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Nieuw boek combineert archeologische vondsten en persoonlijke verhalen 

Helmond in 100 stukskes: vuilnis met verhalen

HELMOND Op 10 mei 2021 verschijnt een boek 

met verhalen bij vondsten uit een vuilstortplaats. De verhalen 

gaan over het dagelijkse leven tijdens de eerste helft van de 

vorige eeuw: de crisisjaren, oorlogstijd en wederopbouw. 

Het boek is samengesteld door Theo de Jong, Anja van den 

Akker en Piet van den Boom en wordt uitgegeven door 

Heemkundekring Helmont.

Verhalen zijn onder andere opgehaald bij Alphonsus in Mierlo-Hout | F Laura Maessen 
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Helmond, links voor het crematorium.
In het teken van NLdoet gaan we spul-len van de oude locatie verhuizen naar 

de nieuwe. Op de oude locatie is het vooral de tegels verzamelen en de unit verder afbreken. 

Op de nieuwe locatie kunnen we plant-jes zetten, gras zaaien en maken we hokjes in het kippenhok.

Op deze dagen staat de deur open voor publiek en ben je welkom om een kijkje te nemen op onze nieuwe locatie tussen 10.00 en 16.00 uur.

Natuurlijk hebben we tijdens deze da-gen handjes nodig, dus lijkt het je leuk 

om ons te helpen, meld je dan aan op de website van NLdoet of door te bellen naar 06-17 43 64 58.

Voor meer info: 
stichtingvriendenstadstuin@gmail.com of www.stadstuinhelmond.nl.of www.stadstuinhelmond.nl.of

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond doet weer mee met NLdoet 

 Stichting Vrienden Stadstuin Helmond doet dit jaar weer mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland: 

F | Nicole van de Rijt.
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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+ (
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.

Twee wandelaars zĳ n onderweg met een Helmonds Ommetje. F | Jibb+.

Loop eens een ommetje 
door Helmond!

Loop eens een ommetje 
door Helmond!

Loop eens een ommetje 

HELMOND Ommetjes, kuiertjes of rondwandelingen. Noem het zoals je wilt, maar gezond is het 
zeker. Kristian van den Nouwlant werkt als Buurtsportcoach bij Jibb+ en heeft samen met zijn 
collega’s zestien verschillende Ommetjes in Helmond uitgewerkt. “Het lopen van een Ommetje 
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’.”

door Helmond!
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Dit jaar werkt de Stadstuin op twee lo-caties, want de tuin aan de Katoenstraat verhuist naar de Meanderlaan 6 in 

Helmond, links voor het crematorium.
In het teken van NLdoet gaan we spullen van de oude locatie verhuizen naar 

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond doet weer mee met NLdoet 

HELMOND Stichting Vrienden Stadstuin Helmond doet dit jaar weer mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet van het Oranje Fonds op 28 en 29 mei.

BEZORGERS GEVRAAGD WIJK 86 RIJPELBERG OMGEVING BETUWEHOF NEMELAERHOF EYMERICKHOF,
WIJK 92 RIJPELBERG OMGEVING VOLDERHOFKAARDERHOF DENNERODE,

PRONTO OF BLOEMENWIJK
BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912
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 De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio  Vrijdag 14 mei 

ORANJEBUURT/WARANDE  
5707

CENTRUM
5701

RIJPELBERG
5709

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

WEST
5707

MIERLO-HOUT
5706

INDUSTRIEGEBIED ZUID 
5705

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

OP ALLE BINNEN- 
& BUITENPOTTERIE

(AARDEWERK & KUNSTSTOF)

50% KORTING

GIGANTISCHGIGANTISCHGIGANTISCHGIGANTISCH

LAAGLAAG
GEPRIJSDGEPRIJSD

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond • 06-51141395

WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

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

.nl

799,=

Robotmaaier

Webshop - advies - installatie - onderhoud

J u n i  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .

HELMOND

DEURNE

ASTENSOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

GERWEN

MIERLO

LIEROP

NEDER-
WETTEN

Helmond Sport
Kort nieuws19. In beeld

Burgemeesters van De Peel
Weer open
Dierenrijk Mierlo23. 32.F | Shutterstock

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Helmond Sport
Blijft onder de aandacht
Gezondheid
Snel uit de lockdown

Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

#hetmysterievan#hetmysterievan#hetmysterievan#hetmysterievan
LandvandePeelLandvandePeelLandvandePeelLandvandePeel

Ontdek

J u n i  2 0 2 1  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .
Koop lokaal, vooral nu!

Het team (acquisitie, opmaak en ver-
spreiding) dat aan de wekelijkse uitgave 
werkt, doet dit inmiddels al vele jaren 
(sinds 2003) met veel plezier. Toen De 
Loop begon, was het de 4e weekkrant 
in Helmond (Traverse, Trompetter en 
Zondagsnieuws), inmiddels zijn deze 
allemaal van de markt af. Waarom over-
leefde De Loop dan wel? Omdat we 
wonen, werken en leven in Helmond 
en lokaal boven alles stellen. De vereni-
gingen weten ons te vinden, ze mogen 
gratis hun berichten delen in onze krant 
met de Helmonders.
Acquisitie, opmaak, drukken en ver-
spreiding door een kleine 87 bezorgers 
neemt een flinke hap uit de begroting. 
Stel u voor, het bezorgcorps bestaat veel-

al uit jeugd, maar ook opa’s en oma’s met 
kleinkinderen. Ze hebben er elke week 
een betaalde bezigheid aan. Met de 2 
busjes, u ziet ze wel eens rijden, wordt 
de krant (5 pallets) elke donderdagmor-
gen uitgereden, naar de bezorgers. De 
bezorg-coordinator stuurt elke week het 
corps aan. Bezorgklachten? Geef ze aub 
door, onze kwaliteit is zeer hoog, hoe we-
ten we dat? We monitoren het elke week 
opnieuw. Daardoor laten veel onderne-
mers ook weer hun flyer/folder meebe-
zorgen met onze weekkrant.

Momenteel voert onze stagiaire, student 
communicatie Mikey, een lezersonder-
zoek uit, meer dan 70% is positief over 
onze uitgave en leest hem, vaak ook nog 

eens een 2e persoon in een gezin, dit 
vervult ons met trots. We krijgen veel 
goede reacties, natuurlijk kan je met 
print niet ‘bovenop’ het nieuws zitten, 
de digitale kanalen zijn veel sneller. 
Maar deze nieuwsberichten ‘vervliegen’ 
ook snel, terwijl print geduldig is en 
meermalen doorgebladerd kan worden. 
Nieuwssite www.helmondnu.nl is 
een eigen site die een vooraanstaande 
rol op het ‘Helmondse’ internet speelt 
en veel bezocht wordt. Maar ook bij-
voorbeeld de actie met de ‘Helmondse 
shirtjes’ loopt zeer voorspoedig, we 
roepen u op om de shirtjes bijvoorbeeld 
met de geweldige Kasteeltuinconcerten 
te dragen. Mogen we weer los dan? Als 
eind juli iedereen gevaccineerd is, dan 

moet dit kunnen. Trouwens, als uitge-
verij sponsoren we veel evenementen, 
maar ook onze Helmondse trots, Hel-
mond Sport. Ons bedrijf gaat een mooi 
magazine uitgeven voor hen. Maar ook 
in november een Helmonds Cadeau-
boek, steun lokaal, denk lokaal. Laat 
onze samenleving niet uithollen door de 
snelle internetjongens, die nauwelijks 
belasting betalen, ten koste van onze 
lokale hardwerkende ondernemers. Al 
met al, Helmond, een groot ‘dorp’ met 
korte lijnen, maar ook een stad om trots 
op te zijn. Waar wij onze producten met 
veel plezier uitgeven.

We ervaren dagelijks uw steun, 
we werken hard om die te verdienen!

Weekkrant De Loop Helmond, van u, voor u!

HELMOND Met trots maakt het team van Weekkrant De Loop elke week deze uitgave. Het wonen, het werken en leven in Helmond 
en de regio wordt er in beschreven. Deze week wel 48 pagina’s (inclusief Groot Peelland), met veel achtergrondinformatie, versla-
gen, het gemeentenieuws, nieuwsfeiten en weetjes etc. en onder andere de nieuwe rubriek met 5 vragen aan de burgemeesters. 
Maar natuurlijk ook de broodnodige advertenties, want uitgeven kost geld. Krijgen de adverteerders wel respons op de adverten-

ties? Natuurlijk, het kost best wat, maar als het niets uithaalde, dan werd er geen gebruik van gemaakt, maar het tegendeel is waar. 

www.helmondnu.nl
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Binnenkort in verkoop 

 12 hippe woningen  
op de Suytkade 

puurhelmond.nl

ABDFGHIJKMNOPabcdeghijklmno���

eten en drinkekek n
De Stadskakak mer.r.r

Ook wij zijn getro� en door de corona-periode.
We zijn dolblij dat we eindelijk weer open mogen!

Helaas heeft ons team enkele wijzigingen ondergaan.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 

enthousiaste mensen.

Wij zoeken een:
• ZELFSTANDIGE WERKENDE KOK

• MEDEWERKSTER BEDIENING
(evt. partime)

• KEUKENHULP/AFWAS
Wij bieden een goede salariëring en een fi jne werkplek.

Mail naar:
info@destadskamerhelmond.nl

Tel. 06-10060904

TEAM DE STADSKAMER

www.destadskamerhelmond.nl
Elzaspassage 15 Helmond

De stadskamer
Destadskamerhelmond

Helmondse vrijwilligster
bij Eurovisie Songfestival

HELMOND Bij het Eurovisie Songfestival zijn zeshonderd vrijwilligers betrokken geweest. Eén 
ervan was de Helmondse Ingrid Heusschen. Via een oud-studiegenootje werd zij in december 
2019 benaderd om te solliciteren bij het ESF voor het team pers-media en hospitality. Tot haar 
verbazing werd zij aangenomen, maar er kwam al snel een einde aan de beoogde droombaan 

met de komst van Covid-19. In januari van dit jaar werd Ingrid opnieuw benaderd met de vraag 
of ze nog beschikbaar was. Na overleg met haar werkgever werd er verlof ingeroosterd voor de 

eventweek zodat ze als vrijwilliger aan de slag kon. 

Dit jaar waren er geen fysieke bijeen-
komsten voor alle medewerkers en vrij-
willigers, maar online meetings, nieuws-
brieven en een speciale app waar alle 
shiftplanningen, functiehandleidingen 
en bijvoorbeeld ook de Health and Sa-
fety protocollen beschikbaar waren. Na 
bijna anderhalf jaar wachten, was het 
afgelopen week zover: juryshows, halve 
finales en natuurlijk de finale op zater-
dag 22 mei.

“Waarom ik me aangemeld heb als vrij-
williger? Nou heel eenvoudig: dit is het 
grootste event ooit in Nederland. Ik ben 
niet eens per se fan van het Songfesti-
val, maar aan dit unieke gebeuren wilde 
ik mijn steentje bijdragen en erbij zijn! 
Dit maak je toch nooit meer mee? Hoe 
gaaf om met zijn allen Nederland inter-
nationaal op de kaart te zetten?”

Vooraf was er al een uitgebreid ante-
cedentenonderzoek uitgevoerd. “Bij 
aankomst moest ik eerst mijn identi-
teitspapieren laten controleren, mijn 
accreditatie ophalen, daarna naar de 
teststraat en na een negatieve test weer 
door de beveiliging. Het leek wel of je op 
het vliegveld was om in te checken. Er 
lag een kledingpakket voor me klaar en 
een superleuke goodiebag. Er was ont-
zettend veel aandacht voor veiligheids-
maatregelen en we moesten verplicht 
medische mondkapjes dragen. Dat 
testen moest trouwens elke dag voor 
binnenkomst.”
 
Stilzitten was er niet bij: “Ik werd inge-
pland voor de shifts vanaf vier uur ‘s 
middags tot sluiting. Dat was meestal 

diep in de nacht. Slapen deed ik daarom 
in een Bed & Breakfast bij ontzettend 
gastvrije mensen in Rotterdam. De kos-
ten werden niet vergoed, maar ach, dat 
heb ik er graag voor over. Er werd verder 
ontzettend goed voor iedereen gezorgd: 
eten en drinken was top geregeld.”

Met een tiental andere vrijwilligers 
vormde Ingrid het hospitality VIP team. 
Zij zorgden samen voor een warm wel-
kom voor alle VIP gasten. “We vormden 
een heel gemêleerde groep: stewardes-
sen van de KLM, Transavia, gemeente 
Rotterdam, maar ook van de NPO. We 
waren de VIP’s behulpzaam bij al hun 
vragen, zorgen voor doorverwijzingen, 
brachten hen naar de VIP lounge en 
begeleidden de gasten naar de zaal en 
terug. Mijn stappenteller maakte over-
uren! Gelukkig stonden we ook in de 
zaal tijdens de live shows en maakten 
we alles van dichtbij mee. We glommen 
van trots: dit was een spektakel in alle 
opzichten: beeld, geluid, belichting, cre-
ativiteit en visuals. Gewoonweg uniek, 
indrukwekkend en nog nooit vertoond!”

Samen aftellen voordat een show begon: 
“Je voelde gewoon de spanning door de 
zaal golven. Iedereen was enthousiast 
en bewust van het feit dat dit uniek was: 
het eerste grote event in coronatijd en 
je mocht erbij zijn. Afgelopen zaterdag 
tijdens de finale lieten we onze emoties 
de vrije loop en zongen luidkeels mee 
met ‘onze Jeangu’. Hier en daar werd 
een traantje weggepinkt, omdat dit onze 
laatste avond samen was. Een week 
heel intensief met elkaar optrekken, 
creëert een ijzersterke band. Waar ik het 

meeste van genoten heb? Het feit dat ik 
heel veel nieuwe mensen heb gespro-
ken en een aantal goed heb leren ken-
nen. De saamhorigheid, vriendschap 
en verbondenheid van medewerkers en 
bezoekers. Ik kan niks opnoemen waar 
ik niet blij van werd. Het was uniek in 
alle opzichten. En het Songfestival? Die 
heeft er een nieuwe fan bij!”

F | Ingrid Heusschen

F | Ingrid Heusschen
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Start campagne: ‘Afval scheiden: 
doe mee, goed voor je portemonnee!’
Deze week start in Helmond de campagne ‘Afval scheiden: doe mee, goed voor 
je portemonnee!’. De campagne is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen 
bij het scheiden afval, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. Minder 
restafval betekent dat de restafvalcontainer minder vaak aan straat gezet hoeft 
te worden. En daarmee bespaart u geld. 

Voor de campagne worden video’s ingezet, waarin bekende en minder bekende 
Helmonders laten zien hoe u afval moet scheiden in dagelijkse situaties. Zoals bij 
het werken in de tuin, tijdens het koken, de voorjaarsschoonmaak en tijdens het 
opfrissen in de badkamer. 

De video’s delen we via social media en daarnaast zijn er vanaf deze week posters 
zichtbaar in de stad. Ook wordt er een game ontwikkeld. Door de game te spelen, 
worden mensen zich bewust van hun gedrag en krijgen ze andere inzichten. 

Hulp bij vragen over afval scheiden van afvalcoaches 
Heeft u vragen over afval scheiden? Of kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt 
u ook contact opnemen met een van onze afvalcoaches Monique of Yvette. 
Doe een aanvraag via www.helmond.nl/contact of bel tijdens openingstijden naar 
tel. 14-0492. 

In het E-loket kunt u zien hoe vaak uw restafvalcontainer is leeggemaakt
Vanaf nu kunt u in het E-loket zien hoe vaak uw restafvalcontainer is 
leeggemaakt. Deze gegevens werken we één keer per maand bij. Daarom kan 
het een maand duren voordat u de laatste gegevens ziet in het E-loket. Alleen de 
gegevens over het legen van uw restafvalcontainer* staan in het E-loket. Let op: 
om de gegevens in te kunnen zien moet de hoofdbewoner inloggen. Dat is de 
persoon binnen uw huishouden die ook de aanslag van de afvalstoffenheffing 
ontvangt. 

*Voor de GFT-container en papiercontainer betaalt u niet per keer dat deze wordt 
leeggemaakt en daarom staan deze gegevens niet in het E-loket. 

Jaarlijkse controle hondenbelasting
De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden eind mei en in juni weer 
plaats. Met de controle onderzoekt de gemeente of uw hond is aangemeld voor 
de hondenbelasting. Heeft u dit jaar een puppy geadopteerd en hebt u uw hond 
nog niet aangemeld bij de gemeente? Lees hieronder hoe u dat kunt regelen. 

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Heeft u één of meerdere 
honden, dan bent u wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de gemeente. 
Van het geld van de hondenbelasting verzorgt de gemeente onder andere de 
aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, het plaatsen van borden en 
de inzet van poepzuigers.

Controle aan huis
Dit jaar voert de firma Legitiem de controles uit. Ze bellen huis-aan-huis aan en 
stellen enkele vragen om te controleren of iemand een hond heeft. Bent u niet 
thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er een hond bij u aanwezig is. 
Vermoed de controleur dat dat zo is, dan laat hij of zij een informatiebrief met 
een aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. U kunt dit formulier dan 
invullen en opsturen naar de gemeente. 

Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar www.helmond.nl. 
Via een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u 
wel een DigiD-inlogcode nodig.

Vergaderingen presidium 

Het presidium komt op dinsdag 1 juni weer bij elkaar. Het presidium stelt de 
agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. Wilt u de vergadering als 
toehoorder (digitaal) bijwonen? 
Stuur dan een mail naar raadsgriffie@helmond.nl.

Riool verstopt? 
Bekijk goed met wie u zaken doet
Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te 
pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier 
achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u 
bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder 
adresgegevens. 

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook 
nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om 
bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente 
regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de 
gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:  

• Coppelmans Nuenen 040-283 6043, coppelmans.com
• Van der Velden Eindhoven 040-241 4963, vandervelden.com
• Adriaans Riooltechniek Mierlo 0492-661747, adriaansriooltechniek.nl
• Van Dijk Rioolservice Bakel 0492-552685, vandijkrioolservice.nl

Mocht u een ander bedrijf inschakelen, dan loopt u kans op dubbele kosten.

Schakelt u een ander bedrijf in?
Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Ligt de oorzaak van de 
verstopping bij de gemeente? Dan mogen alleen bovengenoemde bedrijven, die 
een overeenkomst hebben met de gemeente, de verstopping oplossen. 

Wie betaalt de kosten?
Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit. 
• Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning? 
 Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband
  of andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het 
 probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 
• Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding 
 of een boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het 
 rioolontstoppingsbedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen 
 alleen bovengenoemde bedrijven de verstopping oplossen. 

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/riool. 

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

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

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 

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

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

Coolendonk 26 17-05-2021 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning  5865319

Haverdijk 8 17-05-2021 verplaatsen sirenemast   5941149

Zandstraat 41 21-05-2021 oprichten kantoor met bedrijfsgebouw  5766485

Weg op den Heuvel 35 18-05-2021 nieuwbouw en renovatie stadskantoor  5591971 

Arcostraat 2 18-05-2021 oprichten carport  5940451

Marshallstraat 26 18-05-2021 wijzigen bedrijfsruimte  5781771

Mierloseweg 28 18-05-2021 plaatsen dakterras   5806201

Meester Strikstraat 19 18-05-2021 maken uitweg  5192557

Nieuwveld 19 18-05-2021 Vernieuwen winkelwagenopvang  6057873

Binnen Parallelweg 10 18-05-2021 gevelwijziging bestaande vergunning  5895933

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

De Plaetse 108 en 110 24-03-2021 splitsen woning naar 2 appartementen 5939547

Wolfstraat 34 29-03-2021 bedrijfsruimte transformeren naar  5954931

  woning. 

Scheerderhof 100 07-04-2021 uitbreiden stal naar dubbele garage 5969407

Bezemheide 16 17-05-2021 plaatsen van een overkapping  6053721

  (achterzijde) 

Zoete Kers kadastraal L 3105 17-05-2021 oprichten woning 5957281

Zoete Kers 73 18-05-2021 glaswand op terras 6092163

Addy Kleijngeldstraat 25 18-05-2021 oprichten carport en erfafscheiding 6093493

Scheepsboulevard 1 19-05-2021 plaatsen gevelreclame 6094963

Frans Joseph van Thielpark 135 19-05-2021 vergroten terras 6094349

Meester Strikstraat 19 20-05-2021 maken uitweg 5192557

Piccolopad 1 20-05-2021 oprichten berging 6098565

Julianalaan 56 13-03-2021 vervangen heg door hekwerk 5907065

Mierloseweg 28 27-02-2021 plaatsen dakterras  5806201

Rivierensingel 223 20-05-2021 vergroten garage 6101055

Mierloseweg 317 21-05-2021 transformatie winkelpand naar 2  6102747

  appartementen. 

Scheepstal 9 23-05-2021 oprichten tweede woning 6105441

Hooibeemd 1 25-05-2021 maken uitweg 6107721

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

Molenstraat 178 en 178A 04-03-2021 oprichten 2 wooneenheden begane  5878987

  grond en aanpassen gevels 

Akkerweg 26 01-03-2021 vergroten woning  5865105

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

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

Wolfstraat 34 29-03-2021 bedrijfsruimte transformeren naar  5954931

  woning.  

Julianalaan 56 13-03-2021 vervangen heg door hekwerk  5907065

Martinalidonk kavel L57 09-03-2021 oprichten woning  5739525

Binnendijk 14 05-04-2021 het plaatsen van een sectionaaldeur,  5970983

  aanpassen parkeervakken.  

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Montgomeryplein 17-05-2021     Oliemolense Snuffelmarkt  2021-00344

  (19 September 2021) 

Kasteeltuin 18-05-2021     Kasteeltuinconcerten 2021  2021-00346

  (6-8 t/m 24-9-2021) 

Raktweg  - Berkendonk 29-04-2021     American Car Weekend  2021-00309

  (10 t/m 12 September 2021) 

Centrumgebied 24-05-2021     Bluesroute Helmond 2021  2021-00359

  (van 29 t/m 31 Oktober) 

Sportpark Brandevoort en  24-05-2021     Kindervakantieweek Brandevoort 2021-00360

Biezenlaan   (van 26 t/m 30 Juli 2021) 

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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Christiaan Huygenslaan 2 18-05-2021 Aanbrengen van een geluidswerend  5894773

  scherm
 

Dit is op 18 mei 2021 bekendgemaakt aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de bekendmaking aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.  

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

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

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

• Mierlo-Hout: woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans;
• Helmond-Oost: maandag 7 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 De Vries;
• Binnenstad: maandag 7 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder De Vries;
• Helmond-West: donderdag 17 juni van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder
  Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 17 juni van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk; 
• Rijpelberg: donderdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Maas; 
• Brouwhuis: donderdag 17 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder Maas.

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

Podiumbijeenkomst over Leefbaarheid en 
Veiligheid op 1 juni
Op dinsdag 1 juni organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 
Deskundige sprekers informeren ons over leefbaarheid en veiligheid. We zoomen 
ook in op de Helmondse situatie: vanuit het perspectief van woningcorporatie 
Woonpartners en vanuit de LEVgroep als partner in het Jeugd Preventie Team. 
Dit webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. 

Hoe ziet het programma eruit?
• Het programma start met een introductie op het thema door David De Vries, 
 directeur van de gemeente Helmond. 
• Vervolgens neemt bijzonder hoogleraar en lector Pieter Tops ons mee in 
 de maatschappelijke effecten van criminaliteit en de impact daarvan op 
 leefbaarheid. Op welke wijze kan dit worden verkleind? En wat is er nodig om 
 de weerbaarheid in aandachtswijken te vergroten? 
• Wendy van Frederici van woningcorporatie Woonpartners vertelt op welke 
 manier zij dagelijks met partners werken aan de leefbaarheid in Helmondse 
 wijken en buurten. 
• Tenslotte legt Jasper Ragetli, directeur-bestuurder van de LEVgroep, uit hoe 
 zij samen met partners in het Jeugd Preventie Team werken aan een grotere 
 verbinding tussen jongeren en de buurt, het terugdringen van risicogedrag en 
 het tegengaan van overlast. 

Vanuit verschillende perspectieven komen aandachtspunten en succesfactoren 
aan bod.

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom 
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via 
Dit is Helmond tv.

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

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 1 juni. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij het nemen van toekomstige besluiten.
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Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Berlaerstraat                        21-05-2021              oprichten 13 appartementen,  5699959

60 t/m 86 (even)  ontmoetingsruimte/kantoor

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

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

Zienswijzen indienen

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

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

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

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

afdeling O&O, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer

14-0492).

