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BEZORGERS 
GEZOCHT 
Helmond -West
Boerhaavenlaan, 

Drebbelstraat, 
Eijkmanstraat, 
Snelliusstraat.

 
Suytkade/industrie

Binnendijk, 
Engelseweg, 
Middendijk, 

Rooseindsestraat.
 

Centrum
Beelstraat, 

Molenstraat, 
Penningstraat, 
Vossenstraat.

Door: Wendy Lodewijk
Wim Hof Methode
Sigrid vertelt: “De Wim Hof Methode 
leert je om te gaan met koude. Je blijft 
twee minuten in het water (dus niet hup 
erin en eruit, zoals vaak gedaan wordt 
bij de nieuwjaarsduik) en hierbij moet 
je dus je lichaam en ademhaling onder 
controle houden. Je hartslag gaat met 
een dergelijke kou flink omhoog en door 
op de juiste manier adem te halen, kun 
je deze weer wat omlaag krijgen. Een-
maal uit het water is het belangrijk om je 
lichaam langzaamaan weer op tempera-
tuur te krijgen en dat doen we met de 
zogeheten horse stance. Een oefening 

waar je jezelf gecontroleerd weer mee 
opwarmt. Het gaat bij deze training om 3 
hoofdzaken: de mindset, ademhaling en 
koudetraining. Je geeft hier je immuun-
systeem een enorme boost mee.”

Immuunsysteem verbeteren
Een verbetering van het immuunsys-
teem, dat willen we allemaal wel. Zeker 
in deze tijd van corona. Niet alleen als 
bescherming om niet ziek te worden, 
ook om sneller te herstellen. Sigrid 
merkt ook dat veel mensen, die qua 
energieniveau flink ingeboet hebben na 
corona, nu vaker op zoek zijn naar een 
manier om weer gezond(er) en fitter te 

worden. “Ik merk dat mensen zich nu 
vaker afvragen wat zijzelf voor hun ge-
zondheid kunnen betekenen.”

Hoge opkomst
Omdat een traditionele nieuwjaarsduik 
niet mogelijk was vanwege corona, 
gaf Sigrid weinig bekendheid aan haar 
WHM-nieuwjaarsduik. “Vorig jaar heb-
ben we dit ook gedaan: met een klein 
clubje mensen, dezelfde personen als 
met wie ik wekelijks een ‘duik’ maak, 
gingen we twee minuten het koude wa-
ter in om het nieuwe jaar in te luiden. 
Dit jaar wilden we dat weer doen. Een 
paar dagen voor nieuwjaar zette ik een 

berichtje op Facebook, met het idee de 
trouwe aanhang te informeren. Uitein-
delijk kwamen er wel 50 mensen naar 
Berkendonk! Toen ik uitlegde wat wij 
precies van plan waren, zag je sommige 
mensen wel bedenkelijk kijken. 

Toch hebben de meesten de uitdaging 
volbracht. We zijn met zijn allen, op 
gepaste afstand en gecontroleerd, het 
water in gegaan. Ik ben ontzettend trots, 
wat knap van iedereen! Ik zit vol euforie”, 
vertelt Sigrid enthousiast. “Er was zelfs 
een man van 82. Daar heb ik dan toch 
wel extra bewondering voor. Een mooi 
begin van 2022!”

Bikkelen in Berkendonk: op naar een gezond 2022!

Een traditionele nieuwjaarsduik zat er dit jaar niet in. Maar voor een frisse duik in het water, hoeft het voor Sigrid de Groot uit 
Deurne geen nieuwjaar te zijn. Zij zwemt elke zondag met een klein groepje mensen in het water van Berkendonk, weer of geen 

weer. En dit doet ze niet voor niets, zij is gecertificeerd instructeur van de Wim Hof Methode (WHM). Wim kennen we allemaal als 
The Ice Man. Net als Wim leert Sigrid je de koude te trotseren, door de juiste mindset én door op de juiste manier adem te halen. 

Een traditionele nieuwjaarsduik, zoals op deze foto, zat er dit jaar niet in. F | Shutterstock.
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De volledige 
vacature bekijken? 
Scan de QR-code.

Fronto�  ce en facilitair 
medewerker (m/v)

DÉ TECHNISCH OPLEIDER VAN NEDERLAND ZOEKT EEN:

Ben jij op zoek naar een afwisselende functie in de avonduren en op de 

zaterdag? Weet jij diverse facilitaire zaken uitstekend te combineren met 

fronto�  cewerkzaamheden? En word jij blij van een inspirerende en technische 

werkomgeving op de Brainport Human Campus? Dan is dit jouw kans!

ROVC TechCenter Helmond
Tunnelovenweg 4
5708 JN Helmond

Meer informatie?
Ga naar www.rovc.nl/medewerker-helmond

Sociale Teams Helmond 
staat voor je klaar

ONDERSTEUNING DICHTBIJ IN DE WIJK

Heb je hulp nodig?  
Bel 088 00 17 300 of mail 
ons: vraag@sthelmond.nl

We kijken samen wat er nodig is en zoeken een 
passende oplossing. Afspreken kan bij jou thuis 
of op een wijklocatie.

Woon je in Helmond en heb je een 
steun in de rug nodig? Worstel je 
met problemen in het dagelijks 
leven waar je zelf niet uitkomt? 
Dan kun je een beroep doen op 
Sociale Teams Helmond.

Iedereen kan bij ons terecht met 
vragen of problemen in het dagelijks 
leven. Denk aan eenzaamheid, 
werk, problemen bij opvoeden en 
opgroeien, financiën, sterker in je 
schoenen staan, ouder worden en 
sociale contacten, relaties of leven 
met een beperking.

Jij maakt onderdeel uit van het logistieke team 
van Acushnet, waar geen dag hetzelfde is.  
Klantgerichtheid, het leveren van kwaliteit en 
betrokkenheid is waar onze medewerkers dagelijks 
voor staan. Als logistiek medewerker ben je 
medeverantwoordelijk voor de operationele zaken. 
Bij al jouw werkzaamheden zijn nauwkeurigheid maar 
ook snelheid van groot belang.  

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Het verzamelen van interne orders en orderpicking
• Uitladen van containers
• Goederen in de stellingen plaatsen 
• Het verzendklaar maken van bestellingen en orders
• Het bieden van algemene logistieke ondersteuning
• Je beheerst de Nederlandse/Engelse taal 

Van ons krijg je:
• Salaris, passend bij jouw kennis en ervaring
• Een functie in dagdienst 
• Een reiskostenvergoeding bij meer dan 10 km 
 woon-werk afstand 
• Flexibele werktijden (onder schooltijden) mogelijk 
• Je bent beschikbaar tussen de 16 en 39 uur per week 

Een student of starter op de arbeidsmarkt kan ook 
solliciteren  
  
Kortom, spreekt ons bedrijf jou aan en wil je hier 
graag werken, dan zien we je jouw sollicitatie 
verschijnen in onze mailbox:  
janny_verwijst@acushnetgolf.com 
voor info 0492-505011

INKOMENDE GOEDEREN OF 
PICK PACK MEDEWERKER

Acushnet is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en distribueren van golfproducten. 
We produceren twee van de meest gerespecteerde merken in golf: Titleist voor golfballen en FootJoy voor 

golfkleding. In Helmond staat het distributiecentrum van Acushnet Nederland B.V.

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

land, is er altijd één bij jou in de buurt. Al 

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

vacature@fonville.nl  •  0524 - 512 053  •  www.werkenbijfonville.nl

Bekijk de vacature op: www.werkenbijfonville.nl/vacatures

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen



3vrijdag 7 januari 2022de loop weekkrant HELMOND

Hints- Hints- && Prinseroaje Prinseroaje

Wie wordt Prins Briek XLIX?Wie wordt Prins Briek XLIX?
Máárrr.. wa fijnMáárrr.. wa fijn.!.! Iedere week een nieuwe hint opIedere week een nieuwe hint op

www.keiebijters.nlwww.keiebijters.nl
Speel mee en maak kans op mooie prijzen!Speel mee en maak kans op mooie prijzen!

Daarom heeft de wijkraad besloten om 
wel alvast de Mierlo-Houtenaar 2021 
bekend te maken, de uitreiking zal later 
plaatsvinden. Andere genomineerden 
waren Ellis Hagen en Joyce Kuijpers. 
Genomineerde groeperingen zijn: Vrij-
willigers van de Geseldonk, Stichting 
Herdenkingsmonument Mierlo-Hout en 
de EHBO-vereniging Mierlo-Hout. 

Leo van de Laar was enorm blij en heel 
gelukkig, toen hem het nieuws ter ore 
kwam. “Ik dacht eerst: dat zal toch niet 
waar wezen, is het écht? Maar toen ik 
hoorde dat ik was verkozen tot Mier-
lo-Houtenaar 2021, dacht ik: ja, dit is 
toch de waardering voor 55 jaar vrijwil-
ligerswerk. Het verenigingsleven is mijn 
hele leven belangrijk geweest.”

