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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Centrum:
Broekwal, Anemoonstraat, 
Margrietlaan, Tulpstraat.

 
Centrum:

Marmotstraat, Paterslaan, 
Tiendplein, Wolfstraat.

 
Suytkade:

Branchweg, 
Overspoor,Spoorstraat, 

Vossenbeemd.

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

Ben jij 18+? 
Gebruik je 
democratische 
recht!

Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

4 SEIZOENEN
BANDEN

4 SEIZOENEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

WINTER-
BANDEN

Uw installatie,
onze zorg!

www.dekkerselektroservice.nl
06 13610031

Nu nog een zielig ‘hoopje’ beton, volgend jaar verrijst hier het nieuwe Huis voor de Stad. Het moet een blikvanger worden en 
bovendien écht Helmonds ingekleed. Een vleugje humor, het thuisgevoel oproepen, vooruitgang en typische Helmondse zaken 
laten terugkomen; een greep van zaken die de Helmonder graag terugziet in het nieuwe Huis voor de Stad. Om dit in kaart te 

brengen heeft de gemeente een onderzoek gedaan onder de inwoners. Zo wordt het een huis voor ons allemaal. 
Het startsein voor de bouw is gegeven, volgend jaar is onze stad wéér een beetje mooier.

Een nieuw Huis voor de Stad

Een impressie van het nieuwe Huis voor de Stad. F | Kraaijvanger Architecten.

De sloopwerkzaamheden zijn 

in volle gang. F | Ad Klaasen. 
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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

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

DENTEQ 
Tandtechnisch 
Laboratorium

Reparatie aan uw kunstgebit, plaatje of 
andere uitneembare voorziening?

U kunt deze, zonder afspraak, 
bij ons langsbrengen.

Bij ons is het ook mogelijk om flexibele 
prothese te laten aanmeten voor 
100% conform gevoel in u mond.

Op maandag t/m vrijdag; voor 10.30 uur gebracht is 
dan vaak dezelfde dag om 16.00 uur weer klaar! 

Voor minder mobiele mensen haal- en brengservice mogelijk.

Samen werken aan passende mondzorg.

Kloosterstraat 11, 5708 GM  Helmond 
06-34304352     denteq@ezorg.nl
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Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart: Talen-
ten gezocht voor ‘Op de planken met 
Anna’ in de carnavalsvakantie!

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart or-
ganiseert het Annatheater twee dagen 
vol theaterplezier voor jongeren en 
kinderen! Op vrijdag gaan we met het 
verhaal van Robin Hood aan de slag. 
Zaterdag spelen we de hele dag toneel 
en ’s avonds hebben we een voorstel-
ling, in een echt theater met alles erop 
en eraan. Vanuit dit spannende verhaal 
gaan we een flitsend toneelstuk maken. 
We gebruiken alle kleuren licht en pro-
jecties van kasteelzalen en griezelige 
bossen!

Kom in het Annatheater in de spot-
lights staan!

Wanneer:  vrijdag 4 maart van 10.00 
tot 16.00 uur en zaterdag 5 maart van 
10.00 tot 21.30 uur
Waar: Annatheater Helmond

Voor wie:  kinderen vanaf groep 5 en 
jongeren.
Wat kost het: € 20,00
Voorstellingen: 
zaterdag 5 maart ‘s avonds 
Geïnteresseerd?  Kijk op onze site: 
www.annatheater.nl of neem contact 
op met Lavínia Germano: telefoon: 
06 – 44 36 92 88
laviniagermano@annatheater.nl.

Dinsdag 8 maart: Esther van der 
Voort met ‘Mama is boos’ (try-out)
Op de internationale vrouwendag speelt 
Esther van der Voort deze hilarische 
voorstelling. Op een pijnlijk humoristi-
sche manier ontdekte deze comédien-
ne (tevens single mom en ex-ambte-
naar) wat nou echt belangrijk is in het 
leven. Maar maakte Esther zelf altijd 
de juiste keuzes, of reageerde ze puur 
uit emotie? Als alleenstaande moeder 
is het dagelijks leven een rollercoaster 
aan emoties. Met vier kinderen gaat het 

namelijk de hele dag door, die stortvloed 
aan vragen. Mama waar is mijn hoc-
keystick? Hoe laat is het? Wat eten we? 
Hoe is zij toch in vredesnaam in deze 
situatie terecht gekomen? Het leven 
lijkt soms wel een aaneenschakeling 
van niet-gemaakte keuzes, maar mama 
heeft zelf ook allerlei vragen. Waarom 
is ze getrouwd? Hoe komt ze aan die 
hond? Wat moet ze nou met deze baan? 
Waarom zei ze ‘oke, we doen nog een 
kind’, terwijl het uitkiezen van een bank 
soms twee jaar kan duren? Het wordt 
Esther af en toe te veel en berg je dan 
maar, want mama is boos.
Boos op d’r kinderen, boos op d’r ex, 
boos op het meisje achter de kassa, 
boos op d’r navigatiesysteem, boos op 
d’r baas, maar vooral boos op zichzelf.
 
Biografie Esther van der Voort:
Esther van der Voort gooide het roer 
om, koos voor zichzelf en haar kinderen 
in de hoop dat haar kinderen straks wel 
keuzes maken op belangrijke momen-

Om de hoek woont een struik. F | Bas de Brouwer.

Maart 2022 in het Annatheater

Op de planken met Anna. F | Annatheater.

Esther van der Voort - Mama is boos .F | Annatheater.

www.annatheater.nl

ten en niet alleen bij de McDonald’s. 
Esther van der Voort is inmiddels een 
veelgevraagd dagvoorzitter en succes-
vol comédienne. Ze maakte een hilari-
sche debuutvoorstelling vol herkenbare 
situaties en vreselijk ongemakkelijke, 
maar hilarische, anekdotes uit het leven 
van een single moeder van 4 kinderen. 
Maak de juiste keuze en ga zeker kijken! 
Anders wordt mama boos.

