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GA STEMMEN. 
Gemeenteraadsverkiezingen Helmond 
14, 15, 16 maart 2022

Aanleiding
Nutsbedrijf Brabant Water wil af van 
de watertoren in Helmond. Ruim 20 
jaar geleden werd deze buiten gebruik 
gesteld. De onderhoudskosten zijn in-
middels tot een minimum beperkt. 

Ook komen de vaste lasten en de erf-
pacht van de grond, eigendom van de 
gemeente, voor rekening van het bedrijf. 
Er is geen zicht op herbestemming.

De gemeente Helmond vindt de water-
toren van cultuurhistorisch belang en 
één van de belangrijkste elementen van 
de stedelijke skyline. De toren is een ge-
meentelijk monument en Helmond zal 
geen vergunning geven voor sloop.

Herbestemming
In een tijd, waarin duurzaamheid en 
hergebruik hoog op de agenda van de 
politiek staan, liggen er ons inziens juist 

nu kansen voor revitalisering van dit ge-
bouw. Herbestemming van watertorens 
is echter zeer moeilijk. Sinds eind jaren 
negentig hebben ook wij voor diverse 
opdrachtgevers onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden van het verbouwen 
van de Helmondse watertoren. 

Herbestemming 
watertoren?

LXarchitecten heeft onderzocht hoe de Helmondse watertoren een nieuwe bestemming zou 
kunnen krijgen. Functioneel en een echte eyecatcher, met behoud van dit historische gebouw!

Zo zou de watertoren eruit kunnen komen te zien. F | LXarchitecten.

Lees verder op pagina 3.
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SEAT Ibiza 1.2 TSI Enjoy 2014
52Dkm, Navigatie, Climate control, Airco, 
Pdc, Trekhaak, € 139 p/m 9.945

Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 2017
S&S Shine, 87Dkm, Navi,gatie, Cam., ECC, 
Cruise c., St.verw., Panodak, € 219 p/m 15.950

Opel Meriva 1.6i 2007
Airco, Cruise control, Trekhaak 4.445

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Kia Sportage 1.6i Executive 2017
Leder, 18Inch, Keyless, Sport Pack 20.440

Mazda 2 1.5i Skyactive 2021
2Dkm, Navigtatie, Climate control, Luxury 20.945

Suzuki S-Cross 1.6 Exclusive 2015
9Dkm, Navigatie, Cruise + Climate control, 
Trekhaak afn., Hoge instap, € 219 p/m 14.950

Dacia Lodgy 1.2 TDe Stepway 2018
Série Limitée, 93Dkm, 1ste Eigenaar, Cruise 
control, 7 pers., Navigatie, Camera, € 229 p/m15.950

Toyota Yaris 1.0 VVT-i Now 2013
59Dkm, 1e Eigenaar, Airco, 5-Deurs, 
Electrische Ramen, Pdc, € 119 p/m 8.440 

Renault Captur 1.3 TCe Intens Automaat 2019
70Dkm, Navigatie, Ecc, Pdc, Lmv, Led,
€ 269 p/m 19.900

Suzuki Grand Vitara 1.6i Executive 2007
Climatronic, Trekhaak, 17 inch 7.945

Opel Mokka 1.4i turbo Automaat 2016
77Dkm, Schuifdak, Navigatie, Trekhaak 18.945

Kia Venga 1.6i Automaat 2012
Navigatie, Airco, Cruise control, 
Camera 10.445

Opel Karl 1.0i Automaat 2016
31DKm, Leder, Schuifdak, Climate control 12.445

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
50Dkm, Airco, Fabrieksgarantie, Hoge 
instap, Zeer zuinig, € 199 p/m 14.445

Suzuki Swift 1.2 Select 2018
27Dkm, 1ste Eigenaar, Dealer onderhouden, 
Navigatie, Achteruitrijcamera, € 199 p/m 14.450

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en 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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www.kluppels.nl

Op zoek naar nieuwe leden?
Het online platform ‘Sport en Cultuur 
Helmond’ (www.sportencultuurhel-
mond.nl) maakt het voor alle inwoners 
van gemeente Helmond mogelijk om op 
een laagdrempelige manier kennis te 
maken met de verenigingen en maat-
schappelijke instellingen in Helmond. 
Kristian van den Nouwlant werkt als 
buurtsportcoach bij Jibb+ en is één van 
de initiatiefnemers van de activiteiten-
gids: “Vooral in de coronatijd zien we 
dat ouderen minder snel het contact 
opzoeken of nieuwe activiteiten gaan 
ondernemen. De activiteiten die in de 
gids komen te staan zijn dan ook gericht 
op het meedoen, ontmoeten en active-
ren van de mensen. Dat kan zijn op het 
gebied van sport en bewegen, een cre-
atieve activiteit, maar bijvoorbeeld ook 
samen koken of een koffie-uurtje in de 

wijkcentra.” Het aanbod van zorgorgani-
saties, fysiotherapeuten en KBO’s kun-
nen ook in de activiteitengids komen te 
staan, zolang de activiteit maar toegan-
kelijk is voor externe deelnemers. “Dit 
biedt voor vele organisaties een kans. 
Ervaring leert dat een deel van de deel-
nemers na een kennismaking ook snel-
ler terugkomt of zelfs lid wordt.”

Meld activiteiten aan!
Het aanmaken van een account en 
toevoegen van activiteiten is helemaal 
gratis voor de aanbieders. Ook aan de 
activiteitengids zijn geen kosten ver-
bonden. Het aangemelde beweeg-, 
cultuur- en ontmoetingsaanbod voor 
de 55-plussers wordt gepresenteerd 
in een activiteitengids. “Om een zo 
veelzijdig mogelijk aanbod te bieden in 
Helmond, roepen we alle aanbieders op 

om zich bij dit mooie project aan te slui-
ten.” Om als aanbieder in de Activitei-
tengids 55+ te komen, is het belangrijk 
dat activiteiten voor uiterlijk 13 februari 
via de website www.sportencultuur-
helmond.nl zijn toegevoegd. “Hopelijk 
doen ze dat de komende weken mas-
saal, zodat we het boekje met elkaar tot 
een groot succes kunnen maken”, aldus 
Van Nouwlant.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Activitei-
tengids voor 55+, neem contact op met 
één van de initiatiefnemers:
Jibb+ | 0492 347 071 | kristianvan-
dennouwlant@jibbplus.nl 
CultuurContact | 0492 476 654 | 
annique@cultuur-contact.nl 
Aandacht voor Ouderen | aandacht-
voorouderen.helmond@gmail.com 

Nieuw: Activiteitengids voor 55+ in Helmond

HELMOND Jibb+, Cultuur Contact en Aandacht voor Ouderen slaan de handen ineen met het 
activiteitenboekje voor 55+. Voor kinderen bestaat al het platform Sjors Sportief & Creatief met 
het bijbehorende Sjorsboekje. Hierdoor krijgen duizenden kinderen de kans om kennis te maken 
met het sport- en cultureel aanbod in Helmond. “En hoe mooi zou het zijn als de 55-plusser ook 

deze kans krijgt in Helmond? Dat kan! In april lanceren we de Activiteitengids 55+ vanuit het 
platform Sport en Cultuur Helmond”, vertelt Kristian van den Nouwlant van Jibb+.

F | Jibb+.

Het transformeren van het gebouw vergt ingrijpende aanpassingen, het ‘com-
mercieel rendabel maken’ is bijzonder moeilijk. Om het over het noodzakelijke 
onderhoud nog maar niet te hebben. 

Waarom deze studie?
Helmond heeft nog maar weinig bijzondere gebouwen. Veel monumentale 
panden zijn in de loop van de tijd afgebroken. Het jongste icoon van de stad, 
‘t Speelhuis, is in december 2011 helaas afgebrand. Het is daarom belangrijk 
dat alles in het werk wordt gesteld om de nog resterende markante historische 
gebouwen te behouden. 
Dat geldt ook voor de Helmondse watertoren. Maar behouden alléén is niet 
genoeg! Een gebouw zonder functie is geen optie. Het blijft voor ons de uitda-
ging om de Helmondse watertoren een nieuw leven, een nieuwe toekomst te 
geven. Dit vraagt echter wel om een onconventionele benadering. 
 
Kenmerken
De bijzondere kwaliteiten van de uit 1948 stammende Helmondse watertoren, 
ontworpen door architect Johannes Kording, zijn evident. Het robuuste karak-
ter en het bijzondere karkas zijn karakteristiek. Het gebouw heeft inwendig een 
oersterke en volumineuze betonconstructie. De route naar boven door de be-
tonnen structuur is een bijna ongeëvenaarde ruimtelijke beleving. Het uitzicht 
vanaf de ruim 47 meter hoge top is adembenemend.
De gevels van baksteen zijn nagenoeg volledig gesloten. De ruimte in de toren 
is daardoor relatief donker. In het gebouw is het vloeroppervlak dat geschikt is 
voor commerciële of woontechnische doeleinden, beperkt van maat.
Het gebied rondom de watertoren bestaat voor een groot gedeelte uit parkeer-
plaatsen en een supermarkt. Volgens het Centrumplan zal dit gebied in de 
toekomst worden doorontwikkeld en tot uitloper van het stadscentrum gaan 
behoren.
  
Het ontwerpconcept
Wij zijn van mening dat de watertoren letterlijk geconserveerd zou moeten 
worden als een waardevol object door er een druppelvormige glazen stolp 
overheen te plaatsen. Zo ontstaat er een nieuwe glazen toren die overdag zich-
zelf als een spiegelende eyecatcher zal tonen aan de stad. Maar ‘s avonds komt 
de watertoren tevoorschijn door uitgekiende verlichting.

Door toepassing van nieuwe slimme technieken voor geveldetaillering, mate-
rialisering en installaties, ontstaat een zeer duurzame en energiezuinige toren. 
Plaatselijk zullen atrium-vides ingericht worden als groene binnentuinen.   
In het hart van het gebouw worden de bestaande trappen aangepast en aan-
gevuld met glazen liften. Door in, rondom en boven de watertoren vloerop-
pervlakte toe te voegen, ontstaan veel extra vierkante meters, die voor veel 
doeleinden te gebruiken zijn. Het kan een woon- of werktoren worden, of een 
invulling krijgen voor educatie en vrijetijdsbesteding. Ook een combinatie van 
meerdere functies is voorstelbaar. Het lijkt ons belangrijk dat de nieuwe toren 
deels ook voor het publiek toegankelijk wordt. Door het gebouw openbaar te 
maken krijgt hij betekenis voor alle Helmonders!

Ontwerp: Hans Lortye en Bas Knapen - LXarchitecten (Helmond)
Fotomontage/visual: Carlo van Kuijck - Archisign (Helmond)

Vervolg van pagina 1.

Het bestuur van de carnavalsvereniging 
heeft de afweging gemaakt op basis van 
de huidige richtlijnen en gekeken naar 
de mogelijkheden. 
Zittend carnaval vieren op 1,5 meter 
afstand van elkaar is wat het bestuur 
betreft geen realistisch en uitvoerbaar 
scenario. Het besluit betekent dat we 
alle evenementen vanaf Vijf uurkes Vur-
raf tot en met carnavalsdinsdagavond 

uit de agenda schrappen.

Over de Helmondse Lichtjes Parade, 
voorheen Wooden Light Parade, van za-
terdag 2 april is nog geen besluit geno-
men. Daarover gaat de vereniging zich 
op een later moment beraden.

Eerder zagen De Kluppels zich al ge-
noodzaakt om het voorprogramma voor 

carnaval af te gelasten. De carnavalsver-
eniging bekijkt nog of bepaalde evene-
menten op een later moment ingehaald 
kunnen worden.

De Kluppels brengen dit jaar wél een 
Kluppelblad uit. Dat carnavaleske blad 
wordt momenteel gedrukt en wordt 
op  zaterdagmorgen 19 februari 2022 
verspreid in heel Mierlo-Hout.

De Kluppels annuleren alle carnavalsactiviteiten

F | Wilfred Houtappels.