Samen met zijn partner Mimie over-
dacht hij zijn lange staat van dienst bij 
diverse verenigingen. “Ik ben in 1960 
als tamboer lid geworden van Gilde Sint 
Antonius Abt. Ik kom uit een echte gil-

defamilie: mijn broer werd zeven keer 
koning en mijn vader vijf keer. Ik heb met 
de optocht meegelopen als patroonhei-
lige en momenteel al weer jarenlang 
gildeheer.” Ook de carnavalsvereniging 
De Houtse Kluppels gaat hem erg aan 
het hart. Hij viert dit jaar zijn 55-jarig 
lidmaatschap en is 35 jaar Erekluppel. 
Hij is medeorganisator van de senioren-
middag en is de initiatiefnemer van de 
kletsavonden, waar hij zelfs in 1968 de 
ton betrad. Hij zit in de commissie op-
tochten en is elke zaterdag te vinden bij 
de oud-papier-verzamelplek. 
“Ja, samen met de andere commissie-
leden, het zorgt voor extra inkomsten 
voor de vereniging.” Ook is hij al 43 
jaar beschermheer bij fanfare Unitas, 
nu muziekvereniging Unitas, waar hij 
samen met de andere beschermheren 
zorgt voor extra financiële armslag bij 
de vereniging. De Zonnebloem in Mier-
lo-Hout kan ook al jaren rekenen op zijn 
hulp. “Ja, meestal autorijden. Dan ie-
mand hierheen brengen en vergeet niet 
de Boemeltocht die we jaarlijks voor de 
Zonnebloem reden. Een rondrit en na 
afloop een gezellig etentje voor ieder-
een.”

Leo beschikt dus over een lange staat 
van dienst. Dat blijkt ook wel uit de woor-
den van degene die hem nomineerde 
als Mierlo-Houtenaar. Hij schreef een 
A4 vol met informatie en sloot af: ‘In-
dien u meer relevante informatie nodig 
hebt dan hoor ik dat graag want over de 
verenigingscarrière van Leo kan ik wel 
enkele A-viertjes volschrijven.’

Mierlo-Houtenaar 2021 Leo van de Laar 

Leo van de Laar is Mierlo-Houtenaar 
2021. F | Anja Donkers-de Vries.

MIERLO-HOUT Leo van de Laar is bekendgemaakt als Mier-
lo-Houtenaar 2021. Opnieuw kon deze onderscheiding niet 

worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
van de Wijkraad Mierlo-Hout. 

De hier afgedrukte foto van een aantal 
leden van de Raad van Elf van de Keie-
bijters toont hen in de Heistraat tijdens 
de optocht van 18 februari 1980. De 
Heistraat was in die tijd dé winkelstraat 
van Helmond en dat kon je elk jaar zien 
aan de enorme mensenmassa tijdens 
de voorbijtrekkende carnavalsoptocht. 
We zien hier onder meer Henk Hout-
hooft, die later de rol van veldwachter 
Jan den Bok zou spelen, Rob Stockx, 
later voorzitter van de Commissie Bui-
tengebeuren en Jan Duyvelaar die later 
directeur werd van Theater Speelhuis. 

De Keiebijters hadden bij het begin in 
1963 wel al een carnavalsburgemeester 
in de persoon van Ton van Thiel, maar 
nog geen veldwachter als ordebewaker. 
Het toen al 15 jaar bestaande CV OLUM 

wél, namelijk Theo van Will. En de grote-
re en rijkere stadsclub slaagde erin om 
hem ‘voorgoed te lenen’ van de Olum-
mers. Voor de figuur van veldwachter 
werd teruggegrepen op een historische 
persoon die 100 jaar eerder in de stad 
de orde bewaakt had: de onverschrok-
ken Jan van Bokhoven met forse baard, 
alias Jan den Bok, een reus van een ke-
rel. Daar ging je niet mee lachen!

Jan had onder meer tot taak tweemaal 
per dag de klok en het carillon van de 
Sint Lambertuskerk, toentertijd de énige 
kerk in de stad, op te winden. Boven in 
de klokkentoren had hij een prachtig uit-
zicht over stad en omgeving, hij zag de 
treinen rijden en de schepen in de Knaal 
voorbij varen. En ondertussen liet hij 
zich de jenever goed smaken, want hij 

had altijd een kruikje Bols bij zich. Bo-
vendien kon hij vanuit de toren met een 
verrekijker de stropers observeren die in 
de Wissen op Binderen vallen hadden 
gezet. Hij wist waar ze zaten, want Jan 
was vroeger zelf stroper geweest. En 
had hij iemand eenmaal in de smiezen, 
dan haastte hij zich naar de Wissen om 
de stroper in de kraag te vatten. 

Bij de huidige Keiebijters wordt Jan den 
Bok de laatste jaren vertolkt door John 
van Dijk, daarvóór een jaar of vijftien 
door Frank Coolen en daar weer voor 
vele jaren door Henk Houthooft, op 
de foto tweede van links. Tweede van 
rechts is Jan Duyvelaar en derde van 
rechts met bril Rob Stockx.

Leo de Bruyn.

Carnaval in Helmond – Keiestad (8)
F | Archieffoto.

Vroeger maakte de Helmondse carnavalsoptocht een grotere lus door de stad dan tegenwoordig. 
De start was op de President Rooseveltlaan en vervolgens kwam de stoet via Steenweg, 

Watermolenwal, Marktstraat, Binderseind, Heistraat, Pastoor van Leeuwenstraat en 
Molenstraat weer terug op de Wal en de Markt voor de ontbinding.

Bewoners konden gedurende een 
maand enveloppen inleveren met daarin 
bonnen van inkopen die in het winkel-
centrum zijn gedaan. De prijsuitreiking 
van de decemberactie in winkelcen-
trum Brandevoort  werd op woensdag 
29 december verricht. De 16 winnaars 
hebben allemaal persoonlijk bericht ge-

kregen en kunnen hun prijs in de winkel 
van ZUS ophalen.

Deze wedstrijd leverde enorm veel en-
veloppen op waaruit 16 winnaars wer-
den gekozen. De hoofdprijs was voor de 
heer Stuurwold, hij won waardebonnen 
ter waarde van 500 euro, vrij te beste-

den bij alle winkels in winkelcentrum 
Brandevoort. 

Alle winnaars hartelijk gefeliciteerd na-
mens alle winkeliers en veel plezier met 
jullie prijzen!

Winnaars decemberactie Winkelcentrum Brandevoort
BRANDEVOORT Ondanks de maatregelen waar veel winkeliers in Winkelcentrum Brandevoort 
momenteel mee te maken hebben, wilde de winkeliersvereniging de decemberactie doorgang 

laten vinden. De winkeliersvereniging wilde zo een lichtpuntje zijn voor alle bewoners in de wijk 
tijdens deze, voor veel mensen, lastige tijd. 

WWW.HELMONDNU.NL
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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

Schema Grondstoffen Inleverpunt (GRIP)
en klein chemisch afval (kca)
MAANDAG 17 JANUARI 2022

Brouwhuis 
Peeleik - Trambaan (De Loop) 09.00 uur - 10.00 uur
Amer (parkeerplaats bij het spoor) 10.15 uur - 11.15 uur

Hoogeind 
Montgomerystraat  12.45 uur - 13.45 uur

Helmond Oost 
Chrysantstraat 14.00 uur - 15.00 uur
Barentzpark (parkeerplaats Swift-Helmond) 15.15 uur - 16.15 uur 

Brouwhuis (avond) 
Amer (parkeerplaats bij het spoor) 17.45 uur - 18.45 uur

DINSDAG 18 JANUARI 2022

Helmond Oost 
Smirnoffstraat (tussen Straakvense Bosdijk en Plesmanlaan) 09.00 uur - 10.00 uur 

Binnenstad 
Advocaat Botsplein (parkeerplaats Lidl) 10.15 uur - 11.15 uur
Ameidewal 11.30 uur - 12.30 uur
Dijksestraat (parkeerterrein Leonardus kerk) 14.15 uur - 15.15 uur 

Helmond Oost 
Braakse Bosdijk (parkeerplaats de Braak) 15.30 uur - 16.30 uur

Binnenstad (avond) 
Advocaat Botsplein (parkeerplaats Lidl) 17.45 uur - 18.45 uur

WOENSDAG 19 JANUARI 2022

Warande 
Bachlaan (ter hoogte van Vivaldilaan) 09.00 uur - 10.00 uur
Aletta Jacobsplein (ter hoogte van nummer 16) 10.15 uur - 11.15 uur 

Helmond-West 
Arbergstraat (tegenover speeltuin Helmond-West) 11.30 uur - 12.30 uur 

Stiphout 
Citroenvlinder (tussen Gasthuisstraat en Vuurvlinder) 14.15 uur - 15.15 uur 
Janssenstraat (omgeving Van der  15.30 uur - 16.30 uur
Brugghenstraat) 

Warande (avond) 
Aletta Jacobsplein (ter hoogte van nummer 16) 17.45 uur - 18.45 uur

DONDERDAG 20 JANUARI 2022

‘t Hout 
Mierloseweg (parkeerplaats Calsstraat) 09.00 uur - 10.00 uur
Janssen en Fritsenplein (parkeerplaats Jan Linders) 10.15 uur - 11.15 uur
Wilgehoutstraat (parkeerplaats R.K.S.V. Mierlo-Hout) 11.30 uur - 12.30 uur

Brandevoort 
Drie Eikenbeemden (parkeerplaats Sportpark Brandevoort) 14.15 uur - 15.15 uur
Statenlaan (parkeerplaats Vaartsestraat) 15.30 uur - 16.30 uur 

‘t Hout (avond) 

Janssen en Fritsenplein (parkeerplaats Jan Linders) 17.45 uur - 18.45 uur 

VRIJDAG 21 JANUARI 2022

Helmond-Noord 
Nieuwveld (parkeerplaats Dansschool Reniers) 09.00 uur - 10.00 uur

Dierdonk 
Ockenburghpark (ter hoogte van nummer 15) 10.15 uur - 11.15 uur 
Sandenburglaan (tussen Varennadreef en Berkenheuveldreef) 11.30 uur - 12.30 uur

Rijpelberg 
Sportcomplex de Rijpel (Rood-Wit ‘62) 14.15 uur - 15.15 uur
Berkendonk (bosrand bij kruising Gelderlandhof) 15.30 uur - 16.30 uur 

Helmond-Noord (avond) 
Nieuwveld (parkeerplaats Dansschool Reniers) 17.45 uur - 18.45 uur

Van 17 tot en met 21 januari rijden de 
GRIP-wagen én kca-bus tegelijk door 
Helmond
Vanaf maandag 17 januari rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de 
kca-bus tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval voor 
het GRIP als voor klein chemisch afval inleveren. De wagens staan elke dag op 
verschillende plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een bezoek 
aan het GRIP en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal kunt 
inleveren. 

Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden 
van afval. Uit bewonersonderzoeken blijkt dat de afstand naar de milieustraat 
voor inwoners te ver is. En dat ze daardoor hun afval minder goed scheiden. Vaak 
gaat het om kleine hoeveelheden afval die nu in de restafvalcontainer of in een 
vuilniszak belanden en dat is niet de bedoeling. Bij het GRIP kunt u verschillende 
afvalsoorten kwijt waarvoor u anders naar de milieustraat zou moeten.

Een boodschappentas vol afvalsoorten gratis afgeven bij het GRIP
Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s (geen klein chemisch afval: afval zoals cartridges, 
 verf, lampenolie, afgewerkte motorolie wordt niet geaccepteerd bij de 
 GRIP-wagen)
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 
 spiegel).

Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. 
Een bezoek aan het GRIP is alleen voor Helmondse inwoners. Bedrijven zijn zelf 
verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.

Klein chemisch afval zoals batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren
Heeft u thuis nog klein chemisch afval? Wij komen naar uw wijk om het op te 
halen! Bij de kca-bus kunt u onder andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen, 
cartridges en verfproducten gratis inleveren. 

Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan van maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 
januari elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het rondreisschema 
in DeAfvalApp en op www.helmond.nl. 

Let op: Het schema is onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen. 
Houd hiervoor DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl) in de gaten. DeAfvalApp is gratis 
te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 11 januari, 25 januari 
en 8 februari. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.
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Inzameling kerstbomen: 
10 januari tot en met 14 januari
In de week van maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag de inzameldienst de 
kerstbomen in uw straat ophaalt.

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• maximale lengte 2,5 meter;
• aangeboden zonder versiering en pot;
• aangeboden aan de straat (openbare weg).

Woont u in hoogbouw of in De Veste? Zet uw kerstboom aan de openbare weg. 
Bij de Veste kan dat bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier opgehaald wordt. Bied uw kerstboom niet in de verzamelvoorzieningen 
of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de kerstbomen kan daar niet 
komen.

Online op de koffie bij de wethouder in 
januari 
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 12 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans.
• Dierdonk en Helmond-Noord: woensdag 19 november van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder Van den Waardenburg. 
• Helmond-West: donderdag 20 januari van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk. 
• Brandevoort: donderdag 20 januari van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk.
• Centrum: maandag 24 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van de Brug.
• Stiphout-Warande: donderdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug.
• Brouwhuis en Rijpelberg: donderdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Harijgens.
• Binnenstad en Helmond-Oost: maandag 31 januari van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder De Vries. 

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, uw 
e-mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de 
Teams-vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering. 
U kunt zich uiterlijk tot 17.00 uur (op de werkdag voorafgaand aan het spreekuur) 
aanmelden. 

Bekendmakingen

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

Lindehof 32 24-12-2021 legaliseren dakraam voorzijde 6577303

Elbeplantsoen  24-12-2021 bouwrijp maken van de openbare ruimte  6613963

  tbv 20 woningen 

Markt 12 28-12-2021 vestigen distilleerderij 6305291

Bakelsedijk 32 27-12-2021 maken aanbouw aan aanbouw 6592481

Lucas Gasselstraat (25) 28-12-2021 oprichten woning (tweekapper) 6621353

De Kromme Geer 28 29-12-2021 vergroten woning en verbouwing  6622781

  garage tot praktijkruimte 

Gasthuisstraat 17 29-12-2021 vergroten woning (wijzigen in bungalow) 6622967

Liverdonk, kavel L 71 30-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6445839

Liverdonk, kavel L 66 30-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6265347

Meijerijhof 22 31-12-2021 plaatsing dakkapel (voorgevel) 6625719

Liverdonk, Coppesdonk,  31-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6544569

kavel L 65 

President Rooseveltlaan 4 30-12-2021 oprichten 5 appartementen 6625399

 

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

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

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

Vlierdensedijk 101 27-12-2021 plaatsen van woonwagen 6337989

Markt 12 28-12-2021 vestigen distilleerderij 6305291

Lindehof 32 28-12-2021 legaliseren dakraam voorzijde 6577303

Zwanebloemsingel 68 28-12-2021 maken uitweg 6508785

Marslaan 86 16-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6367809

  (kamerbewoning) 

St. Annaplein 12 28-12-2021 ontheffing bestemmingsplan  50740714

  (kamerbewoning) 

Peerke Klinkstraat 3 27-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50735469

  (kamerbewoning) 

Cortenbachstraat 130  30-12-2021 verbouwen begane grond naar 6307869

en 130A, Mierloseweg 93A   4 appartementen

en 3e Haagstraat 108A

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Kanaaldijk Zuid-West 07-01-2022 strijdig gebruik, verplaatsen sluis 8 5974581

(Sluis 8)

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 7 januari 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak 

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

Zienswijzen indienen

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

naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, 

p/a Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. 

U kunt hiervoor bellen naar 14 0492. 

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

Bruhezerweg 27 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6364581

  (kamerverhuur) 

Johannes Vermeerlaan 74 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6376287

  (kamerverhuur) 

Adriaen Brouwerstraat 6 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6415119

  (kamerverhuur) 

Margrietlaan 69 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417187

  (kamerverhuur) 

Astronautenlaan 150 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6418929

  (kamerverhuur) 

Mierloseweweg 313 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6395845

  (kamerverhuur) 

Generaal Snijderstraat 48 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417275

  (kamerverhuur) 

Van Meelstraat 11 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417479

  (kamerverhuur) 

Mierloseweg 323 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50743127

  (kamerverhuur) 

Pastoor Elswijkstraat 32 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6390585

  (kamerverhuur) 

Mercuriuslaan 74 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6399447

  (kamerverhuur) 

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 6 januari 2022

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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 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 

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 12 januari

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

ACTEUR • AFSLACHTEN • AGITEREN • AQUAREL • CROUTON
DOORDACHT • ERAAN • ERMEE • GRAZEN • JARIG • KEGELEN
LOKET • MASSEUSE • NAGELLAK • OPDAT • PANTY • PLAATS

ROTAN • SCENARIO • STANDJE • STORMVOGEL • SUIKER • TIPPEN 
TOTDAT • TRILJARD • TROON • VERBREDEN • VERFOEIEN

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

N A G E L L A K E G E L E N A
E V R T R I L J A R D D E E G
T E L E G O V M R O T S M I I
H R R R K C I Y A G U T R E T
C B O E U I R Q T E R A E O E
A R T O R E U O S N J A F F R
L E J D N A T S U T A L Z R E
S D O O R D A C H T I P P E N
F E B E A M U N A T O R I V N
A N L T A D P O I R A N E C S

Winnaar week 51: Ingrid Brakels  •  Oplossing week 51: VACUUM

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Leisa (7 maanden) lijkt een beetje op een zwart-wit 
koetje, met grappige vlekjes op haar neus. Ze is in 
korte tijd getransformeerd van een bang, wild kitten 
naar een knuffelkont. Leisa is nog niet haantje de 
voorste en wil nieuwe mensen eerst even bekijken 
en besnuffelen. Is ze echter om, dan is het knuffel-
tijd met veel kopjes en gespin. Als ze aandacht wil, 
miauwt ze. Je kunt dan hele gesprekken met haar 
voeren.

Leisa houdt naast knuffelen ook van spelen. Balle-
tjes en hengeltjes vindt ze erg leuk. Ze is gewend 
aan andere katten, kinderen en konijnen!
Dit lieve, verlegen meisje zoekt een thuis waar ze 
rustig kan wennen. Ze wil graag naar buiten en een 
andere kat vindt Leisa heel gezellig.

Wij zijn ook nog op zoek naar gastgezinnen voor de 
grote aantallen binnenkomende kittens.

Dier van de Week: Leisa
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Als je terugkijkt op de afgelopen periode 
dan valt het op dat veel collega’s de rit 
niet afmaakten. Natuurlijk moet ieder-
een zijn of haar eigen keuze maken en 
is de toekomst soms zo ongewis. Zo 
heeft oud-raadslid Mohammed Chahim 
nu een mooie functie in het Europees 
Parlement. Ondanks dat ik het politiek 
inhoudelijk niet altijd met hem eens ben, 
ben ik trots dat we een Helmonder daar 
gezeteld hebben. De anderen die uit 
de raad zijn gestapt, zijn of verhuisd of 
gestopt vanwege persoonlijke redenen. 
 
Ik heb er meer moeite mee als bestuur-
ders hun klus niet afmaken. Zo was eer-
der al VVD-wethouder Jos van Bree ge-
stopt om als burgemeester aan de slag 
te gaan in Geldrop-Mierlo. Hij kreeg in 
Helmond vrijstelling om in Heeze te blij-
ven wonen, maar voor zijn burgemees-
tersfunctie was hij wel ineens bereid om 
te verhuizen. Jammer dat hij zijn klus in 
Helmond niet heeft afgemaakt. Maar de 
recente overstap van GroenLinks-wet-
houder Antoinette Maas slaat echt alles.  