Datum: dinsdag 8 maart 
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 15,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06-28104333

Zaterdag 26 en zondag 27 maart: 
Sonja van Ojen en Hendrik Kegels 
met de voorstelling: ‘Om de hoek 
woont een struik’.

In ‘Om de hoek woont een struik’ bren-
gen theatermakers Sonja van Ojen 
uit Helmond en Hendrik Kegels uit 
Antwerpen een zelfgebouwde mini-
atuurstad tot leven. Niet de mensen, 
maar de esdoorn, de lantaarnpalen, het 
openbare toilet, de schoorsteen, de ke-
vers onder de tegels en de kiosk op het 
plein spelen de hoofdrol. De dag breekt 
aan, een vuilnisbak waait om, een plas-
tic zakje verstrikt zich in de takken van 
een boom, een duif poept op het stand-
beeld, de krokussen gaan open. Deze 
heerlijk fantasievolle en woordeloze 
voorstelling wordt begeleid door een 
filmische soundtrack van Frederik de 
Clercq (Studio Ree).

Sonja van Ojen en Hendrik Kegels 
maken beeldend theater voor alle leef-
tijden. Hun werk is beeldend, absurdis-
tisch en speels. Ze studeerden allebei 

af aan de performance-opleiding van 
de Toneelacademie Maastricht. Samen 
maakten ze eerder de voorstellingen 
Phantom Island en Microlepidoptera. 
Het duo is verbonden aan het Makers-
huis Tilburg en Feikes Huis en start in 
het najaar van 2022 een vierjarig talent-
traject bij STIP theaterproducties.

Om de hoek woont een struik is één 
van de drie winnaars van de BNG-bank 
Theaterprijs
2020. En werd geselecteerd voor Het 
Nederlands Theater Festival 2021.

Het NRC kopte: “Hoogtepunt van de 
openingsweek van Tweetakt Festival 
is het beeldende ‘Om de hoek woont 
een struik’: een poëtische en feestelijke 
objecttheatervoorstelling voor alle leef-
tijden.”

Deze voorstelling is tot stand gekomen 
met ondersteuning van Makershuis Til-
burg, Festival Cement, Feikes Huis en 
Het Annatheater. 

Datum: zaterdag 26 en 
zondag 27 maart
Aanvang: zaterdag 20:00 uur en zon-
dag 15:00 uur
Entree: € 13,50
Kaarten: www.annatheater.nl
Duur: 45 minuten
Informatie kaartverkoop: 06-28104333

Het Annatheater ligt op 1 minuut loop-
afstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Hel-
mond. Telefoon: 0492 – 475 255
info@annatheater.nl 
www.annatheater.nl

WWW.HELMONDNU.NL
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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 hierover 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.

Vervolg
De keuzes die we maken, verwerken we in de concept-omgevingsvisie. De visie 
bespreken we met de gemeenteraad. We streven ernaar dat de visie na de zomer 
door de gemeenteraad vast wordt gesteld. 

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

Bekendmakingen

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

Lieshoutseweg 72 28-01-2022 vestigen champignonbedrijf met  6681899

  zorgboerderij 

Azalealaan 40 28-01-2022 strijdig gebruik 50876349

Geeneindse Kerkweg 18 31-01-2022 verbouwing en vergroten woning 6695161

Kanaaldijk ZO kadastraal S 144 31-01-2022 verleggen gasleiding  6697423

U.N.O.-weg 6 31-01-2022 verbouwen woning 6582123

Akkerweg 12 31-01-2022 plaatsen dakkapel voorzijde 6698431

Ansemhoek 9 01-02-2022 plaatsen hekwerk 6700981

Haaghout 14 01-02-2022 maken uitweg 6702637

Burgemeester Krollaan 32 01-02-2022 vergroten berging/garage 6702283

Akkerweg 17 01-02-2022 vergroten en vernieuwen aanbouw 6701177

Schutterslaan 29 02-02-2022 vervangen van bestaande kozijnen 6683779

Wilde Wingerd 120 02-02-2022 renoveren van een woning 6704667

Coendersberglaan 36 05-05-2021 uitbreiden woning 6059497

Caroluslaan 20 03-02-2022 plaatsen zonnepanelen 6707423

Pastoor Elsenstraat 53 06-02-2022 vervangen kozijnen 6676597

Liverdonk kavel L 77 07-02-2022 maken uitweg 6710123

Gerwenseweg 88 04-02-2022 wijzigen berging en gevel 6712835

Liverdonk kavel L 94 04-02-2022 oprichten woning 6710011

Wethouder Ebbenlaan 30 07-02-2022 voortzetting van tijdelijke testlocatie 6715661

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

28 januari 2022 een melding te hebben ontvangen van afdeling IBOR van de gemeente 

Helmond van een uniforme bodemsanering categorie immobiel. De melding heeft betrekking 

op een terrein gelegen aan de Vlamovenweg ong. die ligt binnen de locatie die bij ons bekend 

is als Steenovenweg - Automotive Campus met locatiecode AA079408583.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

zij op 26 januari 2022 een melding heeft ontvangen van Blue Skies One B.V. betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als Grasbeemd 1 met 

locatiecode AA079401972.

?

Verloren of gevonden voorwerpen 

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

Bent u een voorwerp verloren? Of heeft u iets gevonden?

Bijvoorbeeld: sleutels, 
een portemonnee, 
een mobiele telefoon of 
een fiets.

Meld dit dan op de website www.verlorenofgevonden.nl. 