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Berlaerstraat                        21-05-2021              oprichten 13 appartementen,  5699959

60 t/m 86 (even)  ontmoetingsruimte/kantoor

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

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

Zienswijzen indienen

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

het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

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

afdeling O&O, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

Verlenging beslistermijn drank- en horecavergunning (1)
Horecalocatie: Datum indiening:  Omschrijving aanvraag: Kenmerk:

Molenven 3 28-09-2020  Ontwerp-beschikking para commerciële  34431339

      drank- en horecavergunning

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze 

over de conceptvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: 

burgemeester, afdeling Veiligheid en Naleving, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag telefonisch naar voren worden gebracht door te 

bellen naar telefoonnummer 14-0492. Voor de bovenstaande aanvraag is de beslistermijn met 

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

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

worden eveneens gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Cupa, P.  10-08-1987

Wendels, G.D.  27-03-1986

Budreckis, A.  09-08-1990

Esch van, A.J.H.  10-11-1972

Schaddelee, S.M.A.  26-11-2001

Deaconu, M.  25-08-1977

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                    Geboortedatum  

Eijk van, J.  14-05-1994

Banouh, M.A.  04-04-1997

Karneris, A.  13-09-1967

Clark, D.T.d’A-B.  30-12-1993

Mohammed, J.H.  01-04-1993

Rusak, J.  06-02-1988

Wal van der, E.J.M.G.  16-04-1971

Deursen van, A.J.W.  04-08-1972

Deursen van, R.G.A.  05-06-2000

Bodt de, D.  30-07-1996

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Ter hoogte van Broederwal 2 een extra parkeerplaats aan te wijzen voor het laden van 

 elektrische auto’s door het plaatsen van bord E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met 

 onderbord “opladen elektrische auto’s”, als aanvulling op de reeds aangewezen parkeerplaats 

 bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de aanwezige laadpaal.

• In de periode van juni 2021 tot en met eind 2021 deze parkeerplaats tijdelijk, bij wijze van 

 proef, exclusief te reserveren voor deelauto’s van aanbieder Hely.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 14-0492.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

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

ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20 met ingang van 28 mei 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt de realisatie van 

een ruimte voor ruimte woning mogelijk. Ook wordt de bestemming van de bestaande woning 

gewijzigd van een agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP200200-1000. 

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. 

Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt 

hiervoor bellen naar 14-0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch 

bindend.

Zienswijzen indienen 

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

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

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost –Geldropse Ventweg 20. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 70-2602.

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

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

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout - Herz. Geeneind 10
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

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

ontwerpbestemmingsplan “Stiphout - Herz. Geeneind 10” met ingang van 28 mei 2021 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het huidige bestemmingsplan 

maakt de bouw van twee grondgebonden vrijstaande woningen al mogelijk. Met de herziening 

van het bestemmingsplan voor de locatie Geeneind 10 worden de opgenomen bouwvlakken 

waarbinnen de woningen moeten worden gerealiseerd gewijzigd. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP200208-1000. 

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de 

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

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 14-0492. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

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

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

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout - Herz. Geeneind 10. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 70-2602.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan:

Berkendonk I – Raktweg 39 en 41. 

Dit plan betreft het omzetten van twee woningen in een agrarische bouwblok naar 

burgerwoning. Ook geeft het de mogelijkheid om een agrarisch bijgebouw te transformeren 

naar zes recreatiewoningen.

Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20.

Dit plan betreft het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

ligt. Dit maken wij bekend in de Staatscourant, weekblad De Loop en op www.helmond.nl. 

Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen 

over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te bereiden.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

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

behoeve van het bestemmingsplan “Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”. Deze waarden 

bedragen maximaal 54 dB ten gevolge van de Geldropseweg. De hogere waarden voor de 

geluidbelasting betreft 1 woning zoals deze wordt geprojecteerd in het bestemmingsplan 

“Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”.

Inzage 

Met ingang van 28 mei 2021 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

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

adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. 

Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt 

hiervoor contact opnemen door te bellen naar 14-0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

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

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: college van burgemeester en wethouders, 

p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: 

zienswijze Wet geluidhinder BP Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14-0492.

Kennisgeving voornemen opstellen omgevingseffectrapportage 
Helmond werkt aan haar omgevingsvisie voor 2040. Dit is de toekomstvisie van Helmond voor 

het ruimtelijk-fysieke domein. Dat betekent dat we in de omgevingsvisie onze doelen opnemen 

voor wonen en werken, de bereikbaarheid van onze stad, natuur en landschap, milieu en water, 

duurzaamheid en cultuurhistorie. Op grond van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 

januari 2022 in werking treedt, is Helmond verplicht om deze integrale omgevingsvisie op te 

stellen.

Omgevingseffectrapportage als onderdeel van de omgevingsvisie 

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie Helmond is de Omgevingseffectrapportage 

(o.e.r.). De o.e.r. is bedoeld om de omgevingseffecten van het beleid uit de Omgevingsvisie te 

toetsen en te monitoren. Op die manier zorgen we dat de omgevingseffecten van onze keuzes 

integraal en volwaardig in de besluitvorming worden meegenomen. De o.e.r. is een uitgebreide 

vorm van een milieueffectrapportage (m.e.r.), omdat ook effecten op de mens en omgeving 

inzichtelijk worden gemaakt die niet in de klassieke m.e.r.-aanpak zitten. Zoals effecten op 

gezondheid, sociale tweedeling en brede welvaart. 

De omgevingseffectrapportage is een verplicht instrument

In de Omgevingswet is opgenomen dat een omgevingsvisie m.e.r.-plichtig is, als in de visie 

m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten mogelijk worden gemaakt. 

Dit is bijna altijd het geval, zo ook in Helmond. U kunt hierbij denken aan het bieden van 

mogelijkheden voor woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen of infrastructuur. De 

omgevingseffectrapportage moet voldoen aan dezelfde wettelijke eisen die ook worden 

gesteld aan een milieu-effectrapportage, zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer en de Awb. 

Dit zijn eisen voor zowel inhoud als proces.

Inzage 

Om u meer informatie te geven over wat er in de omgevingseffectrapportage onderzocht 

gaat worden, heeft de gemeente een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. 

Hierin staat op welke wijze het onderzoek naar omgevingseffecten wordt gedaan, voor 

welke gebieden het onderzoek wordt gedaan en welke onderwerpen worden onderzocht. 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer, 

bekend dat deze Nota Reikwijdte en Detailniveau met ingang van 28 mei 2021 tot en met 9 juli 

2021 voor iedereen ter inzage ligt. 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) kunt u bekijken via 

www.helmond.nl/omgevingswet. De NRD ligt ook ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark. Wij adviseren u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau digitaal in te zien vanwege 

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

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.  

Zienswijzen indienen

U kunt schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op ons voornemen om een 

omgevingseffectrapportage op te stellen. U kunt in uw zienswijze aangeven of u iets mist, of 

dat u liever ziet dat het onderzoek op een andere manier plaatsvindt. Misschien zijn er nog 

andere opmerkingen, suggesties of tips die u mee zou willen geven. U kunt uw zienswijze 

schriftelijk sturen naar: het college van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en 

Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van ‘zienswijze voornemen 

opstellen omgevingseffectrapportage omgevingsvisie Helmond 2040’. Voor een mondelinge 

zienswijze kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur bellen naar tel. 14-0492.

Vervolg 

Reacties en opmerkingen op de NRD worden beantwoord in een Nota van Antwoord, die wordt 

toegestuurd aan diegenen die een reactie hebben gegeven. Als daar aanleiding toe is, zullen 

de reacties rechtstreeks doorwerking vinden in de Omgevingseffectrapportage. De Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau zelf wordt dus niet aangepast. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 27 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.

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

Afvalscheidingswijzer
Afvalsoort Wat mag in de bak/zak? Waar en hoe vaak kan ik dit 

aanbieden?

Groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT)

• Bloemen en kamerplanten
• Bladeren, dunne takken en schors
• Gras
• Etensresten, zoals: klokhuizen, 

fruitschillen, resten van groente, 
aardappelschillen, brood, eierschalen, 
gekookte etensresten, pinda- en 
notendoppen, vis- of vleesresten 
(inclusief graatjes en botjes), koffie 

• Mest van huisdieren
• Zaagsel en turfmolm
• Kaaskorsten zonder plastic

U kunt uw GFT-container 1 keer per 2 
weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Plastic, Metaal en 
Drankkartons (PMD)

• Sap- en melkpakken
• Blik voor eten voor mens of dier en 

drankblikjes  
• Flacons
• Plastic flesjes 
• Bierdopjes
• Ranjafles 
• Vleesbakje 
• Boterhamzakje 
• Aluminiumfolie 
• Chipszakken

U kunt uw PMD-zak(ken) 1 keer per 2 
weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Oud papier en 
karton

Schoon papier:
• Oude kranten 
• Reclamefolders 

(zonder de plastic verpakking) 
• Papieren zakken 
• Enveloppen 
• Cadeaupapier 
• Schrijf- en tekenpapier 
• Papiersnippers 
• Eierdozen 
• Kartonnen dozen (klein gemaakt) 
• Kartonnen en papieren verpakkingen 

(bijvoorbeeld van hagelslag)

U kunt uw papiercontainer 1 keer per 
maand aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Textiel • Kleding (kapot of niet) 
• Schoenen (per paar aangeboden) 
• Huishoudtextiel (washandjes, hand- en 

theedoeken)
• Lakens, dekens, kussens 
• Lappen stof groter dan 25 x 25 cm. 
• Tassen 
• Riemen 
• Gordijnen

U kunt uw textiel altijd inleveren bij 
één van de inzamelpunten in Helmond. 
Bekijk de inzamelpunten op 
www.deafvalapp.nl.

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

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

Afvalscheidingswijzer

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

Afvalsoort Wat mag in de bak/zak? Waar en hoe vaak kan ik dit 
aanbieden?

Glas • Glazen flessen en potten die bedoeld zijn 
voor de verpakking van drank, eten, 
babyvoeding, cosmetica, parfum of 
medicijnen

U kunt uw glas altijd inleveren bij één van 
de inzamelpunten in Helmond. Bekijk de 
inzamelpunten op www.deafvalapp.nl.

Klein Chemisch 
Afval (KCA) 

• Accu’s 
• Batterijen 
• Bestrijdingsmiddelen/insecticiden 
• Benzine 
• Lampenolie 
• Medicijnen 
• Motorolie/afgewerkte olie en remolie 
• Oliefilters 
• Spaarlampen, energiezuinige lampen (SL, PL) 

en tl-buizen 
• Verf, lak, beits en 

houtverduurzamingsmiddelen
• Verfproducten als terpetine, thinner, 

afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, 
kwastontharder en wasbenzine 

• Vloeibare gootsteenontstopper 

U kunt uw KCA gratis inleveren bij de 
Milieustraat. Wilt u de milieustraat 
bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. 
U kunt uw KCA bij de KCA-bus inleveren in 
de wijk. Bekijk de agenda van de KCA-bus 
op www.helmond.nl/kca. Daarnaast kunt 
u batterijen bij heel veel supermarkten 
inleveren.

Vetten 
en oliën 

• Frituurvet 
• Bakolie 

U kunt uw gebruikte vetten en oliën altijd 
inleveren bij één van de inzamelpunten 
in Helmond. Bekijk de inzamelpunten op 
www.deafvalapp.nl.

Medicijnen • Medicijnstrips met ongebruikte medicijnen 
• Flesjes en tubes met medicijnresten 
• Injectienaalden in een naaldencontainer 
• Spuitnaaldcombinaties in een 

naaldencontainer

U kunt uw (oude) medicijnen inleveren 
bij uw apotheek. Bekijk de inzamelpunten 
op www.deafvalapp.nl.

Grofvuil of bouw- 
en sloopafval 

• Beton
• Bakstenen
• Grind 
• Bouwzand

U kunt uw grofvuil naar de milieustraat in 
Helmond brengen. Wilt u de milieustraat 
bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak.

Restafval • Kruidenmixen 
• Volle stofzuigerzak 
• Inhoud asbak 
• Schoonmaakdoekjes
• Kattenbakkorrels 
• Kaarsvet 
• Theezakjes en koffiefilters
• Verbandmiddelen
• Servies en aardewerk 

U kunt uw restafvalcontainer 1 keer per 
2 weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl. 
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Peij s: rem op fastfoodketens 

fgelopen week las ik in het Eindhovens 
Dagblad dat verschillende fastfoodres-
taurants hun oog hebben laten vallen 
op Helmond om hier nieuwe vestigin-
gen te openen. Ik begrijp de worsteling 
van gezondheidswethouder Cathalijne 
Dortmans. 
Ik ben niet van een overheid die van 
alles verbiedt, maar in dit geval vind ik 
wel dat gemeenten meer mogelijkheden 
moeten hebben om paal en perk te stel-
len aan de komst van steeds maar nieu-
we vestigingen van deze fastfoodketens. 
Zeker nu we in Helmond in het centrum 

meer ruimte willen bieden aan horeca 
en er als gevolg van de coronacrisis he-
laas ook meer locaties in ons centrum 
vrij gaan komen. En nee, ik wil niet de 
Helmondse ondernemers die al jaren 
een leuke snackbar uitbaten wegjagen, 
ik wil alleen geen wildgroei aan fastfood-
ketens in onze stad.
De gemeente Helmond heeft op dit 
moment geen enkel instrument om die 
wildgroei te voorkomen. De gemeente 
kan alleen in overleg met aanbieders, 
een beroep doen op hun goodwill. Ter-
wijl de gemeente wel allerlei instrumen-

ten heeft om bijvoorbeeld geluids- en 
stankoverlast tegen te gaan. Er is nog 
nauwelijks wetgeving op het gebied van 
voedsel in relatie tot gezondheidspre-
ventie. Veel politieke partijen vinden 
het een eigen verantwoordelijkheid 
van mensen om gezond te eten. Maar 
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat mensen die voortdurend ongezond 
voedselaanbod zien, moeite hebben om 
dat te weerstaan. En maak met die ken-
nis eens een ommetje in de omgeving 
van middelbare scholen in onze stad…
De rol van de overheid bestaat tot nu toe 

nog vooral uit het voeren van campagnes 
gericht op gedrag. Dit jaar startte in Hel-
mond nog de groentecampagne, waarin 
consultatiebureaus en Jibb+ extra aan-
dacht geven aan het eten van groente bij 
peuters. Maar daarmee redden we het 
niet. Daarom hebben gemeenten nu bij 
het Rijk gevraagd om de Omgevingswet 
op dit vlak aan te passen. Ik hoop dat 
ook Helmond actief meedoet aan deze 
lobby voor minder fastfood in onze stad!

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

www.helmondnu.nl

aan te kampen met overgewicht en 31% van de Helmonders tussen 19 en 65 jaar met langdurige ziekte of aandoening (bron: allecijfers.
nl/gemeente/helmond/#gezondheid). Buiten dat deze mensen allerlei belemmeringen in hun dagelijks leven ervaren, drukken de 

kosten voor hun behandeling zwaar op de Nederlandse én Helmondse zorgkosten. En de coronacrisis heeft nog maar eens laten zien 
hoe extra kwetsbaar de gezondheid is van mensen met overgewicht.

CASUAL

GRATIS PARKERENDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

KOOPZONDAG • 30 MEI 12.00 - 17.00 UUR

STYLETREND
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Binnenkort in verkoop 

 12 hippe woningen  
op de Suytkade 

puurhelmond.nl

Glasvezel in de binnenstad:
Heipoort en Vossenberg 

volgende buurten
BINNENSTAD De aanleg van het 
glasvezelnetwerk in Helmond vor-
dert gestaag. In Helmond-Oost 
zijn de graafwerkzaamheden net 
van start gegaan. En het licht voor 
aanleg in de Leonardusbuurt en 
Steenweg en omgeving staat bij-
na op groen. Vanaf dinsdag 25 mei 
is het de beurt aan de Heipoort en 
Vossenberg. Bewoners in die wijken 
kunnen zich dan aanmelden voor 
glasvezel.

Wijkwethouder De Vries: “Internet is 
inmiddels net zo vanzelfsprekend als 
een wateraansluiting en elektriciteit in je 
huis. Een basisbehoefte. Denk bijvoor-
beeld aan wat we nu allemaal online 
doen ten opzichte van tien jaar geleden. 
Snel internet wordt steeds belangrijker 
met alle slimme apparaten die wij in 
huis hebben. Internet heeft een belang-
rijke sociale functie, maar is bijvoor-
beeld ook belangrijk voor het onderwijs 
van onze kinderen en de digitale zorg 
aan huis. De aanleg betekent dat er in 
alle straten gegraven gaat worden en dat 
is een flinke klus. Maar daar krijgen we 
een netwerk voor terug dat lang meekan 
en met supersnel internet.”

Uitrol koppelen aan andere werk-
zaamheden
De aanleg van glasvezel duurt nog zeker 
tot medio 2022. In de drukkere binnen-
stad is het voor inwoners en onderne-
mers van belang om de uitrol soepel te 
laten verlopen. Er wordt bijvoorbeeld 
gekeken of het gekoppeld kan worden 
met andere werkzaamheden. Bewo-
ners en bedrijven worden door Glas-
vezel Helmond en de aannemer vooraf 
geïnformeerd over de werkzaamheden. 
Als alle buurten in de binnenstad zijn 
afgerond, volgen nog de woningen in In-
dustriegebied-Zuid en het buitengebied.

Eerst aanmelden, dan graven
Bewoners en bedrijven in Heipoort en 
Vossenberg hebben tot 15 juli 2021 de 
tijd om aan te geven of ze direct willen 
meedoen. De aansluitkosten zijn dan 
gratis en ze ontvangen een extra korting 
op een abonnement. 

Als minimaal 25% van alle inwoners 
meedoet, dan start daarna de aanleg 
van het glasvezelnetwerk en worden de 
eerste huizen aangesloten. Binnenkort 
valt er bij alle huisadressen een brief 
met meer informatie in de bus.

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

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

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

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 
 

 

Tauphe Helmond | F Daan Visser

De laatste trends op het gebied van mode
vind je bij  Tauphe, nu ook in Helmond! 

Naomi is geboren en getogen in Hel-
mond en Daan woont er inmiddels 6 
jaar. Het stel is gek op ‘hun’ stad Hel-
mond. “Onze eerste winkel zijn wij ge-
start in Eindhoven, maar toch zijn wij 
in onze vrije tijd veelal georiënteerd op 
Helmond. Daarom begon het toch te 
kriebelen ook een winkel te openen in 
ons Helmond. We willen zorgen voor 
een frisse wind en daarmee bijdragen 
aan een gezellig centrum.”
Tauphe is een dynamisch familiebedrijf 
waar het enthousiasme vanaf spat. 

Zij richten zich op de wensen van de 
klant op vakkundige wijze. Iedereen is 
welkom; of je nu graag even rondkijkt, 
of juist een passend advies wil, bij Tau-
phe ben je altijd aan het juiste adres. 
De winkel vormt een mooie aanvulling 
op de al aanwezige winkels in het Hel-
mondse centrum. En het bevalt Daan 
en Naomi ontzettend goed. “Je merkt 
dat in Helmond een nóg vriendelijkere 
en warmere sfeer hangt dan in Eindho-
ven.” Tauphe Helmond is te vinden aan 
de Veestraat 53. Zij bieden een mooie 

collectie kleding van diverse merken, 
zoals Given, Tramontana, Guess, Anto-
ny Morato, Reinders, Nikkie, Purewhite, 
Rox, Queen Hearts, Jacky Luxury, Jott 
en nog veel meer. Heb je vragen? 

Loop even binnen of neem contact op 
via info@tauphe.nl of 040 – 245 21 90 
of kijk op de website www.tauphe.nl. 
Daar kun je al een blik werpen op de 
collectie of online bestellen en vind je 
de praktische informatie zoals de ope-
ningstijden van de fysieke winkels.

CENTRUM Men weet de weg naar Tauphe in Eindhoven inmiddels goed te vinden. 
Vijf jaar geleden gestart als damesboutique, nu inmiddels uitgegroeid tot hét adres op het gebied 

van zowel dames- als herenmode. Daan en Naomi, de jonge, enthousiaste en gepassioneerde 
ondernemers achter Tauphe, hebben nu ook een winkel geopend in Helmond.

Kourosh (11 jaar) uit Helmond bij  Eurovisie Songfestival 
dankzij  Make-A-Wish Nederland 

Kourosh is 11 jaar en heeft een stamceltransplantatie gehad. Hij is gek van het Eurovisie Songfestival. Om hier bij te mogen zijn als 
onderdeel van het publiek in Ahoy Rotterdam, is een droom die uitkomt. Geheel in stijl reisden ze met de limousine van Helmond 
naar Rotterdam en sloten ze de dag af met pizza en verhalen waar nog lang over wordt nagepraat. 

HELMOND Eindelijk ging zijn langgekoesterde en allerliefste wens in vervulling. De Helmondse 
Kourosh geniet samen met zijn ouders en zusje van het geweldige spektakel van The Grand Final 

Familyshow van het Songfestival. “Dit lijkt wel een droom!”

Kourosh met zij n zusje bij  de limo | F Make-A-Wish
Kourosh met zij n ouders en zusje op het 

Songfestival | F Make-A-Wish
hartstichting.nl
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Try it. Wear it. Love it.
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Voor het nieuwe schooljaar zijn 
er nog plaatsen bij de opleidingen:
• Leisure & hospitality
• Travel & hospitality*
• Medewerker sport & recreatie

* Diploma in 2 jaar. Je kunt daarna  in het 
2e leerjaar instromen bij de opleiding 
Luchtvaartdienstverlener.

Intakegesprek op onze school
Heb je interesse in één van deze 
opleidingen? Dan kan er online of fysiek 
een intakegesprek ingepland worden 
(overdag of ’s avonds).

Neem hiervoor contact op met 
Roos Hameleers: 
r.hameleers@summacollege.nl
Tel. 06 14 24 00 86

Kijk voor meer informatie op: 
summacollege.nl/scholen/summa-vrije-tijd

Medewerker Sport 
& Recreatie: Jij ziet wat 
er moet gebeuren 

Leisure & Hospitality: 
Jij zorgt voor een unieke 
beleving 

Travel & Hospitality: 
Jij hebt de wereld binnen 
handbereik

Schrijf je in voor 
een van de opleidingen!
Informeer naar de extra mogelijkheid voor een 
individueel gesprek op school op 1, 2 of 3 juni.

Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Weekaanbiedingen

 

gestoomde
zalmbuikjes 500 gr voor € 8,95

Verse 
zalmmoten 500 gr voor € 7,95

Verse dorade 1 kilo voor € 10,95
2 kilo voor € 19,90 

 

Een heerlijk visje, kan ook gefileerd worden. 

Verse
tonijn

100 gr voor € 2,95 
Heerlijk bakken of voor de sashimi. 

Advertentie

  Schoonenberg Helmond, 
Zuid Koninginnewal 38, 
Tel. 0492-525269

Veilig langskomen
Uiteraard werken wij conform de officiële richtlijnen voor audiciens rondom het 
corona virus. Zo houden we afstand en schudden we geen handen. Wilt u weten 
of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 4 juni en profiteer 
van onze speciale OpenDag korting. Wilt u liever een afspraak op een andere 
dag, bel ons dan op onderstaand telefoonnummer. Deze actie is geldig bij:

15
7

De leesbril voor uw gehoor
De Axon luisterhulp is er voor de situaties 
waarin uw gehoor wat ondersteuning 
nodig heeft. Het is heel simpel: u doet 
hem in uw oor en zet hem aan. Vergelijk 
het met een leesbril die u af en toe 
tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 
De batterij in het apparaatje gaat tot  
24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 
aan, afhankelijk van de situatie en – niet  

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 
aanbod van diverse maten.

OpenDag korting
De Axon luisterhulp kost normaal  
€ 29,95. Maar u kunt nu profiteren van een 
tijdelijke prijsverlaging: op 4 juni betaalt 
u slechts € 19,95. Kom langs op onze 
Open Dag, dan kijken we aan de hand 
van een hoortest of de Axon bij u past. 
En bent u niet tevreden, krijgt u uw geld 
gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.  
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht gehoor-
verlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?



13vrijdag 28 mei 2021de loop weekkrant HELMOND

Waar zouden we in deze samenle-
ving zijn zonder vrijwilligers. Het 
is een bietje een uitstervend ras. 
Maar gelukkig zijn er nog heel veul 
vrijwilligers die zich overal inzet-
ten en gelukkig komen er ook steeds 
meer jongere vrijwilligers.

Ik zie het hier bij Rood-Wit ’62 
(voetbal) waar we bijna naast wo-
nen. De gehele coronaperiode, elke 
zaterdag, wordt er voor de kinde-
ren van alles georganiseerd. Het 
mooie vind ik dat er dan ook veel 
jonge mensen meehelpen om dit op 
rolletjes te laten lopen, vaak alle-
maal echte clubmensen met hart 
voor de club en die zorgen dat jul-
lie kind/kleinkind ook in deze tijd 
sportief bezig kan blijven. 

Zon hele voetbalclub of andere 
sportclub draait bijna geheel op 
vrijwilligers. Mee unne glimlach 
loop ik dan langs het hek mee onze 
hundjes en geniet van al het ka-
baal, vurral in een tijd waar zo 
weinig kan. Zo leuk om die kinde-
ren te zien genieten, maar de vrij-
willigers genieten ook. Veel mensen 
vinden het vanzelfsprekend dat 
hun kinderen vermaakt worden, 
maar besef toch maar eens dat dit 
allemaal mogelijk is dankzij vrij-
willigers. Zonder vrijwilligers is er 
geen club.