Maas was de personificatie van de ver-
kiezingswinst in 2018. Ze haalde maar 
liefst 2312 stemmen. Daarmee was 
ze in haar eentje goed voor ongeveer 
3 volle raadszetels. Vertrouwen van 
de kiezer waar je niet lichtzinnig mee 
moet omgaan. Begin juli was haar af-
scheid en respecteerden we nog dat ze 
koos voor haar gezin in plaats van haar 
ongeremde lokale ambities. Om vervol-
gens nog geen half jaar later doodleuk 
aan de slag te gaan in Land van Cuijk, 
nota bene in exact dezelfde functie.  
 
Eerder beloofde Maas plechtig dat haar 
verhuizing naar die gemeente geen rol 
speelde, ook omdat de bouw van hun 
woning pas in de volgende raadsperio-
de zou zijn afgerond. Inmiddels heeft ze 
haar intrek echter al genomen en zijn de 
verkiezingen nog maanden weg. Maas 
accepteerde haar nieuwe functie op het 
moment dat we als gemeente niet alleen 
kosten voor haar wachtgeld maakte, 
maar óók voor haar tijdelijke vervanger. 
Terecht dat mensen daar schande van 

spreken, als bestuurder dien je verant-
woordelijkheid te nemen. Maar, om het 
positief af te sluiten: als je het eigen 
belang boven het stadsbelang stelt, dan 
kun je inderdaad beter ergens anders 
gaan werken. 

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Martijn Rieter: Overstap wethouder ongeloofwaardig?! 

29 maart 2018 werd de Helmondse gemeenteraad geïnstalleerd. La-
ter volgde het college met 2 wethouders van buiten Helmond. Ik blijf 
daar moeite mee hebben. Deze wethouders waren niet verkiesbaar 
en het is een diskwalificatie naar andere Helmondse kandidaten. 

Afijn, deze 6 wethouders spraken de belofte uit om 4 jaar lang voor 
Helmond aan de slag te gaan.

Over ongeveer drie maanden kunnen de inwoners van deze gemeenten eindelijk kie-
zen voor échte verandering. Voor inspraak; voor een open en vrije samenleving. FVD 
stelt namelijk als enige partij een fundamenteel andere visie tegenover die van de 
gevestigde kartelpartijen. Er valt tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 
op 16 maart dus voor het eerst écht iets te kiezen. 

Gemeenten waar FVD zal deelnemen aan de verkiezingen:
Groningen Emmen Den Haag Beverwijk Maastricht
Westerkwartier Apeldoorn Westland Haarlem Sittard-Geleen
Leeuwarden Nijmegen Zoetermeer Tilburg Venlo
Sud-West Ede Alphen aan den Rijn Eindhoven Heerlen
Fryske Marren Arnhem Dordrecht Den Bosch Vlissingen
Achtkarspelen Epe Alkmaar Helmond Middelburg
Enschede Doetinchem Amsterdam Roosendaal Sluis
Hengelo Tiel Edam-Volendam Meierijstad Almere
Almelo Utrecht Velsen Oss Lelystad
Hoogeveen Rotterdam Haarlemmermeer Breda Urk

FVD wil:
- Afschaffing van de buitenproportionele coronamaatregelen, 
 samenleving weer vrij: geen ‘testsamenleving’, geen prikbussen en 
 geen inzet BOA’s om de discriminerende QR-code te handhaven
- Niet meewerken aan de Sustainable Development 
 Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen)
- Invoering van een lokaal referendum om de democratie te herstellen
- Veiligheid waarborgen: geen AZC’s 
- Woningen blijvend voorzien van betrouwbare, betaalbare 
 energie, door ze niet gedwongen van het gas te halen
- Beschikbare ruimte in de gemeente ten goede 
 laten komen aan de huidige bewoners
- Niet aan windmolenparken en zonneweides

Blijf op de hoogte van de FVD-ontwikkelingen! 
Steeds meer mensen komen in verzet en steunen FVD. Ze weigeren mee te gaan in 
de corona-repressie en kiezen voor vrij-
heid. Met bijna 60.000 leden gaan we 
een fantastische campagne tegemoet! 
Volg FVD op Instagram en Facebook om 
daarvan op de hoogte te blijven.

FVD doet mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen in 2022!

Na een intensieve selectieperiode kan Forum voor Democratie 
vol trots aankondigen dat de partij in 50 verschillende gemeenten 

mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022! 

De liberalen schrijven dit in hun nieuwe 
verkiezingsprogramma ‘Sterker verder’. 
Ruimte voor extra hectares bedrijven-
terrein is volgens de VVD voorhanden 
aan de zuidoostkant van Helmond in de 
richting van Asten en de A67.

De inspanningen van de VVD zijn een 
hart onder de riem van het Helmondse 
bedrijfsleven. Volgens BZOB-parkma-
nager Frits Rutten is er in de regio vraag 
naar tussen de 100 en 125 hectare voor 
werklocaties in de zogeheten maakin-
dustrie. De behoefte zit voor het over-
grote deel in Helmond, zo’n 70 hectare. 
Veel bedrijven in de regio zijn toeleveran-
ciers van automotive en technologische 
bedrijven zoals Nedcar en ASML. “Tot 
dertig hectare zouden we bij wijze van 

spreken morgen al kunnen verkopen. 
Bedrijven staan in de rij”, aldus Rutten.

Parkeerplaatsen
Een andere wens van VVD Helmond is 
om definitief werk te maken van betaal-
de parkeervoorzieningen voor vracht-
wagenchauffeurs. 
Deze moeten een eind maken aan de 
overlast die overnachtende chauffeurs 
Helmond bezorgen. Het gaat hierbij on-
der meer om zwerfafval en in de berm 
geparkeerde trucks. 
Per etmaal gaat het om dertig tot vijftig 
vrachtwagens, in het weekend vaak 
meer. Chauffeurs op doorreis parkeren 
hun vrachtwagen dikwijls op plekken 
die zijn bedoeld voor collega’s die in Hel-
mond wonen.

VVD-lijsttrekker Theo Manders: “Onze 
stad kent veel (internationaal) logistieke 
bewegingen. Het is voor chauffeurs niet 
altijd mogelijk om te parkeren op het 
terrein van hun opdrachtgevers. Daar-
om willen we op een bedrijventerrein 
betaalde, veilige parkeerplaatsen reali-
seren voor het beroepsgoederenvervoer. 

Uiteraard met de daarbij horende basis-
faciliteiten zoals toiletten en douches.”
Ook parkmanager Rutten meent dat een 
dergelijke voorziening in een behoefte 
voorziet. “Op een steenworp afstand 
wordt er immers ook al druk gebruik 
gemaakt van parkeerplaats Nobis langs 
de A67. “

VVD Helmond blijft streven naar 
‘harmonieuze’ uitbreiding BZOB

F | Theo Manders.

HELMOND VVD Helmond wil na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van maart 2022 blijven streven naar uitbreiding van Bedrij-
venterrein Zuidoost Brabant (BZOB). De gestagneerde plannen 
hiervoor zouden van de grond moeten komen in harmonieuze 

samenhang met woningen en natuur.
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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 5 januari t/m dinsdag 
18 januari 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

100 spaarpunten

4,49

Erwten- of 
goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 4,59 

Dikke of dunne 

Frites 
2 kilogram - Farm Frites

Normaal 4,49

3,49

Gebakken 
 lekkerbekjes
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,69

6,99

2 emmers
voor

voor
Frituur, Airfryer
en Koekenpan

voor
Frituur

4,99
STUNT 
STUNT 
STUNT

Rundvlees of goulash
Kroketten

16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,95 

2,99

Alle  varianten 
groenten van het merk 

 Diepvriesspecialist 
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal 1,79 - 2,49 - 2,89 - 2,99

pick
& mix

2+1
GRATIS

Orientaalse 
Bami of nasischijf 

4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,89 - 3,99

voor
Frituur

Mini 
 loempia’s

36 stuks - Dorada

Normaal 2,79 

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

voor
Frituur

TV programma’s voor 55 plussers
Met informatie, cultuur, amusement, muziek en bewegen

dagelijks te zien bij      Dit is Helmond

10.00, 14.00, 18.00 en 19.00 uur 10.00, 14.00, 18.00 en 19.00 uur 

Helmonds Goud en Helmond in beweging is een initiatief van de werkgroep Aandacht voor Ouderen

10.15, 14.15, 18.15 en 19.15 uur 10.15, 14.15, 18.15 en 19.15 uur 

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

3 m3 6 m3 9 m3 9 m3 15 m3
220x170x100 350x170x100 350x180x170 350x180x190

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

                            VanKaathoven.nl
Wilt u een afvalcontainer huren, zodat u zelf uw afval niet hoeft af te voeren, dan 
bent u bij Van Kaathoven in Beek en Donk aan het juiste adres.  Wij hebben 
containers vanaf 3m3 tot 15m3. Op aanvraag leveren wij ook grotere containers.