Hopelijk vindt u uw voorwerp of 
de eigenaar snel terug.
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Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

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

Mierloseweg 323 25-01-2022 aanvraag kamerverhuur   6681263

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

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

Helmond e.o. 28-01-2022 Wandel Avond Vierdaagse,  2022-00023

  van 18 t/m 21 mei 2022 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 31-01-2022 In beweging tegen kanker,  2022-00024

  25 en 26 juni 2022 

Kasteelplein 1 15-10-2021 Kasteeltuinconcerten 2022  2022-00028

  (vrijdagen 8 & 15 & 22 & 29 juli, 

  5 & 12 & 19 & 26 augustus) 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende 

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:            Locatie:                      Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Lokanta of Gold                   Dijksestraat 32       Alcoholwetvergunning                    50774586/

02-02-2022

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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

Kowalczyk, M.  01-01-1988

Loijer de, B.A.  03-12-1984

Asqar Al, M.  13-01-1995

Jasinski, T.A.  05-10-1973

Reek van den, T.A.  18-08-1977

Mvemba, C.  10-05-1984

Topal, F.  26-02-1988

Bais, A.  22-10-2000

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

Jedrzejczak, M.M.  18-11-1994

Syldatk, L.D.  30-05-1985

Snijders, E.H.M.  21-05-1983

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. 

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

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

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

Haaghout 14 31-01-2022 oprichten garage 6392411

Varenschut 11 31-01-2022 nieuwe covid 19 testlocatie  6662917

Geysendorfferstraat 23 31-01-2022 aanvraag parcellocker  6571819

Molenstraat 60 31-01-2022 vergroten woning 6485417

Hortensialaan 66 01-02-2022 wijzigen kozijnen (kunststof) 6633795

Zwanebloemsingel 6 03-02-2022 plaatsen tuinhuis 6525943

Veestraat 35, 35A t/m 35D 04-02-2022 verbouw 2 winkels met bovenwoning  6446317

  naar 1 winkel met 4 appartementen 

Elbeplantsoen 04-02-2022 Maken 6 uitwegen 6602867

Heistraat 105 04-02-2022 vervangen  kozijnen. 6643695

Commissievergadering
Digitaal via Teams 

Opinie- en adviescommissie omgeving 
Dinsdag 15 februari 2022, 19.30 uur. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Economische visie Helmond 2030
2. Overname huidige stadion Helmond Sport

Adviescommissie inwoners
Dinsdag 15 februari 2022, 19.30 uur. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging Precario- en Legesverordening en horecamaatregelen 2022 - corona
2. (Vervolg)rapport bevindingen en aanbevelingen toekomstbestendige 
 Raad- en Raadsgriffie

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 

Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 22 februari, 8 maart en 
22 maart 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 14 0492 
of via gemeente@helmond.nl.

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 10 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

Afspraak maken?  06-11859717
Brouwer 6 - 5711 LD Someren 
info@bandenhandelberkvens.nl
www.bandenhandelberkvens.nl

Ik ben Cindy Schouteren, 42 jaar en 
opgegroeid in Steenbergen. Inmid-
dels woon ik 8 jaar in Helmond, waar-
van 4 jaar in het fijne Brouwhuis. Hel-
mond is een stad waar ik mezelf mag 
en kan zijn. Dit gun ik iedereen. Ik 
ben een echt mensen-mens. Sociaal 
en loyaal naar mijn omgeving.

Ik wil iets kunnen betekenen voor de in-
woners van Helmond. Vijf jaar geleden 
is Stichting Leergeld het beginpunt van 
mijn vrijwilligerswerk geweest. Momen-
teel ben ik al weer 3 jaar werkzaam voor 
Super Sociaal, supermarkt voor de mi-
nima en verdiep ik mezelf in armoede 
en sociale uitsluiting. Dit doe ik  met veel 
betrokkenheid voor de klanten en hoop 
dit nog lang te mogen blijven doen.

Door deze vrijwilligersactiviteiten is mijn 
interesse in de politiek gegroeid en ben 
ik lid geworden van de PvdA.  Als ik in 
de gemeenteraad gekozen zou worden, 

hoop ik met name te kunnen bijdragen 
aan een betere leefsituatie van mensen 
met minder kansen in onze samenle-
ving. 

Rechtvaardigheid staat boven aan mijn 
lijst. Iedereen heeft recht op een fat-
soenlijk eerlijk inkomen, goede gezond-
heidszorg, gelijke kansen op het gebied 
van werk, een veilige plek om te wonen 
en goed onderwijs. Dit zijn basisnormen 
die vanzelfsprekend zouden moeten 
zijn voor iedereen. Helaas is dit niet al-
tijd de realiteit voor nog teveel mensen. 
Daarom wil ik voor alle inwoners van 
Helmond die het nodig hebben mijn 
stem laten horen. 

Cindy Schouteren:  

Armoede en 
uitsluiting 
kan echt niet 
meer!

PVDA HELMOND

Stem PvdA, 
Cindy Schouteren, 

nr. 5

Dé Bungalow Someren 
voorheen Rode Kruis Bungalow

zoekt helpende handen!
Bent u diegene die onze gasten een 
onvergetelijke vakantie gaat bezorgen? 
Als Verzorgende, enthousiaste ondersteuner 
of kok (met vrijwilligersvergoeding). 

Wij komen graag met u in contact!

06-139 537 07
debungalowsomeren@solcon.nl 
www.debungalowsomeren.nl

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt 
weleens gezegd. Toch kan het leven 
van een achterblijvende partner na een 
overlijden, los van alle verdriet en rouw, 
door het ontbreken van een testament 
op een regelrecht drama uitlopen. Door 
diverse wetswijzigingen in de afgelo-
pen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk 
is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al 
precies waar ze aan toe zijn wanneer 
een dierbare wegvalt”, zegt Jan Meijer. 

“Bij verhalen over testamenten, er-
fenissen en nalatenschappen wordt 
onterecht vaak gedacht dat het iets is 
voor vermogende mensen”, gaat Jan 
Meijer verder. “Misschien heeft niet ie-
dereen een kapitaal in geld op de bank 

opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover 
(eventueel) erfbelasting verschuldigd 
is.” In de wet is inmiddels geregeld 
dat bij het overlijden van één van de 
ouders, de overblijvende ouder en de 
kinderen samen erven. 