MIERLO-HOUT De Kluppels hebben na lang wikken en wegen besloten alle carnavalsevenementen 
te annuleren. Een ontzettend zwaar besluit, maar gezien alle nog geldende coronamaatregelen 

meent de carnavalscarnavalsvereniging dat carnaval vieren op deze manier niet mogelijk is. 
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Warandelaan 19 24-01-2022 kappen boom 6678687

Burgemeester Krollaan 28 24-01-2022 vergroten woning 6398727

Dorpsstraat 32 24-01-2022 vervangen van de bestaande t-mobile  6679093

  antennes  

Fon Groffenplein 10 24-01-2022 plaatsen van een nieuwe woonwagen 6679625

Mierloseweg 323 25-01-2022 aanvraag kamerverhuur  6681263

Noord Koninginnewal 46 27-01-2022 plaatsen van dichte rolluiken. 6687329

De Kromme Geer 82 26-01-2022 toestemming/gedogen, praktijk  6684867

  mondhygiënist  

Burgemeester Krollaan 60A 27-01-2022 vervangen garagedeur door 2 ramen 6690021

Dorpsstraat 99 28-01-2022 wijzigen woning 6690723

Mierloseweg 140 28-01-2022 strijdig gebruik i.v.m. opvang asielzoekers 6688485

Mierloseweg 140 28-01-2022 brandveilig gebruik i.v.m. opvang  6688715

  asielzoekers 

Kerkstraat 48A 28-01-2022 verhuren salon als woning 6691765

Makreelstraat 17 30-01-2022 plaatsen dakkapel 6694235

Ameidestraat 3 28-01-2022 verbouwen winkel, oprichten  6454337

  appartementen 

Liverdonk kavel L 72,  28-01-2022 oprichten woning, maken uitweg 6302515

Coppesdonk

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

Gerstdijk 4A 24-01-2022 oprichten bedrijfshal met kantoor,  6122881

  plaatsen erfafscheiding en reclame 

  en wijzigen uitweg 

Warandelaan 19 26-01-2022 kappen boom 6678687

Vlierdensedijk 93 26-01-2022 plaatsen overkapping 6598779

Marshallstraat 16C, 16D,  27-01-2022 oprichten zeven bedrijfsunits 6490623

16E, 16F, 16G, 16H, 16J 

van Hoofstraat 76, 78 28-01-2022 oprichten woning (tweekapper) 6621353

Stationsplein 4 28-01-2022 openen testlocatie voor toegang 6659455

Julianalaan 31 31-01-2022 verwijderen van een binnenmuur 6560413

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

Heibloemweg 10 26-11-2021 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2  6547493

Middendijk 28-30 10-12-2021 wijzigen voorgevel en uitbreiden  6581447

  woonkamer   

Marshallstraat 16C, 16D,  04-11-2021 oprichten zeven bedrijfsunits  6490623

16E, 16F, 16G, 16H, 16J 

Rotsheide 10 17-12-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde)  6598655

Swertpoellaan 13 09-12-2021 vergroten woning  6569905

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

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

Peeleik en Hector Heuvelstraat  27-01-2022  Kermis Helmond Brouwhuis,  2022-00020

  van 14-5 t/m 17-5-2022 

De Kluis 1 27-01-2022 Natuurmarkt Helmond, 12 juni 2022 2022-00021

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden ook gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Haverdijk 5 28-01-2022  75-jarig jubileumfeest  2021-00847

  Plato Group BV (2 april 2022) 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 

verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Geldzorgen? Een budgetcoach kijkt graag 
met u mee!
Maakt u zich zorgen over geld, een beginnende schuld of lukt het niet altijd om 
rond te komen? De stress kan groot zijn. Een budgetcoach kan u daarbij helpen. 
Iemand om uw zorg of vraag mee te delen, iemand die even meekijkt en die kan 
ondersteunen om weer overzicht te krijgen over uw geldzaken. Ze doen hetgeen 
dat u nodig heeft om financieel weer gezond en zelfstandig te zijn. 

Hoe werkt het?
De budgetcoach maakt een plan van aanpak afgestemd op uw persoonlijke 
situatie. Na het vrijblijvende intakegesprek kijkt u samen wat de budgetcoach 
voor u kan betekenen. De budgetcoach kan u onder andere helpen met:

• Vragen over schulden en betalingsregelingen;
• Tips en advies om beter uit te komen met uw geld;
• Informatie over allerlei initiatieven in de stad.

Hoe vraag ik budgetcoaching aan? 
Budgetcoaching is gratis, vrijwillig en in vertrouwen. U kunt een afspraak maken 
via telefoonnummer 14-0492 (optie 2) of per e-mail naar zorgpoort@helmond.nl. 

Hoe moet Helmond groeien?
Helmond gaat wat betreft het aantal inwoners nog flink groeien. Hiervoor 
moeten we keuzes maken: hoe gaan we bouwen, voor wie en waar? Wat past 
het best bij Helmond? Ook vinden we het belangrijk dat er fijne woonwijken 
in Helmond zijn en blijven: genoeg voorzieningen, de juiste woningen voor 
de diverse doelgroepen en genoeg groen. En we willen ook graag voldoende 
werkgelegenheid in onze stad hebben. Wij horen graag hoe u hier over denkt. U 
kunt dit laten weten door de vragenlijst hierover in te vullen. Dit kan tot en met 
13 februari 2022. U vindt de vragenlijst op www.helmond.nl/vragenlijst. 

Omgevingsvisie
We nemen de uitkomsten van de enquête mee in de omgevingsvisie die we 
maken. In deze visie beschrijven we de ontwikkeling van Helmond de komende 
20 jaar. We stellen de visie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei 
organisaties in de stad. Op twee eerdere momenten hebben we voor de 
omgevingsvisie al enkele vragen gesteld over de ontwikkeling van onze stad. We 
stellen in deze vragenlijst nu een aantal concretere vragen om nog beter keuzes 
te kunnen maken.

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

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
 legging vanaf:
Braakweg 33                                      04-02-2022       oprichten woning en maken uitweg 6287505

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 februari 2022 

gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Het 

inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via 

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

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van 

een beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door 

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de 

eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

ELEO Technologies B.V. Automotive Campus sectie T7547 het oprichten van een 

  bedrijf voor ontwikkeling en 

assemblage van componenten voor aandrijfsystemen van voertuigen

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

Salafi, M.  12-02-2001

Tilapa, U.  03-10-1989

Douiyeb, T.  22-07-1987

Conceiҫăo Jacito, M.A.  12-08-1998

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

Pisador Valls, M.  15-12-1991

Yildirim, F.  27-11-1986

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

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

maken. Neem dan 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. 

Gemeente Helmond - Wet bodembescherming (Wbb) - Zuid Koninginnewal
 t.h.v. Beugelsplein 2 (AA079409686), Helmond

besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Enexis Netbeheer B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Zuid Koninginnewal t.h.v. Beugelsplein 2 te Helmond 

(locatiecode: AA079409686). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Helmond heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is 

hiermee afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 3 februari tot 17 maart 2022 ter inzage 

bij cluster Milieu in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Het inzien kan alleen op afspraak. 

U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (tot 17 

maart 2022). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Een verzoek tot het treffen van 

een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Gemeente Helmond - Wet bodembescherming (Wbb) (1) - BUS-melding - 
Mierloseweg 34-46 (AA079408162), Helmond

Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend op 

23 december 2021 een melding te hebben ontvangen van Hulsbosch Helmond C.V. van een 

uniforme bodemsanering categorie immobiel. De melding heeft betrekking op de locatie die 

bekend staat als Mierloseweg 34-46 met locatiecode AA079408162.

• 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

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“52 tijdelijke woningen Brandevoort”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 17 januari 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 60 dB 

ten gevolge van De Voort en 60 dB t.g.v. het spoor Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “52 tijdelijke woningen Telkesveld, Brandevoort. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 februari 2022 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Het inzien kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 

14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 4 februari 2022 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

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

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot:

• Het verwijderen van de bebording begin en einde zone 30 km/h inclusief het voorrangsbord 

 ter hoogte van de kruispunten Houtsestraat met de Kromme Haagdijk, Hendrik de 

 Swaeffstraat en Van Myerlestraat door middel van het verwijderen van het bord A01-30zb, 

 A01-30ze en B06 van Bijlage 1 van het RVV 1990. Hierdoor wordt de huidige 

 maximumsnelheid van 50 km/h en de voorrangskruispunten in de Houtsestraat opgeven;

• Het verwijderen van het bord verplicht fietspad aan het begin van het fietspad de Dolfijnlaan 

 – rotonde Heeklaan door middel van het verwijderen van het G11 van Bijlage 1 van het RVV 

 1990, aangezien in het nieuwe ontwerp dit fietspad verlegd wordt;

• Het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h in de Houtsestraat door het middel 

 van het plaatsen van het bord A01-30zb en A01-30ze van Bijlage 1 van het RVV 1990. 

 Hierdoor wordt de huidige zone 30 van de wijk Akkers uitgebreid;

• Het toepassen van bebording verplicht fietspad aan de zijde van de Korte Brugstraat en ter 

 hoogte van de rotonde met de Heeklaan door middel van het plaatsen van de borden G11 en 

 G12 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar maken

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

afdeling Bestuurs- en Ju-ridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector be-stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk ver-zoek wordt griffierecht geheven.

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 besluit 2116 en 2117 kunt u 

contact opnemen met mevr. B. Reisinger. U kunt bellen naar 14 0492.

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. Ook 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 3 februari 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.
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Werken bij  

 

De leukste bijbaan van Nederland 

Wil jij bijverdienen in de gezelligste werkomgeving  
van Mierlo? Werken met andere enthousiaste  
leeftijdsgenoten? Lekker chillen na het werk?  

Meedelen in een goede fooi?  

Kom werken bij Montimar! 

Solliciteer direct op www.montimar.nl 

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
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De PvdA bezet op dit moment 2 raads-
zetels van de in totaal 37. Daarmee zijn 
we een kleine partij. Ik kijk met heel veel 
trots terug op wat wij als kleine partij de 
afgelopen periode voor elkaar hebben 
gekregen. Zomaar een lijstje: 
1. Geen vermalen 
vrachtwagenbanden meer in de 
Helmondse kunstgrasvelden.
2. Mobiel grondstoffeninleverpunt 
(GRIP) in de Helmondse wijken.
3. Zoveel mogelijk zonnepanelen op 
nieuwe bedrijfsgebouwen in Helmond.
4. Iedere Helmonder, ongeacht de 
omvang van zijn portemonnee, kan 
duurzaamheidsmaatregelen nemen.
5. Sport- en beweegprogramma’s voor 
kwetsbare mensen in Helmond.
6. Huiswerkbegeleiding 
in het kindpakket.
7. Zelfbewoningsplicht ingevoerd: 
woningen kunnen alleen 
gekocht worden door mensen 
die er ook zelf gaan wonen.
8. Meer stageplekken én een 

fatsoenlijke stagevergoeding voor 
MBO’ers bij de gemeente Helmond.
9. Steviger aanpakken 
van zorgcowboys.
10. Behoud openbare 
toiletvoorziening in het centrum.

Op al deze onderwerpen hebben we 
steeds samenwerking gezocht met an-
dere partijen. Want om iets voor elkaar 
te krijgen heb je een meerderheid nodig. 
En een meerderheid smeed je niet als 
je alleen maar hard jouw eigen mening 
roept. Het vraagt om investeren in re-
laties, in begrijpen waar de ander van-
daan komt en voor staat. Het vraagt om 
bruggen slaan, om over je eigen scha-
duw kunnen stappen.

Dat is zoals PvdA Helmond werkt. Nu 
en in de toekomst. En natuurlijk, met 
meer zetels in de gemeenteraad kun-
nen we nog meer voor elkaar krijgen. 

Ik persoonlijk zet een stapje terug. Ik 

blijf betrokken, maar wat meer op de 
achtergrond. De PvdA Helmond heeft 
echter een prachtige lijst met kandi-
daat-raadsleden - onder leiding van 
lijsttrekker Annegien Wijnands - die de 
komende jaren allemaal hun stinkende 
best zullen doen om in Helmond nie-
mand links te laten liggen.
 
Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Peijs: politiek is samenwerken 
De kloof tussen inwoners en politiek is groter dan ooit. Hoe kan dat 

toch? Persoonlijk denk ik dat we als Helmondse politici vooral kritisch 
naar onszelf en ons eigen handelen moeten kijken. Wat kunnen wij 

zelf beter doen? Al dat gebakkelei onderling, raadsleden die met ruzie 
uit een fractie stappen en voor zichzelf verder gaan, dat helpt niet. 

Inwoners zitten niet te wachten op spierballentaal in een column, op 
grote ego’s in de raadszaal. Inwoners hebben ons raadsleden gekozen 

omdat ze verwachten dat wij concrete resultaten halen voor Hel-
mond. En om resultaten te halen moet je met elkaar samenwerken. 

En ja, moet je soms ook een beetje water bij de wijn doen. 

Koolen wil zich onder andere gaan 
inzetten voor het verbeteren van de 
leefbaarheid in Brouwhuis waaronder 
de stankoverlast. Hij wil dan ook dat 
de strijdende partijen constructief gaan 
overleggen om de stankoverlast veroor-
zaakt door mesterverwerker Den Ou-
den te minimaliseren. In de zoektocht 
naar een definitieve oplossing in het 
slepende dossier waakt de inwoner van 
de wijk Brouwhuis ervoor om er met ge-
strekt been in te gaan. In plaats hiervan 
ziet hij voor gemeente Helmond een be-
middelende rol weggelegd tussen Den 
Ouden, het actiecomité Stop De Stank 
Brouwhuis en de wijkraad.