En wat dacht je van al die vrijwil-
ligers in de zorg die bij eenzame 
ouderen langsgaan, die in een hos-
pice werken, die in bejaardenhui-

zen activiteiten doen, meehelpen 
met eten en nog veul meer, wat een 
dankbaar werk. Die in ziekenhui-
zen de bloemen water geven, pati-
enten naar de röntgen brengen, of 
met koffie/thee rondgaan, overal 
kom je ze tegen. Buddies voor kids 
met een beperking, het stikt van de 
vrijwilligers in de zorg. Waar zou-
den we toch zijn zonder deze kan-
jers? Sorry als ik jouw functie niet 
omschrijf, maar in deze wereld 
zijn er zoveel vrijwilligers. 

Hart voor minima, de Cirkel, NeiS-
koen; enkele Helmondse stichtin-
gen, want die zijn er heel veul, deze 
draaien bijna helemaal op vrijwil-
ligers. Vrijwilligerswerk levert ook 
voor jezelf wat op, ge leert nieuwe 
mensen kennen, ge bouwt een net-
werk op en ge vijzelt oe cv op en 
voelt oe nuttig. Win-winsituatie 
vur iedereen dus.

Van mij meugen alle vrijwilligers 
een lintje krijgen, want zo vanzelf-
sprekend is het niet dat mensen dit 
doen. Daarom zeg ik tegen alle vrij-
willigers ‘BEDANKT’ uit de grond 
van men hart. Ik hoop dat jullie dit 
nog jaren blijven doen. En op deze 
manier zoveel meugelijk mensen 
warm maken om ook iets te gaan 
doen, want niets geeft meer voldoe-
ning dan door jouw kleine of grote 
inspanning blijde gezichten te zien. 
Jullie hebben het hart op de juiste 
plaats. Een diepe buiging. 

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen, 
er is genoeg op alle vlakken te doen. 
Kijk eens om je heen. Je maakt er 
zoveul mensen blij mee, dus aarzel 
niet. Vrijwilligerswerk is het ce-
ment van onze samenleving.

Fijn weekend iedereen 

Tot de volgende week, 

Vrijwilligers  

Houdoe!

Een minuut gratis winkelen: 
een vrolijke race tegen de klok

De Ondernemers Vereniging Mier-
lo-Hout had er een bakwedstrijd van 
gemaakt. Wie het mooiste/lekkerste/
origineelste baksel wist te maken, mag 
1 minuut gratis winkelen bij de Jan Lin-
ders luidde de prijs. Marjanne en haar 
team hadden besloten om samen te 
werken en zo hadden zij een hele ‘trein’ 
gebakken. Uiteindelijk kwamen zij als 
winnaars uit de bus. De prijs is dan ook 
voor ons hele team, besluiten ze. 

Op Donderdag 20 mei om 8.30 uur is 
het zover. De winnaars verzamelen zich 
bij de Jan Linders in Mierlo-Hout. Er is 
van tevoren onderzoek gedaan. “Ik weet 
precies waar ik moet zijn in de winkel!”, 
wordt er al gezegd. Het wordt dus niet 
pakken wat ze pakken kan, er is een dui-
delijk plan. Na het aftellen rent ze met 
de kar de winkel in. Het eerste wat in de 
kar gaat zijn 2 aardbeienplanten; “Leuk 
voor de bewoners van Alphonsus!” 

wordt er enthousiast geroepen. De mi-
nuut vliegt voorbij en op de valreep wor-
den er nog wat lekkere dingen in de kar 
gegooid. Er is voor een mooi bedrag aan 
boodschappen in de kar belandt, Mar-
janne is zeer tevreden. Pieter van den 

Oetelaar (filiaalmanager Jan Linders 
Mierlo-Hout) reikt de winnaars nog een 
mooie bos bloemen, een heerlijke taart 
en een boodschappenkrat uit. Iedereen 
wordt hartelijk bedankt en de dames 
gaan op naar de koffie (met gebak!).

MIERLO-HOUT Als winnaar van de 1 minuut gratis winkelen racete Marjanne door de Jan Lin-
ders in Mierlo-Hout. Samen met haar team heeft ze een bakwedstrijd, een initiatief van Alphon-
sus en de Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout, gewonnen. In een pakket voor de medewerkers 

van Alphonsus (Savant) zaten onder andere spullen om cake te bakken. 

Van links naar rechts: Cor van Rijsingen (voorzitter OVMH), Wendy Kusters, Linda Wilbers, Ike Promper, Marjanne Schoenmakers, 
Clarien Ernes en Pieter van den Oetelaar (Filiaalmanager Jan Linders) | F Cor van Rijsingen

 F | Cor van Rijsingen

Voordelig naar Helmond Sport? We Are Helmond biedt uitkomst
HELMOND Met de Vriendenpas biedt Hel-
mond Sport een unieke kans om aankomend 
seizoen voordelig wedstrijden te bezoeken. 
Iedere seizoenskaarthouder mag een gratis 
exemplaar weggeven, maar nog niet iedereen 
heeft daar iemand voor gevonden. Daarom 
brengt supportersvereniging We Are Helmond 
vraag en aanbod nu bij elkaar.

De Vriendenpas vormt een geste aan supporters 
die Helmond Sport ook in de afgelopen (corona)
jaren trouw zijn gebleven. Iedere supporter die dit 

of vorig seizoen een seizoenskaart had, mag voor 
komend seizoen een gratis exemplaar schenken. 
De kaart kan enkel voor hetzelfde vak als dat van de 
gulle gever worden verstrekt.

Platform
Inmiddels heeft Helmond Sport er zo al heel wat 
nieuwe seizoenskaarthouders bij, maar nog niet ie-
dereen heeft iemand gevonden om zijn/haar extra 
kaart aan te schenken. Daarom biedt supporters-
vereniging We Are Helmond nu een platform om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dus wil je 

komend seizoen graag (voor een voordelig tarief) 
wedstrijden van Helmond Sport bezoeken? 

Of mag je een kaart uitdelen maar heb je daarvoor 
nog niemand gevonden? Stuur dan een mailtje naar 
info@wearehelmond.nl. De supportersvereni-
ging zoekt vervolgens naar mogelijke matches en 
brengt deze met elkaar in contact.
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Helmond Akkerweg 70

Elke zondag open!

A
anbiedingen zijn geldig t/m

 1 juni 2021 en zolang de voorraad strekt.

Uitgebreide

BBQ collectie

Elke zondag Surfinia in hangpot XL
Meerkleurig. Verkrijgbaar 
in diverse kleuren. 
12.99

8.99
4.79

Tray à 
12 stuks

A
anbiedingen zijn geldig t/m

 1 juni 2021 en zolang de voorraad strekt.
A

anbiedingen zijn geldig t/m
 1 juni 2021 en zolang de voorraad strekt.

Lupine
Heeft prachtig gekleurde 
bloemen. Diverse kleuren, 
in 17cm-pot.
6.99

3.99
4.99

Lavendel
Of Lavandula ‘Hidcote’ 
heeft een prachtige 
blauwe bloei in de 
zomer, is geurend 
en winterhard. 
In 17cm-pot. 5.99

Digitalis
Of Vingerhoedskruid, 
is een vaste plant. 
In 23cm-pot, 70cm 
hoog. 8.99

6.99
Perkplanten 
confetti
Diverse soorten 
perkplanten in 
één 13cm-pot. 
2.99 p.st.

Diverse soorten 
perkplanten in 

Begonia’s
In tray à 12 stuks, 
in 9cm-potten. 
6.99

1.79

0800 1232
Breederzorg.nl

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

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

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

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

*Vraag onze afdeling HR naar de voorwaarden.
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Helmond Sport
Kort nieuws19. In beeld

Burgemeesters van De Peel
Weer open
Dierenrijk Mierlo23. 32.F | Shutterstock

Inhoud
Uitgave Groot Peelland

Helmond Sport
Blijft onder de aandacht
Gezondheid
Snel uit de lockdown

Vacatures
Werken in de regio
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

#hetmysterievan#hetmysterievan#hetmysterievan#hetmysterievan
LandvandePeelLandvandePeelLandvandePeelLandvandePeel

Ontdek
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Koop lokaal, vooral nu!
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Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

Zij staan nog steeds klaar, 
om jou van dienst te zijn.

EN NU EVEN
IETS ANDERS..

Op naar het nieuwe  normaal.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Wij willen jullie van harte bedanken 
voor het vertrouwen die wij kregen tijdens de 

helse COVID-19 periode.

ALLE LICHTEN STAAN BIJNA OP GROEN. 
U BENT DUS WEER VAN HARTE WELKOM OM 

TE KOMEN SHOPPEN OP DE ENGELSEWEG 
TE HELMOND. 

NAMENS ONS ALLEMAAL WELKOM TERUG!
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Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, 

Zij staan nog steeds klaar, 
om jou van dienst te zijn.

EN NU EVEN
IETS ANDERS..

Op naar het nieuwe  normaal.

www.engelseweg.nl
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Wij willen jullie van harte bedanken 
voor het vertrouwen die wij kregen tijdens de 

helse COVID-19 periode.

ALLE LICHTEN STAAN BIJNA OP GROEN. 
U BENT DUS WEER VAN HARTE WELKOM OM 

TE KOMEN SHOPPEN OP DE ENGELSEWEG 
TE HELMOND. 

NAMENS ONS ALLEMAAL WELKOM TERUG!
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Burgemeester roemt samenwerking
De burgemeester en wethouder (van natuur en 
milieu) namen met welgemeende felicitaties op 29 
april de jubileumuitgave in ontvangst. 

Ze lieten zich positief uit over de hechte samen-
werking tussen gemeente en IVN. In het voorwoord 
zegt de burgemeester: “IVN bemoeit zich terecht 
nadrukkelijk met duurzaamheid.” Hij voegt daaraan 
toe: “De natuur zelf heeft geen stem, maar in IVN 
Geldrop hebben we een belangrijke belangenbe-
hartiger. Nu al vijftig jaar en hopelijk minstens nog 
eens 50 jaar.”

Behalve het IVN-bestuur zitten ook de bomen-
werkgroep en de Werkgroep Duurzaamheid regel-
matig met de gemeente rond de tafel. De duur-
zaamheidswerkgroep participeert in het Platform 
Duurzaamheid Geldrop-Mierlo en adviseert onder 
meer inzake de Nota Duurzaamheid, het groenbe-
leid en de RES (Regionale Energie Strategie). 

Jubileumuitgave blikt terug en vooruit
Om een goed beeld te geven van de activiteiten zijn 
de coördinatoren van alle werkgroepen geïnter-
viewd. Opvallend is het belang dat IVN hecht aan 
het betrekken van de jeugd. Kindermiddagen, het 
scholenprogramma en Jeugd IVN zijn een groot 
succes. De Focusgroep Toekomst IVN voorziet een 
uitgebreidere samenwerking met wijken, jongeren-
groepen en natuurorganisaties. Via meer buiten-
activiteiten wil men het draagvlak voor natuurbe-
scherming vergroten en via praktische informatie 
duurzaam handelen bevorderen. 

Wijze woorden van oprichters
Ook mensen van het eerste uur komen aan het 
woord. Dankzij hun enthousiasme en visie werd 
IVN opgericht en al snel tot bloei gebracht. Nog altijd 
voelen zij zich betrokken. “De natuur moet bewaard 
blijven in ons aller belang. Door de tegenstrijdige 
belangen staan we voor grote uitdagingen, maar 
we moeten die moeite voor de natuur overhebben!”, 

aldus initiatiefneemster en erelid Gerda Birza. Wim 
Crooijmans, voormalig Hoofd Groenvoorziening en 
Plantsoenendienst van de gemeente, blijft het be-
lang van bomen benadrukken. “Hou de bomen in 
ere, kap niet te veel.” Johan Gorter voegt aan hun 
woorden toe: “We kunnen niet voorzichtig genoeg 
zijn met de natuur. We moeten inzetten op educatie 
van de jeugd.”

Jubileumactiviteiten
2021 moest een bijzonder jaar worden voor IVN 
Geldrop. De geplande jubileumactiviteiten konden 
door corona tot nu toe niet doorgaan, behalve de 
natuurfotowedstrijd. Die sluit eind september en 
levert later een mooie verjaardagskalender op. IVN 
wil de andere jubileumplannen op een later mo-
ment alsnog realiseren. Het jubileumboekje wordt 

in de eerste helft van mei verspreid onder de leden. 
Voor verdere informatie over IVN en de fotowed-
strijd zie www.ivn.nl/geldrop. Het eerder uitge-
geven boekje ‘8 ommetjes’ is herdrukt en dankzij 
gemeentesubsidie voor slechts € 2,50 te koop bij 
boekhandel Van Grinsven. 

Burgemeester lovend bij
ontvangst  jubileumboekje

50-jarig IVN Geldrop 
Een kleurrijk boekje ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
IVN Geldrop laat zien dat de natuurvereniging nog springlevend is. 

De jubileumuitgave kijkt terug en vooruit, beschrijft waar IVN voor staat, 
presenteert werkgroepen en activiteiten en geeft een impressie van de 

natuur in en om Geldrop. Burgemeester Van Bree en Wethouder Van Otterdijk 
namen de eerste exemplaren in ontvangst.

Burgemeester Jos van Bree krijgt 1e exemplaar van jubileumboekje IVN | F Plonie van Campen

Wijkmanager m/v
GEZOCHT

Wijkmanagement Helmond gaat met een nieuwe manager werk maken van de beleving in wijken van Helmond, 
met het economische functioneren, ruimtelijk beleid, marketing & promotie. Een wijkmanager gaat hierbij als ‘spin in het 
web’ helpen, sturen en faciliteren. De Wijkmanager functioneert onder leiding en verantwoordelijkheid van het bestuur van 
Wijkmanagement Helmond. Hij/zij is eerste aanspreekpunt van de organisatie. Hij/zij ontvangt op ZZP-basis voor zijn/haar 
werkzaamheden voor Wijkmanagement Helmond een door het bestuur vastgestelde vergoeding op maand-/jaarbasis
uitgaande van een commitment voor enkele jaren.

Hoofdtaken van de Wijkmanager Sollicitatieprocedure

• Neemt deel aan de vergaderingen 

 van het bestuur en legt in deze vergaderingen

 verantwoording af van zijn/haar activiteiten 

 en van enkele onderliggende commissies.

• Vervult de taak van het secretariaat

• Beoordeelt de binnengekomen aanvragen op 

 juistheid en onderbouwt ze, zodat het bestuur

 een goede en snelle beslissing kan maken

 over wel of niet toewijzing van de 

 gevraagde gelden

• Stelt het jaarprogramma op met 

 bijbehorende budgetten

• Communicatief sterk in woord en geschrift;

• Enthousiasmeert, is assertief en empathisch;

• Mensen-mens, verbinder, bouwer 

 en zakelijk sterk;

• Affiniteit met Retail, horeca, zakelijke 

 dienstverlening en de sectoren zorg, 

 onderwijs, sport cultuur, agrarisch en 

 gemeente; 

• Zelfstandig kunnen werken zonder 

 aansturing en hands-on mentaliteit. 

 Werkt als ZZP-er vanuit thuis en woont 

 niet meer dan 15 minuten reizen naar

 centrum Helmond;

• Flexibel in de uren en tijden, 

 dus geen 8-17 mentaliteit;

• Geen eigen zakelijke activiteiten in 

 Wijkmanagement Helmond gebied

• Het aantal benodigde uren gemiddeld: 

 naar schatting 20 uren per week.

Sollicitatieprocedure

• Uw motivatie, uw competenties en CV mag u richten 

 aan het bestuur van Wijkmanagement Helmond 

 ad@wijkmanagementhelmond.nl

• Uiterlijke inzenddatum: 1 juni 2021

• Aanvang werkzaamheden, in overleg, eind 2021.
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Unieke verlengactie 
seizoenkaarthouders 

2021-2022
DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

VUR 
WELLEKE 
CLUB 
BENDE 
GAI?

DEEL 7
HEEL
HELMOND
SPORT

Helmond Sport heeft een unieke verlengings-
actie voor seizoenkaarthouders gelanceerd. 

Elke houder van een seizoenkaart van dit 
of vorig seizoen krijgt de mogelijkheid om 

iemand uit zijn of haar omgeving een gratis 
seizoenkaart aan te bieden, de zgn. 

VRIENDENPAS
Beide supporters worden samen op de foto 
gezet in het SolarUnie Stadion, waarna de 
twee kaarten voor het seizoen 2021/2022 

in een gepersonaliseerde cadeauverpakking 
worden aangeboden. 

Wil jij geen thuiswedstrijden van Helmond Sport meer missen? Bestel dan nu je seizoenkaart 
voor het seizoen 2021-2022!!
Personen die in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 geen seizoenkaart hadden, maar 
wel een seizoenkaart nemen in het seizoen 2021/2022, ontvangen voor een nog nader te 
bepalen thuiswedstrijd twee gratis toegangskaarten!

Extra gratis toegangskaarten voor 
nieuwe seizoenkaarthouders

www.helmondsport.nl/seizoenkaarten

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

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

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

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Zet jij je vakantiegeld
op deze nieuwe bank?

Of kies je voor een van deze banken...

Bodilson Elementenbank Click
Zoals afgebeeld: Click 3-zits bank met arm en rug links

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en opstellingen, vanaf € 2.499-

Statement bank XL 
4-zits, verkrijgbaar in diverse stoffen vanaf € 1.499,-

Danique bank 3-zits Ottomane + hoekelement + 1-zits
Ottomane zoals afgebeeld vanaf € 2.075,-

Shark elementenbank, verkrijgbaar 
in losse elementen en diverse combinaties, stoffen en maten. 
Losse elementen vanaf € 750,-

Loop eens binnen in onze winkel 

voor de complete collectie!
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iemand uit zijn of haar omgeving een gratis 
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VRIENDENPAS
Beide supporters worden samen op de foto 
gezet in het SolarUnie Stadion, waarna de 
twee kaarten voor het seizoen 2021/2022 

in een gepersonaliseerde cadeauverpakking 
worden aangeboden. 

Wil jij geen thuiswedstrijden van Helmond Sport meer missen? Bestel dan nu je seizoenkaart 
voor het seizoen 2021-2022!!
Personen die in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 geen seizoenkaart hadden, maar 
wel een seizoenkaart nemen in het seizoen 2021/2022, ontvangen voor een nog nader te 
bepalen thuiswedstrijd twee gratis toegangskaarten!

Extra gratis toegangskaarten voor 
nieuwe seizoenkaarthouders

www.helmondsport.nl/seizoenkaarten

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

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

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

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Zet jij je vakantiegeld
op deze nieuwe bank?

Of kies je voor een van deze banken...

Bodilson Elementenbank Click
Zoals afgebeeld: Click 3-zits bank met arm en rug links

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en opstellingen, vanaf € 2.499-

Statement bank XL 
4-zits, verkrijgbaar in diverse stoffen vanaf € 1.499,-

Danique bank 3-zits Ottomane + hoekelement + 1-zits
Ottomane zoals afgebeeld vanaf € 2.075,-

Shark elementenbank, verkrijgbaar 
in losse elementen en diverse combinaties, stoffen en maten. 
Losse elementen vanaf € 750,-

Loop eens binnen in onze winkel 

voor de complete collectie!
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Unieke verlengactie 
seizoenkaarthouders 

2021-2022
DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

VUR 
WELLEKE 
CLUB 
BENDE 
GAI?

DEEL 7
HEEL
HELMOND
SPORT

Helmond Sport heeft een unieke verlengings-
actie voor seizoenkaarthouders gelanceerd. 

Elke houder van een seizoenkaart van dit 
of vorig seizoen krijgt de mogelijkheid om 

iemand uit zijn of haar omgeving een gratis 
seizoenkaart aan te bieden, de zgn. 

VRIENDENPAS
Beide supporters worden samen op de foto 
gezet in het SolarUnie Stadion, waarna de 
twee kaarten voor het seizoen 2021/2022 

in een gepersonaliseerde cadeauverpakking 
worden aangeboden. 

2021-2022
DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

Wil jij geen thuiswedstrijden van Helmond Sport meer missen? Bestel dan nu je seizoenkaart 
voor het seizoen 2021-2022!!
Personen die in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 geen seizoenkaart hadden, maar 
wel een seizoenkaart nemen in het seizoen 2021/2022, ontvangen voor een nog nader te 
bepalen thuiswedstrijd twee gratis toegangskaarten!

Extra gratis toegangskaarten voor 
nieuwe seizoenkaarthouders

www.helmondsport.nl/seizoenkaarten
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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

PLAMECO
ADV

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON
Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 5707 AV  Helmond

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

Redactie
Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 24 juni

Vormgeving
Adcommunicatie
KlaasenVandeursen Communicatie
www.adcommunicatie.n
www.klaasenvandeursen.com

Eenmalige coronavergoeding
woonkosten (TONK) voor inwoners

Wat houdt de TONK in?
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Nood-
zakelijke Kosten. Het is een eenmalige gift voor 
woonlasten (huur of hypotheek). TONK is geen 
inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-
uitkering hangt af van uw specifieke situatie. Het 
gaat om minimaal 750,- en maximaal 1.250.- euro.

Wie komt in aanmerking voor de TONK? 
Deze regeling is bedoeld voor inwoners die - on-
danks alle steunpakketten - buiten de diverse re-
gelingen vallen; ondernemers, maar ook andere in-
woners. De TONK is voor alle inwoners ouder dan 
18 jaar uit Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-
Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. 

U komt in aanmerking als uw huishouden vanwege 
de corona-maatregelen in januari 2021 meer dan 
25% minder inkomen had dan in januari 2020. 
Daarnaast wordt er gekeken naar uw beschikbare 
geldmiddelen en de totale woonlasten. Bent u on-
dernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan 
de TONK hierop een aanvulling zijn.

TONK aanvragen? 
Om de TONK-uitkering aan te vragen vult u het 
digitale aanvraagformulier in op www.senzer.nl/
TONK. Dit gaat geheel veilig via de persoonlijke Di-
giD-omgeving. Vul dit formulier helemaal en eerlijk 
in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. 

De TONK kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 
augustus 2021.

De TONK-regeling is er voor inwoners die het nu door corona fi nancieel moeilijk 
hebben. Misschien komt u wel in aanmerking voor deze eenmalige vergoeding! 
Dat kan als door de coronamaatregelen uw inkomen fl ink gedaald is en u daar-

door moeite heeft om uw huur of hypotheek te betalen. Kijk op www.senzer.nl/
tonk voor de specifi eke voorwaarden en om de TONK aan te vragen.
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Om de TONK-uitkering aan te vragen vult u het 
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De TONK-regeling is er voor inwoners die het nu door corona fi nancieel moeilijk 
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door moeite heeft om uw huur of hypotheek te betalen. Kijk op www.senzer.nl/
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Volop inzetten op woningbouw platteland
Leegstand voormalige agrarische bedrijven kansrijk

Dit zou volgens de prognose groeien met nog eens 
16 miljoen m2 in 2030. Die voorspellingen lijken 
stand te houden. Zeker nu er vanuit de overheid 
door de stikstofcrisis wordt aangestuurd op vrij-
willige bedrijfsbeëindiging door agrariërs. Hoe 
voorkomen we dat het platteland verloedert en vol 
komt te staan met verlaten en vervallen gebou-
wen? Terwijl er – mede door corona - steeds meer 
mensen groener willen wonen? Buitenstate ma-
kelaars wil inzetten op meer woningbouw op het 
platteland. Met behoud van het landschap en oog 
voor duurzaamheid. Nu, terwijl de woningmarkt 
ernstig onder druk staat, is volgens de platteland-
smakelaars hét moment om de schijnwerper op 
het buitengebied te zetten.

Meeste leegstand
Maar liefst 86% van de totale ruimte in Neder-
land is gedefinieerd als landelijk gebied. In dit ge-
bied treffen we in Noord-Brabant, Gelderland en 
Overijssel als grootste veehouderijregio’s aan. In 
die drie provincies staat ruim 50% van alle agrari-
sche bebouwing (WUR, 2016). “De leegstand zal 
zich daar waarschijnlijk het meest manifesteren. 
Overigens zijn dat ook de gebieden die relatief 
dichtbij de Randstad liggen en een serieuze optie 
vormen voor Randstedelingen die groener willen 
wonen. Een vraag die mede groeit door de coron-
acrisis en het thuiswerken”, vertelt Johan Schep, 
een van de oprichters van Buitenstate makelaars.

Vraag naar plattelandswoningen
“We krijgen via Buitenstate wekelijks aanvra-
gen van mensen die een erf willen delen, of een 
boerderij willen splitsen”, aldus Schep. “Vaak zijn 
mensen heel enthousiast, maar loopt het stuk bij 

de gemeente. Beleidsmakers zien geen mogelijk-
heden binnen de huidige wetgeving. Dit vraagt 
om een nieuwe visie van het toekomstige kabinet 
en dé oplossing voor de lange termijn. 

De vrijgekomen agrarische gebieden kunnen bij-
voorbeeld geclusterd worden, zodat er meer af-
stand ontstaat tot de actieve agrarische bedrijven. 
Een soort moderne vorm van ruilverkaveling dus. 
Ook kan er gekeken worden naar meer woon/
werkbestemmingen, bijvoorbeeld voor startups 
of tijdelijke woningen. Daarvoor gelden minder 
zware regels dan bij een primaire woonfunctie.”