De langstlevende is eigenaar van alle 
eigendommen en de kinderen zijn 
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog 
niets in handen. Ze krijgen een soort 
tegoedbon op de overblijvende ouder. 
Aan de hand van voorbeelden legt Jan 
Meijer uit dat bij het ontbreken van een 
testament, het overlijden van een part-
ner tot een financieel drama voor de 
achterblijvers kan leiden. 

“De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erf-
belasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de 
kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n 
acht maanden na het overlijden van 

een partner ligt de blauwe envelop op 
de deurmat. Als de erfenis voor het 
merendeel bestaat uit het huis, hoe ga 
je dan die erfbelasting betalen?” 

Jan Meijer kent meerdere voorbeelden 
van mensen die hierdoor in financiële 
problemen zijn gekomen. “Onnodig fa-
milieleed, dergelijke schrijnende situa-
ties zijn te voorkomen door het opstel-
len van een testament. Maar je moet 
het wel even doen.” Naast een gewoon 
testament, dat pas na een overlijden 
in werking treedt, kan ook een leven-
stestament familiedrama’s voorkomen, 
legt Jan Meijer uit. “Stel, één van de 
twee partners wordt wilsonbekwaam, 

dan is het niet vanzelfsprekend dat de 
ander zonder meer kan beschikken en 
beslissen over de (gezamenlijke) eigen-
dommen. Het is daarom verstandig om 
bij leven samen een volmacht vast te 
laten leggen in een levenstestament. 
Is dat niet het geval, dan zal het er in 
de praktijk op uitdraaien dat de partner 
van iemand die bijvoorbeeld door ziek-
te wilsonbekwaam is geworden ineens 
voor alledaagse zaken bij de rechter 
om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een 
testament en levenstestament wegen 
niet op tegen de lasten die mogelijk an-
ders voor rekening van nabestaanden 
en partners komen”. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid 
kan zijn.”

U bent op maandag 7 maart aanstaan-
de vanaf 15.15 uur van harte welkom 

in Wijkhuis ‘t BrandPunt aan de Bie-
zenlaan 29 te Helmond voor een kopje 
koffie of thee. Om 15.30 uur start de 
lezing. 

U kunt zich kosteloos aan-
melden via onze website:  
www.omdnotarissen.nl. We houden 
ons aan de richtlijnen opgesteld door 
het RIVM. Indien u klachten heeft, 
verzoeken wij u vriendelijk om thuis te 
blijven. 
De toegang zal alleen verleend worden 
op vertoon van een geldige QR-code 
uit de CoronaCheck app in combinatie 
met een geldig Paspoort, Identiteits-
kaart of Rijbewijs.

Er zullen ook lezingen gehouden wor-
den door notaris Jan Meijer op 28 
maart te Someren, 21 april te Mierlo 
en 9 juni te Asten. Houd hiervoor onze 
website in de gaten. 

Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 7 maart 2021 in Wijkhuis ‘t BrandPunt 
Een testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer 
één van de twee partners overlijdt. Het merendeel van de mensen denkt dat de afwikkeling 

van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt notaris 
Jan Meijer van OMD Notarissen in Helmond. Volgens hem kan het opstellen van een testa-

ment mensen veel familieleed én geld besparen. 

“Met het opstellen van een 
testament, weten mensen 
vooraf al precies waar ze 
aan toe zijn wanneer een 

dierbare wegvalt”
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Die ‘onverschilligheid’ verdwijnt vaak als 
de lokale politiek in de jaren na de ver-
kiezingen beslissingen neemt over wat 
er in de ‘achtertuinen’ gebeurt. Een goed 
voorbeeld waren de acties in Stiphout 
tegen de komst van de zonnevelden. 
Daarbij staat de politiek vaak voor het 
dilemma dat je populair moet zijn om 
gekozen te worden en soms impopulair 
wordt als je gaat besturen. We zeggen 
wel dat de democratie de wil is van het 
volk. Maar elke ochtend lezen veel Hel-
monders verbaasd in de krant wat ze nu 
weer zouden willen. 

De politiek kan het echter niet iedereen 
naar z’n zin maken. Wat we wel kunnen 
doen is proberen de inwoners van onze 
stad beter gaan betrekken bij de besluit-
vorming. Dat dit goed kan gaan bleek 
wel bij de sport- en beweegnota, maar 
dat dit ook fout kan gaan werd duidelijk 
bij de discussie over de hierboven ge-
noemde zonnevelden.
Om de opkomst op lange termijn te 
vergroten zal de burgerparticipatie een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen. 
Meedoen, meedenken en meebeslissen 

ook na de verkiezingen moet het nieuwe 
normaal gaan worden. Daarbij kan de 
politiek gaan nadenken of er geen nieuw 
aanbod moet komen voor inwoners om 
mee te doen. De jonge generatie voelt 
zich blijkbaar niet aangesproken tot de 
traditionele inspraakavonden. Zij willen 
vaak mede-eigenaar zijn van de inhoud 
en willen vooral aan de slag en direct 
het verschil maken. Impact hebben in 
plaats van input leveren. 

Een ander punt is bij welke vraag-
stukken inwoners directer betrokken 
kunnen worden. Het maakt nogal wat 
uit of inwoners gevraagd wordt mee te 
denken over een groenvoorziening in 
de buurt of de plaatsing van de AZC. 
Niet iedereen vindt ieder onderwerp 
even interessant. Helmond zou als 
uitgangspunt kunnen nemen dat hoe 
meer een onderwerp het individuele 
leven raakt, hoe belangrijker het is om 
invloed te kunnen hebben op de keu-
zes die gemaakt worden. Ik zou zeg-
gen begin klein, laat de mensen zelf de 
werkwijze en het proces kiezen en geef 
hen eigenaarschap over de realisatie.  

Eigenaarschap over de samenstelling 
van de raad krijgt u in ieder geval al op 
14, 15 en 16 maart, laat uw stem niet 
verloren gaan. Misschien dat we weer 
de pers gaan halen maar dan met meer 
positieve cijfers.