Koolen: “Geuroverlast is een aanhou-
dende bron van zorg in de wijk Brouw-
huis. Wij willen dat de gemeente een 
aantoonbaar bemiddelende rol gaat 
spelen om zodoende in overleg met de 
ondernemers, inwoners en de provincie 
de problemen te minimaliseren. Over-
leg dus, in plaats van confrontatie.” Dit 
is dan ook terug te vinden in het nieuwe 
verkiezingsprogramma ‘Sterker verder’ 
van de Helmondse VVD.
Brouwhuis-bewoner Jelmer van Her-
pen hoopt dat partijen eerder nog 
vandaag dan morgen nader tot elkaar 
komen in wat in de media een ‘uitput-
tingsslag’ is gaan heten. Net als veel an-
dere wijkbewoners is de stankoverlast 
hem een doorn in het oog. “Het stinkt 
altijd. Of je nou aan het sporten bent, 
buiten wandelt, barbecuet in de tuin; 
zomer, winter, herfst – altijd. Het zou 
erg fijn als er eindelijk eens een oplos-
sing komt.” 

Starters- en seniorenwoningen
Eenmaal gekozen wil Koolen zich in de 
komende raadsperiode ook inzetten 
voor voldoende starters- en senioren-
woningen in zijn wijk. In beide catego-
rieën moet er volgens de politicus in 
spe flink bijgebouwd worden. “Veel se-
nioren kunnen niet doorstromen naar 
seniorenwoningen, vanwege een tekort 
hieraan. Daardoor blijven ze langer in 
hun huis wonen, waardoor er minder 
woningen vrijkomen voor starters en 
jonge gezinnen. Oplossing zou dus 

zijn om meer huizen of meer senio-
renwoningen bij te bouwen, zodat de 
doorstroom beter verloopt en er meer 
woningen beschikbaar komen voor 
starters en jonge gezinnen.”

Volkscultuur
Ook wil Koolen dat gemeente Helmond 
evenementen in Brouwhuis blijft fa-
ciliteren. “Wij koesteren onze cultuur. 
Daarbij horen nadrukkelijk ook volks-
cultuur, immaterieel erfgoed en cul-
tuurhistorische evenementen zoals de 
boeremèrt, het pleinfeest en de vele 
activiteiten van verenigingen.”

Jongeren
Koolen hoopt dat jongeren tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart het stemhokje zullen opzoeken. 
“De Helmondse jeugd moet een stem 
krijgen. Jongeren voelen zich vaak niet 
gehoord in de politiek en daar wil ik ver-
andering in brengen.” Koolen wil graag 
het politieke aanspreekpunt zijn voor 
jongeren, zodat ook zij een stem krijgen 
in de politiek. 

HELMOND Op plek 7 van de kandidatenlijst van de Helmondse 
VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vinden we 

Rick Koolen, pas 21 en bestuurskundige in opleiding.

VVD zet jeugdig politiek talent 
uit Brouwhuis in 

Rick Koolen. F | Theo Manders.

‘Geen zonnepark in Kloostereind’
Behalve een oplossing voor de stankoverlast in de wijk Brouwhuis wil de Hel-
mondse VVD de komst van een zonnepark in Landschapspark Kloostereind 
tegenhouden. Dat zegt Rick Koolen (21), beoogd VVD-raadslid, aan de voor-
avond van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Volgens Koolen is Landschapspark Kloostereind essentieel voor de leefbaar-
heid in de woonwijk aan de oostkant van Helmond. Eerder werd al voorkomen 
dat er een zonnepark zou komen in Stiphout, een wijk aan de westzijde van 
Helmond. Het landschapspark Kloostereind staat in de integrale beleidskaart 
van de gemeente Helmond aangemerkt als een gebied dat potentieel in aan-
merking kan komen voor grootschalige opwekking van zonne-energie. 

Ons stadsbestuur gaat de komende 
weken de jaarlijkse OZB-aanslag ver-
zenden. Het zal niemand vreemd in de 
oren klinken dat Lokaal Sterk pleit voor 
maatwerk om de getroffen onderne-
mers en anderen in onze stad zoveel 
mogelijk bij te staan in deze nog steeds 
voortdurende pandemie. 

De OZB-aanslag roept nog steeds vra-
gen op. De OZB is in twee categorieën 
verdeeld: woningen en niet-woningen. 
Over het algemeen is het OZB-tarief 
over niet-woningen hoger dan het ta-
rief over woningen. In Helmond is voor 
2022 het tarief over woningen 0,1269% 
van de WOZ-waarde. Het tarief over 
niet-woningen is voor eigenaren 

0,2419% en voor gebruikers 0,1936% 
van de WOZ-waarde. Is een bedrijf of 
vereniging zowel eigenaar als gebruiker 
van een niet-woning, dan worden beide 
tarieven bij elkaar opgeteld. Bedrijven, 
verenigingen en cultuurinstellingen 
betalen dus een zakelijk belastingtarief 
over hun eigen pand. Zie ook: www.
helmond.nl/1/producten/onroerende-
zaakbelasting-betalen.

Onze muziek- en sportverenigingen, 
dorpshuizen, scoutingclubs etc. verdie-
nen het dat deze hogere OZB-heffing, 
onder andere vanwege het maatschap-
pelijk belang, wordt heroverwogen. In 
de landelijke politiek wordt er al lange 
tijd gesproken over het vinden van een 

oplossing om dit te repareren. Tot nu toe 
zijn ze er niet uit. Wij vragen het stads-
bestuur om met de belanghebbenden 
te zoeken naar oplossingen en daar het 
gesprek over aan te gaan. Allereerst de 
ondernemers die keihard geraakt zijn 
en vervolgens de vele verenigingen die 
voor het overgrote deel met vrijwilligers 
werken. Ook in het nieuwe jaar blijven 
we bij Lokaal Sterk samen met u in op-
lossingen denken!

Onroerend Zaak Belasting 2022
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. Corona bepaalt nog steeds veel in ons dagelijks 
leven. Er zijn veel mensen die daardoor geraakt worden. Zo ook onze MKB-ondernemers en 

-verenigingen. Die zou ik er vandaag uit willen lichten.
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OOPPEENN  AAVVOONNDD
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77  FFEEBBRRUUAARRII  
1188..0000  –– 2211..0000  uuuurr    • Timmeren

• Metselen
• Tegelzetten
• Infra
• Schilderen
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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 2 februari t/m dinsdag 
15 februari 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

300 spaarpunten

voor
Frituur

STUNT 
STUNT 
STUNT

Broodje frikandel, 
gehaktstaaf, kebab 
of rookworst
zakje à 2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,49 - 2,79 - 2,89

3,99

Stoofvlees/Hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 5,79

NIEUW
BROODJE 

ROOKWORST

2+1
GRATIS

Gepaneerde 
schnitzels
1 kilogram - Jomo

Normaal 12,99

9,99

Rundvlees, goulash, 
stoofvlees en kipsate

Kroket
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,59 - 3,99

Aardappelblokjes 
of schijfjes 

1 kilogram - Ecofrost

Normaal 1,590,99

voor
Frituur en 
 Airfryer

5,99

2 schalen
voor

voor
Frituur

Frikandel
20 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,19 

Orientaalse
Bamischijf 

of nasischijf 
18 stuks - Welten

Normaal 15,99 

12,49

www.roc-teraa.nl

OPEN
avond

Meld
je aan!maandag

7 februari
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Yess eindelijk meugen wij (de hund-
jes van ons Marij) ook in het centrum 
van Helmond komen. Vanaf 1 janu-
ari is dat mogelijk.

Dat vond ik toch ook maar een rare 
regel dat dat niet mocht. Denk dat 
heel veul Helmonders niet eens wis-
ten dat het eerst niet mog, tenminste 
ikke niet. Op verzoek van onderne-
mers hief het stadsbestuur het hon-
denverbod op. Het centrum moet 
gastvrijer worden, was het idee.

Nou daar ben ik het hullemaal mee 
eens, zoals zaterdags naar de mert 
vin ik het leuk als de hundjes mee 
kunnen. Toen Kate een puppy was, 
wou ik met haar de stad in. Het helpt 
bij het socialiseren van honden door 
op drukke plekken met je puppy te 
lopen, maar toen hoorde ik dat het 
niet mog, gelijk de eerste dag dat ik 
dat deed. Gaandeweg de jaren heb 
ik toch regelmatig honden gezien, 
waarschijnlijk ook mensen die het 
net als ik niet wisten.

De regels: doet een hond een grote 
boodschap, dan moet het baasje na-
tuurlijk de drollen opruimen. Om dat 
schoonmaken makkelijker te maken, 
komen er negen extra zakjesdispen-

sers te staan verspreid over het cen-
trum bij bestaande afvalbakken. 
En de viervoeters moeten aangelijnd 
zijn. Nou dat lijkt me makkelijk en 
niet meer als normaal die regels.

Ik docht ook hoe moet het dan met 
hundjes vruuger die in dat verbods-
gebied woonden. Da heb ik ff opge-
zocht: die mochten dan door de stad 
naar het buitengebied lopen om daar 
met de hond te wandelen. Vurlopig is 
dit een soort probeersel van een jaar 
en dan gaan ze kijken of het verlengd 
word. Hier werd in ieder geval dit be-
richt met gejuich (geblaf) ontvangen 
door Kate en Maddi, want eindelijk 
meugen ze op zaterdag een keerke 
mee naar de mert om daarna een 
wandelingetje te maken rondom het 
kasteel of door ons mooie Burgemees-
ter Geukerspark.

Nee, ik sleep de hundjes niet overal 
mee naartoe, maar zo mee en dan 
een keerke mee naar de mert vinden 
wij toch wel leuk. Ik vind dit echt een 
goeie beslissing, vural ook toeristen 
met honden die verblijven rondom 
Helmond voelen zich zo meer wel-
kom. Meer bezoekers en extra be-
steding door bewoners en toeristen 
is extra welkom in deze tijd. Ik ben 
trouwens nie van plan ze mee de 
winkels in te nemen, want ik denk 
dat veel winkeliers daar niet blij van 
worden. Maar een wandeling door 
het centrum en de markt vind ik al 
heel leuk. Vur echt te shoppen laat 
ik ze lekker thuis, denk ook niet dat 
Kate en Maddi daar blij van zouden 
worden.

Fijn weekend tot volgende week. 

Wij zijn eindelijk 
welkom  

Houdoe!

We zitten nog middenin de winter. 
Het weer is niet voorspelbaar. Wat zal 
‘t zijn? Er kan een dik pak sneeuw lig-
gen, maar net zo goed is het voorjaar al 
volop te zien en te horen. In beide ge-
vallen een uitstekende reden voor een 
frisse natuurwandeling. De wandeling 
leidt door het voormalig landgoed de 
Bakelse Beemden, een bosgebied met 
naaldhout en vochtig broekbos en langs 

de Bakelse Aa, die in 2014 door een re-
constructie weer zijn vroegere meande-
rende loop heeft gekregen.

De route kan op sommige plekken mod-
derig zijn. Stevige wandelschoenen zijn 
noodzakelijk. De wandeling is niet ge-
schikt voor rolstoelhouders. Deelname 
is gratis.

Coronamaatregelen: afstand houden 
(1,5 meter) en thuis blijven bij klachten.

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen: Anne Regts
wandelen.ivn.helmond@gmail.com
Algemene informatie over het IVN kun 
je vinden op www.ivn.nl/helmond.

Wandeling bos en beekdal Bakelse Beemden

Platte tonderzwam. F | IVN.

Panorama. F | IVN.

Bakelse Aa. F | IVN.

DIERDONK Op zondag 6 februari houdt het IVN een wandeling in de Bakelse Beemden. 
De wandeling start om 14:00 uur. De tocht is circa 3 km. Het verzamelpunt is nabij 

kinderdagverblijf De Bereboot in de wijk Dierdonk, Zilverschoonbeek 40, 5709 PL Helmond.

Maar wellicht nog belangrijker is dat de 
overheid het belang van sport en bewe-
ging inziet, zelfs in dit stadium van de 
pandemie. Wij zullen er dan ook alles 
aan doen om de bestaande leden (en 
natuurlijk ook nieuwe leden) de uitlaat-
klep, ontspanning en sociale interactie 
te bieden die zo nodig is”, aldus Hans 
Spaan, sensei van Togarashi-Ronin. 

De lessen volgen het oorspronkelijke 
schema, waarbij alle disciplines weer 
aan bod komen: jiu-jitsu, jodo, iaido en 
tai chi. “De leraren staan te springen om 
met de groepen aan de slag te gaan, de 
motivatie is hoog en dat is mooi”, zegt 
Jeroen Geven, voorzitter van de vereni-
ging. 

