrabant.nl) is onderdeel van
VisitBrabant, de marketingorganisatie
van destinatie Noord-Brabant.

F | VisitBrabant.

BLIKVANGER
AAN UW SAAIE
BINNENMUUR?
FULL COLOUR
TEXTIELDOEK
G E L U I D S D E M P E N D,
AFGEMONTEERD
IN ALUMINIUM FRAME
S TA P 1 : B E PA A L D E
VRIJE RUIMTE (AFMETINGEN).

80,PER M2
EXCL. BTW

S TA P 2 : Z O E K E E N B E E L D U I T O P
W W W. S H U T T E R S T O C K . C O M E N
GEEF DE LINK DOOR.
S TA P 3 : Z E L F M O N T E R E N ( A F L E V E R E N
A L L E E N I N H E L M O N D E .O. ) , O F W I J
M O N T E R E N O P LO C AT I E ( E X T R A K O S T E N ) .

MAIL OF BEL NAAR
I N F O @ A D C O M M U N I C AT I E . N L
0492-845350
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Uitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.
Eén vaste contactpersoon die
alles stap voor stap met u regelt.
Voor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.

Ook met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
Een graf in de natuur van
Hoeve Ruth is groen,
duurzaam en voor altijd
Vanaf 1 mei loopt het introductietarief af.
Velen hebben afgelopen jaar kennisgemaakt
met de natuurbegraafplaats, voor een
wandeling door de natuur of naar aanleiding
van een afscheid van een dierbare.
Maak nu een afspraak voor een oriënterend
gesprek met rondleiding en de mogelijkheid
nog tegen het introductietarief te reserveren.

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Woensdag 12 mei vooravond
Hemelvaart
19.00 uur Kerk van de Goddelijke
Voorzienigheid en St. Anna
Donderdag 13 mei Hemelvaart
09.30 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
Donderdag 20 mei
09.00 uur Kerkpoetsen Luciakerk
19.00 uur Luciakerk
Zaterdag 22 mei vooravond
Pinksteren
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
uit dankbaarheid b.g.v 75e verjaardag;
Harrie van Asten; Marian van den
Bosch-Raijmakers: Rinus Raijmakers;
Jantje Raijmakers; Adrie van Oorschot vw
verjaardag; Jos van Nunen;
Zondag 23 mei Hoogfeest Pinksteren
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Cisca Schepers-van de Mortel; Riet
Lingers-Manders; Toos Melis-Büchner;
Antonetta Tans-Hendriks; Annemie van
de Warrenburg-Nouwens; Toos van den
Broek-Bax; Jan van Rest; Hyacintha
Otten-van Wetten; Annemie KandelaarsVerschure; Willemien van Roij-van
Stiphout; Jan van der Linden en Sjaan
van der Linden-van Schaik; Bep van
Rijsingen-van Gennip; Wilma van den
Berg-Snijders; rector Frank Janssens
11.00 uur Louis en Riek Maas-Welten
13.30 uur Doop Quinn van de Westerlo
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
uit dankbaarheid bgv 24e verjaardag van
de priesterwijding.

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

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

Zaterdag 15 mei
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de
Trudokerk

Zaterdag 22 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 SwinkelsStrijbosch, Dein van Soest-Drukker.

Zondag 23 mei
11.00 uur Jan Reincke, Maria van den
Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans
van Santvoort, Ria van den BoomBeniers, Jan Kuijpers, Louis Maas en Riek
Maas-Welten.

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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.
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Hoogste prijsstijging koopwoningen
sinds zomer 2001
Bestaande koopwoningen waren in maart 11,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de
grootste prijsstijging na mei 2001. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer
aan. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen
in Nederland van het CBS en het Kadaster.
Stijgende trend prijzen koopwoningen
In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een
dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De
index lag in maart 2021 op het hoogste niveau ooit. Vergeleken
met het dal in juni 2013 waren de prijzen in maart 62 procent
hoger.

Meer transacties bestaande koopwoningen in maart
Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 25.240
woningtransacties registreerde. Dat is 35,5 procent meer dan
een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn
66.627 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 29 procent
meer dan in dezelfde periode van 2020. Bron: CBS

F | AdobeStock.

Extra alertheid
natuurbranden
Het is al een langere tijd te droog in onze regio. Dat betekent
dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is
daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijft u uiteraard welkom om een
bezoek te brengen aan de natuur. We vragen je wel om extra
alert te zijn en verdachte zaken te melden.
Waar moet ik op letten als het erg
droog is in de natuur?
In natuurgebieden mag u geen open
vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels,
wensballonnen en vuurwerk zijn niet
toegestaan, net als in de natuur koken
met open vuur op vaste brandstoffen,
zoals hout of houtskool/briketten.
Wees alert op verdachte situaties en
meld die bij de terreineigenaar of een
hulpdienst. Help mee door foto’s of
filmpjes te maken en onthoud de locatie,
persoonskenmerken en bijvoorbeeld
een kenteken als u een situatie niet
vertrouwt.
Zorg voor blusmiddelen op uw
verblijfplaats,
bijvoorbeeld
een
blusdeken, tuinslang, brandblusser of
desnoods een emmer water.
Denk eraan dat u niet overal in de natuur
goed bereik heeft met uw mobiele
telefoon.
Veroorzaak niet per ongeluk een

hartstichting.nl

natuurbrand: Gooi daarom sigaretten
en glas altijd in een prullenbak of neem
het mee. Parkeer uw auto (met hete
katalysator) niet in hoog en droog gras.
Wat kunt u doen als er een
natuurbrand is?
Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en
ver mogelijk weg van de brand, indien
mogelijk naar de openbare weg.
Loop niet voor de brand uit of in de
richting waarin de brand zich verspreidt,
maar haaks op de brand. Daarmee is de
kans kleiner dat de brand u inhaalt.
Help andere mensen en kinderen om op
een veilige plek te komen.
Bel 112 om de locatie van de brand zo
precies mogelijk door te geven. Weet
u zelf de exacte locatie niet? Geen
probleem! Met uw hulp en toestemming
kan de meldkamer zien waar u bent.
Daarvoor gebruiken ze de ‘locatie’ van
uw smartphone.