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

All-in prijzen incl. btw
Incl. 3 weken huur gratis
v.a. 3 weken huur € 3 /werkdag

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 190 € 190 € 230
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 175 € 240 € 290 € 290 € 340
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

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

V ISSPEC IAL I TE I TEN

500 GRAM 
VIS-ROERBAK

200 GRAM 
ZALMSALADE

2 VIS- SLAATJES

Nu voor €15.95Van 25.75 
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De mondharmonica behoeft eigenlijk 
geen uitleg, want iedereen kent het 
aangename en zeer karakteristieke ge-
luid van dit muziekinstrument. Of dit 
nou het melancholische geluid van een 
Chromatische harmonica, alom bekend 
door het prachtige spel van Toots Thie-
lemans, een popsong zoals bij de intro 
van ‘the piano man’ van Billy Joel of het 
scheurende geluid van een bluesharp 
betreft, we herkennen het uit duizen-
den. Maar, wist je dat er ook akkoorden 
en bas-mondharmonica’s zijn die, sa-
menspelend in een orkest, een heel an-
dere muzikale wereld van dit instrument 
kunnen laten horen? Oftewel de mond-
harmonica kent een grote diversiteit aan 
muzikale klanken. 

Zou je graag willen kennismaken met 
de mondharmonica? Grijp dan je kans: 
vanaf 1 februari 2022 starten we weer 
op de dinsdagavonden van 18.30-19.30 
uur met een introductie-lesgroep. Onze 
muzikale docente Viola Barends (AMV 
schoolmuziek) neemt je mee op ontdek-
kingstocht naar de mogelijkheden van 
de mondharmonica. Het mooie van dit 
instrument is dat je al binnen vijf minu-
ten je eerste liedje speelt.

Maar…. vergis je niet, het is ook een ‘ge-
woon’ muziekinstrument zoals alle an-
dere muziekinstrumenten. Oftewel, de 

mogelijkheden van de muzikale leerweg, 
waaronder bijvoorbeeld ademtechnie-
ken, klankvorming, geluidseffecten, 
muziek theorie enzovoorts, zijn eigenlijk 
oneindig en leveren een prachtige ont-
dekkingstocht. Het mooie hierbij is dat 
je zelf bepaalt welke muzikale richting je 
hierbij op wilt gaan.

Tijdens de introductielessen doorlo-
pen we al spelend de diversiteit van 
de mondharmonica. Zo komen onder 
andere volksliedjes/kampvuurliedjes, 
country, Keltisch en blues aan bod, 
maar ook hedendaagse (pop)muziek. 
Je maakt kennis met de diverse soorten 
mondharmonica’s en je krijgt uitleg hoe 
je de kwaliteit van een mondharmonica 
kunt beoordelen. Wil je na de introduc-
tielessen (februari-juli 2022) verder je 
eigen muzikale richting ontdekken, kun 
je natuurlijk ‘geruisloos’ doorstromen 
in een van onze lesgroepen. Een eigen 
mondharmonica in de toonsoort C kan 
hiervoor gebruikt worden, maar wil je 
een nieuwe mondharmonica aanschaf-
fen en heb je vragen wat hierbij verstan-
dig is, dan adviseren wij je natuurlijk 
graag.

Deze introductie-lessen kosten 25 
euro per maand en aanmelden kan via 
e-mail: mondharmonica.helmond@
gmail.com. Deelname is vanaf 12 jaar. 

Zijn er nog vragen, bel dan gerust even 
met Rianne: 06 – 18 01 88 62.
Wat betreft de Helmondse Mondhar-
monica Vereniging: HMV is in 1990 
opgericht en bestaat uit een gezellige 
club met leden van alle leeftijden. De 
vereniging heeft onder andere een ‘lied-
jes’-lesgroep waar een breed scala aan 
muziekgenres wordt gespeeld. De term 
‘kampvuurliedjes’ is dan een veelge-
hoorde kreet, maar doet eigenlijk geen 
eer aan de diversiteit van de liedjes. Het 
orkest speelt een meerstemmig reper-
toire met daarin chromatische-, bas- en 
akkoorden-mondharmonica’s. Je kan je 
voorstellen dat het samenspel hiervan 
een fraai muzikaal schilderij geeft. En 
dan zijn er nog de bluesgroepen 1 en 2 
waarbij deze muziekstijl ‘the blues’ in 
al zijn facetten verder wordt uitgediept. 
Normaliter is er elke woensdagavond les 
in het Wijkcentrum Westwijzer, Corten-
bachstraat 70 in Helmond. Maar naar 
gelang de geldende coronamaatregelen 
kunnen de lessen ook via Skype (video-
bellen) worden gegeven.

www.helmondse-
mondharmonica-vereniging.nl

2022 start introductielessen mondharmonica
HELMOND Altijd al mondharmonica willen (leren) spelen? De Helmondse Mondharmonica 

Vereniging organiseert van februari tot en met juli 2022 introductielessen.

Tijdens de vorige verkiezingen wist 
Helder Helmond 3 raadszetels en 2 
commissiezetels te behalen. Met de 
stijgende populariteit van lokale partij-
en en de roep om vernieuwing binnen 
de Helmondse politiek zijn we met uw 
steun in staat in 2022 het verschil te 
gaan maken.

Wij stellen onze kandidaten graag uitge-
breid aan u voor via onze website, social 
media en via de schrijvende pers. 
Volg ons op www.helderhelmond.nl 
www.facebook.com/helderhelmond 
www.instagram.com/
helder_helmond.

1. Louis v.d. Werff 
Dierdonk - 68 jaar - docent middelbaar 
onderwijs (gepensioneerd) 

2. Martijn Rieter 
Binnenstad-Oost - 28 jaar 
- projectleider sport 
3. Alexandra Koolen-v.d. Zee 
Helmond-Noord - 46 
jaar - verzorgende IG 

4. Willem Boetzkes 
Stiphout/Warande - 37 jaar - 
logistiek vastgoedmanager 

5. Stefanie Brugmans- Aarts 
Binnenstad-Oost - 36 jaar 
- zelfstandig ondernemer 
(compressietherapeut) en docent 

6. Gerard van Vugt 
Centrum - 74 jaar - burgercommissielid 
(gepensioneerd) 

7. Patrick Coppens 
Brouwhuis - 43 jaar - 
docent geschiedenis 

8. Patrick Bijsterveld
Rijpelberg - 46 jaar - 
bouwkundig adviseur 

9. Hans Smits 
Binnenstad-Oost - 63 jaar - 
boekhouder en beheerder 

10. William Bladder 
Helmond-Oost - 29 jaar - 
budgetcoach schuldhulpverlening 

11. Maikel Janssen 
Helmond-Noord - 45 jaar- 
transportplanner 

12. Leon de Fost 
Mierlo Hout - 73 jaar - adviseur 
KVK (gepensioneerd) 

13. Debby Visser 
Stiphout/Warande - 30 jaar - 
automonteur

Kandidatenlijst Helder Helmond 2022
HELMOND Op 11 december j.l. is door de leden van Helder Helmond ingestemd met de eerste 

13 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op onze lijst staan mensen welke 
Helmond samen met u willen laten groeien. Met zowel ervaren als onervaren personen zijn 

vernieuwing en stabiliteit gegarandeerd.

Wat maakt Helmond bruisend? De 
moeite waard om in te leven en te 
werken. Hoe trots zijn we op Hel-
mond? Hoe duurzaam leven we, wat 
doen bijv. de bedrijventerreinen aan 
duurzaamheid?

Heeft Helmond voldoende werkgele-
genheid en faciliteiten om de vrije tijd 
door te brengen? 

Welke plannen heeft het nieuwe col-
lege met Helmond na de gemeente 
raadsverkiezingen van maart 2022? 
Hoe ziet het er uit? Een voorstel 
rondje aan de burgers van Helmond 
bijvoorbeeld?
 
Dat wil uitgever Adcommunicatie 
samen gaan vatten in een luxe Hel-
mond Onderneemt magazine, 2x per 
jaar (voorjaar en najaar) in een oplage 
van 36.000 ex., verspreid in geheel 
Helmond.

Bedrijven, instanties, ondernemers 
verenigingen, gemeente, gewone on-
dernemende Helmonders etc. kun-
nen hierin hun beleving van Helmond 
vertellen en zich presenteren aan een 
breed (ondernemend) Helmonds pu-
bliek.

Ook het ‘je en jij’ gevoel in onze ge-
meente, willen we versterken, samen 
moeten we onze stad bruisend hou-
den en elkaar leren kennen. Helmond 
is de moeite waard, maar dat kan het 
alleen als het in beweging blijft.

Er is genoeg op te pakken, doe jij dat 
samen met ons?

Meer info via 
info@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 
uitgever Adcommunicatie

Nieuw magazine 2x per jaar
Helmond Onderneemt

HELMOND Een nieuw jaar, nieuwe kansen.  Hopelijk 
kunnen we gaan werken aan een NA corona periode of 

veilig en vrij door gaan leven MET corona.

1

Helmond

ICT
BITCOIN

VACATURES

Is jouw bedrijf 
up to date?

Instappen of uitpakken,
wat denkt Helmond?

Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Vind volop werk
in Helmond.

Frank helpt al bijna 7 jaar 
Helmondse ondernemers 
op het  gebied van ICT 
met zijn bedrijf ITCROWD.

Een samenwerking met ondernemend Helmond voor en door de Helmonder. Mede mogelijk gemaakt door Adcommunictie.

info@adcommunicatie.nl  
www.adcommunicatie.nl    0492-845350
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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 
 

 

Ik ben van mening dat minderheden in 
deze maatschappij, in plaats van ruzie 
maken, beter onderling samen kunnen 
werken en erkennen dat we het allemaal 
lastig hebben. Iedere groep natuurlijk op 
zijn eigen unieke manier. Alleen als we 
samenwerken, kunnen we een betere 
positie voor iedereen neerzetten. 