Daarnaast probeert de vereniging ook 
rekening te houden met de maatschap-
pelijke ontwikkelingen. “In de voorbije 
maanden hebben we nagedacht over 

activiteiten die bijdragen aan oplossin-
gen voor maatschappelijke ontwikkelin-
gen, zoals geweld tegen hulpverleners 
en vrouwen. Als vereniging die haar 
leden zelfvertrouwen en weerbaarheid 
bijbrengt, kunnen en willen we een 
rol spelen bij het onder de aandacht 
brengen van deze problematiek en ook 
bij een eventuele oplossing ervoor. De 
komende periode zal hier meer duide-
lijk over worden en zal de vereniging 
via diverse nieuwskanalen dit initiatief 
communiceren.” Maar voor nu zijn we 
gefocust op het lekker trainen op de 
tatami en die - wellicht - wat stijve spie-
ren weer soepel maken. Kom gerust 
een kijkje nemen tijdens één van de 
trainingen. 

Voor meer informatie, kijk op de website 
www.togarashi.nl of neem contact op 
met Ronin-Togarashi via 06–21675283 
of ronin@togarashi.nl.

Togarashi opent haar dojo weer!

F | Togarashi-Ronin.

SUYTKADE Na het groene licht dat de overheid heeft gegeven, zijn de trainingen van 
Togarashi-Ronin, vereniging voor oosterse krijgskunsten, weer hervat in de dojo in de opgefriste 
Spiegelzaal in het Fletcher Wellness-Hotel in Helmond. “We zijn natuurlijk heel blij dat we weer 

open zijn en onze leden weer op de mat kunnen trainen. 
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Waarom een Oriëntatieklas?
“Er wordt nog wel eens gedacht dat 
een theoretische opleiding beter is. Het 
oude denken, in niveaus. Onzin natuur-
lijk. Belangrijk is waar een leerling het 
meest gelukkig van wordt. Een stevige 
theoretische basis, of een opleiding 
waarbij je ook meer mag dóen, met je 
handen aan de slag gaat. Deze nieuwe 
klas biedt leerlingen vijf theoretische 
vakken zoals Nederlands, Engels en 
wiskunde op mavo-niveau, maar we 

gaan ook lekker aan de slag op onze 
praktijkafdelingen Techniek, Economie 
& Ondernemen en Zorg & Welzijn. De 
Oriëntatieklas heeft een klein aantal 
docenten, zodat we echt kunnen inves-

teren in de relatie en begeleiding. De 
klas wordt ook bewust niet groter dan 
twintig leerlingen. Samen met hen en 
hun ouders komen we vanzelf tot de 
beste keuze.” 

En na die oriëntatiefase?
“Na één of twee jaar kiest de leerling 
voor onze kader-opleiding of voor een 
mavo-opleiding elders. We hebben veel 
contact met de scholen om ons heen, 

zodat leerlingen zo soepel mogelijk 
hun middelbare schooltijd doorlopen. 
Het kwam natuurlijk altijd al voor dat 
sommigen na jaar 1 doorgingen op een 
mavo-opleiding. We kijken goed naar 
wat past bij een leerling en houden niet 
star vast aan het advies in groep 8.” 
Een uitgestelde keuze na een welover-
wogen oriëntatie.

“Inderdaad. En beide keuzes zijn goed. 
Uiteindelijk komen leerlingen overigens 
ook weer samen op het mbo niveau 3 
en 4. Het gaat erom wat het best past. 
Op het Vakcollege krijg je in jaar 3 en 4 
twee keer vijftien weken een stage aan-
geboden naast alle praktische vakken. 
Een boost voor de ontwikkeling van een 
jonge vakman of -vrouw. Op een mavo 
elders heb je een rooster met meer 
uiteenlopende theoretische vakken. 
Ook heel interessant. Kortom, allebei 
is goed. We bekijken het rustig samen 
in de Oriëntatieklas: waarbij gedijt ie-
mand het best? Niet eerder hebben we 
leerlingen met een dubbel schooladvies 
zo’n goede balans aan kunnen bieden 
tussen theorie en praktijk.” Kijk voor 
meer info op www.vakcollege.nl.

Nieuw op het Vakcollege: de Oriëntatieklas voor kader en mavo

F | Vakcollege Helmond.

HELMOND Docenten 
in groep 8 geven in deze 

periode hun schooladvies 
aan leerlingen en daaronder 
vallen ook dubbele adviezen, 
zoals vmbo-k/vmbo-t (in de 
volksmond ook wel kader/

mavo). Leerlingen die in deze 
categorie vallen, kunnen nog 

ontdekken of een theoretische 
of juist praktische leerroute 

beter past. De splinternieuwe 
Oriëntatieklas van Vakcollege 
Helmond geeft alle ruimte aan 

dat keuzeproces. In gesprek 
met directeur Rob Aarts.

Gecombineerd verbruik: 5,2 - 5,5 (l/100 km) / 18,2 - 19,2 (km/l); CO2 - emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombi-
neerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan 
een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Oostendorp Hyundai BAYON ballonactie bestaat uit een te winnen prijs ter waarde van maximaal € 500 bij de aankoop van een Hyundai BAYON. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 04-02-2022 t/m 
14-02-2022 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties en inwisselbaar voor geld. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden 
looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. Metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Druk- en zetfouten 
voorbehouden. Vanaf prijs van € 23.790 geldt op BAYON Comfort Smart 1.0 T-GDI met metallic lak (incl. € 2.000 korting). Kortingsbedrag van € 2.000 is geldig op alle BAYON-uitvoeringen.

Ontdek meer op oostendorp-autogroep.nl/bayon-ballonnenkorting 

Varenschut 5, Helmond, tel. 0492 - 745 600autogroep

Oostendorp Hyundai begint het jaar goed met een knallende ballonnenactie. Wie nu een Hyundai BAYON koopt, 
krijgt gegarandeerd een leuke prijs door een ballon naar keuze te prikken. Deze prijs kan oplopen tot een waarde 
van wel € 500! Wat dacht je bijvoorbeeld van een gratis all-season bandenset, een gratis fietsendrager of een 
accessoirecheque? De BAYON is éxtra ingekocht, dus direct uit voorraad leverbaar én nu met € 2.000 korting!  
Kom tijdens de actieperiode van 4 tot en met 14 februari langs in onze showroom en rijd dit jaar nog weg in een 
gloednieuwe BAYON. Maak je persoonlijke afspraak via oostendorp-autogroep.nl/bayon-ballonnenkorting

BAYON Ballonnenkorting bij 
Oostendorp Hyundai! 
Nu € 2.000 actiekorting op de Hyundai BAYON! 

€ 23.790

€ 329 p.m.

Hyundai BAYON Comfort 
Smart vanaf

Private Lease vanaf  

5 + 2 jaar garantie.
Exclusief bij Oostendorp 
niet 5 maar 7 jaar 
kilometergarantie.  

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j. 

Inclusief € 2.000 korting.

www.vakcollege.nl
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Om 13:00 uur Mierlo-Houtse tijd wer-
den de vlaggen van iedere Houtse Car-
navalsvereniging in top gehesen, maar 
alvorens dat gebeurde werden alle 
vlaggen per vereniging vooraf gezegend 
door onze eigen pastoor Pieter Schee-
pers, zodat ondanks alle beperkingen 
de verenigingen toch een gezegend 
carnavalsseizoen werd toegediend en 
de vlaggen gezegend fier in top konden 
wapperen.  

Natuurlijk hadden we dit heel graag met 
zoveel mogelijk mensen samen gedaan, 
maar helaas. Natuurlijk hopen we dat 
we dit evenement volgend jaar weer in 
alle glorie mogen laten plaatsvinden.
Namens CV ‘t Barrierke willen wij ieder-
een alle gezondheid toewensen en zorg 
goed voor uzelf en anderen. 
Met dank aan: onze vlaggenbewaarder 

Mario Coolen, pastoor Pieter Schee-
pers en fotograaf Anthony Benders. 
Ook pastoor Pieter heeft bij het zege-
nen een mooi woord gesproken en dat 
wil hij graag met u allen delen, zie kader.

Woord van pastoor Pieter Scheepers

Carnaval is een feest van verbinding,
alle mensen samen, iedereen gelijk.

De kleuren van de diverse carnavals-
verenigingen laten dat zien:
op dassen en mutsen, op prinsen-
wagen en medailles, op vlaggen en 
wimpels.

En vooral op deze grote vlaggen, die 
laten zien dat jullie er zijn,
dat wij er mogen zijn, dat iedereen er 
mag zijn.

Waar deze vlaggen wapperen, is het 
feest en iedereen is welkom.

Symbolisch staan ze op de rotonde, 
die kent geen begin en geen einde.
Een rotonde verbindt, zoals ook car-
naval mensen verbindt

Vandaag vragen we:
Hemelse Prins, zegen deze vlaggen 
en daarmee iedereen die deze vlag-
gen vertegenwoordigen. 

Dat zij ons samenbrengen in een 
knipoog naar elkaar, een vriendelijk 
woord, een bemoedigend gebaar.
In lief en leed, bij lach en traan.
Amen.

CV ‘t Barrierke hangt de vlaggen in top
MIERLO-HOUT Afgelopen zondag 23 januari 2022 zou eigenlijk de inmiddels traditionele 

vlaggenceremonie van CV ‘t Barrierke plaatsvinden. Maar helaas door corona kon dit wederom 
wéér niet op de manier zoals wij allen zo graag zouden willen, helaas niet met onze bevriende 

Houtse carnavalsverenigingen. 

Aquavit is een lofzang op een medi-
um dat in de negentiende eeuw fu-
rore maakte onder grote kunstenaars 
zoals William Turner, maar nu vooral 
bekend staat als een medium voor 
amateurkunstenaars. Samenstellers 
Ludo van Halem (curator) en Caren 
van Herwaarden (beeldend kunste-
naar) vinden het daarom de hoogste 
tijd voor een grootse rehabilitatie. 
Voor Aquavit selecteerden zij 12 
gerenommeerde kunstenaars: 
Nour-Eddine Jarram, Paul Faassen, 
Maria Roosen, Aline Thomassen, 
Joris Geurts, Nan Groot Antink, Ca-
ren van Herwaarden, Henri Jacobs, 
Arno Kramer, Q.S. Serafijn, Jolanda 
Schouten en Ina van Zyl. 

Aquavit geeft met meer dan 100 
aquarellen een breed overzicht van 
verschillende thema’s en benaderin-
gen binnen het medium, van politiek 
tot filosofisch, met de mens of de 
natuur als onderwerp, figuratief of 

juist balancerend op de grens van 
abstractie.

Tot voor kort vroeg de aquarel van-
wege haar specifieke eigenschappen 
om een bescheiden formaat: het 
opspannen van natgemaakt papier 
op handzame houten panelen zorgt 
voor een gelijkmatige opdroging van 
de verf. Inmiddels is aquarelpapier 
verkrijgbaar op zeer grote formaten 
– tot aan rollen van 1.5 x 10 meter – 
die niet meer opgespannen kunnen 
worden.

De ruimtelijke kwaliteit en het hel-
dere licht in De Cacaofabriek in 
Helmond maken het mogelijk om 
onverwachte, verrassende aspecten 
van de hedendaagse aquarel te laten 
zien op zowel de allergrootste for-
maten als in omvangrijke reeksen en 
ensembles.

Educatief randprogramma 
Tijdens de duur van Aquavit organi-
seert De Cacaofabriek rond de aqua-
rel een scala van (educatieve) acti-
viteiten zoals workshops, lezingen, 
portfoliobesprekingen en rondleidin-
gen. De deelnemende kunstenaars 
spelen hierin een actieve rol. Meer 
informatie hierover volgt. 

Corona-informatie: 
Voor de actuele maatregelen rond 
corona in verband met de ope-
ning en tentoonstelling, check  
www.cacaofabriek.nl. 

Tentoonstelling Aquavit in 
Cacao Expo in Helmond 

Twaalftal kunstenaars presenteren 
meer dan 100 aquarellen

SUYTKADE Op zondag 6 maart om 15.00 uur opent 
in de exporuimte van De Cacaofabriek in Helmond de 

tentoonstelling Aquavit. De tentoonstelling geeft met het 
werk van 12 kunstenaars en meer dan 100 aquarellen een 

overzicht van de vitaliteit van de hedendaagse aquarel. 
De tentoonstelling loopt tot en met 29 mei. De opening zal 

worden verricht door Niels van Maanen, conservator prenten 
en tekeningen 20e en 21e eeuw van het Rijksmuseum. 

Aquarel, 2018. F | Paul Faassen.

New visas, 2021. F | Maria Roosen.

Tijdens het evenement wordt er stil-
gestaan bij de eregasten, mensen die 
kanker hebben of kanker gehad heb-
ben. Wij hopend deze eregasten een 
onvergetelijk weekend te bezorgen en 
het leven te vieren.

Tijdens het evenement proberen wij 
zoveel mogelijk geld op te halen dat 
zal worden verdeeld onder drie lokale/
regionale goede doelen die een positie-
ve bijdrage leveren aan de strijd tegen 
kanker. In het weekend zal de kasteel-
tuin aangekleed worden met een mooie 
markt waar de teams met kraampjes 

acties organiseren om geld in te zame-
len voor de geselecteerde goede doe-
len.  Uiteraard zal tijdens het weekend 
ook een uitgebreid amusemenspro-
gramma worden aangeboden met on-
der andere diverse artiesten. 
 