Cultureel erfgoed
Naar schatting is 3-8% van de leegstaande agra-
rische bebouwing cultureel erfgoed in de vorm 
van historische boerderijen (WUR, 2016). Deze 
liggen vaak relatief dichtbij dorpskernen en zijn 
daardoor minder geschikt voor het doorzetten als 
agrarisch bedrijf. Omzetting naar een woon/werk 
functie is praktisch gezien een goede oplossing. 

Sanering en herbestemming
Ditzelfde geldt voor vrijkomende agrarische be-
bouwing vlakbij natuurgebieden, dorpskernen of 
burgerwoningen. Hier kan wonen - of woon/werk 
- prioriteit krijgen. Maar het overgrote deel van de 
vrijkomende bebouwing is schuurruimte. Herbe-
stemming en sloop (vaak met asbestsanering) 
lijken de beste papieren te hebben. Schep: “We 
willen woonruimte creëren, daar waar voorheen 
dieren stonden. Dat betekent dat er goed en hel-
der beleid moet komen: welke gebieden wijzen 
we daarvoor aan? Plus een subsidie om de sloop 
en sanering te betalen. Maar volgens ons sluit dit 

al aan bij de vrijwillige opkoop van agrariërs ten 
behoeve van stikstofreductie.” 

De crux is en blijft: hoe creëer je een veilige en 
prettige leefomgeving voor meer mensen op het 
platteland terwijl agrariërs niet beperkt worden in 
hun bedrijfsuitvoering? “Dat kan door voldoende 
afstand te houden, goed kijken naar de omlig-
gende gronden dus. En meer mogelijkheden voor 
niet-agrarische ondernemers in de zogenaamde 

grensgebieden; tussen woonkernen en agrari-
sche gebieden in. Wij willen vooral denken in 
mogelijkheden en de beslissingen voor bestem-
mingsplanwijzigingen eenvoudiger maken. 

Nu is het moment. Mensen willen betalen voor 
meer ruimte, zowel binnen als buiten. De woon-
omgeving en de nabije natuur spelen een steeds 
grotere rol in woonwensen. Dat biedt kansen 
voor het platteland”, aldus Schep.

Momenteel staat er naar schatting meer dan 15 miljoen m2* agrarische bebouwing leeg, de krapte op de woningmarkt was nog nooit zo 
groot en een hervorming van de landbouw is onvermijdelijk. Buitenstate makelaars, gespecialiseerd in de bemiddeling van aan- en verkoop van 

plattelandswoningen, ziet kansen voor meer woningbouw op het platteland. In 2016 becijferde Wageningen Universiteit & Research (WUR) 
een leegstand van 10 miljoen m2 op het platteland. 

Beeldentuinatelier bĳ  ArTheo 2021
Voor dit jaar geen offi  ci-
ele opening en muziek, we 
houden rekening met de dan 
geldende maatregelen. Start: 
Pinksterweekend 23/24 mei. 
Elke zondag open tot en met 
13 juni van 11.00 uur tot 17.00 
uur en op afspraak 0493 - 
693 666 en 06 – 23 06 39 34.

De deelnemers zijn:
• Jan Oud, info op www.janoud.exto.nl en dan onder het kopje galerie en dan beelden
• Tajddin Ozen, info op www.tajddinozen.com
• Frank Biemans, info op www.frankbiemans.nl/
• Hans Cillissen, inlegwerk, te vinden op www.openatelierdagendeurne-asten.nl/hans-cillessen 
• Vivian de Groot, te vinden op www.ard-vitrum.com
• Trees de Kruif-Swart. Stenen beelden, www.treesdekruijf-swart.nl
• Anita Hoebergen schilderijen www.anitahoebergen.nl
• Theo van Dam, beelden en schilderijen.te vinden op www.artheo.nl

F | Theo van Dam, ArTheo
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Uit de lockdown door sneltesten
Hoewel de corona-zelftesten in de supermarkt liggen, is het vooral fi jn om te weten waar je een (reis)certifi caat 

kunt ontvangen op basis van een sneltest of PCR (speeksel)test. Natuurlijk kan die zelftest soms een snel alternatief zijn, 
maar je werkelijk betrouwbaar laten testen voor een prikkie kan in Helmond elke dag aan de Hortsedijk 106B, 

met of zonder afspraak. 

Scherpste tarief in Zuid-Nederland 
Wat vooral fijn is aan de snelteststraat van 
MaxProMed zijn hun 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 certificaat bij dan betaalt u slechts 10,- euro 
extra. Zelfs het tarief voor een PCR-test is met 99,- 
euro extreem scherp te noemen. Dit betreft het 
tarief inclusief testcertificaat. Mocht u een hekel 
hebben aan de swab in uw keel of neus, dan betaalt 
u slechts 10,- euro extra voor de PCR-speekseltest. 
Voor 12.00 uur een PCR-test afnemen, betekent 
automatisch dezelfde dag uw uitslag. Die 
ontvangt u rechtstreeks via de Consentry App van 
het laboratorium.

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 
Ook tijdens een vermeende besmetting of 
brandhaard op de werkvloer kan MaxProMed direct 
komen testen op uw eigen locatie. Deze ‘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. Door een subsidie vanuit de overheid kan dit 
voor grote groepen werknemers zelfs gratis. Bel 
voor de voorwaarden vrijblijvend met de helpdesk; 
06 – 46 62 66 13.

Blijf ook na de lockdown gezond 
Op prijs alleen wint niemand de oorlog tegen dit 
virus; service & snelheid zijn daarvoor minstens 
zo belangrijk. Gelukkig gaat dit bij MaxProMed 
hand in hand; het plannen van een afspraak voor 
een testcertificaat of reisverklaring is kinderlijk 
eenvoudig en snel via de website.
Een veilige coronatest betekent dat er alleen 
gebruik wordt gemaakt van gevalideerde testen met 
een betrouwbaarheid van tenminste 98,7%. Niet 
voor niets gebruikt de GGD dezelfde soort testen, 
waarbij het wattenstokje niet meer zo diep uw neus 

in hoeft. Alle testen vinden plaats onder supervisie 
van een arts.

Wist u dat…
Ook al bent u gevaccineerd, het betekent niet 
automatisch betekent dat u het virus niet meer 
heeft of kan overdragen! Uw vaccinatie heeft dus 
geen invloed op de testuitslag. Waarschijnlijk gaan 
we toekomstig toe naar een wereld waarin de 
(westerse) bevolking jaarlijks gevaccineerd gaat 
worden. Niet alleen zal in de tijd zo’n vaccinatie 
zijn uitgewerkt, maar ook zullen er steeds nieuwe 
mutaties van het virus de kop op steken. Vergelijk 
het met uw huidige jaarlijkse griepprik. Om die reden 
gaat MaxProMed nieuwe testen in haar assortiment 
opnemen, waarmee de vaccinatiegraad gemeten 
kan worden; ofwel hoeveel % u nog resistent bent 
tegen het coronavirus.

Stay safe, stay negative

Voor meer informatie surf naar www.
maxpromed.com/nl/corona-teststraat 
of bel gerust; 06 – 46 62 66 13.
Stay safe, stay negative

BIJBAAN BIJ
CENTER PARCS?

zwembad, sport, entertainment,
groen, techniek, receptie,

schoonmaak, shops, cycle center
salaris € 4,25 - € 12,23 bruto per uur

verdien een super zomerbonus*
gratis zwemmen, bowlen etc.

STUUR ONS EEN APPJE 06-51003915
*vraag naar de voorwaarden

Het Meerdal en Limburgse Peel in America
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Kunt u een korte introductie geven? 
Wie bent u, waar komt u vandaan en 
hoe bent u bij de gemeente Helmond 
terecht gekomen?

Mijn naam is Elly Blanksma en ik ben burgemees-
ter van de gemeente Helmond sinds 2012. Ik ken 
Helmond en de Peel goed: ik ben in Helmond 
geboren en opgegroeid in de Peel. In de Peel lig-
gen mijn roots. Na mijn tijd in de Tweede Kamer 
voelde het dan ook als thuiskomen toen ik werd 
voorgedragen als burgemeester van Helmond. Ik 
zet mij iedere dag in voor Helmond en, samen 
met de burgemeesters van de Peelgemeenten, 
ook voor de belangen van onze mooie regio. 

 Wat spreekt u het meest aan, in uw 
functie als burgemeester?

In gesprek raken met mensen en hun verhalen 
horen, dat brengt mij iedere dag opnieuw in 
verwondering. Ieder verhaal is uniek en op die 
momenten voel ik mij verbonden met inwoners. 
Uiteindelijk vullen we samen de toekomst in en 
daarbij is het mooi om te zien dat stad en plat-
teland in de Peel hand in hand gaan. 
Een jaarlijks hoogtepunt voor mij als burgemees-
ter is de lintjesregen. Een bijzonder moment waar 
ik tientallen Helmonders koninklijk mag onder-
scheiden. Als je op zulke momenten de ontroe-
ring bij de personen ziet, dan ontroert mij dat ook. 
Dat zijn de mooiste momenten!

 En wat maakt specifiek uw gemeente zo 
mooi en interessant? Is er bijvoorbeeld iets 
waar u echt trots op bent?

Als ik kijk naar al het moois wat Helmond en de 
andere Peelgemeenten te bieden hebben, dan 
kan ik alleen maar trots zijn dat de veelzijdigheid 
van onze regio steeds meer naar voren komt. 
De rijke geschiedenis van de regio gaat hand in 
hand met de innovatie die we terugzien in de 
nieuwste technieken. Ik benoem ons prachtige 
en unieke Kasteel Helmond, de culturele hotspot 
Het Speelhuis, de bijzondere uitvindingen op de 
Automotive Campus in Helmond en de bekende 
Kubuswoningen van Piet Blom. 

Daarnaast geniet ik ook van de mooie dingen die 
de Peel ons biedt: van het museum Klok en Peel 
tot aan het mooie natuurgebied in De Peel: er is 
een groot aanbod van natuur, architectuur en 
vermaak in de regio. De Peel staat vanouds be-
kend als een regio van harde werkers, doeners. 
We mogen met elkaar best wat meer trots zijn op 
al het moois in de Peel!  

 De coronacrisis is een erg lastige periode 
en is helaas nog niet voorbij, maar het einde 
is in zicht. Welke plannen en wensen heeft u, 
als straks weer alles kan en mag, eventueel 
in samenwerking met de andere gemeenten 
in de Peel?

Als alles straks weer kan en mag, kan ik niet 
wachten om de inwoners weer in grote getalen 
te ontmoeten en te spreken. Zónder afspraak en 
gewoon met elkaar een kop koffie kunnen drin-
ken! Die gewone, dagelijkse ontmoetingen met 
mensen is wat ik het meeste mis. Inmiddels zie 
ik de stad en dorpen langzaam weer ontwaken 
en hoop ik dat zeer binnenkort de gezellige drukte 
weer terug is zoals we voorheen gewend waren. 
Als de evenementen weer op gang komen, zal 
onze regio weer bruisen en floreren zoals nooit 
tevoren! 
De samenwerking met de andere Peelgemeenten 
is altijd goed geweest. We hebben ook ieder jaar 
een bijzonder moment samen, het ophalen van 
het bevrijdingsvuur. Tijdens dit moment komen 
alle Peelburgemeesters samen om het bevrij-
dingsvuur op te halen, een moment waar vrijheid 
en saamhorigheid normaal gesproken centraal 
staan. Een krachtig moment, wat onze verbroe-
dering benadrukt. Helaas gooide corona dit jaar 
roet in het eten en konden we niet allemaal aan-
wezig zijn. 

 Wat heeft de gemeente Helmond de 
afgelopen periode gedaan om de duurzaam-
heid te verbeteren? Zijn er bijvoorbeeld 
bepaalde innovaties ontwikkeld?

Duurzaamheid staat uiteraard bij alle gemeenten 
in de Peel op de agenda. Het besef is er steeds 
meer dat het belangrijk is voor onze toekomst 
om zuiniger om te gaan met de aarde. Niet alleen 
voor de toekomst van de planeet, maar vooral 
voor de toekomstige generatie zodat ook zij kun-
nen leven in een fijne wereld. Het is belangrijk dat 
we met elkaar de handschoen oppakken om te 
werken aan een duurzame toekomst. Gelukkig 
hebben we die handschoen opgepakt, maar dat 
kunnen we niet alleen als gemeenten. We zien 
in de Peelregio dat bedrijven volop bezig zijn met 
duurzaam ondernemen, inwoners initiatieven 
ontwikkelen, verenigingen steeds duurzamer 
worden en scholen het thema op allerlei ma-
nieren in hun lespakketten verwerken. We heb-
ben al veel voorbeelden: zo rijden er vanaf mei 2 
vuilniswagens van Blink op waterstof en hebben 
we 80 deelfietsen en 50 elektrische deelscooters 
geplaatst in Helmond. We doen met z’n allen veel, 
we gaan de goede, groene kant op!

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 

Burgemeester Elly Blanksma 
| F Gemeente Helmond

Korte introductie:

Jos van Bree, 52 jaar, getrouwd, 2 kinderen, ge-
boren en getogen in Heeze, inmiddels een jaar 
woonachtig in Geldrop. Sinds november 2019 
burgemeester van Geldrop-Mierlo, daarvoor on-
der andere wethouder geweest in Helmond en 
Heeze-Leende. Het burgemeesterschap vind ik 
een logische vervolgstap op het wethouderschap. 
En het liefst een gemeente in Zuidoost-Brabant, 
bij voorkeur Geldrop-Mierlo omdat ik die gemeen-
te goed ken vanuit mijn verleden (onder andere 
op school gezeten, op stap geweest, gezwom-
men, fitness gedaan, familie die er woont)

 Wat spreekt u het meest aan in uw 
functie als burgemeester?

Het in contact zijn met mensen, iets kunnen be-
tekenen voor mensen/verenigingen/instellingen/
bedrijven, verbinden van mensen en maatschap-
pelijke uitdagingen, maar ook het verbinden van 
mensen en hun dagelijkse (kleinere) uitdagingen.

En wat maakt specifiek uw gemeente 
mooi en interessant? 

Geldrop-Mierlo is een fusiegemeente, ontstaan 
in 2003. Geldrop bekend om zijn textielverleden 
en Mierlo bekend als kersendorp. Geldrop is wat 
stadser en Mierlo is echt een dorp. Juist deze 
twee contrasten met elkaar verbinden is een 
mooie uitdaging, maar wel met behoud van eigen 
identiteit. Geldrop-Mierlo is een ‘dorp met stadse 
voorzieningen’. We hebben veel te bieden (open-
baar vervoer (bus, trein), ziekenhuis, recreatie en 
toerisme, groene omgeving, sport en bewegen, 
wonen en veel retail inclusief horeca). Het is pret-
tig werken in de brainportregio en fijn thuiskomen 
in Geldrop-Mierlo. De ideale plek om te wonen.

Welke plannen en wensen heeft u, 
na coronatijd, in samenwerking met 
andere gemeenten in de Peel?

De coronacrisis is een gezondheids-, sociale 
en economische crisis ineen. Gelukkig gaat het 
vaccineren ervoor zorgen dat de gezondheids-
crisis het einde nadert. Al blijft voorzichtigheid 
geboden. De sociale crisis is al gaande en zal 
voorlopig nog niet ten einde zijn. Eenzaamheid 
onder ouderen en jongeren is toegenomen, veel 
achterstand in het onderwijs, de polarisatie in de 
maatschappij is toegenomen. Dit vraagt veel van 

een gemeente, maar zeker ook van onze regio als 
totaal. Het is immers een met elkaar verbonden 
netwerk. We zullen in gezamenlijkheid tot oplos-
singen moeten komen om weer gezond uit de co-
ronacrisis te komen. Hetzelfde geldt voor de eco-
nomische crisis. Gelukkig heeft het Rijk ervoor 
gezorgd dat veel faillissementen voorkomen zijn. 

Toch zal moeten blijken of dit zich ook zo doorzet. 
Met name de horeca-, cultuur en evenementen-
branche is hard geraakt. Personeel is vertrokken 
en komt maar mondjesmaat terug. Deze onder-
nemers hebben enorm ingeteerd op hun vermo-
gen. De arbeidsmarkt zal om andere beroepen en 
competenties vragen in post-coronatijd. Ook hier 
zullen we vanuit de arbeidsmarktregio gezamen-
lijk moeten optrekken om iedereen aan het werk 
te krijgen en iedereen klaar te stomen voor de 
(competenties van de) toekomst. 

Verder zal de samenwerking in de regio (onder 
andere Stedelijk Gebied Eindhoven, Metropool-
regio Eindhoven en Brainportregio Eindhoven) 
voortgezet en wellicht geïntensiveerd moeten 
worden om oplossingen te bedenken voor de 
maatschappelijke uitdagingen zoals de noodza-
kelijke energietransitie, het terugdringen van het 
tekort aan woningen en voldoende studenten 
werven voor technische opleidingen. Dat kan een 
gemeente in haar eentje niet meer behapstukken.

Wat heeft Geldrop-Mierlo gedaan in 
het kader van het verbeteren van de 
duurzaamheid?

We zijn bezig met veel beleid op dit terrein, onder 
andere de Energiestransitie Warmte en de Regi-
onale EnergieStrategie. Maar denk ook aan de 
aanleg van zonneweides, het toekomstbestendig 
maken van industrieterreinen, het zonnepane-
lensubsidieproject De Groene Zone, de Regeling 
Reductie Energiegebruik, nieuwbouwprojecten 
die energieneutraal worden opgeleverd, realisa-
tie van openbare laadpalen, een lokaal Platform 
Duurzaam Geldrop-Mierlo, stimuleringsregeling 
duurzaamheid, klimaatadaptatie voor particu-
lieren (onder andere groen voor tegels), geen 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, ecologisch 
bermbeheer, duurzaam (her)gebruik van afval en 
reductie van afval en onze intentie om Geldrop-
Mierlo aardgasvrij te maken. 

Kortom, te veel om op te noemen, want genoem-
de lijst is niet uitputtend.

Burgemeester Jos van Bree 
| F Gemeente Geldrop

Geef me de 5
Wij hebben alle acht burgemeesters van de Peelgemeenten (Helmond, Geldrop-Mierlo, Someren, 
Asten, Nuenen, Gemert-Bakel, Deurne en Laarbeek) een vijftal vragen voorgelegd. Op deze manier 
willen wij hen aan u, onze lezers, voorstellen. Deze editie leest u over de burgemeester van Helmond, 
Elly Blanksma, en de burgemeester van Geldrop, Jos van Bree. In de volgende editie stellen wij u voor 
aan de burgemeesters van de gemeenten Someren en Asten.
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Bourgondisch genieten 
in de buitenlucht
Hier moet je zijn in 
het Land van de Peel  

Trotse Peellanders staan weer klaar om je te laten genieten. Van goed eten en drinken, maar zeker ook van de 
regio zelf. Want de mooiste smaken uit de Peel proef je niet alleen; je beleeft ze. Drie uitgelichte ondernemers 
tonen je de bourgondische beleving die zo kenmerkend is voor het Land van de Peel: heerlijk tafelen op een 
bijzondere locatie in de buitenlucht, met om de hoek altijd iets bijzonders te beleven. 

De Brabantse kluis, Aarle-Rixtel
Nabij natuurgebied de Biezen en de Grotelse Heide, 
ligt deze voormalig kloosterboerderij waar je 
landelijk geniet op een unieke erfgoedlocatie. Laat je 
op het terras in de watten leggen door Christa 
Migchels en haar team, terwijl je uitzicht hebt op 
grazende koeien en het statige Missieklooster Heilig 
Bloed. De Brabantse Kluis is een ideale pauzeplaats 
of uitvalsbasis tijdens wandel- en fi etstochten door 
de mooie omgeving. Daarnaast worden er allerlei 
sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd. 
Tip: Wandelroute ‘Pak de Biezen’.   

Het Dinghuis, Deurne
Vlak bij het centrum van Deurne ligt het historische 
Kasteeldomein Haageind. Stap terug in de tijd 

tussen de kasteelruïne en tuin in Engelse stijl. Aan 
het plein van het Groot Kasteel ligt het historische 
Dinghuis. In dit voormalig rechthuis geniet je nu in 
een huiselijke sfeer van een goede lunch, heerlijk 
diner of bites om te delen. De nabijgelegen 
kasteeltuin en parkboerderij nodigen uit om van je 
terrasbezoek een echt uitstapje te maken. Een 
aanrader is de thematische wandelroute ‘Van 
kasteelheer tot molenaar’, verkrijgbaar 
bij VVV Deurne. 

De Hoijse Hoeve, Someren
Met de Lieropse- en Strabrechtse Heide in de 
achtertuin, is restaurant en pannenkoekenhuis De 
Hoijse Hoeve in Someren populair onder wandelaars 
en fi etsers. De voormalig boerderij uit de 17e eeuw 
is inmiddels uitgegroeid tot een plek waar Brabantse 
gezelligheid en bourgondische maaltijden centraal 
staan. Niet alleen pannenkoeken maar ook andere 
bekende gerechten staan hier op de kaart, voorzien 
van eigentijdse invloeden. Vanuit het restaurant 
bezoek je ook eenvoudig het Beuven; het grootste 
ven van Nederland.

Landwinkels in de Peel
De mooiste smaken uit de Peel komen 
rechtstreeks van het land. Ontmoet de boeren 
en geniet van hun vers geoogste producten. 

De Brandevoortse Hoeve, Helmond
Groenten en fruit van eigen land, waaronder 
asperges en bijproducten voor een complete 
aspergemaaltijd.

De Reijse Heerlijckheid, Gemert
Geniet van verse groenten, fruit en 
streekproducten van eigen bodem uit de 
landwinkel van Frank en Anneleen.

’t Streeckhuys, Deurne
Een sfeervolle streekproductenwinkel waar je 
verantwoord inkopen doet op het gebied van 
vlees, brood, zuivel, kaas, groenten en fruit. 

Puur Geit en Zuivel, Heusden
Bij de biologische geitenboerderij van de 
familie van Dillen kan je terecht voor 
huisgemaakte kazen, kwark, yoghurt en ijs. 
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www.landvandepeel.nl
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Bourgondisch genieten 
in de buitenlucht
Hier moet je zijn in 
het Land van de Peel  

Trotse Peellanders staan weer klaar om je te laten genieten. Van goed eten en drinken, maar zeker ook van de 
regio zelf. Want de mooiste smaken uit de Peel proef je niet alleen; je beleeft ze. Drie uitgelichte ondernemers 
tonen je de bourgondische beleving die zo kenmerkend is voor het Land van de Peel: heerlijk tafelen op een 
bijzondere locatie in de buitenlucht, met om de hoek altijd iets bijzonders te beleven. 
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Migchels en haar team, terwijl je uitzicht hebt op 
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of uitvalsbasis tijdens wandel- en fi etstochten door 
de mooie omgeving. Daarnaast worden er allerlei 
sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd. 
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Het Dinghuis, Deurne
Vlak bij het centrum van Deurne ligt het historische 
Kasteeldomein Haageind. Stap terug in de tijd 

tussen de kasteelruïne en tuin in Engelse stijl. Aan 
het plein van het Groot Kasteel ligt het historische 
Dinghuis. In dit voormalig rechthuis geniet je nu in 
een huiselijke sfeer van een goede lunch, heerlijk 
diner of bites om te delen. De nabijgelegen 
kasteeltuin en parkboerderij nodigen uit om van je 
terrasbezoek een echt uitstapje te maken. Een 
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staan. Niet alleen pannenkoeken maar ook andere 
bekende gerechten staan hier op de kaart, voorzien 
van eigentijdse invloeden. Vanuit het restaurant 
bezoek je ook eenvoudig het Beuven; het grootste 
ven van Nederland.

Landwinkels in de Peel
De mooiste smaken uit de Peel komen 
rechtstreeks van het land. Ontmoet de boeren 
en geniet van hun vers geoogste producten. 

De Brandevoortse Hoeve, Helmond
Groenten en fruit van eigen land, waaronder 
asperges en bijproducten voor een complete 
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De Reijse Heerlijckheid, Gemert
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streekproducten van eigen bodem uit de 
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vlees, brood, zuivel, kaas, groenten en fruit. 
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Activiteiten 
agenda

Deel jouw favoriete
plek in de Peel

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Wandel & picknickarrangement
Helmond - Maak met een routeboekje een wandeling door het 
centrum, haal daarna je picknickmand op en geniet in het Geukerspark 
of de Kasteeltuin. Het arrangement kost € 9,95 p.p. en is (minimaal 1 
dag van tevoren) te boeken via vvv@bibliotheekhelmondpeel.nl 
of 0492 522220.

Kunstroute Helmond
Helmond - Een kunstbeleving in de buitenlucht. De wandelroute 
voert langs zo’n 72 beelden en 5 ‘Open galerieën’. De route met 
beschrijving is voor € 2,50 verkrijgbaar bij VVV Helmond of via 
de Brabant Vertelt app.