Theo Manders
Fractievoorzitter en lijsttrekker
VVD Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Manders: opkomst en burgerparticipatie
Dat lokale verkiezingen een andere dynamiek kennen dan nationale 

verkiezingen, is een bekend gegeven. Zo is de opkomst bij de gemeen-
teraadsverkiezingen duidelijk lager dan bij de Tweede Kamerverkie-
zingen. Zeker in Helmond werd dat in 2018 pijnlijk zichtbaar. Onze 

stad haalde toen het nieuws met de laagste opkomst van Nederland. 
Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken voor de lage opkomst. 
Sociaal-demografische kenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau en 
inkomen spelen blijkbaar een rol. Zou het echter ook kunnen zijn dat 

onverschilligheid veel Helmonders thuishoudt?

Zo’n aanspreekpunt, bij voorkeur ie-
mand met grote horeca-affiniteit, zou 
bijvoorbeeld kunnen helpen bij het 
proactief en op de juiste manier invullen 
van vergunningen. Of bij een snelle af-
handeling van horecavragen over terra-
suitbreiding, veiligheid, geluidsoverlast 
of het organiseren van een evenement.
Dat het gaat om een smeekbede klinkt 
wellicht enigszins pathetisch, maar de 
woordkeuze zit er weinig naast gezien 
het feit dat horecaondernemers al ze-
ker tien jaar om een horecaloket vragen. 
Sindsdien is er wel iets verbeterd, zegt 
de bekende Helmondse horecaonder-
nemer Björn van de Brug, maar het kan 
allemaal veel makkelijker en efficiënter.
In het centrum van Helmond zijn al 
gauw zo’n honderd horecaonderne-
mers gevestigd. “Een gemiddelde on-
dernemer zit al snel aan tien of meer 
vergunningen, denk aan: terrasvergun-
ning, kansspelvergunning. Eén van de 
problemen is dat de looptijd verschil-
lend is – de ene keer een jaar, dan weer 
twee of vier jaar. Dat is niet meer bij te 
houden en kan veel efficiënter.”

Hulp bij invullen formulieren
De horecaondernemer ziet ook graag 
dat de gemeente zich behulpzamer 
opstelt. “Als je een vergunning verkeerd 
hebt ingevuld, wat vanwege de com-
plexiteit van de materie snel gebeurt, 
dan krijg je de vergunning teruggestuurd 

met de mededeling: fout. Het zou fijner 
zijn als het gemeentelijk aanspreekpunt 
fungeert als een brug en belt met de 
vraag: kan ik je van dienst zijn bij het 
invullen? Mooie ideeën blijven nu liggen 
omdat we gewoon niet weten waar te 
beginnen, en bij welke afdeling.”

VVD: meer ruimte voor horeca
Van de Brug heeft de lokale VVD-fractie 
in elk geval aan zijn zijde. Behalve dat de 
partij pleit voor één loket, moeten hore-
caondernemers in de stad veel meer de 
ruimte krijgen, vindt VVD-lijsttrekker 
Theo Manders. “De strikte scheiding 
tussen horeca en detailhandel is niet 
meer van deze tijd. Wij willen dat ho-
recabedrijven hun producten kunnen 
verkopen aan hun gasten en dat ook 
winkeliers hun klanten als gast kunnen 
ontvangen. Horecabedrijven moeten 
makkelijker in leegstaande panden kun-
nen die op papier niet voor horeca zijn 
bestemd. Daarnaast moet de uitbrei-
ding van terrassen ook na de coronape-
riode gehandhaafd blijven”, zegt hij.

Overdekt terras
VVD pleit in haar verkiezingsprogram-
ma ook voor onderzoek naar een over-
dekt terras naar Eindhovens voorbeeld. 
In de Lichtstad worden terrassen over-
kapt met een tientallen meters lange 
glazen iglo. Hierdoor zitten bezoekers er 
ook in de winter warmpjes bij.

Steun VVD Helmond bij roep om 
één horecaloket

F | Theo Manders.

HELMOND VVD Helmond steunt de smeekbede van Helmond-
se horecaondernemers om bij de gemeente één loket en daar-

mee één aanspreekpunt voor horecaondernemers in te richten.

• Meer BOA’s (Buitengewoon Op-
sporingsambtenaren) per wijk en een 
lik-op-stuk-handhavingsbeleid.
• Geen extra coffeeshops in de wijken on-
der het huidige landelijke regime.
• Een vergoeding van het wettelijk ver-
plichte eigen risico in de basisverzekering 
voor minima.
• Een extra impuls voor sportaccommoda-
tie in de wijken.
• De behoefte aan openbaar vervoer in 
Helmond onderzoeken; op basis daarvan 
investeren in het openbaar vervoer tussen 
de wijken in Helmond.
• Een ton voor elke wijk, het is aan wijk-
bewoners om met elkaar te bepalen waar 
het geld aan wordt besteed: ‘maatwerk per 

wijk dóór de wijk’. 
• Duidelijkheid over arbeidsmigratie.
• Energietransitie veel meer in samen-
spraak met de inwoners.
• Meer betaalbare huur-en koopwoningen.
• Inclusieve samenleving: iedereen moet 
kunnen meedoen.
• Traverse ontzien met een rondweg om 
Helmond.
• Betere communicatie vanuit de gemeen-
te met de inwoners.
• Helmond als smaakmaker in de Peel

Wil je ons volledige plan lezen, dan nodigen 
wij je van harte uit om onze website www.
planhelmond.nl te bezoeken. Mocht je 
vragen en/of opmerkingen hebben, of ga 

je graag in gesprek met ons, laat dan een 
bericht achter op info@planhelmond.nl. 
Wij nemen dan spoedig contact met je op. 