Meld je nu aan voor de informatieavond 
op onze website: www.inbewegingte-
genkanker.com. 
Deelnemen aan deze informatieavond 
kan zowel digitaal als fysiek bij Inloop-
huis De Cirkel, Evertsenstraat 19, Hel-
mond. Geef bij je aanmelding aan of je 
de avond fysiek of digitaal wilt bijwonen. 

Je ontvangt dan een MS-teams link.  
 
Graag tot 10 februari. Wil je meer infor-
matie bezoek dan onze website, hier 
staan ook de goede doelen vermeld. 

Houd het weekend van 25 en 26 juni 2022 vrij!
HELMOND Op donderdag 10 februari om 20.00 uur wordt de allereerste (online) informatie-

avond van de stichting ‘In Beweging Tegen Kanker’ gehouden. Als opvolger van de Samenloop 
voor Hoop wordt er in het weekend van 25 en 26 juni bij het historische kasteel van Helmond 
een uniek evenement georganiseerd in de vorm van een 26 uur-durende wandeltocht rondom 
het kasteel. Het doel van deze wandeltocht is verbinden, het creëren van saamhorigheid en 

natuurlijk samen bewegen tegen kanker! 

www.inbewegingtegenkanker.com www.cacaofabriek.nl
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Dement en 
toch een goede 

oude dag?

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

‘Voor iedereen betaalbaar’ • ‘We voelen ons bevoorrecht.’ • ‘Ik geef een negen!’ • ’Een mooiere plek kun je niet wensen.’ • ‘Ma voelt zich echt thuis.’

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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Maar dat niet alleen. Ook de showroom 
voldoet aan de nieuwste normen van 
Kia. Met de complete verbouwing in 
2018 was VDNS Kia de eerste in Eu-
ropa met een digitale showroom. In 
een digitale showroom is het mogelijk, 
wanneer een auto niet in de fysieke 
showroom voorradig is, deze toch te 
kunnen bekijken in de gewenste uitvoe-
ring. Via grote flatscreens kun je bekij-
ken hoe jouw droomauto eruit komt te 
zien in jouw favoriete kleur en met de 
gewenste accessoires. Zo kun je alsnog 
een perfect beeld vormen van hoe de 
auto er uiteindelijk uit komt te zien en 
de beste keuze maken.

VDNS Kia is een onderdeel van Au-
todroom Helmond, waar ook gevestigd 
is VDNS Suzuki, v.d. Nieuwenhuijzen 
Auto’s, Autoschade Helmond en Bra-
bant Autolease. Doordat al deze bedrij-
ven onder 1 dak te vinden zijn, vinden 

alle handelingen op het gebied van au-
tomotive ook op hetzelfde adres plaats. 
Waar je vaak bij een autobedrijf alleen 
een auto koopt, kun je bij Autodroom 
ook direct terecht voor alles wat er nog 
meer bij komt kijken. Denk aan verze-
keringen, financieringen, onderhoud 
en schadeherstel. Naast het kopen 
van een nieuwe of gebruikte auto, kun 
je bij Autodroom Helmond ook terecht 
voor lease of private lease. Kortom, al-
les wat je nodig hebt om op een prettige 
manier auto te rijden, wordt verzorgd 
bij Autodroom Helmond. Deze unieke 
combinatie zorgt voor een snelle en 
klantgerichte service, precies zoals een 
topdealer betaamt.

Aangezien de showrooms weer volle-
dig geopend zijn, is iedereen van harte 
welkom. Alle modellen zijn te bekijken, 
waaronder de zojuist geïntroduceerde 
Kia Sportage en de Kia EV6.

VDNS Kia wederom 
Topdealer 2022 

Het team van VDNS Kia. F | Autodroom Helmond.

VDNS Kia behoort hiermee wederom tot de best presterende 
dealers van Nederland. VDNS Kia wint deze prijs voor de 

12e keer achtereenvolgend. Al jarenlang de bestverkopende 
autodealer van Helmond en omgeving met een marktaandeel 
van 20%, hetgeen inhoudt dat 1 op de 5 nieuwe auto’s komt 

van VDNS Kia. Dit komt natuurlijk door een aantrekkelijk 
modelgamma, topkwaliteit, 7 jaar fabrieksgarantie, maar 
vooral door een enthousiast en professioneel team. Veel 

ervaring, goed opgeleid en veel enthousiasme zorgt ervoor dat 
de klantenwaardering op het hoogste niveau is.

Deelname aan een lotgenotengroep kan 
dan veel voor je betekenen. Het verdriet 
is voor iedereen herkenbaar. Samen 
wordt er gezocht naar mogelijkheden 
om het leven weer de moeite waard te 
vinden. De pijn van het verlies zal nooit 
helemaal weggaan, maar je kunt er wel-
licht wel beter mee leren omgaan.
Tijdens 8 bijeenkomsten staan onder-
werpen en verhalen centraal rondom 
het verlies en overlijden van je partner: 
het laatste contact, de beleving, het de-
finitief afscheid nemen, de begrafenis of 
crematie. We bespreken met elkaar wat 
een rouwproces is, wat je als rouwende 

mee maakt, hoe je omgeving reageert, 
hoe je om kunt gaan met je verdriet, 
angst, boosheid en schuldgevoelens.
De eerste bijeenkomst start op donder-
dag 3 maart in wijkhuis De Boerderij in 
Helmond-Noord. Aanmelden kan via 
www.lerenmetlev.nl. V
oor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Wilma van Grinsven, 
06–40944887 of via mail 
wilma.vangrinsven@levgroep.nl.

Ontmoeten vanuit 
rouw en verlies 

HELMOND Het overlijden van een partner zet je wereld even stil. 
Daarna gaat het leven van alledag gewoon door. Voor iedereen, 
maar niet voor jou. Gevoelens van verdriet, eenzaamheid, angst 

voor de toekomst kunnen de overhand krijgen.

Van ballengekte tot breakdance
Deze vakantie staat er weer van alles 
op het programma. Ook aan de carna-
valliefhebbers is gedacht: “We hebben 
een carnavalstoernooi op het program-
ma staan, waarbij kinderen in een team 
zoveel mogelijk wedstrijdjes proberen 
te winnen”, vertelt Charlotte de Moet, 
buurtsportcoach bij Jibb+. 

“Natuurlijk mogen de kinderen hun 
mooiste carnavalsoutfit aantrekken 
naar deze activiteit!” Verder biedt Jibb+ 
de activiteit ballengekte aan, waarbij 
kinderen verschillende spellen gaan 
doen met een bal. Maar ook urban 
sports als breakdance en freerunnen 
komen aan bod tijdens deze sportieve 
week.

Witte geit?
Deze vakantie kun je ook naar de boer-
derij! “De kinderen krijgen een rond-
leiding bij een échte boer en gaan de 

koeien verzorgen”, vertelt Charlotte. 
“Daarna gaan de kinderen boter maken 
en mogen ze die zelf proeven.” 

Altijd al alles willen weten over hoe het 
werkt op de boerderij? Schrijf je dan in 
voor deze activiteit!

In beweging tijdens de vakantie
Jibb+ organiseert, in samenwerking 
met Helmondse sportaanbieders, iede-
re vakantieperiode diverse activiteiten 
voor alle basisschoolkinderen in Hel-
mond. Charlotte: “We willen kinderen 
in beweging brengen en laten kennis-
maken met diverse sporten en voeding. 

Misschien ontdekken ze wel hun fa-
voriete sport en worden ze lid van een 
vereniging.”

Schrijf je in!
Op maandag 7 februari om 09:00 uur 
start de inschrijving voor de activiteiten 
op de website van Jibb+ (www.jibb-
plus.nl). Kosten zijn € 2,50 per activi-
teit. Mocht je de activiteit niet kunnen 
betalen, dan kun je een beroep doen op 
Stichting Leergeld!

Uiteraard volgt Jibb+ de richtlijnen van 
het RIVM en worden de coronamaatre-
gelen in acht genomen. Alle activiteiten 
zijn dus onder voorbehoud. Wanneer 
een activiteit niet plaats kan vinden, 
worden de inschrijvers op de hoogte 
gebracht.

HELMOND Tijdens de 
carnavalsvakantie heeft 

Jibb+ weer een afwisselend 
aanbod aan activiteiten 

voor schooljeugd. De 
activiteiten worden verzorgd 

in samenwerking met 
Helmondse sportaanbieders 

en Klasseboeren. Vanaf 
maandag 7 februari om 

09:00 uur kunnen kinderen 
zich inschrijven via de 

website van Jibb+.

Kom in beweging tijdens de carnavalsvakantie!

F | Jibb+.

BEZORGERS GEZOCHT 
CENTRUM 

Doorneind, Molenstraat, 
Tiendplein, Wolfstraat.

bezorging@deloop.eu
06-18938912
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Samen met hun kinderen Sanne, Tom, 
Fenne en aanhang Pepijn en Elise, heb-
ben zij te verstaan gegeven er samen 
met het dorp een geweldig carnaval 
van te maken dit jaar. Dat ze er zin in 
hebben was goed te zien, ondanks een 
impasse van twee jaar zat de swing 
er nog goed in. Meteen na de onthul-
ling groette de nieuwe prins met een 
‘box’ de zojuist onthulde jeugdprinses 
Jans en haar adjudante Pleun van de 
Spurriebemmels, de jeugdafdeling van 
carnaval in Stippent. Zij vieren dit jaar 
hun 33-jarig jubileum. Na het officiële 
gedeelte dat in de pastorietuin plaats-
vond werden, geheel coronaproof, alle 
geüniformeerden van de vereniging 
aan huis onderscheiden. Een geslaagde 
eerste dag in de aanloop naar carnaval 
met een nieuwe enthousiaste prins. Op 

het programma staan in ieder geval nog 
een receptie in aangepaste vorm op 20 
februari en de grootse gevelversiering 
op carnavalszaterdag 26 februari. Kijk 
op de website voor meer informatie.

Prins Ted I, praten kan hij als brugman, 
vorst Mark van Berkel heeft er een 
‘stand in’ bij.
In het dagelijks leven is de Stiphoutse 
carnavalsprins van CV De Spurriezeiers 
eigenaar van re-integratiebedrijf Coa-
ching en Advisering. 
Zijn eerste ambitie was doorbreken 
als betaald voetbalspeler en de nieu-
we spits van Oranje te worden. Toen 
Helmond Sport hem, als 17-jarig talent, 
een contract aanbood, was dat een 
mooie eerste stap. Helaas heeft hij het 
nooit tot een écht grote club geschopt 

en spatte zijn jongensdroom uiteen; 
door blessures moest hij vroegtijdig af-
scheid nemen van het betaald voetbal. 
Die tegenslag had hij snel verwerkt en 
was niet langer alleen met voetbal be-
zig en zo ontdekte hij dat er veel meer 
leuke dingen in het leven zijn. Fietsen, 
zowel op de racefiets als mountainbike, 
is zijn passie geworden. Jaarlijks gaat 
hij met vrienden de bergen in en samen 
beklimmen ze de Alpe d’Huez, Galibier 
en Mont Ventoux. Iedere keer opnieuw 
een uitdaging.
Veel Stiphoutenaren kennen hem voor-
al als sportman in hart en nieren. 

Zo is hij vrijwilliger bij Stiphout Vooruit 
en fietser bij Tourclub Stiphout. Ook 
golft hij vaak op de Helmondse Golfclub 
Overbrug.

Feliciteren van de hoogheden 2022 
kan op 20 februari a.s., bijzonderheden 
worden nog bekendgemaakt.Prins Ted 
is getrouwd met Monique en vader van 
Sanne, Tom en Fenne. 

www.spurriezeiers.nl

Carnavalsprins Spurriezeiers: sportman Ted van der Horst
STIPHOUT Afgelopen zondag werden in een livestream en stralende zon Prins Ted dun 

Uurste en zijn prinses Monique van de Spurriezeiers bekendgemaakt. Onder de klanken van de 
Hofkapel, die op gepaste afstand zaten opgesteld in de prachtige pastorietuin bij de Trudokerk in 

Stippent, maakten zij na het openen van de grote kerkdeur hun entree. 

Zie ook het filmverslag, op www.helmondnu.nl gemaakt door Wim Klaasen 
van de onthulling bij de Stiphoutse kerk op zondagmorgen 30 januari j.l.

Prins Ted en echtgenote Monique.

Jeugdprinses Jans en haar adjudante Pleun van de Spurriebemmels.
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Het is tijd voor een college waarbij de 
belangen lokaal liggen. Met Helder Hel-
mond staat er een grote lokale partij 
klaar om deze verandering vorm te ge-
ven. “Wij hopen op een grote opkomst 
tijdens deze verkiezingen met veel stem-
men voor Helder Helmond, want met de 
steun van de kiezer kunnen wij echt iets 
veranderen”, aldus Louis van de Werff, 
lijsttrekker voor Helder Helmond. 