Tentoonstelling ‘Deurne 1300’
Deurne - Op een wandtapijt van 20 meter lang is de geschiedenis van 
Deurne vanaf de laatste IJstijd uitgebeeld in 40 taferelen. 30 mei t/m 26 
okt, di t/m zo 14.00-16.00 uur. St. Willibrorduskerk, Markt 9 Deurne. 
www.willibrorduskerkdeurne.nl

Tentoonstelling ‘Keigaaf: De Peelrandbreuk’
Deurne - Kom op een interactieve manier alles te weten over deze 
geologische breuklijn die loopt van Uden via Deurne naar Roermond. 
Via fi lm, lakprofi elen, bodemvondsten en nog veel meer. 1 juni t/m 31 
okt, Zo t/m vr 13.00-17.00 uur. De Ossenbeemd, Haageind 31 Deurne. 
www.ossenbeemd.nl

Alternatieve Roefeldag
Laarbeek - Als alternatief voor de jaarlijkse Roefeldag wordt juni 2021 
uitgeroepen tot Roefelmaand. Alle Laarbeekse kinderen wordt de 
mogelijkheid gegeven om te speuren naar deelnemers aan de Roefeldag 
d.m.v. gele posters. Wie de meeste posters weet te vinden wint een prijs. 
1 t/m 30 juni. Meer informatie: www.roefeldaglaarbeek.nl

Veertiendaagse markt Asten
Asten - 9 en 23 juni. Van 09.00 tot 12.00 uur staat de markt er weer in 
het centrum van Asten met diverse kramen.

Weekmarkt in Gemert
Gemert - Op maandagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur op het Ridderplein.

Weekmarkt in Bakel
Bakel - Op dinsdagochtend van 09:00 tot 13:00 uur op 
het St. Wilbertsplein.

Weekmarkt in Someren
Someren - 2, 16 en 30 juni. Markt aan het Wilhelminaplein van 
09.00 tot 12.00 uur.

Laarbike: Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Deze fi ets- of wandeltocht van 12 
km brengt je langs 32 highlights van Aarle-Rixtel. 
Scan de QR-code hiernaast met een smartphone 
of download de app izi.TRAVEL en navigeer naar 
‘Laarbike’ voor de interactieve route met foto’s en 
video’s van bijzondere locaties.

01

02

03

04

05

07

08

09

10

06

juni
In de zes gemeenten staan ondernemers klaar om je op passende wijze
te verwelkomen. Anders dan anders, maar gastvrij als altijd. Neem een 
virtueel kijkje bij musea, geniet van een bijzondere take-away of geef 
je op voor één van de aangepaste activiteiten.

Benieuwd naar alle tips?
Volg @landvandepeel op social media
en ga naar www.landvandepeel.nl

Onontdekte plekken en verrassende verhalen: 
de Peel zit vol met mysteries! Peellanders weten 
natuurlijk als geen ander de unieke plekjes te vinden 
in de eigen omgeving. Door deze tips met elkaar te 
delen, blijven we nieuwe ontdekkingen doen in 
het Land van de Peel. 

Dit kan je winnen:
Deel daarom jouw tip inclusief foto of vlog op social media met 
#hetmysterievan en #landvandepeel. Dat kan een natuurgebied zijn, maar ook 
een restaurant, museumstuk of andere plek. Onder alle tips wordt maandelijks 
een mooie prijs verloot, met in juni een pakket van DeWinkelVanHier.nl
met producten van lokale winkeliers t.w.v. 100 euro.

marloesvanderloo

Liked by landvandepeel and 118 others

marloesvanderloo
                         

             De Blauwe Poort, Laarbeek  

Wind, water, vogels en een fiets!

Regio

De Stippelberg

Liked by landvandepeel and 123 others

De Stippelberg                                #hetmysterievan de Stippelberg

#landvandepeel. Ons favoriete plekje!

Regio

henk.meeuws

Liked by landvandepeel and 105 others
henk.meeuws                              Strabrechtse Heide. Underneath a blue, blue sky

Regio

Liked by

Millie76hk

Liked by landvandepeel and 153 othersMillie76hk                      And when the sun takes over... it’s just magic

Regio

!
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse 
wijk Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste 

activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig 
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor 

mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag 
professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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Een warme en
menselĳ ke benadering,

ook op de SEH
Een warme, menselijke benadering is een van de kenmerken 

van het Elkerliek ziekenhuis. Twee nieuwe initiatieven werden in de afgelopen 
tijd in dat kader ontplooid, beide op de Spoedeisende Hulp (SEH). Zo kwam er 

een nieuwe, huiselijke familiekamer en wordt er een kindvriendelijke 
behandelkamer gerealiseerd.

Een bezoek aan de SEH zorgt vaak voor spanning, 
onrust en onzekerheid. Wat is er precies aan de 
hand, wat gaat er allemaal gebeuren? Voor de pa-
tiënt, familie en naasten is meestal sprake van een 
onverwachte gebeurtenis. Ingeborg Verhoeven, IC- 
en SEH-verpleegkundige, herkent dit beeld als geen 
ander. “Er was al wel een kamer waarin familie en 
naasten werden opgevangen, bijvoorbeeld na het 
overlijden van een patiënt, maar dat was een wat 
steriele, kantoorachtige ruimte. Niet prettig als je 
geconfronteerd wordt met slecht nieuws.”

Vriendelijker
Al langer bestond de wens om de kamer een wat 
huiselijke, vriendelijke uitstraling te geven, maar 
het zorgbudget is niet berekend op dergelijke in-
vesteringen. ”Van een collega op de SEH kreeg ik 
te horen dat uitvaartverzorger Monuta een fonds 
had voor dit soort initiatieven”, vertelt Ingeborg. “En 
omdat ook de Vrienden van het Elkerliek positief 
tegenover ons plan stonden, konden we ermee aan 
de slag.” Inmiddels is de nieuwe familiekamer klaar. 
Een grote natuurprint siert een van de wanden en 
er is comfortabeler meubilair geplaatst. Ingeborg: 
“Het is allemaal wat gezelliger, sfeervoller gewor-
den. We zijn dan ook erg blij met deze aanpassing.” 

Kinderkamer
Een ander idee kreeg ook al financiële steun van de 
Vrienden van het Elkerliek. Met die bijdrage kan een 
eerste aanzet gemaakt worden tot een kindvrien-
delijke behandelkamer op de SEH. Een grote wens, 
onder meer van IC- en SEH verpleegkundige Kim 
Wouters. 
“Een bezoek aan de SEH is voor vooral jongere kin-
deren soms heel belastend. Ze zijn vaak bang en 
gestrest om wat ze meegemaakt hebben. En als ze 
dan in de behandelkamer komen, wordt het er niet 
beter op. Al die apparatuur, de kar met spuiten en 
naalden. Het kan echt voor een traumatische erva-
ring zorgen. We willen juist dat een bezoek aan de 
SEH een positieve ervaring wordt, zodat een even-
tueel vervolgbezoek als minder belastend wordt 
ervaren.” 

Afl eiding
Het toverwoord bij de behandeling van jonge kin-
deren is afleiding. Als een kind wordt afgeleid, 
wordt het makkelijker benaderbaar en kan de juiste 
zorg op het juiste moment worden geleverd. Kim: 
“Oudere kinderen vinden meestal wel afleiding op 
hun telefoon of op de telefoon van vader of moe-
der die mee zijn, maar voor jongere kinderen is er 

meer nodig.” De verpleegkundigen willen daarom 
graag één van de twaalf behandelkamers sfeervol 
inrichten als een kinderkamer. “We hebben een 
aantal plannen en kijken nu wat haalbaar is”, vertelt 
Kim. “Er zijn natuurlijk richtlijnen op het gebied van 
onderhoud, hygiëne en veiligheid waar we ons aan 
moeten houden. We denken bijvoorbeeld aan een 

mooie wanddecoratie, het gebruik van een VR-bril, 
misschien een driedimensionale spelwand, iets 
met licht of geluid of een vriendelijke zithoek waar 
het kind bijvoorbeeld met vader of moeder kan zit-
ten tijdens de behandeling of het onderzoek. Er zijn 
ideeën genoeg, maar om die te realiseren zijn we 
nog wel op zoek naar wat meer fondsen.” 

Vrienden van het Elkerliek
De Vrienden van het Elkerliek spannen zich in om het verblijf van patiënten en bezoekers 
in het Elkerliek ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Dat gebeurt door het 
financieel ondersteunen van projecten die niet binnen de reguliere ziekenhuisfinanciering 
vallen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Een aangenaam verblijf zorgt voor minder 
stress, voor rust en voor een sneller herstel. Natuurlijk zorgt het ziekenhuis voor een 
vertrouwde en veilige omgeving, dat is de basis. De Vrienden van het Elkerliek maken 
echter méér mogelijk. Meer weten? Kijk op www.vriendenvanhetelkerliek.nl

Project Jeanne Melief gestart

In de zomer schakelt Jeanne Melief ook 
de hulp van kinderen uit Deurne in om 
mee te helpen aan het kunstwerk. De 
oude eikenstam in de tuin zal langzaam 
maar zeker, stukje voor stukje, om wor-
den getoverd tot een kunstwerk en zal 
als een feniks uit de as herrijzen. Een 
prachtige aanwinst voor de museum-
tuin en een mooi en kleurrijk uitzicht 
straks vanaf het terras.
De kunstenares werkte al eerder aan 
grote boomprojecten, zoals de vier-sei-

zoenenboom in het Zandbos in Deurne 
en de kunstboom in het Duitse Frau-
enau. Zodra het museum weer open is, 
kan iedereen al een voorproef van het 
beoogde eindresultaat komen bekijken.
Het lijkt erop dat de musea eind mei 
de deuren weer mogen openen. Tot en 
met 11 juli is de tentoonstelling Van Ar-
mando tot Zadkine nog te bezichtigen. 
Vanaf 23 juni is een presentatie over 
de passie van Hendrik Wiegersma voor 
archeologie te zien met de titel Kijk nou 

eens!, met een leuk programma voor de 
jeugd. De tweede familietentoonstelling 
deze zomer is Hooggeëerd publiek! en is 
samen met Topstukken uit de collectie 
en In de ateliers: Monique Rutten vanaf 
juli te bezoeken. Uw museumbezoek re-
serveren is straks weer nodig. 

Kijk hiervoor op www.dewieger.nl. 

Jeanne Melief aan het werk 
bĳ  De Wieger | F Museum de Wieger >

Kunstproject in museumtuin De Wieger 

De Deurnese kunstenaar Jeanne Melief is gestart met de uitvoering van haar 
project ‘Worteling’, in het kader van 1300 jaar Deurne. Voor dit project verbeeldt ze met gekleurd 
glas het verhaal van 1300 jaar Deurne op een dode eikenstam in de museumtuin van De Wieger. 

Stukje voor stukje groeit het verhaal op de boom en daarmee blaast ze een eens 
dode eikenstam nieuw leven in.

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

(probleemloze verhuizing) • Internet Marketing  • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

VOORJAAR 2021
weer genieten van leuke dingen 

en vooral zorgeloos wonen!

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000414

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl

R E S I D E N T I E  S U Y T K A D E
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Zelfstandig betaalbaar wonen met zorg en vooral nieuwe 
contacten in de directe nabijheid. Komt u kijken hoe mooi 

de toekomst er weer uit kan zien?

VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021VOORJAAR 2021

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

návóór

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond, T. 0492-550 612

Oók voor 
het bekleden 

met stof!
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Residentie Suytkade:
huiselĳ k en zelfstandig wonen 
met zorg binnen handbereik 
Sinds maart 2020 staat aan de Suytboulevard een mooie residentie met 22 appartementen 

voor senioren met een zorgindicatie. Hier kunnen de mensen zelfstandig wonen, inclusief zorg 
die nodig is. Bijkomend voordeel is dat de bewoners elkaars gezelschap kunnen opzoeken in de 

gemeenschappelijke huiskamer. De sfeer is er warm, huiselijk, gezellig en vriendelijk.

Tekst en foto: Wendy Lodewijk

Wendy Hoogenkamp, senior verpleeg-
kundige op Residentie Suytkade, vindt 
het belangrijk dat de regie bij de mensen 
zelf ligt. “Mensen wonen hier écht zelf-
standig en mogen zelf bepalen hoe zij de 
dag indelen. Ze bepalen zelf wat ze eten, 
aan welke activiteiten ze deelnemen en 
of ze thuis blijven of naar de gezamenlij-
ke ruimte gaan. Ze kunnen te allen tijden 
hun eigen keuzes maken. Tegelijkertijd 
wordt hen de (verpleegkundige) zorg ge-
boden die nodig is en worden taken die 
lastig kunnen zijn, zoals het koken van 
eten en het doen van het huishouden, 
hen uit handen genomen. Alles op een 
veilige manier, zeker nu in coronatijd. 
We volgen de richtlijnen en zijn allemaal 
gevaccineerd. Doordat de bewoners het 
gezelschap van anderen heel makkelijk 
kunnen opzoeken, hopen wij een stukje 
eenzaamheid tegen te kunnen gaan. We 
willen graag het leven rijk maken. Dat is 

ook één van de redenen dat wij niet op 
de klok werken. We nemen graag de tijd 
voor de mensen. Daarnaast is onze or-
ganisatie kleinschalig en informeel. We 
houden de lijntjes kort met de familie en 
we willen dat de mensen het leuk heb-
ben. Op zijn tijd lekker lachen hoort daar 
ook bij.”

Je merkt bij Wendy de passie die zij 
heeft voor haar werk, direct op. Als 
leidinggevende onderhoudt ze onder 
andere het contact met de familie en 
geeft ze rondleidingen aan mogelijk 
toekomstige bewoners. “Als mensen 
niet meer zelfstandig thuis kunnen 
wonen en daarom moeten verhuizen, 
voelen de naasten vaak een vorm van 
angst. Men denkt dan meestal direct 
aan een verzorgingshuis waar geen of 
te weinig aandacht is voor de bewoner 
zelf. Ik denk dan ook dat wij iets unieks 

bieden: een bewoner kan alle privacy 
nemen die hij of zij wil, omdat zij een 
eigen appartement hebben. Anderzijds, 
als er behoefte is aan contact, zijn me-
debewoners vlakbij. En wijzelf, natuur-
lijk, voor de medische/verpleegkundige 
zorg. De familie kan vader of moeder 
met een gerust hart bij ons laten wonen, 
omdat er altijd zicht en controle is op de 
gesteldheid, zonder dat ze ook maar iets 
van hun vrijheid in hoeven leveren. Als 
de familie dan op bezoek komt, hebben 
zij echt tijd voor elkaar, in plaats van 
bezig te zijn met van alles te regelen. 
Wij bieden warme zorg, gericht op de 
mensen zélf. Ik denk dat we daarin het 
verschil maken.” Bewoner Jan vind het 
goed toeven in de residentie. “Het bevalt 
me hier prima! Hier is het goed, hier is 
het fijn in alle opzichten. Het onderling 
contact tussen de verpleging en bewo-
ners is echt heel leuk. Hier noemen we 
elkaar bij de voornaam, is er plaats voor 
een dolletje en ik mag zelf kiezen wat 
ik wil eten. Het voelt alsof ik verblijf in 
een 5-sterren-hotel!”, lacht hij. Jan is 
een positief ingestelde man van 86 jaar 
oud die nu “rustig aan doet”. Eigenlijk 
hoefde hij niet zo nodig in de belangstel-
ling maar na een paar grapjes en een 
kietel, vindt hij het prima dat we hem 
samen met Wendy op de foto zetten. 
Het is net familie.

De afgelopen periode werd er veel 
regen voorspeld. Voor veel Neder-
landers was dit een domper op de 
meivakantie, maar niet voor stich-
ting Taxus Taxi. Integendeel! Met 
temperaturen tussen de 15 en 20 
graden, zijn dit voor de taxusplant 
de perfecte omstandigheden om 
een groeispurt in te zetten. Voor de 
stichting dus reden genoeg om het 
startsein te geven voor de taxusin-
zameling van 2021.

De stijgende temperatuur in combinatie 
met de regenval zijn voor de taxushaag 
de ingrediënten voor groei. Inmiddels 
is de inzameling dan ook gestart. Uw 
snoeisel kunt u aanmelden via taxustaxi.
nl/afspraak, waarna de stichting het 
verse groen bij u aan huis komt ophalen. 

Ook in 2021 is elke taxusdonatie van 
harte welkom. De kleine taxustwijgjes 
bevatten, zoals velen inmiddels weten, 
de belangrijke stof 10-dab. Van deze stof 
wordt het medicijn Taxol gemaakt, dat 
een kankerremmende werking heeft. 
Door uw taxushaag te snoeien tijdens 
de inzamelperiode van Taxus Taxi kunt 
u op een gemakkelijke manier bijdragen 
aan de strijd tegen kanker. 

Inzamelvoorwaarden
De stichting kan het snoeisel gratis bij u 
thuis komen ophalen bij een minimum 

hoeveelheid van 15 kilo. Kleinere hoe-
veelheden zijn in te leveren bij inzamel-
punten welke te vinden zijn via taxus-
taxi.nl/uitgiftepunten. 

Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit 
van het snoeisel van groot belang. Zo 
kan de stichting enkel het snoeisel ge-
bruiken dat in 1 jaar op de haag groeit. 
Takken en hele planten zijn helaas niet 
bruikbaar. Om het zo vers mogelijk in 
te zamelen vraagt de stichting u ook 
het snoeisel direct na het snoeien aan 
te melden. Voor meer informatie en in-
structievideo’s kunt u terecht op taxus-
taxi.nl/knipvoorwaarden.
   
Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u 
toch bijdragen aan de strijd tegen kan-
ker? Dat kan! Het doorgewinterde team 
van taxusophalers is namelijk altijd op 
zoek naar vrijwilligers die zich willen 
inzetten voor dit mooie doel. Als taxus-
chauffeur haalt u in de maanden juni, 
juli en augustus het verse taxusgroen 
op bij ieder die het aan de stichting wil 
doneren. Voor meer informatie kan ge-
maild worden naar communicatie@
taxustaxi.nl.

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 
2021 weer gratis materialen verstrekt 
door Taxus Taxi. Door een grote vertra-
ging in de levering, laat de befaamde 
Taxus Taxi Tas nog even op zich wach-
ten, maar de stichting heeft voor een 
passende oplossing gezorgd. De tassen 
en zeilen zijn, zoals u gewend bent, op 
te halen bij diverse partners van Taxus 
Taxi, waaronder: Boerenbond, Welkoop, 
Intratuin en Den Ouden Groep. Heeft 
u geen tassen, dan kunt u het snoeisel 
ook gewoon op een hoop leggen. De 
stichting zorgt dat het netjes wordt op-
geruimd. 

Stichting Taxus Taxi start 
taxusinzameling 2021 

F | Stichting Taxus Taxi

Meer informatie over 
het inzamelen van 
taxussnoeisel en de 
stichting Taxus Taxi is te 
vinden via taxustaxi.nl of 
sociale media.

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

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

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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€ 349,00 per maand (Private Lease) of voordeel oplopend tot € 6.000,00!

Aktie VDNS Kia Helmond: 
Ontdek de Kia e-Niro!

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

Verrassend compleet
De Kia e-Niro is standaard zeer com-
pleet. 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 kleurinstel-
lingen die precies passen bij je stem-
ming. Dat wordt grenzeloos genieten, 
met respect voor de natuur. 

7 jaar fabrieksgarantie
Veiligheid en zekerheid gaan bij Kia bo-
ven 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 gloed-
nieuwe 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 zor-
gen 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 le-
vering. 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 verkoop-
adviseurs je te woord kunnen staan. 
Voor een vrijblijvende proefrit of advies 
op maat kun je telefonisch een afspraak 
maken via: 0492 588 970. 

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 kilo-

meter. 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. 

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.Private Lease

Proefritafspraak: 06 41 36 67 37 

De Kia e-Niro.
Private Lease via de ANWB.

씲 349 p/m

Tijdelijk vanaf:

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 gecerti쏾 ceerd 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.

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.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl
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Een uitgelezen moment om Roxane van 
Iperen, auteur van het Boekenweekes-
say 2021, juist nu uit te nodigen. Van 
Iperen zal deze zondagmiddag geïnter-
viewd worden door Mark van der Lin-
den. Het thema van de Boekenweek 
2021 is Tweestrijd. Roxane van Iperen: 
“Ik vind het een geweldige eer het Boe-
kenweekessay te schrijven en om in het 
voetspoor van literaire grootheden als 
Komrij, Dorrestein en Palmen het boe-
kenvak en de literatuur te mogen verte-
genwoordigen. Uitgerekend in de laatste 
Boekenweek kwam de wereld zoals we 
die kenden knarsend tot stilstand, en in 
de onzekere periode die we nu betreden 
kunnen goede verhalen en beschouwin-
gen extra houvast bieden. Het thema 
Tweestrijd geeft daar alle ruimte voor: 
het gaat wat mij betreft niet alleen over 
het onderzoeken van (innerlijke) conflic-
ten, maar ook over stellingname in poli-

tieke en sociale kwesties, en de keuzes 
die mensen maken – ten goede en ten 
kwade.”

Dit schrijversbezoek is een live webinar, 
dat je dus thuis vanachter je laptop kunt 
volgen. Op zondagmiddag 30 mei, van 
14.00 tot 15.00 uur, geeft Roxane van 
Iperen een lezing. Na een korte pauze 
is er in het tweede deel tot 16.00 uur 
uitgebreid de gelegenheid om via de 
chatfunctie van het webinarprogramma 
vragen te stellen aan de schrijver, die di-
rect beantwoord worden.

Roxane van Iperen
Roxane van Iperen is jurist en schrijver. 
Ze schrijft voor onder andere Vrij Neder-
land, Het Financieele Dagblad, De Cor-
respondent, Follow The Money, Het Pa-
rool en De Morgen, over onderwerpen 
gerelateerd aan macht, de verhouding 

tussen publiek en privaat, en het effect 
van globalisering op de samenleving. 
In 2016 was ze, tijdens de Olympische 
Spelen in dat land, gastcorrespondent 
Brazilië voor De Correspondent en ver-
scheen haar roman Schuim der aarde, 
waarmee ze de Hebban Debuutprijs 
won. Eind 2018 verscheen 't Hooge 
Nest, het waargebeurde verhaal van 
twee joodse zussen in het verzet, een 
onderduikvilla in 't Gooi en het onvermij-
delijke verraad. 

Roxane geeft lezingen voor het be-
drijfsleven, Hogescholen, universitei-
ten, boekwinkels en bibliotheken over 
verschillende onderwerpen. Sinds het 
verschijnen van 't Hooge Nest wordt 
zij veel gevraagd voor lezingen of inter-
views over de periode van de Duitse 
bezetting, de rol van Nederland daarin, 
en het ongelofelijke verhaal van de twee 

joodse verzetszussen. Schrijver Roxane 
van Iperen hield op 4 mei jl. in Amster-
dam de literaire voordracht tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe 
Kerk, voorafgaand aan de plechtigheid 
op de Dam. "Een eer en een verant-
woordelijkheid", schreef ze op Twitter. 

Aanmelden
Via www.bibliotheekdommeldal.nl/
activiteiten kun je je aanmelden. Het 
webinar is gratis te volgen voor de leden 
van het Literair Café Dommeldal, maar 
wel na aanmelding. Niet-leden van het 
Literair Café die het webinar ook graag 
willen bijwonen, betalen € 10,00 (jon-
geren tot 18 jaar: € 2,50) en dienen zich 
ook eerst aan te melden via de boven-
staande link. Het publiek ontvangt na 
het aanmelden op de bovenstaande 
website, voorafgaand aan het live schrij-
versbezoek een e-mail waarmee men 
kan inloggen. 

Vervolgens kan het publiek meekijken en 
vragen stellen. Literair Café Dommeldal 
wenst eenieder alvast heel inspirerende 
en prettige zondagmiddagen toe!

Literair Café Dommeldal organiseert online, live schrijversbezoek

Roxane van Iperen op zondag 30 mei 
Na de eerdere succesvolle edities vindt er binnenkort weer een online, 

live schrijversbezoek plaats, georganiseerd door Literair Café Dommeldal: op zondag 30 mei 
met Roxane van Iperen.  Zondag 30 mei valt in het eerste weekend van de Boekenweek (29 mei 

tot en met 6 juni 2021), die oorspronkelijk in maart van dit jaar gepland stond, 
maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen werd verplaatst. 

SOMEREN - Marieke  (50 jaar) 
herinnert het zich nog goed. 
‘Ik vond het best spannend 
toen Patrick (53 jaar) voor het 
eerst opbelde. Ik bloosde toen 
ik zijn stem hoorde. Er waren 
alweer vijf jaar voorbij gegaan 
sinds mijn scheiding en ik 
ontdekte dat ik mijn gevoelens 
veel te lang opzij had gezet.’

Ze vond het een origineel idee 
van Patrick, om bij de eerste 
kennismaking een fietstocht te 
maken. ‘Bij een restaurant aan 
de rand van het bos dronken we 
een kopje koffie op het terras. Het 
was heel gezellig en we voelden 
meteen een klik.  Na die eerste 
middag met Patrick is mijn leven 
radicaal veranderd. Ik zal die 
eerste fietstocht nooit vergeten

Marieke en Patrick hebben elkaar 
gevonden via Relatiewens

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.” 

“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 

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

De verwachtingen steeds te overtreffen, dat is wat ons team drijft. speel bewust 18+ casinoadmiral.nl

06 53 63 69 26

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

werkenbĳnovomatic.nl

Neem dan snel een kĳkje op onze website:

Ben jĳ de casinotopper
naar wie wĳ op zoek zĳn? 