Daarom ben ik actief voor de SP. Mijn 
partij omarmt iedereen en door ieder-
een te omarmen staan we sterker en 
kunnen we een betere maatschappij 
maken voor iedereen.

Zelf ben ik onderdeel van de LHBTIQ+ 
gemeenschap. Vaak krijg ik de vraag: 
waarom ben jij actief voor de SP? Zijn 
er niet partijen die zich veel meer uit-
spreken over ‘jouw’ gemeenschap? Mijn 
reactie hierop is voor mij heel simpel. De 
SP strijdt voor gelijkwaardigheid voor ie-
dereen. Daarbij maakt het niet uit wat je 
seksualiteit, genderidentiteit, afkomst of 

verleden is. Iedereen verdient een eerlij-
ke en gelijke plek in onze samenleving.

Waar andere partijen er vaak voor kiezen 
om groepen individueel uit te lichten en 
te behandelen, kijkt mijn partij juist met 
een andere blik: hoe kunnen we het be-
ter maken voor iedereen? 
Waar andere partijen LHBTIQ+ dis-
criminatie op de arbeidsmarkt zouden 
aankaarten, pakt de SP discriminatie 
op de arbeidsmarkt voor iedereen aan: 
LHBTIQ+’ers, mindervaliden, mensen 
met een niet westerse achtergrond, 
mensen die gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt zijn, etc. 

Als biseksuele transgender vrouw word 
ik heel warm van een politieke partij die 
opkomt voor alle groepen in de samen-
leving die last hebben van discriminatie. 
En dit dan ook doet op een inclusieve 
manier, zonder de spotlight van anderen 
weg te nemen.

Heb je na het lezen van deze column zo-
iets van: daar zegt ze wat of dat klinkt zo 
slecht nog niet? Overweeg dan de SP als 
keuze tijdens de verkiezingen. Laten we 
samenwerken aan een gelijkwaardige 
wereld voor iedereen!

Jade de Mol (28) staat op plek 5 van de 
kandidatenlijst van de SP Helmond voor 
de aanstaande gemeenteraadsverkie-
zingen. In het dagelijks leven werkt zij 
als docent geschiedenis. 

Samen in de minderheid
Ons huidige politieke landschap is steeds verdeelder. Het voelt alsof iedereen tegen elkaar strijdt. 
Deze verdeeldheid werkt alleen maar in ons nadeel. Het creëert het idee van ik tegen de rest. Alle 

minderheden tegen de rest. De reden hierachter is volgens mij het idee dat als mijn minderheid 
maar hard genoeg schreeuwt, wij daarmee eerlijker en beter behandeld worden. De enigen die 

een voordeel hebben aan deze verdeeldheid zijn juist de mensen die geen ‘minderheid’ zijn. 
De Bijbel; Jeremia 33:3
God onze schepper is altijd aanwezig en bereikbaar, we kunnen ons afvragen; 
Nou als die God er is, waarom merken we dan zo weinig of niets van hem? Het zit 
hem heel vaak in de manier waarop wij met God omgaan. Als wij oprecht tot hem 
roepen, als wij oprecht tot hem naderen, als wij erkennen dat hij bestaat, dan zult 
u merken dat hij wel degelijk aanwezig is en dat hij naar u hoort, naar u luistert, hij 
verlangt er zelfs naar dat u bij hem komt en hem op zijn woord wil vertrouwen. Hij 
heeft al iets bijzonders voor u klaarliggen. Staat u al klaar om naar hem te roepen? 
U bent van harte welkom.

De eredienst 
Elke zondag eredienst. Aanvang 10 uur. U bent van harte welkom om deze eens 
bij te wonen.

De huiskring
In een kleine kring komen we op dinsdagavond bij mensen thuis bij elkaar rond-
om een open Bijbel. Ook hier bent u van harte welkom.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.

Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 

Voor verdere informatie zie onze website: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Evangelische Gemeente Helmond 
“Roep tot Mij en ik zal u antwoorden en u grote, ondoor-
grondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.”

Claus is momenteel voor het derde sei-
zoen hoofdtrainer bij SVEB uit Broek-
huizenvorst, ook uitkomend in de 4e 
klasse. Daarnaast is hij trainer/coach 
van de JO17-1 van Blauw Geel 38 (5e 
divisie). Voor zijn tijd bij SVEB was Claus 
al hoofdtrainer bij RKVV Keldonk, SES 
(Langenboom) en Juliana Mill. Tevens 
was hij assistent-coach en HJO bij 
RKVV Erp. Jan Stokmans blijft ook ko-
mend seizoen aan als assistent-trainer 
van SVB1.

“SV Brandevoort heeft bewust gekozen 
voor een trainer die de vervolgstappen 
van de club kan vormgeven. Met de 
kennis en ervaring die hij inbrengt en 
de persoon die hij is, zijn we ervan over-
tuigd dat het een succesvolle samen-
werking wordt. 
Zijn aanpak past bij onze club!”, aldus 
Harry Elzendoorn, voorzitter van SV 
Brandevoort. Claus vult aan: “SV Bran-
devoort is een jonge, omvangrijke club 
die een sterke groei doormaakt. Een 
vereniging met een gedegen jeugdop-
leidingsplan, waar de doorstroom en de 
doorontwikkeling van de eigen talenten 
op gang is gekomen. Tijdens de gesprek-
ken was er gelijk een goede klik en het 
gewenste profiel paste naadloos bij mij 
en mijn ambities. 
Gezien mijn ervaring en afgeronde op-

leiding UEFA A en mijn stage op 3e 
divisie niveau, zie ik het als een mooie 
uitdaging om verdere uitvoering te geven 

aan de stappen die SV Brandevoort wil 
zetten. Ik heb er zin in om in augustus bij 
SVB aan de slag te gaan!!” 

Claus Foederer nieuwe hoofdtrainer 
SV Brandevoort seizoen 2022/2023

Met ingang van het seizoen 2022/2023 zal Claus Foederer de nieuwe hoofdtrainer worden van 
SV Brandevoort. Hij volgt hiermee Patrick van Hout op, die na 7 jaar heeft aangegeven op zoek 

te willen naar een nieuwe uitdaging.
Een nieuwe generatie die de handen 
uit de mouwen steekt om iets goeds 
te doen voor een ander. Voedsel-
pakketten samenstellen voor Hel-
monders die het moeilijk hebben, 
koken voor eenzame mensen, een 
opschoonactie in het Weverspark: 
het zijn maar een paar voorbeelden 

die illustreren waarom zij de Stimu-
leringsprijs hebben gekregen.

We hopen dat we nog veel van jullie 
gaan horen in Helmond. 

Van harte gefeliciteerd met deze prijs 
en ga zo door!

Stimuleringsprijs 2022 voor 
We Care Helmond

HELMOND Eerder deze week heeft burgemeester 
Blanksma bekend gemaakt dat We Care Helmond de 

Stimuleringsprijs 2022 heeft gekregen.
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Een goed en gezond nieuwjaar, veel 
heil en zegen, de beste wensen, een 
gezegend nieuwjaar, oftewel al wat 
wenselijk is. Dat is wat ik iedereen 
wens. Wat kijken we uit naar een 
beter jaar dan 2021. En wat zal het 
nieuwe jaar ons brengen? Vurig jaar 
rond deze tijd dochten we nog over 
een jaar is alles weer gewoon. Maar 
helaas pindakaas. Alle winkels 
weer dicht, we reizen bijna niet, we 
mogen 2 man visite ontvangen, geen 
feestjes en geen evenementen. Zal ik 
nog even doorgaan? Denk niet dat 
dat hoeft, we weten allemaal veul te 
goed hoe het zit.

Afgelopen dinsdag was menne ver-
jaardag, 3 Januari werd ik 61 jaar. 
Dun inne vind het oud, maar ik 
vuul me niks ouder as de week er-
voor. Het heurt bij het leven (ouder 
worden), alhoewel als ik dan denk 
ik ben onderweg naar de 70, da 
klinkt toch wel oud. 

Dieje dag is er geen visite geweest, 
wel veel mooie bloemen en kaar-
ten mogen ontvangen, we hebben 
lekker taart gegeten dat hoort er-
bij inclusief kaarsjes. Op menne 
verjaardag mag ik al van kinds af 
aan kiezen wat wij eten (moet het 
natuurlijk wel zelf maken, vruuger 
maakte ons mam dat). Men maakte 
niet blij mee culinaire hoogstandjes, 
nee hoor ik heb echt liever gewoon 
aardappels, rode kool en een ge-
haktbal. Das vur men het aller lek-
kerste wat er bestaat. Maar ik heb 
nog iets wat ik keilekker vind en dat 
had ik dees jaar gekozen.

Het recept hoef ik niet te delen want 
dit ken iedereen maken. Niksstamp 
mee vissticks (van een bepaald 
merk) en erwtjes en worteltjes. Wit-
te gullie trouwens wa niksstamp is? 
Das stamp mee niks, oftewel aard-
appelpuree. Da noemde wij bij ons 
thuis niksstamp. Heel logisch ge-
vonden toch? Men vriendinnen heb-
ben nog een gezellig lunchbezuukje 
gepland, helaas niet op locatie nu 
alles dicht is, maar gewoon thuis 
dan maar. Dan is het weer over 
het feestgedruis en kan het gewone 
leven zonder feestdagen weer begin-
nen. 
 