Met dit verkiezingsprogramma laat de 
partij zien waar zij voor staat en gaat zij 
vol vertrouwen de gemeenteraadsver-
kiezingen tegemoet. 
“Veranderen doen we samen, verandert 
u met ons mee?”
Stuur een bericht naar stem@helder-
helmond.nl of 06 – 15 08 66 69 en we 
komen een geprint exemplaar thuis bij u 
afgeven. 

Daarnaast is ons volledige verkiezings-
programma te vinden via 
www.helderhelmond.nl.

Helder Helmond komt met 
verkiezingsprogramma voor de inwoners

Afgelopen maand hebben de leden ingestemd met het verkiezingsprogramma 2022 – 2026

HELMOND Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door inbreng vanuit de leden te 
combineren met de geluiden uit de stad. Onder meer de opmerkingen van inwoners tijdens 

de diverse Buurtcafé-edities zijn daarbij van groot belang geweest. Maar ook tijdens diverse 
bezoeken aan wijkcentra en de markt zijn veel standpunten gevormd. Daarmee onderstreept 

de partij hoe belangrijk wij het vinden om naar de inwoners te luisteren. Wij horen dat mensen 
willen dat er iets verandert. Ons motto is dan ook ‘durf te veranderen’.

Het verdwijnen hiervan, inmiddels al 
weer jaren geleden, was indertijd dan 
ook bijna een feestelijk moment voor 
de Helmondse inwoners. Dat blijkt uit 
antwoorden van B&W op het verzoek 
van Mi Hellemonders om de Helmond-
se oliebollenkraam een meerjaren-con-
tract te geven.

Het college erkent weliswaar dat die 
oliebollenkraam ieder jaar weer zorgt 
voor een belangrijk stuk sfeer in ons 
Helmondse centrum. En het college 
erkent eveneens dat daardoor een 
Helmondse ondernemer aan het werk 
zou kunnen blijven. Maar het college 
stelt ook dat binnen het huidige beleid 
het géén toetsingscriterium is dat een 
standplaatshouder een Helmondse 
ondernemer dient te zijn. En verder 

dat een standplaatsvergunning telkens 
maar voor één jaar wordt gegund. En 
dat mede daarom er geen meerja-
ren-contract gegeven kan worden aan 
de Helmondse oliebollenkraam. De be-
langrijkste reden om géén vergunning te 
verlenen is echter dat, gezien alle ont-
wikkelingen in het centrum, het college 
het belangrijk vindt om de nodige flexi-
biliteit te houden op de Markt!

Mì Hellemonders wijst er nu op dat zo’n 
oliebollenkraam op wielen juist heel 
flexibel is. En heel makkelijk op een 
andere plek te zetten is. Maar vanwege 
het behouden van die flexibiliteit op de 
Markt, kunnen B&W natuurlijk uiter-
aard ook geen permanente, niet ver-
plaatsbare waterpartij realiseren op de 
Markt. Toch? Of ziet Mì Hellemonders 

dat verkeerd? Want anders gaat het col-
lege meten met twee maten! En dat wil 
zij toch niet?

Namens fractie Mì Hellemonders,

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

Toch geen waterpartij op Helmondse Markt
CENTRUM De nieuwste Helmondse politieke partij Mì Hellemonders is blij dat er toch geen 

waterpartij komt op de Helmondse Markt. Tientallen jaren geleden heeft er al eens zo’n water-
bak gestaan. Maar behalve dat dat een hangplek was en deze als vuilnisbak werd gebruikt en 

daardoor ook nog eens stonk, was het vooral een ‘sta-in-de-weg’. 

De prijswinnares van het kadopakket 
aangeboden door G en W Helmond

Veestraat 42 
www.gezondheidswinkel.nl

Beste lezers,

Met rode blosjes op mijn wangen van schaamte, zit ik al die mailtjes en tweets 
te lezen over het al dan niet ontkoppelen van de AOW van het minimumloon, 
uitkeringen en dergelijke.

Laat ik nu zelf enkele weken geleden als raadslid in de gemeente Helmond een 
motie te hebben ingediend, om een brandbrief naar de Tweede Kamer en dhr. 
Koolmees te sturen waarin ik verzocht heb om als gemeenteraad te vragen om 
meer aandacht voor onze senioren inzake hun financiële situatie!

Inmiddels is bekend dat het nog erger is als ik toen had kunnen bevroeden, 
het is zover dat ze worden gedegradeerd naar tweederangs burgers, dit kabinet 
vindt het zelfs niet nodig om de senioren uit de bijstand te houden.

Je kunt er alles bij halen, waarom je dit als kabinet zou moeten willen of zou 
moeten doen. Geld is wel de slechtste raadgever in deze, het betreft hier die 
mensen die het grootste aandeel in de pot van de AOW hebben ingebracht! 

Zonder al te technisch te worden, kan ik gerust stellen, dat er voor de jeugd 
mits ze de AOW-pot ook blijven voeden, er meer dan genoeg is voor iedereen.

Waarom deze brief? Bij het indienen van de motie, waren het vooral de lande-
lijke partijen die het af lieten weten, omdat ze ervan uitgingen dat het door Den 
Haag wel opgepakt zou worden. Dat gaat het dus niet worden, we moeten dus 
als Helmond zelf het initiatief nemen! 
AOW-ers laat het de gemeenteraad en het kabinet weten.

Jacqueline Bach
Gemeenteraadslid Helmond

Ingezonden brief

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

V ISSPEC IAL I TE I TEN

500 GRAM 
GEBAKKEN KIBBELING 

MET BAKJE SAUS
+

200 GRAM PALING SALADE 
+

1 GESTOOMDE MAKREEL

Nu voor €14.95Van 24.75 
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FEBRUARI AGENDA 
ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN HELMOND
Themabijeenkomsten/workshops in 

Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’ 

• 14 februari 19.30: Zonnepanelen iets 

 voor u? (Torenstaat 3 of zoom) 

• 28 februari 19.30: Workshop eigen woning 

 QuickScan (via zoom op eigen Pc/laptop)

 

Nieuw: Energie Inloopspreekuren met 

deskundige voorlichting, Torenstraat 3  

• Helmond: di-wo-do-vr 13.00- 17.00 

 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis 

Energie bespaar Spreekuren   

• Telefonisch Energiespreekuur 

 (085-0410041): dinsdag en donderdag 

 13.00-17.00 uur 

• E-mail serviceloket: voor een korte vraag 

 via info@energiehuisslimwonen.nl

Afspraak met Energiecoach in het 

Energiehuis Helmond, aanmelden via 

websitemenu ‘Afspraak’

Huisbezoek Warmtescan aanvragen

• WarmteBeeldCamera scan bij woningen 

 ouder dan 1990 via onze website 

 Slim verder • Warmtescan

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, 

slim besparen en gratis voorlichting  

De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een 

samenwerking voor en door bewoners van 

8 gemeenten in de regio. Bekijk alle lokale 

initiatieven en acties via onze website en 

kies ‘In Jouw gemeente’

Meer informatie

www.energiehuisslimwonen.nl of 

info@energiehuisslimwonen.nl

Advertentie

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

Kom langs op vrijdag 11 februari!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 11 februari 

en profiteer van onze speciale Open Dag korting. Uiteraard werken wij conform de 

officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus. Liever een afspraak op een 

andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

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 11 februari 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 
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?

Bijna alle politieke partijen hebben 
ons als uitgeverij en communicatie-

buro ingeschakeld om hun 
campagne mede vorm te geven.

 
Adcommunicatie is hier als 

Helmonds bedrijf trots op. Samen 
gaan we voor een hogere opkomst!

Maak gebruik van uw 
democratisch stemrecht! 

Partijen succes.

Mierloseweg 244, Helmond
www.adcommunicatie.nl

0492-845350

Helmond, gemeenteraadsverkiezingen 14-15-16 maart 2022

GRATIS 
PARKEREN

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

SHOP DE SALE OOK ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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SALE 50% KORTING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE*
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5-15% energie besparen met een-
voudige maatregelen
De beste manier om de energierekening 
omlaag te brengen, is nog altijd energie 
besparen. Immers, wat je niet gebruikt 
hoef je ook niet in te kopen, dus ook 
niet te betalen. Energie besparen kun je 
op verschillende manieren aanpakken, 
maar altijd is het startpunt isoleren: 
zorg dat er geen warmte weg lekt uit 
je woning naar buiten. Door heel een-
voudige maatregelen zoals tochtstrips, 
kierdichting, deurborstels, radiatorfolie 
enzovoorts bespaar je al gauw 10-15%, 
zonder veel kosten. 

Ook gedrag, zoals bijvoorbeeld korter 
douchen en geen ruimten verwarmen 
waar je niet verblijft, draagt bij. En, als 
je nog ouderwetse gloeilampen hebt, 
vervang deze dan onmiddellijk door 
ledlampen en bespaar 70% aan elektra 
voor verlichting. Op onze website kun 
je bij ‘Slim starten’ lezen hoe je heel ge-
makkelijk de maximumtemperatuur van 
het ketelwater terug kunt brengen naar 
60oC en daardoor 5-10% gasverbruik 
per jaar kunt besparen. 

Een woning isoleren met extra maat-
regelen en 10-35% besparen
De volgende stap is isoleren van muren, 
vloer, dak en ramen. Dit zijn maatre-
gelen die natuurlijk veel meer kosten, 
maar die je, zeker bij de hogere ener-
gieprijzen, ook weer vrij snel terug ver-
dient. Pas als je de isolatie van jouw 
huis op orde hebt, kun je het huis verder 
verduurzamen door bijvoorbeeld het 
aanschaffen van een (hybride)warm-
tepomp, eventueel gecombineerd met 
de bestaande gasketel voor het geval 
dat jouw (oudere) huis niet echt goed 
te isoleren is. De extra elektriciteit die 
je nodig hebt, wek je natuurlijk op met 
zonnepanelen op het eigen dak, of door 
deelname aan een gezamenlijk zonne-
park.

Deskundige voorlichting en/of een 
afspraak met een Energiecoach
Over deze en andere onderwerpen kun 
je (gratis) voorlichting krijgen bij het 
EnergieHuis Slim Wonen. Deze voor-

lichting is onafhankelijk en objectief. 
Maak daarvoor een afspraak met een 
van onze Energiecoaches via de web-
site. Ook kun je onze thema-avonden 
bezoeken, bijvoorbeeld over isolatie, 
warmtepompen, zonnepanelen, of sub-
sidies en financieringen. Ook hiervoor 
inschrijven via de website. Soms is het 
ook handig een Energiecoach aan huis 
te laten komen voor een Warmtescan bij 
huizen ouder dan 1990. Daarvoor moet 
je wel een kleine onkostenvergoeding 
betalen. Of doe eerst via de website een 
handige zelftest via ‘Slim starten’ waar-
onder de eigen woning QuickScan. 

Programma en spreekuren voor ja-
nuari en februari in Helmond:
• elke di- wo- do- vrijdag van 13:00 tot 
17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 
13:00 uur: bezoek op afspraak.
• elke di- wo-  do- vr- za op dezelfde 
tijden: vrije inloopspreekuren voor korte 
vragen.

• op di-  do op dezelfde tijden: telefoni-
sche vragen via 085 – 041 00 41.
• ma 14 februari: 19:30 uur the-
ma-avond ‘Zonnepanelen’
O ma 28 februari: 19:30 uur ‘QuickScan 
van eigen woning’ (Zoom workshop).

Inschrijven thema-avonden: www.
energiehuisslimwonen.nl/agenda
Afspraak maken: www.energiehuis-
slimwonen.nl/afspraak 
Bezoekadres: Torenstraat 3 Helmond 

Meer informatie: 
zie contactpagina op de website
Let op: Door actuele coronamaatrege-
len kan het zijn dat we de themabijeen-
komsten (tijdelijk) digitaal (met Zoom) 
moeten aanbieden! Je hebt daarvoor 
geen extra programma nodig. Afspra-
ken kunnen in verband met corona ook 
digitaal plaatsvinden. Je ontvangt hier-
over automatisch per email bericht op 
de betreffende datum!   

Ook zo geschrokken van de nieuwe energietarieven?
HELMOND De energietarieven voor elektriciteit en gas zijn de laatste tijd enorm gestegen. 

Vooral mensen die een variabel tarief hebben, krijgen daardoor te maken met een flink hogere 
energierekening. Met een vast tarief voor meerdere jaren merk je er nog niet veel van, maar 

na afloop van de vaste periode natuurlijk wel. De overheid probeert de energielasten voor de 
gebruikers een beetje in de hand te houden door een verhoging van de teruggave energiebelasting, 

maar aan het eind van de streep blijft nog altijd een fors hogere energierekening over.