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

Roxane van Iperen 
| F Klaas Hendrik Slump

www.grootpeelland.nl
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Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website Ener-
gieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners 
‘Slim starten’ met diverse ‘zelftests’. 
Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘wo-
ning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met 
‘Jouw routeplanner’ kun je ‘Slim verder’ 
met directe bespaarmaatregelen, opwek-
ken van duurzame energie en subsidie-
mogelijkheden.

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 telefo-
nisch en per email bereikbaar voor korte 
vragen van bewoners en huiseigenaren. 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de 
(telefonische) opening- en bezoekerstij-
den of vul het contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen 
bewoners het uitgebreide showroom-in-
formatiecentrum van het EnergieHuis 
in Helmond bezoeken. Hier kun je alle 
duurzame bespaar maatregelen bekijken 
en nieuwe ontwikkelingen zien en erva-
ren. Of stel je vragen aan de deskundige 
voorlichters. 

Ook kun je terecht bij Demonstratiewo-
ning in Someren of Energyport Peelland 
in Deurne. 

Lokale initiatieven en collectieve 
acties
Op de website ontdek je via ‘Jouw ge-
meente’of ‘In mijn buurt’ welke loka-
le bewonersinitiatieven helpen met 
energie besparen of zelf duurzaam 
opwekken. Ook lokale collectieve in-
koopacties en activiteiten van loka-
le energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via jouw gemeente naar de lokale ini-
tiatieven en collectieve acties in Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren.

Agenda gratis webinars juni 2021
7 juni: zonnepanelen: zelf elektriciteit 
opwekken
14 juni: warmtepomp: een slimme 
oplossing voor jouw?
21 juni: slimme isolatie: wat je bespaart 
hoef je niet op te wekken
28 juni: woning QuickScan score 
workshop

Aanmelden via 
energiehuisslimwonen.nl/agenda/

Nieuw in de regio: 
EnergieHuis Slim Wonen

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 
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.

slim besparen en gratis voorlichting

voor huiseigenaren, huurders en klein MKB
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nu voor 8 gemeenten:
Someren, Geldrop-Mierlo, Asten, Deurne, 

Nuenen, Laarbeek, Helmond en Gemert-Bakel.

Gratis woning 
quickscan

‘Ik wil graag 
zonnepanelen 
laten plaatsen. 
Waar moet ik 

op letten?’

• Slim besparen en gratis voorlichting
voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.

• Ona� ankelĳ ke en deskundige voorlichting
van, voor en door bewoners in de regio. 

www.energiehuisslimwonen.nl
Van der Schans was de afgelopen vier jaar actief 
als manager bij de Nijmeegse vestiging van Pa-
thé. Eerder werkte hij bij Walibi Holland, Vakan-
tie & Attractiepark Slagharen, de Keukenhof en 
Attractiepark Toverland. “Het mooie aan werken 
in de recreatiebranche is dat je altijd mensen om 
je heen hebt die goede zin hebben", verklaart hij 
zijn passie. “Dat zorgt altijd voor een vrolijke 
sfeer. Een dierentuin is een plek waar je echt 
even kan ontsnappen en samen met je gezin of 
vrienden heerlijk kan ontspannen. Zeker in een 
tijd als deze kan je daarmee echt een verschil 
maken."

Maatregelen
In het park vlakbij Eindhoven worden momen-
teel verschillende maatregelen getroffen om de 
veiligheid te waarborgen. Zo moeten mensen 
voorafgaand aan hun bezoek online een tijdslot 
reserveren. Deze gaan per halfuur. “Op deze 
manier zorgen we ervoor dat het niet te druk 
wordt bij de entree. We hebben daarnaast een 
verplichte looprichting. Dat betekent dat een 

continue stroom van mensen in het park loopt. 
Daarmee kunnen we het houden van ander-
halve meter afstand goed waarborgen", legt Van 
der Schans uit.
Bezoekers kunnen nu ook eindelijk kennis 
maken met alle jonge dieren die de afgelopen 
maanden geboren zijn, zoals het in februari 
geboren Aziatisch olifantje Rashmi. “Zo'n klein 
olifantje is altijd heel mooi om te zien en het was 
erg jammer dat we dit niet konden delen met 
onze bezoekers. Nu kan dat gelukkig wel weer 
en we merken ook dat bezoekers echt hun tijd 
nemen om naar hem te kunnen kijken", ziet de 
general manager. 

Mensen kijken
De dieren kunnen nu ook weer mensen kijken, 
iets dat bijvoorbeeld de chimpansees leuk vin-
den. “Zij zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig 
en vinden het prachtig om naar mensen te kij-
ken, haha", zegt hoofd dierverzorging Stephan 
Rijnen. “Verder hebben de dieren weinig ge-
merkt van de lockdown. Zij kwamen en komen 

echt niks te kort qua verzorging.” In de afgelopen 
maanden werd niet alleen olifantje Rashmi ge-
boren. “Er zijn ook voor het eerst in bijna tien 
jaar steppevossen geboren in ons park. In april 
kwam er een vale gier uit het ei gekropen. Het 
is het broertje of zusje van Stanislav, de vale gier 
die eerder dit jaar ons park verliet om uitgezet te 
worden in een natuurgebied in Bulgarije.”
Bij dat project is Rijnen nauw betrokken. “Als 
dierentuin zetten we ons actief in voor soort-

behoud, bijvoorbeeld middels fokprogramma’s, 
maar het komt maar weinig voor dat we dieren 
kunnen uitzetten in de natuur, omdat de om-
standigheden in de leefgebieden niet geschikt 
zijn. In Bulgarije is dat door hard werken van 
Green Balkans wel het geval, waardoor gieren 
daar uitgezet kunnen worden. Onze Stanislav 
zal over een tijdje dus rondvliegen in Bulgarije 
en het is heel mooi om daaraan bij de kunnen 
dragen", aldus Rijnen.

Dierenrĳ k opent de poorten weer: 
nieuwe general manager, geboortes

en nieuwsgierige chimpansees
Woensdag 19 mei was het eindelijk weer zover. De grote poort van Dierenrijk mocht weer geopend worden voor publiek. 

Voor Peter van der Schans, de nieuwe general manager van het park, was het de eerste keer dat hij de poort van het slot mocht draaien voor 
. De 34-jarige Van der Schans is sinds begin mei 2021 de general manager van Dierenrijk. Hij begon in een park zonder bezoekers. 

"Dat was heel gek. We hebben enorm hard gewerkt om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Dat we nu mensen mogen begroeten en kunnen 
zien hoe zij van dit prachtige park en alle dieren genieten, is fantastisch", zegt Van der Schans. 
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Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website Ener-
gieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners 
‘Slim starten’ met diverse ‘zelftests’. 
Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘wo-
ning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met 
‘Jouw routeplanner’ kun je ‘Slim verder’ 
met directe bespaarmaatregelen, opwek-
ken van duurzame energie en subsidie-
mogelijkheden.

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 telefo-
nisch en per email bereikbaar voor korte 
vragen van bewoners en huiseigenaren. 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de 
(telefonische) opening- en bezoekerstij-
den of vul het contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen 
bewoners het uitgebreide showroom-in-
formatiecentrum van het EnergieHuis 
in Helmond bezoeken. Hier kun je alle 
duurzame bespaar maatregelen bekijken 
en nieuwe ontwikkelingen zien en erva-
ren. Of stel je vragen aan de deskundige 
voorlichters. 

Ook kun je terecht bij Demonstratiewo-
ning in Someren of Energyport Peelland 
in Deurne. 

Lokale initiatieven en collectieve 
acties
Op de website ontdek je via ‘Jouw ge-
meente’of ‘In mijn buurt’ welke loka-
le bewonersinitiatieven helpen met 
energie besparen of zelf duurzaam 
opwekken. Ook lokale collectieve in-
koopacties en activiteiten van loka-
le energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via jouw gemeente naar de lokale ini-
tiatieven en collectieve acties in Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren.

Agenda gratis webinars juni 2021
7 juni: zonnepanelen: zelf elektriciteit 
opwekken
14 juni: warmtepomp: een slimme 
oplossing voor jouw?
21 juni: slimme isolatie: wat je bespaart 
hoef je niet op te wekken
28 juni: woning QuickScan score 
workshop

Aanmelden via 
energiehuisslimwonen.nl/agenda/

Nieuw in de regio: 
EnergieHuis Slim Wonen

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 
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.
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Gratis woning 
quickscan

‘Ik wil graag 
zonnepanelen 
laten plaatsen. 
Waar moet ik 

op letten?’

• Slim besparen en gratis voorlichting
voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.

• Ona� ankelĳ ke en deskundige voorlichting
van, voor en door bewoners in de regio. 

www.energiehuisslimwonen.nl
Van der Schans was de afgelopen vier jaar actief 
als manager bij de Nijmeegse vestiging van Pa-
thé. Eerder werkte hij bij Walibi Holland, Vakan-
tie & Attractiepark Slagharen, de Keukenhof en 
Attractiepark Toverland. “Het mooie aan werken 
in de recreatiebranche is dat je altijd mensen om 
je heen hebt die goede zin hebben", verklaart hij 
zijn passie. “Dat zorgt altijd voor een vrolijke 
sfeer. Een dierentuin is een plek waar je echt 
even kan ontsnappen en samen met je gezin of 
vrienden heerlijk kan ontspannen. Zeker in een 
tijd als deze kan je daarmee echt een verschil 
maken."

Maatregelen
In het park vlakbij Eindhoven worden momen-
teel verschillende maatregelen getroffen om de 
veiligheid te waarborgen. Zo moeten mensen 
voorafgaand aan hun bezoek online een tijdslot 
reserveren. Deze gaan per halfuur. “Op deze 
manier zorgen we ervoor dat het niet te druk 
wordt bij de entree. We hebben daarnaast een 
verplichte looprichting. Dat betekent dat een 

continue stroom van mensen in het park loopt. 
Daarmee kunnen we het houden van ander-
halve meter afstand goed waarborgen", legt Van 
der Schans uit.
Bezoekers kunnen nu ook eindelijk kennis 
maken met alle jonge dieren die de afgelopen 
maanden geboren zijn, zoals het in februari 
geboren Aziatisch olifantje Rashmi. “Zo'n klein 
olifantje is altijd heel mooi om te zien en het was 
erg jammer dat we dit niet konden delen met 
onze bezoekers. Nu kan dat gelukkig wel weer 
en we merken ook dat bezoekers echt hun tijd 
nemen om naar hem te kunnen kijken", ziet de 
general manager. 

Mensen kijken
De dieren kunnen nu ook weer mensen kijken, 
iets dat bijvoorbeeld de chimpansees leuk vin-
den. “Zij zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig 
en vinden het prachtig om naar mensen te kij-
ken, haha", zegt hoofd dierverzorging Stephan 
Rijnen. “Verder hebben de dieren weinig ge-
merkt van de lockdown. Zij kwamen en komen 

echt niks te kort qua verzorging.” In de afgelopen 
maanden werd niet alleen olifantje Rashmi ge-
boren. “Er zijn ook voor het eerst in bijna tien 
jaar steppevossen geboren in ons park. In april 
kwam er een vale gier uit het ei gekropen. Het 
is het broertje of zusje van Stanislav, de vale gier 
die eerder dit jaar ons park verliet om uitgezet te 
worden in een natuurgebied in Bulgarije.”
Bij dat project is Rijnen nauw betrokken. “Als 
dierentuin zetten we ons actief in voor soort-

behoud, bijvoorbeeld middels fokprogramma’s, 
maar het komt maar weinig voor dat we dieren 
kunnen uitzetten in de natuur, omdat de om-
standigheden in de leefgebieden niet geschikt 
zijn. In Bulgarije is dat door hard werken van 
Green Balkans wel het geval, waardoor gieren 
daar uitgezet kunnen worden. Onze Stanislav 
zal over een tijdje dus rondvliegen in Bulgarije 
en het is heel mooi om daaraan bij de kunnen 
dragen", aldus Rijnen.

Dierenrĳ k opent de poorten weer: 
nieuwe general manager, geboortes

en nieuwsgierige chimpansees
Woensdag 19 mei was het eindelijk weer zover. De grote poort van Dierenrijk mocht weer geopend worden voor publiek. 

Voor Peter van der Schans, de nieuwe general manager van het park, was het de eerste keer dat hij de poort van het slot mocht draaien voor 
. De 34-jarige Van der Schans is sinds begin mei 2021 de general manager van Dierenrijk. Hij begon in een park zonder bezoekers. 

"Dat was heel gek. We hebben enorm hard gewerkt om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Dat we nu mensen mogen begroeten en kunnen 
zien hoe zij van dit prachtige park en alle dieren genieten, is fantastisch", zegt Van der Schans. 

19juni 2021Groot PEELLAND

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website Ener-
gieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners 
‘Slim starten’ met diverse ‘zelftests’. 
Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘wo-
ning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met 
‘Jouw routeplanner’ kun je ‘Slim verder’ 
met directe bespaarmaatregelen, opwek-
ken van duurzame energie en subsidie-
mogelijkheden.

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 telefo-
nisch en per email bereikbaar voor korte 
vragen van bewoners en huiseigenaren. 
Kijk op de website bij ‘contact’ voor de 
(telefonische) opening- en bezoekerstij-
den of vul het contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen 
bewoners het uitgebreide showroom-in-
formatiecentrum van het EnergieHuis 
in Helmond bezoeken. Hier kun je alle 
duurzame bespaar maatregelen bekijken 
en nieuwe ontwikkelingen zien en erva-
ren. Of stel je vragen aan de deskundige 
voorlichters. 

Ook kun je terecht bij Demonstratiewo-
ning in Someren of Energyport Peelland 
in Deurne. 

Lokale initiatieven en collectieve 
acties
Op de website ontdek je via ‘Jouw ge-
meente’of ‘In mijn buurt’ welke loka-
le bewonersinitiatieven helpen met 
energie besparen of zelf duurzaam 
opwekken. Ook lokale collectieve in-
koopacties en activiteiten van loka-
le energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via jouw gemeente naar de lokale ini-
tiatieven en collectieve acties in Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren.

Agenda gratis webinars juni 2021
7 juni: zonnepanelen: zelf elektriciteit 
opwekken
14 juni: warmtepomp: een slimme 
oplossing voor jouw?
21 juni: slimme isolatie: wat je bespaart 
hoef je niet op te wekken
28 juni: woning QuickScan score 
workshop

Aanmelden via 
energiehuisslimwonen.nl/agenda/

Nieuw in de regio: 
EnergieHuis Slim Wonen

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 
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.
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Nuenen, Laarbeek, Helmond en Gemert-Bakel.

Gratis woning 
quickscan

‘Ik wil graag 
zonnepanelen 
laten plaatsen. 
Waar moet ik 

op letten?’

• Slim besparen en gratis voorlichting
voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.

• Ona� ankelĳ ke en deskundige voorlichting
van, voor en door bewoners in de regio. 

www.energiehuisslimwonen.nl

 Janslust 11 Heide, Venray • 0478 - 515721 • www.weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Weverslo

Geniet van een prachtige wandelroute
langs gedichten en verhalen met als thema:

Liefde voor mens en natuur.

Sluit uw wandeling af met een gratis kopje 
koffie of thee in ons Bospaviljoen.

nodigt u uit tijdens het landelijke

Weekend van de Begraafplaats 
op zaterdag 29 en zondag 30 mei

tussen 13.00 en 17.00 uur
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EnergieHuis Slim Wonen
Gratis onafhankelijke voorlichting over slim energie 
besparen en opwekken. Met een praktische website 

voor bewoners en huiseigenaren in de regio. 
Ga naar www.energiehuisslimwonen.nl 

SLIM STARTEN EN SLIM VERDER
Weet je niet goed waar je moet beginnen? Doe eens een gratis woning 

quickscan, controleer of je dak geschikt is voor zonnepanelen of 
lees meer over subsidies. Weet je wat je wil? Ga naar Slim verder 

en vind jouw routeplanner of ga direct aan de slag met jouw 
bespaarmaatregelen.

GRATIS VOORLICHTING
Onze Energiecoaches staan voor je klaar. In een persoonlijk gesprek 

geven zij antwoord op al je vragen en denken met je mee. 
Een gesprek kan plaatsvinden op een van onze locaties, 

per telefoon of met beeldbellen.

ACTIES IN JOUW GEMEENTE
Benieuwd naar de initiatieven en acties in jouw gemeente? 
Kijk op de website bij ‘Jouw Gemeente’ of ‘In mijn buurt”.

GRATIS THEMA-AVONDEN
Tijdens thema-avonden, webinars, workshops en Energiecafe’s 

gaan we in op hoe je slim energie kan besparen. Meer weten over 
zonnepanelen, warmtepompen of het isoleren van je huis? Meld je 

aan voor een van onze activiteiten via ‘Agenda’ op de website.

BEZOEK HET ENERGIEHUIS
Hoe ziet een zonnepaneel er eigenlijk uit? Hoe groot is een 

warmtepomp en kun je het verschil zien tussen dubbel glas en 
HR++ glas? Benieuwd naar het antwoord op deze en nog veel meer 
vragen over bespaarmogelijkheden? Kom langs in het Energiehuis 

in Helmond en bekijk de uitgebreide showroom en ontvang 
onafhankelijke voorlichting van een van onze Energiecoaches!

CONTACT MET SERVICELOKET
Ga naar het contactformulier op 

www.energiehuisslimwonen.nl/contact
Of bel het Serviceloket voor een korte vraag bel 085-0410041
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Gratis thema-avonden

Tijdens thema-avonden, webinars,
workshops en Energiecafe's gaan we in
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Slim starten en Slim verder

Weet je niet goed waar je moet beginnen?
Doe eens een gratis woning quickscan,
controleer of je dak geschikt is voor
zonnepanelen of lees meer over subsidies.

Weet je wat je wil? Ga naar Slim verder en
vind jouw routeplanner of ga direct aan de
slag met jouw bespaarmaatregelen.

EnergieHuis Slim Wonen

Gratis onafhankelijke voorlichting over
slim energie besparen en opwekken. Met
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Diensten Energiehuis Helmond nu voor
8 gemeenten

Gratis woning quickscan• Slim besparen en gratis voorlichting
voor huiseigenaren, huurders en klein MKB.

• Onafhankelijke en deskundige voorlichting
van, voor en door bewoners in de regio. 

www.energiehuisslimwonen.nl

Diensten EnergieHuis Helmond nu voor 8 gemeenten:
Someren, Geldrop-Mierlo, Asten, Deurne, Nuenen, Laarbeek, 

Helmond en Gemert-Bakel.

NIEUW IN 
DE REGIO
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Helmond Sporthelden start met twee evenementen
Leontien van Moorsel Classic en Gebroeders Van de Kerkhof Cup op zondag 4 en 11 juli

Helmondse Sporthelden had in maart 
van dit jaar van start willen gaan met 
de Judith Meulendijks Open. Maar het 
badmintonevenement kon in de sporthal 
van Fletcher hotel Helmond geen door-
gang vinden door Covid-19. Dat gold 
eerder ook al voor de kerstlunch 2020, 
waar de nieuwe stichting onder leiding 
van voorzitter Frans Stienen zich aan 
het Helmondse en Brabantse bedrijfsle-
ven had willen presenteren. 

Nog altijd is niet definitief duidelijk of de 
evenementen in de maand juli van de 
overheid doorgang mogen vinden. Maar 
in verband met de werving van deelne-
mers in de leeftijd van vier tot en met 
twaalf jaar voor de Van Moorsel Classic 
en -8 jaar teams voor de Gebroeders 
Van de Kerkhof Cup wil Helmondse 
Sporthelden niet langer wachten om 
haar website www.helmondsesporthel-
den.nl open te stellen voor inschrijving.

De Leontien van Moorsel Classic wordt 
op zondag 4 juli bij haar eerste club, 

RTC Buitenlust in Helmond, gehou-
den. De Gebroeders Van de Kerkhof 
Cup vindt een week later plaats op de 
velden van SV De Braak en het stadion 
van Helmond Sport. Doelstelling van de 
nieuwe stichting is om de evenementen 
vooral ook te gebruiken als podium om 
kansarme kinderen uit de vijfde stad van 
Brabant sportief aansluiting te laten vin-
den met leeftijdsgenoten. 

Door in samenwerking met Jibb+ voor 
kinderen onder schooltijd gratis clinics 
te verzorgen, zal worden getracht om 
kinderen enthousiast te maken voor 
eveneens gratis deelname aan de eve-
nementen. Bij de Leontien van Moorsel 
Classic is dat jeugd voor vier tot en met 
twaalf jaar op individuele basis. De Van 

de Kerkhof Cup is een week later voor -8 
teams en vanuit de clinics ook de school-
teams. Op die manier moeten kinderen, 
met steun van de gemeente Helmond 
en de stichting Leergeld, zich kunnen 
aansluiten bij een club, als de financiële 
middelen daarvoor thuis ontbreken. Hel-
mondse Sporthelden, dat in 2020 werd 
opgericht en in afwachting is van de An-
bi-status van goed doel, wil kinderen op 
deze manier kansrijk maken. 
De stichting roept daarom elk kind of 
-8 team van verenigingen en scholen 
op om zich aan te melden via de web-
site www.helmondsesporthelden.
nl. Zo moeten de Leontien van Moorsel 
Classic en Gebroeders Van de Kerkhof 
Cup in de maand juli Helmondse Sport-
helden een vliegende start geven. Sport-
feesten waar elk kind een medaille, cer-
tificaat en veel plezier aan overhoudt. 
Na de zomervakantie staan de andere 
vijf evenementen van de stichting reeds 
op de kalender. Dit in de verwachting 
dat corona dan geen invloed meer heeft 
op de sportkalender.

HELMOND Het bestuur van de stichting Helmondse Sporthelden heeft de hoop uitgesproken 
om in juli, nog voor de zomervakantie, van start te gaan met twee van haar in totaal zeven eve-
nementen. De Leontien van Moorsel Classic op zondag 4 juli en de Gebroeders Van de Kerkhof 

Cup een week later op zondag 11 juli.

Leontien van Moorsel | F Ardie den Hoed, Helmondse Sporthelden

Fietsspeciaalzaak Ad van Lieshout wordt TRIA Fietsen 
STIPHOUT Fietsspeciaalzaak Ad 
van Lieshout aan de Dorpsstraat 
113A in Stiphout is een begrip in 
Helmond en omstreken. In januari 
2006 startte Ad van Lieshout er zijn 
bedrijf, na overname van de zaak 
van Ambro Sanders. Vanaf 1 juni 
gaat Ad met pensioen. Fietsspeci-
aalzaak Ad van Lieshout gaat dan 
verder als TRIA Fietsen Stiphout 
onder begeleiding van de eigenaar 
Koen Schrama.

Ad is blij dat de fietsspeciaalzaak blijft 
in Stiphout, eentje die dezelfde service 
en klantgerichtheid hoog in het vaandel 
heeft staan zoals die van TRIA Fietsen 
in Lieshout en Brandevoort. Koen van 
TRIA Fietsen vult hem aan: “We gaan 
op de vertrouwde voet verder.” En Ad 
vult weer aan op zijn beurt: “Mijn vaste 
werknemer en vertrouwd gezicht Klaas 
Lammers-van Otterloo blijft werkzaam 
in de zaak.” Naast Klaas start er in juli 
een tweede fietsspecialist woonachtig 
in Helmond. Of je fiets nu toe is aan re-
paratie, onderhoud, nieuwe verlichting 
of andere onderdelen en accessoires, 
zoals fietstassen of een spiegeltje, dan 
kun je (vanaf komende dinsdag) in Stip-
hout bij TRIA Fietsen terecht. Er zijn 
een paar kleine veranderingen. Collega 
Frans van Lieshout, die eigenlijk al met 
pensioen was, stopt nu écht en gaat met 
pensioen. Koga fietsen zullen niet meer 

verkocht worden, daarvoor in de plaats 
komt onder andere Kalkhoff, maar de 
service en garantie die u als Kogarijder 
gewend bent, blijft bestaan.

 TRIA Fietsen zal het Gazelle-assorti-
ment in eerste plaats uitbreiden met 
Duitse topklasse van Kalkhoff fietsen. 
Daarnaast kan de klant onder andere 

in Brandevoort voor de gelijke service 
terecht en is dit filiaal op werkdagen ge-
opend tot 19 uur en in de hoofdvestiging 
in Lieshout zijn ze open tot 20 uur op 
werkdagen. “We behouden onze iden-
titeit en breiden de service uit. Mensen 
kunnen op ons rekenen. Klanten uit zo-
wel Stiphout als andere kernen van Hel-
mond én de omliggende dorpen kunnen 

bij ons terecht.” TRIA Fietsen voert de 
merken Gazelle - Kalkhoff - Giant - Uni-
on - Cortina - Orbea - Liv - Loekie - Vo-
lare – Alpina.

Ad kan de zaak met een gerust hart 
overdragen aan Koen en besluit: “Ik wil 
iedereen bedanken voor het vertrouwen 
van de afgelopen jaren.”

Van links naar rechts: Klaas, Koen, Ad en Frans | F Wendy Lodewijk

Gordo is 8 jaar en heeft jarenlang 

rondgezworven, maar werd daarbij 

wel ondersteund door buurtbewoners. 