Blij ben ik dat al die feestdagen 
weer achter de rug zijn. Ik kan geen 
ijs en slagroom meer zien, het gebak 
komt men neusgaten uit. Het is weer 
tijd vur heerlijke stamppotten, vur 
spek, unne gehaktbal en unne gewo-
ne bruine boterham met kaas. Heer-
lijk toch, daar ga ik deze week eens 
lekker van genieten.

Als ik even terug zit te lezen wa ik 
al opgeschreven heb in men eerste 
column van het jaar, zie ik da men 
eerste column eigenlijk een culinair 
column is geworden. En dan vural 
mee dingen die ik lekker vind. Och, 
het kan maar ergens over gaan toch.
Ik wens iedereen een heel fijn week-
end, tot volgende week. Succes met 
de goede voornemens. 

Gelukkig nieuwjaar

Houdoe!

Vooruitkijkend wens ik voor ons alle-
maal een normaler jaar. Een jaar waarin 
wetenschappers, de WHO en de po-
litieke wereld een lange-termijn-visie 
formuleren. De vaccins beschermen, 
maar dat geldt niet voor iedereen en 
mogelijk ook niet voor altijd. We hebben 
er kortom een nare ziekte bij, waartegen 
we ons net zo min volledig kunnen be-
schermen, als tegen al die andere nare 
ziektes, waar we al jaren mee leven. 
Ik hoop dat we in 2022 weer mogen 
genieten van elkaar, van concerten en 
festivals, van de Kasteeltuinconcerten, 
van uit eten op de markt, naar de film 
in de Cacaofabriek en naar een thea-
tervoorstelling in het Speelhuis en het 
Annatheater.

Verder hoop ik dat de Helmondse op-
komst bij de verkiezingen op 16 maart 
hoger is dan in 2018. We hebben maar 
liefst 13 partijen die meedoen. Er valt 

genoeg te kiezen. En dat geldt ook voor 
GroenLinks. We hebben het maximale 
aantal van 50 kandidaten op de lijst. 
Ze wonen in alle wijken van Helmond 
en vertegenwoordigen een divers gezel-
schap van jong tot oud. Daar zitten veel 
mensen tussen, zoals Tommy Niessen, 
Jeanette Hendriks en Sanea Yahia, die 
zich zichtbaar voor Helmond inzetten. 
Zo heeft Sanea Yahia samen met an-
dere jonge mensen We Care opgezet. 
Deze hulporganisatie heeft op 1 januari 
de Helmondse Stimuleringsprijs 2022 
ontvangen.

Met zoveel keuze op onze lijst, zou dit 
ook wel eens een van mijn laatste co-
lumns kunnen zijn. En dat is prima. 
Geen behoefte om aan het pluche te 
plakken en alle vertrouwen in de fractie 
van GroenLinks. Die blijft zich inzetten 
om Helmond groener, eerlijker, kind- en 
jeugdvriendelijker, veiliger, gezonder en 

gezelliger te maken. Samen met onder-
wijs, gezondheidszorg en ondernemers. 
En dat hebben we de afgelopen raad-
speriode zonder gedoe en ruzie met 
7 raadsleden gedaan. En of de fractie 
na maart nu 3 of 8 raadsleden telt: als 
GroenLinks blijven we ons inzetten voor 
de stad. Dat is geen wens, maar een 
gegeven.

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

Meulenbroek: wensen voor 2022
Aan mij de eer voor de eerste politieke column van 2022. En dan 
is terugblikken en vooruitkijken wel op zijn plaats. Terugblikkend 

wil ik namens GroenLinks alle mensen in Helmond met een winkel, 
horecazaak, in de evenementenbranche of een cultureel beroep een 

hart onder de riem steken. Wat is 2021 weer een zwaar jaar voor jullie 
geweest! En dat geldt ook voor iedereen die in het Elkerliek Zieken-

huis werkt of in een Helmonds verzorgingshuis.

Toen honderdduizend jaar geleden de 
eerste mensen op onze aarde rondlie-
pen, kwam naast de eerste levensbe-
hoeften van ‘wonen’ en ‘eten’ al vrijwel 
meteen ook cultuur erbij: klappen, 
hummen, zingen, dansen, trommelen, 
rituelen rondom geboorte, samen gaan 
wonen maar ook rondom overlijden. 
Cultuur is zo oud als de mensheid! Blijk-
baar ook een wezenlijke levensbehoefte. 
Nu is cultuur het eerste waarop wordt 
bezuinigd! Mì Hellemonders koestert 
als geen ander dan ook de Hellemondse 
cultuur.

Maar ook onze wereld is van ons alle-
maal. Dat betekent dat we ook moeten 
zorgen dat we er ook allemaal bij kunnen 
horen! In de breedste zin des woords. 
Een echt inclusieve maatschappij moet 

gewoon standaard zijn. Maar we heb-
ben nog een lange weg te gaan. Denk 
alleen maar aan websites. Die heel veel 
mensen niet kunnen lezen.

En het belangrijkste is luisteren naar 
onze inwoners. En met onze inwoners 
zorgen dat Helmond nog leefbaarder 
wordt. Oftewel een goede communica-
tie met de stad voorop stellen. Maar ook 
doen! 

Die drie onderwerpen zullen dan ook 
goed beschreven worden in het pro-
gram. Het belangrijkste thema waar 
Mì Hellemonders de verkiezingen zal 
ingaan is: woningen, woningen en nog 
eens woningen. Zoals de partij op 10 
december al in de Loop presenteerde. 
“En wel voor en met de eigen inwo-

ners!”, herhaalt de partij nog maar eens. 
Mì Hellemonders is dan ook heel blij dat 
het kabinet nu eindelijk ook stelt dat 
onze eigen inwoners bij nieuwbouw op 
de eerste plaats mogen komen!

Namens fractie Mì Hellemonders

Michael Rieter, 
raadslid en fractievoorzitter,
Martien van den Hoven, 
burger-raadslid,
René van de Westerlo, 
burger-raadslid.

Cultuur, inclusie, communicatie: 
Rode draad Mì Hellemonders

“Mì Hellemonders is cultuur! Is inclusie! En is communicatie! Die ‘draadjes’ samen ZIJN de rode 
draad door ons hele verkiezingsprogramma heen!”, stelt Michael Rieter, lijsttrekker van de nieuwste 

Helmondse politieke partij. Drie thema’s die ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Hellemonders

kost allein

oew stem
op 16 maart

WWW.HELMONDNU.NL
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Dit jaar ging de familie Merkx, Troel-
strastraat 63, met de eer strijken. Buur-
man familie Jacobs, Troelstrastraat 61, 
was dit jaar de zogenaamde runner-up. 
Opvallend was wel dat in dit deel van de 
wijk de verlichting groots was. Ook een 
eervolle vermelding aan de vele bewo-
ners in de Callstraat waar de gevels met 
een lang lint aan elkaar waren gekop-
peld! Prachtig.

Vanaf deze plaats willen we allen en 
natuurlijk speciaal de bewoners van de 
Apostelwijk en Mierloseweg een gezond 
en gezegend 2022 toewensen. Hopelijk 
gaan we de pandemie binnen afzien-
bare tijd verslaan en kunnen we elkaar 
weer fysiek ontmoeten. Tot wijks en blijf 
vooral gezond!

Bestuur BV Apostelwijk

Buurtvereniging Apostelwijk; 
mooist verlichte woning

F | BV Apostelwijk.

APOSTELWIJK Ook dit jaar zochten Peter en Berry namens 
het bestuur van de buurtvereniging tussen Kerst en Nieuwjaar 
naar de mooist verlichte woning. Ondanks de coronaperikelen 
hadden de bewoners van de Apostelwijk/Mierloseweg weer 
hun best gedaan. Natuurlijk sprongen de eerdere winnaars 
eruit, maar die worden volgens de ‘jury’ even uitgesloten!

Zij woonde samen met haar familie-
leden vele jaren in de langgevelboer-
derij de Apostelhoeve. Een authen-
tieke/monumentale boerderij zowel 
van binnen als van buiten!
Doortje was altijd heel betrokken 
met de Apostelwijk en schaarde vele 
bodemmonsters bij elkaar tijdens de 
vele gebiedsontwikkelingen zoals het 
wijkpark. Ook was zij geïnteresseerd 
in Kardinaal van Enckevoirt, van ge-
boorte een Houtenaar!

Als buurtvereniging hebben we vele 
verhalen mogen optekenen en moch-
ten we bijvoorbeeld gebruik maken 
van de bodemresten die onder an-
dere verwezen naar het voormalige 
Apostelhuijs. Doortje was ere-lid van 
Buurtvereniging Apostelwijk. Een 
markante Apostelwijkse is ons ont-
vallen, moge zij rusten in vrede.

Bestuur BV Apostelwijk

APOSTELWIJK Op 19 december jl. bereikte ons 
het droeve bericht dat een van de karakteristieke/

markantste bewoonster van de Apostelwijk op 
99-jarige leeftijd was overleden.

In memoriam 
Doortje van den Elsen 

– van Gerven 

Nu is het tijd voor jouw gezicht!
Een uitlaatklep, het beoefenen van een 
passie, iedereen de mogelijkheid willen 
geven om te sporten, even jezelf zijn 
– allemaal redenen waarom de vrijwil-
ligers die we afgelopen jaar interview-
den bij De Reddingsklos aangesloten 
zijn. Voor Toos Roijackers (63) was het 
gewoonweg vanzelfsprekend, Anke de 
Vries (40) benoemt het als een gezins-
activiteit en Mees van Kooten (27) hield 
er een groep vrienden aan over.