De Spekzullekes presenteren met 
trots de ‘Crazy Bingo Night’. Een da-
verende bingo-avond. Gewoon van-
uit thuis, met je eigen drankje en je 
eigen hapjes. 

Je kunt je nu aanmelden voor een 
avondvullend programma met di-
verse rondes bingo, afgewisseld 
met leuke muziek, dansen van onze 
dansgardes en verschillende extra 
ludieke opdrachten. Tijdens deze 
avond zijn er in de verschillende ron-
des diverse prijzen te winnen.

Aanmelden kan door vóór 12 februari 
2022 een mail te sturen naar: info@
spekzullekes.nl.
Geef bij aanmelding je favoriete mu-
zieknummer door.

Hou ook onze social media in de 
gaten voor meer informatie. We zien 
je graag op zaterdag 19 februari via 
MEET.

CV De Spekzullekes presenteert: 
‘Crazy Bingo Night’

F | De Spekzullekes.

BROUWHUIS Helaas zal carnaval ons in 2022 geen 
drukbezochte feesten geven. Niet gezellig met z’n allen 

aan de bar, met doorweekte viltjes, een verlept biertje en 
nootjes waar iedereen al met z’n tengels aan heeft gezeten. 

Om mijn verzameling uit te breiden, wil 
ik iedereen vragen: Heeft u nog medail-
les of andere spullen van de Keiebijters 
of Kiezelkeikes,  kom dan effe blieken 
vur de raam in de Roodborststraat 6 of 
er wat te roilen of te hoetelen valt. Ge-

doneerde medailles worden voorzien 
van uw naam, zodat ze niet verloren 
gaan. Want carnaval mag nooit verloren 
gaan. U kunt ook contact opnemen met 
06 – 42 62 81 52.

Ut Keiebijters roil- en hoetelwinkelke 

HELMOND-NOORD Het ontstaan van het Keiebijters roil- en 
hoetelwinkelke is voortgekomen uit een uit de hand gelopen hobby 

van het meedoen als individuele in de grootste optocht van het 
zuiden van de Keiebijters. In 1993 alleen gestart met als resultaat 

12 overwinningen en diverse andere prijzen. Ook won ik ooit de 
weekprijs en het prinseraoje. Maar d’n oitskieter nog nooit.

Vrijwilliger souperdienst
Elke donderdag van 16.30 uur tot on-
geveer 19.30 uur. Je krijgt een zinvolle 
tijdsbesteding, dankbare bewoners en 
veel voldoening voor terug.

Voel je je aangesproken of wil je meer 
informatie? Meld je dan bij Annelies van 
der Linden. Zij kan je meer vertellen. 
Contactgegevens: Zorgboog De Moe-
raseik, Tamboerijnstraat 80, 5702 JT 
Helmond, annelies.van.der.linden@
zorgboog.nl of 06 – 20 92 95 84. 

Vrijwilliger bij Moeraseik? Ja, leuk!
Vind jij het leuk om met verschillende bewoners even een 

praatje te maken? Voor hun brood te zorgen of een maaltijd op te 
warmen? Bewoners van en naar hun appartement te begeleiden? 

Of collega’s catering te ondersteunen tijdens de maandelijkse 
pannenkoekenavond? Dan zijn wij op zoek naar jou!

F | Energiehuis Slim Wonen.
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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 9 februari

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

AANFLOEPEN • ACACIA • AFKLUIVEN • BASIS • BORSTEL • CAPRIOOL
CRUISE • DAGWERK • DATEREN • DIALECT • DOELEINDE • FEILLOOS

FICHE • HELFT • HOPLA • JONGE • KUNSTENAAR • MASSIEF • MOEDER
OPENEN • PAAIEN • RADELOOS • RESERVEREN • ROMIG • SPETTEREN

TIARA • WIJNTJE • WOLKBREUK

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

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

Winnaar week 3: Soumya Khbich  •  Oplossing: KRIJGER

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis

De eredienst 
Tijdens de coronaperiode blijven we onder hand-
having van RIVM-regels samenkomen! Elke zondag 
is er een eredienst waarbij de Bijbel open gaat en 
het evangelie van Jezus Christus duidelijk centraal 
staat, zijn boodschap voor vandaag is nog altijd ac-
tueel. Komende zondag is er een ‘Ieder heeft iets 
dienst’, dit betekent dat gemeenteleden iets vanuit 
de Bijbel, een lied, gedicht of getuigenis bijdragen. 
Spreker is Twan Raaijmakers. Aanvang 10 uur. U 
bent van harte welkom deze eredienst bij te wonen.

Tiener- en kinderdienst
Om de week in de even weken (dus deze week niet) 
is er een aparte dienst voor kinderen van 6 tot 12 
jaar en een aparte dienst voor tieners van 12 tot 18 
jaar, ook de kinderen en tieners zijn van harte wel-
kom op zondag. Aanvang 10 uur.

De huiskring
In een kleine kring komen we op dinsdagavond bij 
mensen thuis en via Zoom bij elkaar rondom een 
open Bijbel er wordt altijd een actueel thema be-
handeld. Komende dinsdag hebben we studie over 
‘God bepaalt de tijd’. Ook hier bent u van harte wel-
kom.

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

In maart 2022 start de training Omgaan met de-
mentie voor mantelzorgers. Deze cursus is bedoeld 
voor mantelzorgers, die zorgen voor iemand die 
dementie heeft. Degene die dementie heeft, woont 
in Helmond. Omgaan met dementie is niet altijd ge-
makkelijk. Naast geheugenproblemen leidt demen-
tie ook tot gedragsstoornissen. Tijdens deze cursus 
worden je kennis en vaardigheden aangereikt om 
hiermee om te gaan. De training is op 3 avonden en 
duurt elke avond 2 uur.

April/mei 2022 start de training Mindfulness voor 
mantelzorgers. In deze training leer je om goed voor 
jezelf te zorgen. Je krijgt methoden aangereikt om te 
leren ontdekken wat je eigen wensen en behoeften 
zijn. Hierdoor ontstaat meer balans tussen zorgen 
voor de ander en zorgen voor jezelf. En je krijgt inzicht 
in waar jij energie van krijgt en wat jou energie kost. 

Degene waar je voor zorgt, woont in Helmond. De 
training is overdag en duurt elke keer 2,5 uur.

Voor meer informatie over data, locatie en aanmel-
den, zie www.lerenmetlev.nl/inwoners of bel met 
de LEVgroep, telefoon 0492 – 598 989.

F | LEVgroep.

Trainingsaanbod voor mantelzorgers voorjaar 2022 

HELMOND Steunpunt Mantelzorg Helmond ondersteunt mantelzorgers op 
diverse manieren. Onder andere bieden wij trainingen aan, speciaal gericht op 

mantelzorgers en aansluitend op datgene waar zij in de zorg voor de ander of de 
zorg voor zichzelf tegenaan lopen. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden.

Rohde (ongeveer 9 maanden) is samen met 
broertjes Redwood en Rosaro opgegroeid in 
een vakantiepark. Ze werden verzorgd door 
gasten van het park. In het asiel moest Rohde 
even wennen. Hij was waarschijnlijk nog nooit 
binnenshuis geweest. Rohde schrikt nog wel 
van plotselinge bewegingen, maar laat zich 
zachtjes aaien. Hij deelt dan volop kopjes uit. 
Spelen is zijn lust en zijn leven. Energiek sjeest 
hij door zijn kooi, meppend tegen het hengeltje. 

In zijn nieuwe thuis zal Rohde tijd nodig hebben om 
te wennen. Hij kan het beste op een aparte kamer 
beginnen. Als hij gewend is, kan hij het huis stukje 
bij beetje verder verkennen. Dát wordt een ontdek-
kingsreis! Kleine kinderen zijn te spannend; met 
grotere kinderen kan hij waarschijnlijk opschieten, 

zeker als ze met hem spelen. Rohde kan samen 
met andere katten en met honden. In het vakan-
tiepark ging hij met zijn verzorgers en hun honden 
wandelen! Uiteraard wil Rohde straks naar buiten.

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

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

Dier van de Week: Rohde
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Een groep afstuderende ontwerpers 
van het Sint Lucas in Boxtel kregen in 
het najaar van 2021 de opdracht om 
een interieuritem te ontwerpen. Meg-
gy, vormgeefster werk en product bij 
SMO Helmond: “Het bijzondere aan 
deze productlijn is dat de maker van het 
product centraal staat. We gaan uit van 
de wensen en krachten van de mensen 
die bij ons werken. We bekijken samen 
welke vaardigheden zij willen leren of 
ontwikkelen en ontwerpen op basis 
daarvan onze producten.”

Marcel, medewerker van Skôn en nauw 
betrokken bij het hele proces, vertelt: 
“Ik wil graag andere mensen in hun 
werk bij de Jobfactory begeleiden. Het 
is fijn als ze zichzelf uit kunnen leven en 
hun gedachten even los kunnen maken 
van de rest. Dat is voor mij Skôn!” Met 
Skôn wordt een brug geslagen tussen 
de makers van de producten en de ko-
pers. “We vertellen de verhalen van de 
mensen achter de producten en hopen 
daarmee vooroordelen weg te nemen. 
Iedereen hoort erbij en is waardevol 

voor onze maatschappij”, aldus Meg-
gy. Ze vervolgt: “Skôn is een passende 
merknaam. Een oer-Helmonds woord, 
wat perfect samenvat waar we voor 
staan: mooie producten, gemaakt door 
mooie mensen.”

Stichting Kringloopwinkel Helmond 
doneert regelmatig oude massief hou-
ten meubels aan de werkplaats. Deze 
materialen vormen de basis voor de 

collectie. Dit maakt de producten duur-
zaam én voordelig. Een must voor Skôn, 
waar niemand wordt uitgesloten. Meg-
gy: “Het is heel belangrijk voor ons dat 
onze collectie voor iedereen bereikbaar 
is. We houden de prijzen zo laag moge-
lijk, verkopen lokaal én letten erop dat 
ook mensen zonder auto de producten 
gemakkelijk mee kunnen nemen.”

De collectie wordt op dit moment enkel 
verkocht bij Stichting Kringloopwinkel 
Helmond. Nog voor de zomer worden 
er twee verkooplocaties in Helmond 
toegevoegd: SMO’s zorgtuinderij de 
Bundertjes en Super Sociaal. Benieuwd 
naar de producten en de makers? Kijk 
op skon.smo-helmond.nl.

Inclusief ondernemen bij SMO’s Jobfactory: 
lancering eigen productlijn ‘Skôn’

F | SMO regio Helmond.

HELMOND In de werkplaats van de Jobfactory, dagbestedingslocatie van Stichting 
Maatschappelijke Opvang (SMO) Helmond, wordt vanaf nu gewerkt aan producten van het 

nieuwe eigen merk ‘Skôn’. Een collectie van hoogwaardige interieurproducten van gerecycled 
hout, gemaakt door mensen met een verhaal.

Begin 2015 kwam vitaliteitscoach/
therapeut Van Hooff via een bevrien-
de vrijwilliger in contact met het in-
loophuis en begon meteen met het 
organiseren van bijeenkomsten en 
het geven van lezingen. 

Ziekte, verdriet of negatieve erva-
ringen kunnen zwaar op iemand 
drukken en zich op verschillende 
manieren negatief uiten, zowel fysiek 
als emotioneel. Van Hooff heeft zich 
al die jaren ingezet om oplossingen 
of denkrichtingen te zoeken voor 
bezoekers van De Cirkel. Haar en-
thousiasme ging zo ver dat ze er een 
werkboek (Anders over leven met 
kanker) over heeft geschreven dat 
drie jaar geleden tijdens de jaarlijkse 

Wereldkanker dag werd gepresen-
teerd.  

Maar haar gedrevenheid ging verder. 
Samen met jonge vrouwen met kan-
ker heeft ze de Bondgirls opgezet. 
Een groep jonge vrouwen, meestal 
nog actief in het arbeidsproces, die 
hun specifieke problemen of obsta-
kels waar ze tegenaan lopen met 
elkaar bespreken. Tijdens een bij-
eenkomst van de Bondgirls, 1 febru-
ari - enkele dagen voor de jaarlijkse 
Wereldkankerdag (4 februari) - werd 
Van Hooff de wisseltrofee overhan-
digd door Astrid Veeris, voorzitter 
van De Cirkel. Een welverdiend com-
pliment voor zoveel betrokkenheid 
en inzet.

Astrid Veeris (links) overhandigt Mariette van Hooff de Cirkelprijs. 
F | Jan-Willem van den Enden.

Marriëtte van Hooff, vrijwilliger 
van het jaar bij De Cirkel

HELMOND Marriëtte van Hooff is vrijwilliger van het jaar 
2022 bij De Cirkel, het regionaal inloophuis voor mensen met 
kanker en hun naasten in Helmond/De Peel. Van Hooff zet 
zich als vrijwilliger al jarenlang enthousiast in om vitaliteit 

van mensen met kanker en naasten centraal te zetten. Met 
bijeenkomsten, lezingen en persoonlijke begeleiding.