Hij had geen zorgen over zijn eten 

en liet het zich uitstekend smaken. 

Een beetje té uitstekend: hij woog bij 

binnenkomst 6,4 kilo. Het is een grote 

kerel, maar dat is toch anderhalve 

kilo te gortig. We zijn hem naar een 

passender gewicht aan het loodsen 

en zitten nu op 6 kilo. Goed voor zijn 

beweeglijkheid! Hij heeft pijn aan 

een voorpoot; we zoeken nog naar 

de oorzaak. Hij is behoorlijk onzeker/

bang, maar wel hanteerbaar. Hij is 

vroeger bij mensen opgegroeid, maar 

ooit op straat beland. Hij vindt het 

heerlijk om zachtjes geaaid te worden. 

Hij komt ook op schoot voor een 

heerlijke kroel/knuffelsessie. Je moet 

dat vertrouwen wel opbouwen, hij 

wordt gauw bang. Een zachtaardige 

reus met een klein hartje! Niet 

geschikt voor bij kinderen. Komt u 

eens kennismaken met onze verlegen 

‘zware jongen’? 

www.dierenambu 
lancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

GORDO
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Gluren bij de Buren Helmond dit jaar in de buitenlucht
Zondag 5 september door alle wijken van Helmond

HELMOND Het jaarlijkse huiskamerfestival 
treedt in 2021 eenmalig naar buiten op een wel 
heel uitzonderlijk zonnige datum. Acts uit alle 
windstreken strijken neer op zondag 5 septem-
ber. Tuinen verspreid door heel Helmond wor-
den omgetoverd tot openluchtpodia voor een 
dag. Veilig in de frisse lucht Gluren bij de Buren 
kan tussen 12:00 en 17:00 uur en aanmelden 
als act of locatie is vanaf nu mogelijk via www.
glurenbijdeburen.nl. 

Podiumkunstenaars van alle disciplines staan te 
trappelen om weer te spelen en de oren en ogen 
van onze bezoekers snakken naar live optredens. Bij 
Gluren bij de Buren krijgen zowel groene blaadjes als 
ervaren rotten een toneel toebedeeld. Het publiek 
flaneert van verkwikkende tunes naar (hart)verwar-
mende theaterspektakels. Aanmelden is mogelijk tot 
en met zondag 1 augustus 2021 via:
www.glurenbijdeburen.nl.

Algemene informatie
Datum: zondag 5 september 2021
Tijden: 12:00 - 17:00 uur
Entree: ‘Pay what you can’
Gluren bij de Buren 2021 vindt plaats in 
Amstelveen, Assen, Baarn, Bloemendaal, Delft, 
Den Haag, Emmen, Haarlem, Helmond, Hilversum, 
Leiden, Nieuwegein Nijkerk, Nissewaard, 
Soest, Stichtse Vecht en Zoetermeer.

www.glurenbijdeburen.nl

www.helmondnu.nl

www.flyeralarm.com/lp/nl_nl/content/fifa_provincies

Noord-Brabant levert bovengemiddeld sterk elftal van het decennium

De eigenaar van 2 voetbalclubs in Oos-
tenrijk en Duitsland analyseerde ruim 
5.300 digitale spelerskaarten van alle 
Nederlandse spelers over de afgelopen 
10 jaar. Deze kaarten hebben een score 
op schaal van 99, gebaseerd op spelers-
kwaliteiten. Door de spelerskaarten uit 
de jaarlijkse edities van het voetbalspel 
tussen 2011 en 2021 te koppelen aan 
de geboortegegevens van alle spelers 
werden provincies beoordeeld én ge-
rangschikt.

Noord-Brabant in de subtop
Door de spelers met de hoogste scores 
van de afgelopen tien jaar te analyseren, 
ontstond per provincie een team met 
topspelers. Deze 12 provincie-elftallen 
samen behaalden een gemiddelde sco-

re van 75. De best scorende provincies 
liggen in de randstad. Na Zuid-Holland 
scoorden ook de teams uit Noord-Hol-
land en Gelderland hoog met respectie-
velijke scores van 81 en 78, gevolgd door 
Utrecht (77). Ook Noord-Brabant scoort 
bovengemiddeld met een score van 76. 
Drenthe (69) en Friesland (67) behaal-
den als enige provincies een gemiddelde 
spelersbeoordeling onder de 70. 

Friesland komt hiermee onderaan de 
lijst met een verschil van 16 punten ten 
opzichte van de best scorende provincie. 
Zeeland leverde niet voldoende spelers 
aan voor een elftal. Wanneer wordt ge-
keken naar alle spelers - dus ook met 
lagere scores - zit er slechts 5 punten 
verschil tussen de best en slechtst-sco-

rende provincie. Alle Noord-Brabantse 
spelers samen hebben een gemiddelde 
beoordeling van 68.

Team van het decennium
Het topteam uit Noord-Brabant heeft 
een gemiddelde spelersbeoordeling van 
76 en speelt in een 4-4-3 formatie. In dit 
elftal staat Maikel Aerts (Eindhoven) in 
het doel en bestaat de verdediging uit 
Patrick van Aanholt (Den Bosch), Virgil 
van Dijk (Breda), Joris Mathijsen (Goir-
le) en Ronnie Stam (Breda). 
Verder wordt het middenveld gevormd 
door Roy Beerens (Bladel), Hicham Faik 
(Den Bosch) en Otman Bakkal (Eind-
hoven). De voorhoede wordt bemand 
door Mitchell van Bergen (Oss), Vincent 
Janssen (Bernheze) en Ruud Van Nis-
telrooy (Oss).
De provincie Noord-Brabant levert met 
Virgil van Dijk (90) ook de sterkste ver-
dediger uit de laatste twee edities van 
het spel. Meer informatie over de analy-
se en gegevens over alle provincies is te 
vinden op: www.flyeralarm.com/lp/
nl_nl/content/fifa_provincies

REGIO Jaarlijks beoordelen de scouts van het populaire voet-
balspel FIFA de kwaliteiten van professionele voetbalspelers. 

Op basis van historische FIFA-spelersbeoordelingen analy-
seerde Flyeralarm welke provincies het afgelopen decennium 
de beste voetballers voortbrachten en wat de beste teams zijn 
per provincie. Het sterkst mogelijke Noord-Brabantse provin-

cie-elftal heeft een score van 76.
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Ingezonden politiek bericht

Ereplaats voor 
Helmondse sporthelden
De nieuwe Sport- en Beleefcampus de Braak is volop in ontwikkeling. 
De bouw van het nieuwe Dr. Knippenbergcollege is zo goed als afge-
rond; de bouw van een nieuw zwembad en een nieuw voetbalstadion, 
waarin ook de praktijkschool gevestigd zal worden, volgen. Het doel 
van deze Sport- en Beleefcampus is een plek te creëren waar talen-
tontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid wordt 
beleefd en gestimuleerd. Een campus voor alle Helmonders.                                                                           

Voor velen van ons zijn bekende sporthelden een voorbeeld én een aanleiding 
om te gaan sporten en bewegen. En Helmond kent veel bekende sporthel-
den in diverse sporten die van betekenis zijn, of zijn geweest voor onze stad. 
Degene die wel eens door de Kamstraat heeft gelopen, ziet dat daar foto’s 
hangen van een aantal bekende Helmondse sporthelden. Als Plan! vinden 
wij dat deze Helmondse sporthelden een prominentere plaats verdienen in 
onze stad. 

Daarom heeft Plan! in de raadsvergadering van 25 mei een motie ingediend 
(die mede ondertekend is door de fractie's: CDA – Lokaal Sterk – GroenLinks 
– VVD en 50+). 

Hoe mooi zou het immers zijn, als al onze bekende Helmondse sporthelden 
een ereplaats krijgen op de nieuwe Sport- en Beleefcampus! En hoe leuk zou 
het zijn als de gebruikers die gehuisvest worden op de campus, waaronder 
het Dr. Knippenbergcollege, de praktijkschool en sportverenigingen, hiervoor 
ideeën aandragen. Uit onze contacten met de gebruikers blijkt dat ook zij en-
thousiast zijn om hieraan mee te werken. 

De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Wij hebben vertrouwen in de creatieve 
voorstellen waarmee de gebruikers 
gaan komen. We houden u op de hoogte!

Maak route van station naar centrum duidelij ker 
HELMOND Met liefst vier stations is Helmond uitzonderlijk goed per spoor bereikbaar 

voor een stad met minder dan honderdduizend inwoners. Maar plukt ook iedere ondernemer 
daar de vruchten van?

Door: Harry Weerts

Een weekendtoerist uit Utrecht arri-
veert hartje zomer op een vrijdagmiddag 
voor het eerst in haar leven in Helmond. 
Een stad met een veertiende-eeuws 
kasteel, dat ook nog eens het decor is 
van een gratis te bezoeken popconcert. 
Voordat de toerist in kwestie naar de 
Kasteeltuinconcerten beent, wil ze nog 
een hapje eten op de Markt.
Maar eenmaal na het via de trap verla-
ten van perron 2 staat ze in een voetgan-
gerstunnel, waar duidelijke bewegwijze-
ring richting het stadshart ontbreekt. 
“Moet ik nu naar links of rechts?” En dus 
pakt ze haar telefoon uit haar handtas, 
om via Google Maps de weg naar het 
centrum te vinden.

Eerste indrukken die voor verbetering 
vatbaar zijn, wat horeca-ondernemer 
Geert Blenckers betreft. Blenckers runt 
liefst twaalf zaken in Helmond en Eind-
hoven en het is voor hem cruciaal om te 
weten hoe vindbaar die zijn. Dus kruipt 
hij om de proef op de som te stellen in 
de huid van een toerist die voor het eerst 
Helmond bezoekt. “Het valt me op dat 
de route naar het centrum onduidelijk 
is.” Er is weliswaar een aangegeven rou-

te van station naar stadshart met ‘rode 
kasteeltjes’ als markeringspunten, maar 
Blenckers wordt er niet veel wijzer van. 
“Ze zijn niet zichtbaar genoeg en hebben 
daardoor weinig effect.”

Het staat in schril contrast met grote 
buur Eindhoven. “Wie daar per trein 
arriveert kan de weg naar het winkel-
gebied onmogelijk missen.” Zo zou het 
in Helmond ook moeten zijn. “Begin al 
waar men de trein verlaat. Maak van 
daaruit een duidelijk wandeltraject, met 
een mooie, groene promenade. Een 
route van Loods 20, via de Graveerderij 
naar het Kasteel is ‘t mooist.”
Na 5,5 jaar de horeca in De Cacaofa-
briek te hebben gerund, leerde de er-
varing Blenckers dat bourgondiërs via 
het spoor hun weg naar Helmond wel 
vinden. De horecaman hoef je dus niet 
te overtuigen van de voordelen van de 
trein. Toch is niet iedere ondernemer 
even enthousiast. Willie Vorstenbosch 
bestiert cadeauwinkel Kado to Go in 
winkelcentrum Brouwhorst, op een 
zucht van station Brouwhuis. Hij merkt 
vooral de nadelen van de treinhalte. 
“Brouwhorst is hierdoor een A-locatie 
met hoge huren. Bovendien veroorza-
ken de forenzen extra parkeerdruk.” Die 

verdwaalde via de trein reizende shop-
per uit Deurne is volgens Vorstenbosch 
een druppel op een gloeiende plaat. “We 
zijn een lokaal winkelcentrum.”

In hartje Helmond is ook niet iedere 
winkelier laaiend enthousiast. Zo klagen 
volgens centrummanager Linda Haver-
kamp ondernemers dat een retourtje 
Eindhoven goedkoper (6,80 euro zon-
der korting, red.) is dan parkeren in het 
centrum. “Ze vinden dat we daarmee 
onze bewoners wegjagen uit Helmond.” 
Blenckers is het daarmee oneens. “Het 
is een fabel dat parkeren duur is in Hel-
mond. Landelijk staan we ergens in de 
middenmoot.” Hij noemt het parkeerter-
rein aan de Beatrixlaan als voorbeeld: het 
maximale dagtarief is daar 3,30 euro.

Blenckers: “Maar je moet dit goed com-
municeren. Zorg ook dat op de Kas-
teel-Traverse automobilisten al in één 
oogopslag zien waar de parkeerplekken 
zijn en waar ruimte vrij is.” Helmond 
heeft volgens Blenckers alles in huis 
om een trekpleister te worden. “We zijn 
goed bereikbaar per spoor, het centrum 
heeft veel winkels, een goed cultureel en 
culinair aanbod en veel evenementen. 
Verbind dit met elkaar.”

Sempre Legato - Altij d Verbonden 
HELMOND Terwijl veel mensen uit-
kijken naar de volgende versoepe-
lingen in het sociale leven, heeft een 
groep enthousiaste koorzang-lief-
hebbers de stoute schoenen aan-
getrokken en wil samen een nieuw 
gemengd koor oprichten.

Veel mensen hebben het gemis van ac-
tiviteiten in verenigingsverband gemist 
en veel bestuurders willen hun leden 
weer graag die activiteiten aanbieden 
die bij hun vereniging/club passen. Die 
activiteiten waarvoor mensen gekozen 
hebben om ze in hun vrije tijd samen 
met anderen te doen en daar plezier 
aan te beleven. Wat muziek maken be-
treft: samen muziek maken en beleven 
is het uitgangspunt van alle personen 
die bij een harmonie, fanfare, een koor 
of een band betrokken zijn en daar in 
hun vrije tijd genieten; zowel tijdens het 
repeteren als bij uitvoeringen voor pu-
bliek. Koningin Maxima heeft het in haar 
initiatief voor muziek in het basisonder-

wijs nadrukkelijk aangegeven: muziek 
maken/zingen, dat doe je samen! Dat is 
precies hetgeen de initiatiefnemers voor 
ogen hebben met het nieuwe koor. De 
enthousiastelingen hebben het koor in 
oprichting een toepasselijke naam gege-
ven: Sempre Legato – Altijd Verbonden. 
Verbonden zowel in het muzikale ge-
beuren van de verschillende partijen in 
een koor, als van ook de sociale verbon-
denheid binnen het koor. Men richt zich 
op potentiële zangers en zangeressen 
uit Helmond en omringende plaatsen. 
Koorervaring is geen vereiste; enthou-
siast samen zingen en koorwerken ten 
gehore brengen is het uitgangspunt en 
de groep richt zich hierbij op de groep 
dames en heren in de leeftijd van 35 tot 
55 jaar (jonger kan natuurlijk ook altijd).

Samen met de nog aan te stellen dirigent 
zoeken we naar een passend repertoire 
van lichte klassieke muziek en daarbij 
zal operamuziek naast muziek van over 
de hele wereld wellicht aan de orde zijn: 

van het Slavenkoor van Verdi tot I am 
Australian van de Seekers, van het Ave 
Verum van Mozart tot de Slavische mu-
ziek van Bortnjanskis ‘Kol Slaven nasj’.
Voor die lezers die denken ‘dat lijkt me 
wel wat’ of ‘daar wil ik meer van weten’ 
wat praktische informatie die op korte 
termijn ook te vinden zal zijn op www.
semprelegato.nl. De repetities zijn 
gepland op maandagavond van 20.00 
– 22.15 uur in een nog nader te bepalen 
locatie. Alle dames en heren die via de 
website informatie hebben ingewonnen 
worden eind mei/begin juni persoonlijk 
benaderd. Op maandagavond 28 juni 
2021 vindt er om 20.00 uur een informa-
tieavond plaats in de Rembrandtzaal van 
Hotel Lambert – Kerkstraat te Helmond. 
Samen met alle koormensen hopen we 
dat medio september de repetities kun-
nen beginnen en een groep enthousiaste 
en nieuwsgierige zangers/zangeressen 
kan gaan genieten van samen zingen en 
koorwerken inoefenen. Zing jij ook je par-
tij mee? We horen graag van je!

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes 

 Advertenties ontwerp/

opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing

 Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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IVN-Helmond doet mee 
met jaarlij kse collecte Prins 

Bernhard Culltuurfonds

Het IVN is een landelijke natuurorganisatie ge-
richt op educatie, duurzaamheid en bevordering 
van biodiversiteit. Ook in Helmond bestaat een 
IVN-afdeling met een onderkomen in speeltuin Hel-
mond-West. Op deze locatie worden cursussen en 
lezingen gegeven over actuele natuurthema’s. 

IVN-Helmond verzorgt iedere 1e zondag van de 
maand een publiekswandeling in een van de Hel-
mondse natuurgebieden. Deelname is altijd gratis. 
Daarnaast is IVN-Helmond aangesloten bij het 
Natuurplatform Helmond dat als samenwerkings-
verband het natuurbeleid van de gemeente volgt en 
daarnaast ook grotere natuurprojecten organiseert 
zoals Heel Helmond Bloeit. 

In 2022 bestaat IVN-Helmond 40 jaar, waarvoor nu 
al een aansprekend jaarprogramma wordt voorbe-
reid met tal van natuuractiviteiten en het uitbrengen 
van een speciaal boekje over de Helmondse natuur, 
natuurmonumenten en natuurwandelingen in en 

rond de stad. Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de 
oudste collecte van Nederland. 

Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor 
hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar 
is de actie voor het eerst mobiel georganiseerd: 
geen bussen en collectanten meer langs de deur. 

Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het 
is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de 
organisatie. Er is nog steeds grote noodzaak om 
lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat 
het Cultuurfonds de hele netto weer teruggeeft aan 
de organisaties die collecteren. 

HELMOND Van 28 mei tot en met 5 juni doet IVN-Helmond mee aan de jaarlijk-
se collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collecteren dit jaar 
1182 organisaties in het hele land om geld op te halen voor lokale cultuur en 

natuur. Vanwege de coronamaatregelen is de collecte dit jaar voor de tweede 
keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is 
volledig voor de organisaties die actievoeren. IVN-Helmond voert actie om in 

2022 een jubileumboek over Helmondse natuur uit te kunnen geven. 

REEDS vele INSCHRIJVINGEN ZIJN AL BINNEN
WILD U   OOK MEESPELEN ?  DAT KAN STUUR EEN
BERICHTJE NAAR      pierre.snijders@hotmail.nl
en ik stuur  alle gegevens en het inschrijfformulier
naar u toe.
          SENSATIE EN SPANNING 21 DAGEN   LANG

           EN GENIET
VAN HET WIELRENNEN EN WIN MOOIE PRIJZEN.
ELKE DAG  EEN DAGPRIJS TE WINNEN.

EEN GRATIS LOTERIJ OP DE
PRIJSUITREIKINGSAVOND

ELKE DAG DE UITSLAG VAN DE VERREDEN
ETAPPE. OP ONZE SITE
www.'thoutstourspel.nl
ORGANISATOR  Pierre Snijders
INSCHRIJFGELD VANAF 18 JAAR
€  10,00   PER RONDE /PER LIJST

JUMBO START IN DE
T0UR DE FRANCE
IN  NIEUW TENUE

WINNAARS TRUI PUNTEN BERG JONGEREN
TRUI        TRUI TRUI

Dorpsstraat 113a Helmond (Stiphout) • Tel.  0492 52 51 98
info@advanlieshoutfi etsen.nl • www.advanlieshoutfi etsen.nl

Openingstijden: di, wo, do 9.00 - 18.00 / vr 9.00 - 20.00 / za 9.00 - 17.00

FIETSSPECIAALZAAK AD VAN LIESHOUT
gaat verder als

TRIA FIETSEN STIPHOUT
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Binnenkort in verkoop 

 12 hippe woningen  
op de Suytkade 

puurhelmond.nl

GIGANTISCHE 
VERBOUWINGSOPRUIMING

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond  06-52072755 

GEBRUIKTE MERKMEUBELEN 
ALLES TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Afscheid koster Toon van de Reek in de kerk 
van de Goddelij ke Voorzienigheid en St.- Anna

HELMOND-WEST Onze koster Toon van de Reek heeft met pijn in het hart zijn kosterstaak moeten opgeven. 
Door zijn gezondheid kon hij zijn kosterstaak niet langer meer uitvoeren. Toon was vele jaren hét kostersgezicht in onze kerk van 
de Goddelijke Voorzienigheid en St.- Anna in Helmond-West waar hij trouw elke zaterdag de H. mis van 17.00 uur verzorgde en 

ook de uitvaarten. Toon was een man van de klok. De mis begon dan ook echt niet éérder dan 17.00 uur. Als de pastoor soms een 
minuutje te vroeg was, keek Toon boven zijn brilletje uit en wees hij naar zijn klokje en zei “Nog even wachten hoor!”. 

En inderdaad, soms kwam er nog iemand binnen.

De baas
Toon was ‘de baas van zijn kerkje’ en 
maar goed ook. Hij wist precies hoe alles 
werkte. Alles zag er keurig verzorgd uit. 
In de afgelopen twee jaar heeft hij twee 
nieuwe pastoors, een nieuwe diaken en 
pastoraal medewerkster meegemaakt, 
maar de pastoor die er nu is, is wel een 
‘blijvertje’! Fijn toch, dat een pastoor 
zich geen zorgen hoeft te maken over al 
dat regelwerk, een goede koster is goud 
waard, dan kan de pastoor zich vooral 
bezighouden met de Heilige mis.

Soepbus
Je kon Toon ook wekelijks in de kerk 
vinden als die was opengesteld voor de 
soepbus. Iedereen vond het fijn om dan 
met Toon een praatje te maken onder 
het genot van een kop soep. 
In de jaren dat Toon nog beter vooruit 
kon, is hij ook regelmatig acoliet geweest 

bij uitvaarten in de Luciakerk. Hij genoot 
van het vrijwilligerswerk en de zorg voor 
‘zijn kerkgebouw. Hij vond het erg fijn 
iets te kunnen betekenen voor zijn me-
demens. De parochie is hem daarvoor 
erg dankbaar.
In ‘zijn kerk’ de Goddelijke Voorzienig-
heid en St.-Anna hebben wij in de H. 
mis van zaterdag 22 mei 2021 om 17.00 
uur op gepaste wijze van koster Toon 
afscheid genomen en hebben alle kerk-
gangers van hem als koster afscheid 
kunnen nemen. De  H. mis werd op 
zijn verzoek opgeluisterd door Gertie en 
Anke met begeleiding van onze organist 
Jan van de Beek. “Die kunnen zo mooi 
zingen!” 

Bedankt Toon
Wij danken Toon voor alles wat hij voor 
onze parochianen heeft gedaan en 
wensen hem alle goeds voor de toe-

komst. De pastoor heeft Toon namens 
het parochiebestuur aan het einde van 
de mis bedankt met een mooi bieder-
meiertje en de Damiaan bedankkaars. 
De parochie vindt het erg fijn dat zijn 
taak wordt waargenomen door Diny van 

Loon en Jan Dirkx, die al jaren als lector 
dienstdeden.

Namens het bestuur van de parochie 
Damiaan de Veuster te Helmond
Arnoud Meulendijks

F | Damiaan Parochie

Bestuurslid 
Alzheimer Café 
Afdeling Zuid-
oost-Brabant 

gezocht!

Help jij mee?
REGIO Heb je hart voor men-
sen met dementie? Wil je een 
steentje bijdragen aan het ver-
beteren van kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie en 
mantelzorgers? Wil je je inzetten 
om de belangen van mensen 
met dementie en mantelzorgers 
onder de aandacht te brengen in 
jouw regio? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

Binnen het bestuur van afdeling 
Zuidoost-Brabant zoeken wij een 
coördinator Alzheimer Café. Be-
nieuwd wat jij kunt doen? Kijk 
voor meer informatie op www.
alzheimer-nederland.nl/regios/
zuidoost-brabant/bestuurs
lid-alzheimer-cafe-0 of scan de 
QR-code.

Contact opnemen via telefoon 
of mail kan ook:
Mw. Mart van de Vorst-Hermens
Secretaris en vrijwilligersbeleid - 
Afdeling Zuidoost-Brabant
Telefoon: 06-82 05 87 10
zobrabant@alzheimer-nederland.nl

Hackathon 
Wonen
2 juni 2021 om 19.30 uur 

Over wonen en woongenot valt heel 
wat zeggen en daarom organiseren 
wij op 2 juni aanstaande om 19.30 
uur een hackathon over wonen.

• Kunnen we sneller bouwen? Met 
Vincent Snels: een korte toelichting op 
hoe het werkt met wet- en regelgeving. 
Vincent is zelfstandig ondernemer met 
ervaring met burgerinitiatieven op ge-
bied van duurzaamheid en bouwen. Ziet 
hij kansen?

• Hoe houden we alle wijken gezellig en 
bruisend? Met Thijs van Mierlo. Volgens 
Thijs werkt beleid pas als de direct be-
trokkenen zoveel mogelijk zelf regie hou-
den over wat belangrijk is voor henzelf en 
hun omgeving. De uitdaging wordt te be-
kijken wat we op schaal van de gemeente 
en regio kunnen organiseren. 

• Kunnen we ruimte bieden voor 
nieuwe woonwensen? Aan deze groep 
neemt Luck Dankers deel, bekend van 
de Tiny Houses in de regio. Hij is oprich-
ter van Go Tiny Live Free en projectont-
wikkelaar. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmel-
den via info@groenlinkshelmond.nl. 
Wonen is een thema waar iedereen wat 
van vindt en we staan open voor ieders 
ideeën en oplossingen.