Vrijwilligerswerk levert veel op
“Je kunt echt iemands dag maken door 
vrijwilligerswerk te doen”, vertelt Declan 
van Dijk (17) enthousiast. Voor Thiel 
Thielen (34) is het niet genoeg: “Als ik 
mezelf in vieren kon splitsen, zou ik 
meer willen doen.” Voor sommige men-
sen was het een ietwat vreemde vraag, 
waarom ze vrijwilligerswerk doen. Zo 
ook Elbert van Dijk (47): “Als je tijd hebt 
om een ander te helpen, dan moet je dat 
gewoon doen.” Femke Kuypers (17) wil 
laten zien dat jongeren ook hun steentje 
bijdragen. “Je haalt er veel plezier uit en 
ontmoet nieuwe vrienden.”

Alle beetjes helpen
“Alles wordt gewaardeerd, al is het maar 
iets kleins”, vertelt ook Marco Driessen 
(22). Veel vrijwilligers zijn laagdrempe-
lig begonnen bij De Reddingsklos: door 
als recreant te zwemmen, door eerst 
slechts kleine taakjes te doen of door 
een keertje mee te kijken. En anderen 
zijn er gewoonweg ingerold. Maar elk 
van hen is gedreven door enthousias-
me en is voorlopig niet bij de vereniging 
weg te slaan. “Als je één keer geproefd 
hebt wat je kunt bereiken met een kind 
tijdens de zwemles, zoals het wegne-
men van angst en het ontvangen van die 
waardering, dan wil je sowieso blijven”, 
aldus Petra de Groot (61). De mogelijk-
heden voor vrijwilligerswerk zijn uitge-
breid, zo blijkt wel uit alle interviews: 
zwemles geven, administratie doen, 
PR, ouders ontvangen, bestuurstaken 
uitvoeren, materialen klaarleggen, in-
structeurs trainen, enzovoorts. Er valt 
voor iedereen wel iets te doen.

Helpen van anderen staat bovenaan
En allemaal zeggen ze hetzelfde: kom 
gewoon een keertje meekijken. “Of het 

nu gaat om kleine taakjes, het organi-
seren van activiteiten of zwemles ge-
ven”, licht Annemarie van Dijk (27) toe. 
“Ik haal er veel energie uit om anderen 
te helpen en ik denk dat dat voor meer 
mensen geldt.” 

Het helpen van anderen is voor iedereen 
de grootste drijfveer. “Het is mooi om te 
zien dat onze vrijwilligers van alles voor 
de vereniging willen betekenen”, aldus 
Linda van den Heuvel (40). “Ik waardeer 
dat enorm en ik ben er trots op om voor-
zitter te zijn van zo’n mooie vereniging.”

En nu jij…
Heb je al deze verhalen met plezier gele-
zen en ben jij ook toe aan een flinke do-
sis enthousiasme, een kleine familie en 
een hoop mooie en dankbare momen-
ten? Zeker in deze tijden kan iedereen 
wel wat extra lichtpuntjes gebruiken. 

Als je enthousiast bent geworden, 
laat het dan vooral weten en mail naar 
info@dereddingsklos.nl dat je graag 
een keertje meekijkt. De vrijwilligers zit-
ten met smart op jou te wachten!

F | De Reddingsklos.

HELMOND Met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wilde het vrijwilligersveld meer mensen 
oproepen om zich in te zetten voor een ander. In het kader van de landelijke campagne Mensen 
maken Nederland deelde Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos het afgelopen jaar elke 

maand de vele verschillende gezichten achter de vereniging. 

Vrijwilliger van de Maand: 
nu is het tijd voor jouw gezicht!

bezorging@deloop.eu    06-18938912 
BEZORGERS GEZOCHT 
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

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. Koop-
mans, 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

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.

Donderdag 6 januari
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 8 en zondag 9 januari: DOOP VAN 
DE HEER / EINDE KERSTTIJD
16.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
 Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; Jan Snijders
19.00 uur Luciakerk GEEN MIS
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantores
Intenties: Toos Huijbers-Adelaars; Theo en Riek Pulles-van Erp; Harry 
en Liza van Kessel-van Hout vw sterfdag; Johannes van Hout 
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties:Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof, 
Thea Schwering-Rovers, Pieter Boetzkes; Familie Ooms; Goede start 
voor de Damiaanparochie; Overleden ouders Thijssen- Grutters; 
Berthie Ghielen vw sterfdag en verjaardag; Jan en Tiny Ghielen-
Strijbosch; Ferdinand Boudewijns en Fien Boudewijns -Rompen

Donderdag 13 januari
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 15 en zondag 16 januari: 2e zondag door het jaar C
16.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk GEEN MIS
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
Intenties: Petrus en Helena van Kessel-van Gemert; Jo van Vegchel-
Wartenberg; overleden ouders van Vegchel-van Balkom.
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor
Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, Riet Broens, Riek 
Vinken- van Bommel, Annie Vlamings vanwege haar verjaardag.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Valerie Goossens van DELA

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

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam en 
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een 
afspraak voor een rondleiding met de electro-
car of een oriënterend gesprek. 

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

C9 Forever Living, balans in je leven
Kun je er beter uitzien, afvallen en je gezonder voe-
len na slechts 9 dagen? Ja, dat kan! Het cleansing-
programma C9, ofwel Clean 9, is een negendaagse 
kuur op basis van aloë vera. Met het C9 program-
ma maak je gedurende 9 dagen een vliegende 
start naar een fittere versie van jezelf. Na 9 dagen 
heb je de kennis en motivatie om die gezonde li-
festyle voort te zetten.

Clean 9 helpt je afvallen en fit worden
Heb je weinig energie en zit je niet lekker in je vel? 
Of ben je aangekomen en lukt het maar niet om 
die overtollige kilo’s kwijt te raken? Dan is Clean 
9 jouw redder in nood! Het C9 programma helpt 
je afvallen, fit worden en je gezond voelen. Het 
brengt je een vliegende start naar minder kilo’s! 
Gedurende 9 dagen creëer je op een natuurlijke 
manier een basis die je helpt gewicht te verliezen 
en spieren op te bouwen. Er ontstaat een gezon-
de balans in je lichaam waardoor voedingsstoffen 
optimaal opgenomen kunnen worden. Het C9 
programma is onderdeel van het Forever F.I.T. pro-
gramma, dat speciaal ontworpen is om jou te on-
dersteunen in een gezonde leefstijl, ongeacht jouw 
fitnessniveau. Leer de C9 tools en zet vandaag nog 
de eerste stap naar een transformatie van leefstijl. 

Met Clean 9 lukt het wel die gezonde 
leefstijl vast te houden
In de praktijk blijkt dat juist het blijvend vasthou-
den van een gezond gewicht een lastige opgave is 
voor veel mensen. Het C9 programma is de eer-
ste stap in het blijvend aanpassen van jouw ge-
woontes en is speciaal ontwikkeld om die slankere 
versie van jezelf vast te houden. Je leert patronen 
veranderen en legt gedurende 9 dagen een be-
langrijke basis waarmee je gefundeerd verder kunt. 
C9 zorgt voor meer balans in je leven: de sleutel 
naar een gezonde lifestyle.

Negendaagse 
cleansingprogramma 
op basis van aloë vera

Tijdens C9 programma volg je gedurende 9 dagen 
een effectief voedingsschema en een bewegings-
plan. Je ontvangt een supplementen pakket en 
recepten om een vliegende start te maken naar 
de nieuwe healthy you! 

Het C9 programma is op een veilige en verant-
woorde manier over 9 dagen opgebouwd. Je start 
de kuur met het stellen van doelen. Wat wil jij met 
C9 bereiken? Wil je meer energie gedurende de 
dag? Of wil je een paar pondjes kwijtraken? Zo-
dra je jouw C9 doelen, gewicht en lichaamsmaten 
hebt genoteerd ben je klaar om te starten met het 
C9 programma. Gedurende de hele kuur ontbijt, 
lunch, snack en dineer je met de C9 producten en 
maaltijden met een minimale calorie inname. De 
C9 kuur draait om gewichtsbeheersing op basis 
van pure aloë vera gel, uitgebalanceerde voedings-
supplementen en smaakvolle proteïne shakes. 
Het pakket bestaat uit de volgende producten: 

Forever Aloe Vera Gel | Forever Fiber
Forever Garcinia Plus | Forever Lite Ultra
Forever Therm | Meetlint
Shaker | C9 brochure NL 
(bekijk de brochure)

De C9 producten zijn zorgvuldig op elkaar afge-
stemd en helpen jou je doelen te bereiken. Volg 
gedurende 9 dagen de voorgeschreven stappen, 
de praktische tips en de concrete adviezen die jou 
helpen op een verantwoorde manier te werken aan 
een fittere versie van jezelf.

C9
Waar bestaat het 
C9 programma uit? 

BUSINESS     OWNER
Lenie Klaasen
06-52716622
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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
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
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 en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Weekkrant De 
Loop Helmond is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden.

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen    06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

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

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

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 

concurrerende prijzen. Gratis meten en 
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 

10, Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ontruimen van woningen, winkels, 
kantoren, zolders, schuren en garages 

(bezemschoon). Ook voor kleine verhuizin-
gen en herstelwerkzaamheden aan huis 
en tuin. Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

L&G
GRATIS OPHALEN

van oud ijzer, metalen en electronica.
06-13362457.

www.grootpeelland.nl
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THE
UNDERDOG

www.the-underdog.nl

Sterk in 
bedrijfsgroei 

realiseren.

 strategie      online marketing      design      sales      development

Steenovenweg 19, 5708 HN  Helmond  |  0492 729 830  |  info@the-underdog.nl

Gratis 

adviesgesprek