De horeca kookt met eerlijke producten
HELMOND 8 tot en met 16 mei staat de nationale FairTrade-week gepland met de focus op
de horeca. Met FairTrade denkt men al snel aan ontwikkelingslanden, waar de boeren en
arbeiders worden geholpen voor een eerlijke prijs met gelijke kansen. Maar FairTrade kan ook
lokaal en dichterbij huis.
De horeca kan hierbij helpen door met
eerlijke producten te koken. Gerechten
gemaakt met FairTrade label, lokale,
biologische of vegan ingrediënten.
Door de samenwerking op te zoeken,
lokaal en met FairTrade producten te
werken, creëren we gelijke kansen
voor iedereen. Gasten kunnen ook een
steentje bijdragen door in de FairTradeweek de deelnemende horeca te
bezoeken. Elke kop koffie telt, of vraag
naar het FairTrade-gerecht of -menu.

Helmond FairTrade Gemeente
De Kerngroep FairTrade Gemeente
streeft ernaar om de titel FairTrade
Gemeente voor het eind van 2021
binnen te halen. Het doel is om meer
bewustwording te creëren onder
de Helmonders rondom FairTrade
en duurzaamheid. Hoe je zelf kunt
bijdragen aan een betere wereld.
Niet alleen in je eigen stad, maar ook
daarbuiten.
Om de titel te behalen moeten aan
een aantal criteria worden voldaan en
een van die criteria is dat er voldoende
restaurants,
winkels,
bedrijven

en organisaties aansluiten bij de
FairTrade-campagne.
Alle deelnemende bedrijven en
organisaties zullen worden ver-meld
op een speciale website van Stichting
FairTrade Gemeente Nederland.
Mocht je als horecazaak ook willen
bijdragen aan of nog beter willen
aansluiten bij deze actieweek om zo
de horeca en de FairTrade-campagne
in de spotlight te zetten, kom dan in
contact met onze kerngroep, stuur
een mail naar helmond@ftgg.nl. In
diverse media zal er aandacht besteed
worden aan deze FairTrade week.
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HELMONDloopjes
Wat te verkopen?
Probeer ‘n loopje, verrassend
succesvol!
DIVERSEN
TE KOOP
GEVRAAGD
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze(Semi)-bungalow
bon.
met
FEESTJE? Div. Abraham en
Rolluiken, luifels,
Contante
gepaste
betaling
in
gesloten
enveloppe.
Geen
afkortingen.
3
slaapkamers.
06-55774553.
Sarah opblaasfiguren voor
vloerbedekking, lamellen, (rol)
1 letter
Tussen
ieder
jong en
oud € of
35,-cijfer per hokje.
gordijnen,
jaloeziën,
etc. woord
Zeer een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn
elke maandag
17.00 uur.
tel. 0492-510855
concurrerende prijzen.
Gratis
www.ikgeefeenfeestje.nl

meten en prijsopgaaf. Willie’s
stoffering,
Braaksestraat 10,
n cursussen
Helmond,
T: (0492) 535901
n te huur

n te koop
n te koop gevraagd
n diversen
n huisdieren
WWW.HELMONDNU.NL
n evenementen
n auto’s en motoren
Ontruimen van woningen,
n woningruil
Op
zoek naar een
winkels, kantoren, zolders,
schuren en garages
(bezemschoon). Ook voor
kleine verhuizingen en
herstelwerkzaamheden
aan huis en tuin. Bel Twans
Woningontruiming:
06-13208306.

Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

ONROEREND GOED
Voor
woningaankoopn kennismaking
begeleiding,
n vakantie
uwkoopmakelaar.nl

n personeel
n onroerend goed
njij
radio
en tv
Kun
reanimeren?
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
Meld je aan op
hartstichting.nl/reanimatie
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Inleveradres:

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Lenie Klaasen | 06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten van Forever,

Weekkrant De Loop HELMOND

bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of
andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad
leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).

Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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HELMONDloopjes
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 te koop gevraagd
n diversen
n evenementen

n cursussen
n te huur
n huisdieren
n auto’s en motoren
n woningruil

n kennismaking
n vakantie
n personeel
n onroerend goed
n radio en tv
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

OWNER

Weekkrant De Loop Helmond is ook
verkrijgbaar op de volgende adressen

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

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

UITGEVER
Adcommunicatie
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
redactie@deloop.eu
www.deloop.eu
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen:
graag z.s.m. melden via
bezorging@deloop.eu of
telefonisch tijdens kantooruren
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mikey Verspaget.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De
Loop Helmond is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
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Normaal 2599.00 met 300wh accu, alleen
dit weekend met gratis accu upgrade naar 500wh, dit is een
voordeel van maar liefst 350.-

Gazelle Orange Limited Edition

2599.Dus nu van 2949.- voor

Bosch middenmotor Active Plus met 50nm, 500wh accu en verende voorvork en zadelpen.

Fietszadel
naar keuze nu met

20% korting
geldig t/m 22 MEI 2021

Alles tegen concurrerende prijzen
www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E

D E A L E R

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 19 DL
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