Ons plan!
In de zomer van 2021 heeft plan! aan onze inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden voor 

onze stad. Datzelfde doen we op onze avonden ‘in gesprek met plan!’. Op basis van jullie 
informatie hebben wij ons programma, ons plan, voor de komende jaren geschreven. De 

volgende punten uit dit plan willen we realiseren in de volgende periode:

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

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 
een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.
 
Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 
vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 
hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

Aarzel niet langer en 
neem contact met 
ons op dan komen 
we er samen uit!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

Kom jij in de Revalidatietechniek werken? Een 
dankbare job!

Gezocht in de regio Helmond: 

- Werkplaatsmonteurs en Onderhoudsmonteurs
- Logistiek Medewerker/Werkvoorbereider

Solliciteer nu op www.novah.nl  
 

Met de Sanacoach Parkinson zet het Elkerliek een 
nieuwe stap op het gebied van e-health. Steeds 
vaker worden digitale hulpmiddelen gebruikt die 
ervoor zorgen dat patiënten in hun eigen omgeving 
hun ziekte kunnen monitoren. Arts en verpleeg-
kundig specialist kijken op afstand mee. De app, 
die gebruikt kan worden op elke mobiele telefoon, 
is een hulpmiddel bij de behandeling. Patiënten 
vinden er informatie over hun ziekte, ze kunnen 
bepaalde kennismodules volgen om nog meer te 
weten te komen én ze vullen periodiek een gezond-
heidscheck in. Die check, een vragenlijst, wordt be-
keken door de arts en/of verpleegkundig specialist 
in het ziekenhuis. Als alles goed gaat met de pati-
ent, dan is een controleafspraak op de polikliniek 
op dat moment niet nodig. Ook kunnen patiënten 
op een laagdrempelige manier via de app een vraag 
stellen aan hun arts of verpleegkundige. “Patiënten 
met de ziekte van Parkinson krijgen hierdoor meer 
grip op hun ziekte en dat komt hun gezondheid ten 
goede”, stelt neuroloog Rinske van Koningsveld. 
“De kwaliteit van zorg staat daarbij steeds voorop. 
We zijn benieuwd of deze vorm van digitale onder-
steuning daar een bijdrage aan levert.”

Minder (spoed)opnames
Door de gezondheidscheck in te vullen, kunnen de 
patiënten hun eigen ziekte beter monitoren. Rins-
ke van Koningsveld: “Bovendien is zo’n vragenlijst 
een goede voorbereiding op het spreekuur. We zien 
samen waar het goed gaat en op welk vlak er moge-
lijke problemen of vragen zijn.” Ander voordeel van 
de monitoring die de app biedt, is dat de patiënt 
minder kans loopt op een (spoed)opname. “Door 
het beantwoorden van vragenlijsten ontstaat bij 
ons een beter inzicht over het verloop van de ziek-
te en de klachten”, vindt verpleegkundig specialist 

Hella Tulp. “Als we zien dat het de verkeerde kant 
op gaat, kunnen we eerder ingrijpen en nemen we 
contact op met de patiënt.”

Mentale problemen signaleren
Het traject in het Elkerliek maakt deel uit van we-
tenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van 
de Sanacoach Parkinson. Daarin trekt het Elkerliek 
samen op met het Zuyderland Medisch Centrum. 
Ook zij maken gebruik van de Sanacoach Parkin-
son. Volgens Rinske van Koningsveld is dat onder-
zoek van groot belang voor een verdere uitrol van 
deze methodiek. “De ziekte van Parkinson brengt 
niet alleen fysieke, maar ook mentale problema-
tiek met zich mee. Patiënten gaan soms slechter 
slapen, kunnen last hebben van stemmingsklach-
ten (angstaanvallen) en ook gedragsverandering 
komt voor. Dat is zeker ook voor de partner vaak 
heel ingrijpend. Dat soort zaken komt meestal wel 
naar voren in het persoonlijk contact dat je in de 
spreekkamer hebt”, aldus Rinske. “Of je die infor-
matie ook digitaal krijgt, dat zullen we de komende 
periode moeten gaan ondervinden. Het persoonlijk 
contact met patiënten met deze ziekte, ook omdat 
ze bijna altijd wat ouder zijn, ervaar ik altijd als heel 
waardevol. Aan de andere kant is de Sanacoach 
Parkinson een mooi instrument om te kijken of 
we de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. 
Zeker de moeite waard dus om te kijken of dit van 
toegevoegde waarde kan zijn voor de kwaliteit van 
zorg.”

Het onderzoek naar de inzet van de Sanacoach 
Parkinson in het Elkerliek is mede tot stand geko-
men dankzij de Duurzame coalitie tussen Elkerliek 
en zorgverzekeraar CZ. Meer weten? Kijk dan op 
www.elkerliek.nl/duurzamecoalitie. 

Zorginnovatie in het Elkerliek
Digitale zorgcoach voor patiënten met Parkinson

Neuroloog Rinske van Koningsveld (links) en verpleegkundig specialist Hella Tulp (rechts). F | Elkerliek Ziekenhuis.

HELMOND Meer eigen regie voor de Parkinsonpatiënt. Dat is het belangrijkste 
voordeel van de Sanacoach Parkinson. In het Elkerliek ziekenhuis start deze 
maand een onderzoek waarin men deze digitale vorm van zorgcoaching gaat 
verkennen. Bekeken wordt of dit een deel van de zorg waarvoor de patiënt nu 

nog naar het ziekenhuis moet komen, zou kunnen gaan vervangen.

Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

WIJ ZIJN TER ONDERSTEUNING VAN ONZE HUISHOUDELIJKE DIENST 
OP ZOEK NAAR EEN 

MEDEWERKER(STER) 
INTERIEURVERZORGING/

HOUSEKEEPING 
GEMIDDELD UREN PER WEEK ONGEVEER 15.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER EN ZOEK JE EEN UITDAGENDE VASTE BAAN 
OP EEN TOPLOCATIE MAIL DAN NAAR INFO@NEDERHEIDE.NL 

EN WIJ NEMEN CONTACT MET JE OP.

Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

VACATURE

Grensoverschreidend gedrag! Het valt op 
hoeveel mannen nu op TV en in de media 

de onschuldige Hendrik uithangen?

www.elkerliek.nl/duurzamecoalitie
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In Brabant en dus ook in Helmond 
heet een moeder ‘ons mam’, tenminste 
hier wel. Ik zit zaterdagmiddag mis-
tal te luisteren en te kijken naar 
Omroep Brabant, Graat en De Laat. 
Iedereen kent ze van mee de carna-
val op Omroep Brabant: Christel de 
Laat en Jordy Graat van fén fisje nie 
café. Graat en De Laat is een super-
brabants, gezellig radioprogramma.

Wat gebeurde er die middag: Ze 
proberen te bellen, live met Lindsay 
van Zundert in China, het 17-jarig 
meske uit Etten-Leur die de vlag vur 
Nederland droeg op de opening van 
de Olympische Spelen. Maar da lukt 
niet, haar telefoon staat uit. Ze krij-
gen wel hun mam aan de telefoon en 
daar doen ze dan een gesprek mee. 
Een mam die ongeleufelijk trots is op 
haar dochter, wat we natuurlijk alle-
maal snappen.

En dan ineens belt Lindsay zelf te-
rug, hil de studio in paniek. Even 
dreigt het te mislukken, maar daar 
is ze: ONS Lindsay aan de telefoon 
(hier in Brabant is alles ons). Inmid-
dels had hullie mam al opgehangen, 
maar smam belde terug en nadat 
Christel en Jordy Lindsay de hemel 
in hadden geprezen en toe hadden 
gesproken, natuurlijk ook hadden 
gevraagd hoe het in China was, gaat 
het gesprek tussen moeder en dochter 
verder op de radio. Ik werd er zelfs 
emotioneel van. Ik mis jou mam, zei 
ze. Ik ben trots op jou Lindsay, zei ons 
mam, geniet ervan en doe wat je goed 
kunt zei ze. Ik moest effe slikken, wat 
mooi. Ons mam zei tegen Lindsay: 
ik hou van jou tot China en terug. Ja 
dat weet ik mam, owwwww.

Terwijl ik verder luister naar het pro-
gramma zit ik me te bedenken dat dit 
toch TOPradio is, dat alleen maar in 

Brabant gemaakt kan worden. Want 
in Brabant hebben we gin moeder 
maar een mam en das echt hulle-
maal iets anders als een moeder, kom 
ik nu ineens achter.
Ons mam is, ja hoe moet ik het noe-
men, als ge echt unne Brabander bent 
witte gewoon wa ik bedoel, wij hou-
den van smam. Ons mam is ons al-
les, ons mam is echt iemand van het 
hoogste caliber zorgzaamheid. En 
dat spatte in dat gesprekje tussen die 
2 er hullemaal van af. En heel Bra-
bant luisterde mee, inclusief ikke.

En dan kom ik mee men 61 jaar er 
ineens achter dat er een wereld van 
verschil is tussen een moeder en een 
mam. Een moeder kunde worden, 
maar een mam da bende gewoon, 
dat hedde van thuis uit meegekregen. 
Da ga van generatie op generatie, 
denk ik. Smam woont in Brabant. 
Ons mam staat voor onvoorwaar-
delijke liefde, ons mam maakt men 
brood klaar als ik naar school ga of 
ga werken, ons mam brengt me als 
het regent, ons mam maakt men lie-
velingseten klaar en dan denk ik op-
gelucht, volgens men ben ik ook een 
mam.

Het woord moeder heeft gin ver-
schil in betekenis volgens de Dikke 
Van Dale, maar zeer zeker wel in 
gevoelswaarde en das dan toch ook 
betekenis volgens men. Het vuult zo-
veel warmer als moeder. Ons mam 
wordt genoemd de spil in een gezin, 
de rots in de branding, degene die er 
altijd voor je is. Koester ze en gift ze 
maar is zomaar een dikke kus, al-
hoewel maandag ist Valentijn, ook 
dan magde ons mam een roosje ge-
ven. Wa zou ze blij zijn, ze verwacht 
het niet. Ons mam is meer van het 
geven dan van het ontvangen. Koes-
ter ons mam, want er is niemand zo 
als zij.

Ons Mam, wa mis ik ze toch 
Fijn weekend en fijne Valentijn.
 
Tot volgende week.

Ons mam

Houdoe!

Het belang van de gemeente lijkt nog 
niet te zijn doorgedrongen tot onze 
generatie. Terwijl van veel grote plan-
nen die partijen presenteren tijdens de 
landelijke verkiezingen, de gemeente 
verantwoordelijk is voor de uitvoering. 
Voor jongeren zijn de gemeenteraads-
verkiezingen bij uitstek het moment om 
te kiezen in wat voor omgeving zij nu en 
in de toekomst willen wonen. 

Tijdens de afgelopen Tweede Kamer-
verkiezingen bleven vrijwel alle partij-
en tot vermoeiens toe herhalen dat er 
meer gebouwd moet worden, maar op 
dit moment is het de gemeente die be-
paalt waar, en bovenal: voor wie. Voor 
jongeren is het haast onmogelijk om 
een betaalbare woning te vinden. Het 
is daarom belangrijk dat er studenten-
woningen, sociale huurwoningen en 
betaalbare koopwoningen gebouwd 
worden. Om de doorstroom in de gehe-
le woningmarkt te krijgen, moet er ook 
gekozen worden voor seniorenwonin-
gen. Pas dan maken jongeren wellicht 
weer een kans op een betaalbare wo-
ning. Partijen die zeggen voor jongeren 
te zijn, maar kiezen voor midden- en 

hoogsegment woningen spreken zich-
zelf tegen. 

Hetzelfde zien we bij de klimaatcrisis. 
Het is een prachtig signaal dat de kli-
maatdoelen door het nieuwe kabinet 
aangescherpt worden, maar wederom 
zal de uitvoering bij gemeenten terecht 
komen. De gemeente bepaalt welk 
vervoersmiddel leidend is in het straat-
beeld: de auto, fiets of benenwagen. 