MIERLO-HOUT Op donderdag 27 januari j.l. is het appartementen complex 
Voorstadhalte opgeleverd aan Woningstichting Compaen. De Van Bussel Groep 
en haar medewerkers en onderaannemers zijn supertrots op het resultaat. Ze 
bedanken ook Compaen voor de fijne samenwerking. 

Het gebouwencomplex wordt inmiddels ingericht en al gedeeltelijk bewoond. Het 
mag gezegd worden, een aanwinst voor Mierlo-Hout een mooi gebouw waar men 
de toekomst mee in kan. Nu kan men ook volop beginnen aan het tegenover gelegen 
‘Alphonsus’ complex. Als straks alles klaar is dan krijgt Mierlo-Hout een centrum met 
allure. Men kijkt er naar uit.

Appartementen-complex 
Voorstadhalte opgeleverd

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

• 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

Lokale behoeften
Tijdens de Thuiswedstrijd wordt aan-
dacht besteed aan landelijke ontwik-
kelingen en trends in de wereld van 
sport(verenigingen). 

“We spelen in op de lokale wensen en 
behoeften”, vertelt René Taal, buurt-
sportcoach en coördinator sportaan-
bieders bij Jibb+. “Jibb+ en Gemeente 
Helmond hebben deze wensen en be-
hoeften de afgelopen jaren in kaart ge-
bracht naar aanleiding van individuele 
gesprekken met de verenigingen.”

Een wedstrijd vol met kansen
Op het programma staan diverse work-
shops: van marketing in de sportver-
eniging tot de gezonde sportkantine. 
De laatste jaren wordt een gezonde 
sportkantine steeds belangrijker in de 
vereniging. Irene Walk van Team:Fit zal 
ons hierover bijpraten. Daarnaast zal 
Gemeente Helmond aandacht beste-
den aan het Lokaal Sportakkoord en 
ondersteunende subsidies. Ook is er 
ruimte voor de positieve sportcultuur: 
hoe zorg je voor een positieve sfeer en 
hoe maak je problemen bespreekbaar? 
Deze en alle andere vragen worden 

beantwoord tijdens de Thuiswedstrijd. 
Bekijk alle workshops en onderwerpen 
op de website van Jibb+ (www.jibb-
plus.nl/de-thuiswedstrijd).  

Inschrijven is gratis
Sportaanbieders kunnen zich gratis 
aanmelden via de website van Jibb+ 
(www.jibbplus.nl). Hier vind je ook alle 
praktische informatie, het programma 
en meer uitleg over de aangeboden 
workshops. We zien je graag zaterdag 
19 februari in het SolarUnie Stadion van 
Helmond Sport. Een middag vol infor-
meren, motiveren en inspireren! F | Jibb +

De Thuiswedstrijd, een wedstrijd vol met kansen! 
Een middag gevuld met workshops met aandacht voor lokale behoeften

HELMOND Zaterdag 19 februari is het zo ver, dan vindt de langverwachte Thuiswedstrijd plaats. 
Jibb+ en Gemeente Helmond hebben de handen ineengeslagen om samen een middag gevuld 
met inspirerende workshops en interessante presentaties voor sportaanbieders op te zetten. 
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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

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 3 februari: H. Blasius
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers met Blasiuszegen

Zaterdag 5 en zondag 6 februari: 5e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; Jan 
Snijders; overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
Intenties: José Rijkers vw sterfdag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers. Mmv Common Voice Someren
Intenties: Jan van Kessel vw sterfdag; Zr. Livina van Hest; pater Frits 
Bollen vw sterfdag; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Jo van Duijnhoven
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv les Femmes
Bernard Bergkamp en moeder, Riet van Dijk-Hendriks, 
Marinus Raijmakers, Ciska Kerkhof-Sijmens, Frans 
Schepers, Joep Corstens, Piet van de Kemenade,
Arthur van den Boom, Jo Verhoeven, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer 
en familie Wijnheimer-Roelofs; Gerrit Rijkers en Ciska Rijkers-Louwers

Donderdag 10 februari: H. Scholastica 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 12 en zondag 13 februari: 6e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
 Intenties: Coba de Haas-Honing
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
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; Ciska de 
Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden
12.30 uur Trudokerk doopzondag diaken Martina van Luna Lagasca

Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag 
t/m donderdag 9:00, vrijdag 19:00, zaterdag 12:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00

Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30

Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 
9:30-12:00. 0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl.

‘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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Goed nieuws: na twee jaar gaat het res-
taurant na de carnavalsvakantie einde-
lijk weer open. En om dat te vieren, is er 
een prachtige nieuwe muurschildering 
van wel 15 meter. Gemaakt door leer-
lingen en de Syrische kunstenaar Nidal 
Abd Alhadi.

Marco Corstiaans is docent op de Prak-
tijkschool. “Het restaurant heeft echt 
een functie in de wijk. We zien bewo-
ners genieten, met name de ouderen 
weten ons goed te vinden. Voor hen zijn 
we een soort ontmoetingsplaats en we 
verwennen ze graag. Andersom is het 
voor onze leerlingen erg goed om zich in 
de praktijk te ontwikkelen. Hoe bereid 
je een heerlijke lunch van drie gangen? 
Hoe serveer je? Hoe ga je om met gas-
ten? Het is dus om meerdere redenen 
belangrijk dat we weer open gaan.”

Muurschildering
Het restaurant is flink aangepakt tijdens 

de gedwongen sluiting. Het is ontzet-
tend mooi geworden, mede dankzij 
een prachtige muurschildering die op 
6 februari 2022 wordt onthuld. De 
Syrische kunstenaar Nidal Abd Alhadi 
heeft prachtig werk verricht, samen met 
de leerlingen. We zien een Nederlands 
landschap van wel vijftien meter lang, 
met bloemenvelden en molens. Uit alle 
jaarlagen hebben scholieren de schilder 
geholpen bij het tekenen en schilderen. 
Cultuurcoördinator Adrian Grooten-
boer: “Nidal woont ruim vijf jaar in Ne-
derland. Op zijn eigen verzoek heeft hij 
ons geholpen met de verfraaiing van het 
restaurant. Die betrokkenheid waarde-
ren we natuurlijk enorm.”

Restaurant op De Braak
Over twee jaar verhuist Praktijkschool 
Helmond naar Campus De Braak, 
waar het deel uit gaat maken van de 
multifunctionele sportaccommodatie. 
Ook hier krijgt de school een prachtig 

restaurant. Met een multifunctioneel 
tintje: zo gaat straks ook Helmond Sport 
gebruikmaken van de ruimte. De sky is 
the limit als het gaat om samenwerken 
op deze plek. Leerlingen kunnen bij-
voorbeeld ook iets lekkers bereiden voor 
gasten van de straks hier aanwezige 
fysiotherapeut. Of er op De Braak ook 
een prachtige muurschildering komt? 
“Wie weet wil Nidal ons dan wel weer 
helpen”, glimlacht Marco.

De muurschildering bewonderen? Het 
restaurant is vanaf 8 maart weer geo-
pend op dinsdag- en donderdagmiddag. 
Reserveer via 06 – 82 76 26 10. Bezoe-
kers krijgen een driegangenmenu voor-
geschoteld, er zijn diverse keuzes mo-
gelijk. Een menu kost 9 euro. De ingang 
is niet de hoofdingang van de school; 
het restaurant is te betreden vanaf de 
Straakvense Bosdijk.

HELMOND-OOST Een relatief onbekende parel in Helmond: het restaurant van Praktijkschool Helmond. 
Heel Helmond-Oost geniet hier van lunches die bereid en geserveerd worden door leerlingen van deze 

school. Reserveren is raadzaam: twee keer per week is het restaurant open en het is altijd gezellig druk. 
En toen kwam corona.

Onthulling muurschildering Nidal Abd Alhadi 
op Praktijkschool Helmond 

De muurschildering van wel 15 meter. F | OMO Scholengroep.

Helmond-Oost Ja, ja, we kunnen en 
mogen weer! Vanaf maandag 7 februari 
organiseert het HMC wederom de we-
kelijkse kienavond in het TOV Azalea-
laan te Helmond.
Een totale prijzenpot van € 1500,- 
waarvan een hoofdprijs van € 400,-.
Tevens een loterij voor het winnen van 

2 grote gevulde levensmiddelenman-
den en gratis kienkaarten e/o mooie ex-
tra prijzen. Ook vindt er regelmatig een 
grote gratis loterij plaats met prachtige 
prijzen.
Vanwege de tijdelijke maatregelen is 
de aanvang van het kienen 19.30 uur 
en duurt tot 22.00 uur. De zaal is open 
vanaf 17.45 uur.

TOV houdt zich aan de richtlijnen van 
de RIVM.
U komt toch ook?

Rijpelberg Gratis reparaties van je ka-
potte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
op zaterdag 5 februari van 11.00 tot 
14.00 uur en woensdag 9 februari van 
13.00 tot 16.00 uur.

Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom.
Zie ook  www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg.

Leven en werken in het oude ABN-
AMRO-pand, het kan een  ‘creatieve 
broedplaats worden, genaamd De 
Kluis’. Jonge ondernemers die elkaar 
kunnen helpen, mensen die voor het 
eerst op zichzelf gaan wonen, een 
horecazaak met gezonde voeding en 
een koffiebranderij. Dat alles komt 
samen in het voormalige bank pand.
Twee jaar lang moet het gebouw aan 
de Kasteel-Traverse een ‘creatieve 
broedplaats’ zijn. Voor mensen die 
nu nog op hun zolderkamer zitten, 
kan dit gebouw een goede spring-
plank zijn. In maart vorig jaar ging het 
pand op slot. Voor de bank was het 
niet meer rendabel om het open te 
houden. 

Strijp S?
De Kabath Vastgoedbeheer uit 
Apeldoorn gaat daar voor zorgen. Er 
zijn al de nodige contacten gelegd. 
Mensen samenbrengen, dat is de 
visie achter het plan. Neem alleen al 
het wonen, op de bovenste verdie-
ping. Bewoners krijgen een gezamen-
lijke huiskamer en keuken. Ze denken 
nu aan vier woonunits. 

Wonen in het gebouw is mogelijk 
door een tijdelijke ontheffing?
Ook de ondernemers moeten elkaar 
straks weten te vinden. Iemand die 
aan coaching doet en een ander is 
een website-bouwer. Dat kan al een 
goede mix zijn. Dat kunnen starters 
onderling zijn, maar ook  met ervaren 
mensen.

Mogelijk kan Helmond hier een 
aanvang maken met een soort van  
Strijp S, het succesvolle voorbeeld uit 
Eindhoven.

Het verzamelgebouw krijgt een toe-
passelijke naam: De Kluis. Ze geven 
zichzelf een half jaar om alles rond te 
krijgen. Begin februari wordt er een 
startbijeenkomst gehouden in het 
pand.  De nieuwe invulling van het 
bankgebouw is in principe tijdelijk. 

De gemeente Helmond is over meer 
panden aan het nadenken om daar 
een nieuwe invulling voor te geven, 
natuurlijk prima voor de groei ambi-
ties van de 5e stad van Brabant..

Helmond Start: het platform/netwerk 
voor startende ondernemers 

ABN-AMRO-pand wordt 
‘creatieve broedplaats De Kluis’ 
HELMOND Helmond Start is een initiatief om nieuwe 
ondernemers in Helmond een goede start te gunnen. 
Waarom? Omdat ondernemers hartstikke hard nodig 

zijn om de motor van de economie draaiende te houden. 
Mede dankzij de nieuwe ondernemers blijft Helmond een 
aantrekkelijke locatie voor bedrijven om zich te vestigen. 

Helmond Start geeft daarom nieuwe ondernemers een kans.

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

WONINGONTRUIMINGEN 
Tevens gevraagd, antiek  klokken 

beelden schilderijen, enz.
Bel vrijblijvend voor info naar: 

TWAN 06-13208306  
WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

L&G
GRATIS OPHALEN

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

www.grootpeelland.nl

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

WWW.HELMONDNU.NL
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Digitale Open Dag op 6 februari
en meer...

Carolus Borromeus College   |   Dr. Knippenbergcollege   |   Vakcollege Helmond   |   Praktijkschool Helmond

www.carolus.nl www.drknippenbergcollege.nl

www.vakcollege.nl www.praktijkschoolhelmond.nl

- loop door de virtuele school
- nieuwe films en interactie via Teams
- meeloopdagen

- veel info en interactie via Teams
- nieuwe film met brugklasser Daan
- rondleidingen op 23/02 en meeloopdagen

en de eerste podcast

Aanmeldenop 8 en 9maart

- maak een afspraak voor een VIP Tour!
- onthulling muurschildering (15 meter)
- van leerlingen en Syrische kunstenaar