Meer informatie? 
helmond.groenlinks.nl/agenda/
hackathon-wonen

hartstichting.nl
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Škoda Yeti 1.2 TSI Greentech Style 2016
51Dkm, Navigatie, Camera, ECC, Cruise 
control, Bluetooth, Lmv, Pdc, € 229 p/m 15.900

Citroën C1 1.0 VTi Elle 2019
24Dkm, Luxe, Navigatie, Camera, Keyless 
Entry & Start, Cruise, Airco, € 149 p/m 10.940

Kia Picanto First Edition 2017
Navigatie, Camera, Climate control, 
Cruise control, 15 inch 10.945

Kia Ceed SW 1.6i 2013
Airco, LM Velgen, Cruise control, 
Trekhaak 10.945

Kia Rio 1.2i 2015
SportsLine, 32Dkm, Schuifdak, Trehaak 11.445

Kia Carens 1.6i Executive 2016
7-Persoons, Climatronic, Cruise control, 
136Pk, Navigatie + Camera 14.995

Volkswagen Polo 1.0i 2015
5-Deurs, Airco, 17Inch 9.945

Nissan Pulsar 1.2i Automaat 2017
Leder, Navigatie, 360° Camera 15.945

Dacia Logan MCV Royal 2018
Navigatie, Camera, Airco, PDC, 
Trekhaak 11.945

Peugeot 107 1.0i Acces 2013
23Dkm, 5-Deurs, Metallic lak, Radio 4.945

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
22Dkm, Fabrieksgarantie, Hoge instap, 
Meest luxe uitvoering, € 249 p/m 16.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2019
21Dkm, Fabrieksgarantie, Hoge instap, 
Meest luxe uitvoering, € 249p/m 17.450

Toyota Auris 1.3 Aspiration 2009
ECC Airco, Lmv, Stuurwiel Multifunctie, 
5-Deurs, € 99 p/m 5.950

Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure 2017  
7-Persoons, 46Dkm, Half Leder, Cruise 
control, 360° Cam., Trekhaak, € 379 p/m 26.440

Suzuki SX4 S-Cross 1.6 High Executive 2014
Automaat, 39Dkm, Navigatie, Camera, 
Hoge instap, Luxe uitvoering, € 229 p/m 15.450

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2017
74Dkm, Navi, Camera., ECC Airco, Cruise 
control, BlueTooth, Stoelverw., € 269 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog slaan handen ineen om goede zorg te bieden aan kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek 

Start Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO) in regio Helmond/Peelland
HELMOND GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog 
slaan de handen ineen om kwetsbare ouderen met ernsti-
ge gedragsproblematiek de juiste zorg op de juiste plaats te 
bieden. In het Integraal expertisecentrum ouderen (IECO) in 
Helmond-Peelland bundelen de drie organisaties hun kennis 

en ervaring. Op donderdag 20 mei jl. tekenden de bestuurders 
de overeenkomst voor dit unieke samenwerkingsverband. 

Het aantal ouderen in onze maatschap-
pij groeit en hiermee komen er ook meer 
ouderen die behoefte hebben aan zorg. 
Bovendien worden hun zorgvragen in-
gewikkelder. Ook het aantal kwetsbare 
ouderen met ernstige gedragsproblema-
tiek neemt toe. “Omdat iedere organisa-
tie in zijn eigen domein werkt, krijgt deze 
groep nu niet altijd de juiste zorg aange-
boden”, aldus Anne-Marie Schram, lid 
raad van bestuur GGZ Oost Brabant. “In 
het IECO combineren we de deskundig-
heid van de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) en die van thuiszorg, verpleging, 
verzorging van ouderen (Savant Zorg en 
de Zorgboog) en proberen we samen 
oplossingen te vinden voor het onbegre-
pen gedrag.” 

Onbegrepen gedrag 
We spreken van gedragsproblemen als 
de oudere zelf en/of diens omgeving het 
gedrag moeilijk te hanteren vindt. “Het 

is gedrag dat we niet direct begrijpen 
en waar misschien meerdere oorzaken 
voor zijn. Of waar juist niet direct een 
oorzaak voor is aan te wijzen”, legt Ger-
land Laureijssen, interim-bestuurder 
Savant Zorg uit. “Het ontstaat vaak als 
gevolg van diverse, verschillende facto-
ren. De behandeling ervan vraagt dus 
ook om een gezamenlijke en multidis-
ciplinaire aanpak. Met het IECO kunnen 
we dat bieden." 

Naar de cliënt toe 
Het IECO richt zich in eerste instantie 
op ambulante zorg. Dat betekent dat we 
voor diagnose en behandeling naar de 
oudere gaan ‘daar waar hij/zij woont’. Dit 
kan dus zowel thuis zijn als op één van 
de locaties van de drie organisaties. Het 
IECO maakt aan de hand van de diagno-
se een behandelplan waarmee één van 
de drie zorgorganisaties aan de slag gaat. 
“Met het IECO kunnen we ook de huisart-

sen ondersteunen als het gaat om oude-
ren met onbegrepen gedrag”, vertelt Coby 
Nogarede-Hoekstra, voorzitter raad van 
bestuur van de Zorgboog. “Met de exper-
tise van het IECO kunnen we deze oude-
ren en hun naaste(n) helpen, zodat zij in 
de eigen omgeving weer verder kunnen.” 

Pilotvorm 
Het IECO start in pilotvorm en haalt 
in deze periode gegevens op om een 
zo goed mogelijk beeld te krijgen en 
om te onderzoeken of het de drie or-
ganisaties lukt om deze cliënten in 
samenwerking de juiste zorg op de 

juiste plek te bieden. Er is tevens de 
intentie om in de  toekomst naast de 
ambulante zorg een locatie te reali-
seren waar kwetsbare ouderen met 
ernstige gedragsproblematiek tijdelijk 
kunnen verblijven voor observatie en 
behandeling. 

Gerland Laureij ssen (Savant Zorg), Anne-Marie Schram (GGZ Oost-Brabant) en Coby Nogarede-Hoekstra (de Zorgboog) 
slaan handen ineen | F De Zorgboog

www.helmondnu.nl

Geluksmoment delen 
op Nationale DonutDag 

Leger des Heils en Donut Worry Be Happy
roepen een nieuwe feestdag uit 

Samen met donutproducent Donut 
Worry Be Happy wordt traditie gekop-
peld aan het beleven van een geluk-
smomentje. Samen eten, delen, elkaar 
beter leren kennen. De donuts worden 
op deze dag door het hele land gratis 
verstrekt via de buurthuiskamers van 
het Leger des Heils.

Nationale Donutdag wordt ook in Hel-
mond gevierd. Vanuit Perron 3 (overloop 
48a in Brouwhuis) kan iedereen gezellig 
langskomen om vervolgens samen een 
donut te eten en een geluksmoment te 
delen. Je kunt je eigen donuts versieren 

en verschillende donutspelletjes spe-
len. Iedereen is welkom, maar vooral 
ouders of verzorgers met kinderen. 

‘National Donut Day’ is overgewaaid 
vanuit Amerika, waar deze dag ook 
verbonden is aan het Leger des Heils. 
Op iedere eerste vrijdag van juni wor-
den daar gratis donuts uitgedeeld. De 
traditie van DonutDag voert terug tot 
de Eerste Wereldoorlog, waar heils-
soldates van het Leger des Heils verse 
donuts overhandigden aan frontsol-
daten. De soldaten juichten de donuts 
toe en noemden de vrouwen van het 

Leger des Heils al snel ’donutmeisjes'. 
De eenvoudige donut werd een sym-
bool van alles wat het Leger des Heils 
deed om de ontberingen van de aan de 
frontlinie vechtende mensen te verlich-
ten. Tegenwoordig deelt het Leger des 
Heils in Amerika en veel andere landen 

nog altijd donuts uit tijdens noodsitu-
aties. In de samenwerking met produ-
cent Donut Worry Be Happy, staat de 
gedachte ‘happiness is only real when 
shared’ centraal. DonutDag gaat om 
samen delen. Samen met iemand uit je 
buurt een geluksmoment delen, elkaar 

beter leren kennen, onder het genot van 
een heerlijke donut. Vorig jaar organi-
seerden beide organisaties ook al een 
Donutdag. Het succes daarvan en de 
positieve reacties van het publiek liggen 
aan de basis van deze nieuwe – jaarlijks 
terugkerende – traditie.

BROUWHUIS Met het instellen van ‘Nationale DonutDag’ 
blaast het Leger des Heils op 4 juni van dit jaar een oude tradi-
tie nieuw leven in. Met name in de Verenigde Staten is ‘Donut 
Day’ een jaarlijks terugkerend fenomeen en dat wil het Leger 

ook in Nederland gaan realiseren. 

F | Shutterstock
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 26 mei t/m dinsdag 
8 juni 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

300 spaarpunten

4,99

STUNT
STUNT
STUNT

Rundvlees
kroket

16 stuks - Diepvriesspecialist16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,Normaal 6,79Normaal 6,

Mexicano en/of 
gehaktstaaf
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,Normaal 3,99 - 4, - 4,49

5,99

2 schalen
voor

Steppegras
1500 gram - Lamb Weston

Normaal 4,29

2,99

2,99

Kip of rund
Kebab
400 - 600 gram - Lekker & Anders

Normaal 4,29

Hamburger prof
30 stuks - van Reusel

Normaal 17,49

11,99

Ook
geschikt 
voor de 

BBQ

Normaal 17,

Kauwgombalbeker 
of clown ijsjes

12 - 14 stuks - van Gils

Normaal  5,Normaal  5,89 - 8,89  

25%
korting

6,67

4,42

- 8,Normaal  5,

Frikandel
20 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,Normaal 5,9999

Normaal 4,

Normaal 3,  - 4,

Normaal 4,

 - 4,

ADVERTORIAL

Het is het belangrijkste wat je hebt, je gezondheid. 
Daarom helpen we je bij De Fysioclub graag gezond 
te blijven. Zodat je fit bent, lekker in je vel zit en goed 
functioneert. Om jouw gezondheid en fitheid te 
vergroten, hebben we een aanpak ontwikkeld die zich 
richt op vier kerngebieden: beweging, voeding, mindset 
en balans. Deze kerngebieden zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en essentieel voor jouw gezondheid.

Naast onze aanpak en therapiesoorten binnen “Beter 
worden”, helpen we je gezond te blijven en je dagelijkse 
prestaties te optimaliseren. Daarom hebben we De 
Fysioclub opgericht. Zo kunnen we je beter helpen om je 
gezonde en sportieve doelen te realiseren. We focussen 
daarbij niet alleen op conditie maar kijken naar het overall 
plaatje. We hebben er verschillende abonnementen voor 
ontwikkeld, van light tot heavy.

Het mooie van een club is natuurlijk dat je er lid van kunt 
worden. Net als bij De Fysioclub. Word je lid, dan krijg 
je je eigen personal coach. Dat is iemand die alles weet 
van het menselijk lichaam en gezondheid. Samen met je 

coach stel je doelen op. ‘Ik wil meer energie overhouden.’ 
‘Ik wil lekker in mijn vel zitten.’ ‘Ik wil meedoen aan de 
Dam tot Damloop.’ Je coach stimuleert, motiveert en 
inspireert je om die doelen te halen en reikt je tips aan 
op het gebied van beweging, voeding, mindset en balans. 
Bij De Fysioclub train je in kleine groepen met veel 
persoonlijke aandacht.

Afhankelijk van je persoonlijke doelen kun je kiezen voor 
verschillende abonnementen. Net wat het best bij je 
past. Wil je toch liever een ander abonnement? Je kunt 
ieder moment up- en downgraden.

Klaar om een abonnement te kiezen? Kijk op fysioclub.
nl/gezond-blijven voor meer informatie en kies gelijk het 
abonnement dat het beste bij je past.

Gezond 
blijven

Voor advies of aanmelden voor Gezond blijven, 
neem contact op met JVDI De Fysioclub via 
085-7821616 | jvdi@fysioclub.nl | 
www.fysioclub.nl/jvdi
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Binnenkort in verkoop 

 12 hippe woningen  
op de Suytkade 

puurhelmond.nl

44 huurappartementen met ‘jongerencontract’
Woonbedrijf biedt jongeren kans op betaalbaar appartement in hartje Helmond 

CENTRUM De bouw van de 44 sociale huurappartementen 
van woningcorporatie Woonbedrijf aan de Kerkstraat Zuid in 
Helmond is gestart. Ze zijn bestemd voor jonge starters op 
de woningmarkt, die het fi jn vinden om in de levendige stad 
te wonen. Dichtbij winkels, restaurants en cafés, station en 

theater. Als alles volgens planning verloopt, zijn de woningen in 
het voorjaar van 2022 klaar. Hendriks Coppelmans Bouwgroep 

uit Uden ontwikkelde en bouwt de appartementen.

F | Stichting Woonbedrij f

Eind september start de 
verhuur van de appartementen
We verhuren de appartementen aan 
jongeren die starten op de woningmarkt, 
in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar. 
Alle bewoners krijgen een tijdelijk ‘jon-
gerencontract’, dat betekent dat je daar 
maximaal 5 jaar kunt wonen. Je be-
houdt je inschrijfduur, zodat je makke-
lijk kunt doorstromen naar een andere 
huurwoning van een woningcorpora-
tie. Woonbedrijf biedt eind september 
2021 de appartementen aan via www.
wooniezie.nl. De huurprijs (zonder 
servicekosten inclusief parkeerplaats) is 
minder dan € 633,00 per maand, dus 
huurtoeslag aanvragen is mogelijk.  

Marieke Franken, directeur Woonbedrijf: 
“Woonbedrijf realiseert aan de Kerkstraat 
Zuid goede, betaalbare huurwoningen 

voor startende jongeren in het hart van 
Helmond. Met dit appartementenge-
bouw dragen we bij aan de levendigheid 
van dit deel van het centrum en bieden 
we jongeren een mooie kans door ze een 
betaalbare woning te bieden.”

Compact appartement dicht bij 
alle voorzieningen
Het woongebouw telt straks 4 etages 
met elk 11 appartementen in 3 verschil-
lende typen. Er is een lift aanwezig. Alle 
appartementen hebben 1 slaapkamer, 
een woonkamer met open keuken, bad-
kamer en installatieruimte. Ze hebben 
vanzelfsprekend gasloze installaties en 
energielabel A++. De appartementen 
op begane grond hebben een klein ter-
ras dat uitkomt op het binnenterrein. 
De woningen op de verdiepingen erbo-
ven hebben een zogenaamd Frans bal-

kon. Dat wil zeggen dat er naar binnen 
draaiende deuren zijn, die je open kunt 
zetten. Maar er is geen balkon waar je 
op kan zitten. Op het binnenterrein 

komen parkeerplaatsen, voor elk ap-
partement 1, de fietsenberging en de 
containerruimte. Het binnenterrein is 
via een onderdoorgang met slagboom 

aan de Zuid Koninginnewal te bereiken. 
Aan de oostkant van het binnenterrein 
realiseert Hendriks Coppelmans vier 
stadsvilla’s (koop).

Stichting Hightech Helmond – de Peel 
ontwikkelt online programma tij dens de DTW

Programma tijdens DTW 
Tijdens de DTW maken basisschool-
leerlingen op een luchtige manier kennis 
met techniek en met de technische be-
drijven uit de regio. Zo gaan honderden 
leerlingen aan de slag met ‘een bedrijf 
in een doosje’ en maakt groep 5 tot en 
met 8 kennis met diverse bedrijven door 
middel van speciale hightech leskisten. 

De groepen 5 en 6 sluiten de week op 4 
juni af met de Live Tech Battle. Dit jaar 
gaan 1400 kinderen uit de regio weder-
om online de strijd aan, rechtstreeks 
vanuit het klaslokaal. Met live tech 
proefjes, leerzame topics en fantasti-
sche (techniek) prijzen en quizmaster 
Pim gaan zij een boeiende en leuke och-
tend tegemoet. 

Stichting Hightech Helmond de Peel 
In de stichting zijn 50 bedrijven en diverse 
onderwijsinstellingen verenigd om tech-
niekpromotie in de regio Helmond – de 
Peel te verbinden en uit te rollen. Manon 
Pijnenburg (Voorzitter van de Stichting en 
mede-eigenaar van de Helmondse machi-
nefabrikant AAE): “Samen maak je meer 
impact dan alle bedrijven los van elkaar. 
Het is van belang dat kinderen en leer-
lingen de juiste informatie krijgen over de 
sector techniek. Dat geldt overigens ook 
voor alle andere sectoren. Het gaat erom 
dat ze alles in overweging kunnen nemen 
en de juiste opleidings- en beroepenkeu-
zes kunnen maken. Met ons samenwer-
kingsverband en de diverse techniekac-
tiviteiten voor de jeugd zorgen we ervoor 
dat we techniek spelenderwijs en op een 

laagdrempelige manier onder de aandacht 
brengen.” Tijdens diverse online DTW 
Talks wordt verder ingegaan op het belang 
van techniekpromotie en samenwerking 
met het onderwijs. Birgit Goumans, ad-
junct directeur bij Kusters Goumans gaat 
hierover in gesprek met onder andere Het 
KOP, NXP Nijmegen en ASML. 

Vooruitblik Hotspot 2022
Op zaterdag 18 juni 2022 vindt weder-
om de jaarlijkse Hotspot plaats. Formula 
Air in Beek en Donk opent haar deuren 
voor publiek. Na twee jaar afwezigheid 
vanwege de coronamaatregelen kijken 
de aangesloten bedrijven er enorm naar 
uit om op deze dag kinderen en hun ou-
ders een inspirerende (doe)dag te bezor-
gen op techniekgebied.

HELMOND Stichting Hightech Helmond – de Peel maakt zich al jaren sterk voor techniekpro-
motie in de regio. Vanwege de coronamaatregelen zijn fysieke evenementen tijdens de Dutch 
Technology Week helaas niet mogelijk. Tussen 31 mei en 5 juni vinden de diverse activiteiten 

online plaats via www.hightechhelmonddepeel.nl en www.dutchtechnologyweek.com. 

De tij dveiling, maak er samen
met LEVgroep een feest van!

In voorbereiding op dit evenement, doen we een oproep. Een oproep aan ver-
enigingen en stichtingen om te laten weten of zij winnaars van de veiling een 
leuke klus kunnen aanbieden! En we vragen alle organisaties, profit en non-pro-
fit, om leuke gadgets, spullen, diensten of belevingen aan te bieden die geveild 
mogen worden. Zo heeft een schoonheidsspecialist en een ijssalon al laten 
weten veilingstukken aan te leveren in de vorm van een gratis behandeling en 
een lekkere ijscoupe. Daartegenover staat een grote berg goodwill, een positief 
imago en veel promotie! 

Wil jij ook iets bieden met jouw bedrijf of juist als bedrijf of vrijwilligersorganisa-
tie tijd gaan inzetten? We vertellen er graag meer over! 

Via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl kan je jouw wensen of vragen 
kenbaar maken. Je wordt dan snel benaderd om ook jouw vereniging, stichting 
of bedrijf te laten meefeesten bij de Tijdveiling!

HELMOND 2021 is het jaar van de vrijwillige inzet, dus 
tijd om hier een goed feest van te maken! LEVgroep 

organiseert voor de hele regio (Helmond, Nuenen, Son 
& Breugel, Geldrop-Mierlo, Deurne, Laarbeek, Best & 

Oirschot) een TIJDVEILING! Hier betaal je niet met geld, 
maar met tijd! Tijd die je inzet als vrijwilliger.

En je mag zelf kiezen waar!

www.helmondnu.nl
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

HELMOND Het is weer mogelijk om ritjes te 
plannen naar bijvoorbeeld familie, de super-
markt of de bibliotheek. Tot voor kort werden 
er alleen medische en sociaal noodzakelijke 
ritten gereden. Deelnemers van ANWB Auto-
Maatje kunnen vanaf nu ook weer andere rit-
ten aanvragen. 

Ook al zijn er chauffeurs en deelnemers gevacci-
neerd, er zal voorafgaand aan elke rit een gezond-
heidscheck gedaan worden. Als deelnemers klach-
ten ervaren, zal er niet gereden worden. Daarnaast 
zijn zowel de chauffeurs als de deelnemers nog 
steeds verplicht om een mondkapje te dragen ge-
durende de rit. De deelnemer moet hier zelf voor 
zorgen.  Wilt u meer informatie over ANWB Auto-

Maatje of lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden? 
Kijk dan op onze website www.levhelmond.
nl. Of neem contact met ons op. We zijn elke 
werkdag tussen 8:30 uur en 12:30 uur te berei-
ken via (0492) 751 735 of mail naar anwbauto
maatjehelmond@levgroep.nl

ANWB AutoMaatje rij dt weer!

‘ t Lupke

GEEN EK OP GROOT SCHERM? GEEN KERMIS?
VACCINEREN! VACCINEREN! VACCINEREN!

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen en misintenties 24 mei – 6 juni 2021 / week 21 en 22

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
uit dankbaarheid bgv 24e verjaardag van de priesterwijding

Donderdag 27 mei 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 29 mei
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Elly Janssen-Spikmans; Marian van den Bosch-Raijma-
kers; Rinus Raijmakers; Jantje Raijmakers;

Zondag 30 mei 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout

Donderdag 3 juni 19.00 uur Luciakerk

Zaterdag 5 juni
12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Mia van den Reek-Canters; Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Sjan Merkx vw sterfdag

Zondag 6 juni 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Noud en Nelly Meulen-
dijks-Smits; Marie-Thérèse Panhuizen; Toos Huijbers-Adelaars; André de Bruijne

www.damiaanhelmond.nl

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden 
niet gebruikt zolang de anderhalve-meter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs. 
E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 
0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30) Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

Eucharistievieringen en misintenties 29 mei – 6 juni 2021 / week 21 en 22

Zaterdag 29 mei 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 30 mei 11.00 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, 
Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, Riet Broens, Riek Vinken-van 
Bommel, Jo Verhoeven, Cor Sanders, Harry Sanders en Do Sanders- Peulen.

Zaterdag 5 juni 12.30 - 13.00 uur Aanbidding in de Trudokerk

Zondag 6 juni 11.00 uur Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard 
de Wit, Christien Coolen-van der Linden, Jac en Trees 
Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, 
Yvonne Mutsaers-Slegers, Bernard Bergkamp, Riet 
van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska Kerk-
hof-Sijmens, Jeroen Kager, Frans Schepers, Joep 
Corstens, Piet v.d. Kemenade, Arthur v.d. Boom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lieve mensen,

Wij willen u bedanken voor uw 
hartverwarmende belangstelling die 
wij hebben mogen ontvangen bij het 
overlijden van mijn lieve Tiny, onze 
trotse (bonus)vader en super opa.

Wij zijn dankbaar om te ervaren 
dat hij bij zovelen geliefd was.

Elma
Saskia en Remco, Jordy, Naomi

Delphie, Florian.
Jan-Pieter

Orthe, Willem, Fieke

WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

EASY POT 
Hangpot met 

waterreservoir, 27 cm

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

(STEK)PERKPLANTEN 
KUIPPLANTEN

GERANIUMS € 1.00

A.S. ZONDAG 
KOOPZONDAG
10.00-17.00 UUR

G E R W E N
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

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

€ 10.- per stuk

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

€ 12.- per stuk

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

€ 9.- per stuk

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

€ 11.- per stuk

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

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

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

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

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

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

ZONDAG GEOPEND 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 

GERANIUMS 
hangend en staand. Vaste lage prijs 

€ 0.95 per stuk

BACOPA, SURFINIA, 
MILLION BELLS, ETC. 

12 cm pot € 1.25 per stuk
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HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

n te koop n cursussen n kennismaking
n te koop gevraagd n te huur n vakantie
n diversen n huisdieren n personeel
n evenementen n auto’s en motoren n onroerend goed
 n woningruil n radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mikey Verspaget.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Weekkrant De 
Loop Helmond is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden.

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

n te koop n cursussen n kennismaking
n te koop gevraagd n te huur n vakantie
n diversen n huisdieren n personeel
n evenementen n auto’s en motoren n onroerend goed
 n woningruil n radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

DIVERSEN
Rolluiken, luifels, vloer-

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

FEESTJE? Div. Abraham 
en Sarah opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, 
bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of 

andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad 
leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal,  . 70
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

ONROEREND GOED
Voor woningaan-
koop-begeleiding,

uwkoopmakelaar.nl

TE HUUR
Opslag 15m2/37m3

ZZP’er, inboedel, e.d.
Helmond (M-H)
06-23803263

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, 

schilderen, beelden en 
meer gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306.

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages (bezem-
schoon). Ook voor kleine 

verhuizingen en herstelwerk-
zaamheden aan huis en tuin. 
Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306.

WWW.HELMONDNU.NL
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

GEEN FIETSEN TE KOOP?

gezocht|DL www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

Fulltime 
fi etsmonteur

liefst met ervaring.

bel of mail voor verdere info, 
vraag naar Henk

WIJ HEBBENWIJ HEBBEN
VEEL FIETSENVEEL FIETSEN

UIT VOORRAADUIT VOORRAAD
LEVERBAAR!LEVERBAAR!