Daarmee kan een daadkrachtige ge-
meente er voor zorgen dat de klimaat-
doelen werkelijkheid worden. Het 
uitstellen en wachten tot mogelijke be-
tere alternatieven is voor onze generatie 
simpelweg geen optie meer, want de 
problemen stapelen zich exponentieel 
op. 

Om verandering af te dwingen, moe-
ten er ten minste twee dingen anders; 
representatie van jongeren op de kandi-
datenlijst en jongeren naar de stembus 
krijgen. De gemiddelde leeftijd van een 
raadslid is 54 jaar in Nederland. Hoe-
wel partijen wel jongeren op hun kan-
didatenlijsten hebben staan, staan deze 

veelal op lagere symbolische posities. 
De kans dat jongeren verkozen worden 
is vaak laag. 

Jongeren zijn er niet voor de opvulling 
van de lijst, zodat weer een diversiteits-
doel afgevinkt kan worden. Ze zijn er 
voor serieuze verandering. We staan 
voor grote uitdaging waar juist de ge-
meente een sleutelpositie heeft in de 
oplossing. Als er nu geen structurele 
wijzigingen komen, ondervindt onze ge-
neratie als eerste de desastreuze gevol-
gen. Om hier verandering in te brengen, 
zijn dit de verkiezingen waar jongeren 
het verschil kunnen maken als zij hun 
stem gebruiken. 

Jongeren, laat je horen en stem voor 
jouw generatie op 16 maart! 

Hessel Bos (25) – kandidaat raadslid 
GroenLinks Den Bosch
Rick Rijpers (20) – kandidaat raadslid 
GroenLinks Helmond
Lotte Meerhoff (23) – kandidaat raads-
lid GroenLinks Eindhoven
Rick Timmermans (21) – voorzitter 
DWARS Brabant (GL- jongeren) 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn juist voor 
jongeren van belang 

HELMOND/BRABANT Als jonge docent maatschappijleer van 25 jaar is het de taak van 
GroenLinks kandidaat Hessel Bos om de jongere generatie de waarde van de democratie 

in te laten zien. Dit geldt ook voor alle andere jonge kandidaten voor de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Rondom de Tweede Kamerverkiezingen is de 

betrokkenheid aanzienlijk, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen is daar weinig van te zien. 
Dat blijkt ook uit onderzoek van het Stichting Kiezersonderzoek Nederland: jongeren zijn de 

grootste afhakers als het aankomt op de lokale verkiezingen. 

De Buurtcamping zoekt enthousi-
aste en gedreven buurtbewoners uit 
Helmond die het leuk vinden om een 
Buurtcamping te helpen organiseren 
voor en in hun eigen buurt. 
 
Wat is de Buurtcamping? 
Tijdens De Buurtcamping wordt het 
park bij jou in de buurt drie dagen lang 
omgetoverd tot gezellige camping. De 
camping wordt bewoond door alle 
mensen die buurt rijk is: van yuppen 
tot daklozen, van muurbloempjes tot 
druktemakers en van zuigelingen tot 
senioren. Op een camping ben je de 
hele dag heerlijk buiten en is ieder-
een gelijk. Met die pleerol onder de 
arm zien we er per slot van rekening 

allemaal even knullig uit. Je groet de 
buurman en helpt elkaar een handje. 
Door samen de camping op te bou-
wen of een potje te badmintonnen, 
leren buurtbewoners elkaar tijdens 
een ontspannen vakantie in eigen 
stadspark beter kennen.

Op deze manier verbinden we allerlei 
soorten mensen met elkaar. En dat 
is belangrijk, want we willen allemaal 
graag leven in een prettige buurt. 

Een buurt waarin je elkaar kent, waar-
in iedereen zich veilig voelt en waar we 
elkaar om hulp durven vragen. Juist in 
deze tijd, waarin we zo makkelijk langs 
elkaar heen leven. Een derde van de 

kampeerplekken zijn gereserveerd 
voor minima. Zo zorgen we ervoor dat 
iedereen kan genieten van een zorge-
loze vakantie. 

Een Buurtcamping bij jou in de buurt? 
Een Buurtcamping organiseer je na-
tuurlijk niet alleen, maar met een 
team van medebuurtbewoners en 
met professionele hulp van de lan-
delijke stichting, De Buurtcamping. 
Zij organiseren dinsdagavond op 15 
februari vanaf 19.00 een online infor-
matiebijeenkomst voor iedereen die 
nieuwsgierig is en meer wilt weten. 

Aanmelden hiervoor kan bij Anke van 
Hage via: anke@debuurtcamping.nl. 

Helmonders kamperen in eigen buurt 
De Buurtcamping landt komende zomer voor het eerst in Helmond en is op zoek naar 

gedreven buurtbewoners met een hart voor de buurt 

De Buurtcamping landt komende zomer voor het eerst in Helmond, op twee locaties. Sinds 
2013 ontmoeten buurtbewoners verspreid over heel Nederland elkaar op De Buurtcamping. 
Samen bouwen zij de camping op, organiseren activiteiten voor elkaar en leren tijdens een 

ontspannen vakantie hun buren beter kennen. 

WWW.HELMONDNU.NL
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In een vooruitblik op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart a.s. hebben we een gesprek 
gevoerd met oud-wethouder Jan 
van der Zanden, bij vele oudere in-
woners 16 jaar lang een begrip in de 
Helmondse politiek. Door zijn zicht-
baarheid, bereikbaarheid en zijn uit-
straling was hij bij iedereen bekend. 

Tijdens zijn lijsttrekkerschap wist hij, in 
1986, 12 zetels voor de PvdA binnen te 
slepen. Daarmee kreeg hij veel draag-
kracht om de partij- idealen te kunnen 
verwezenlijken. In die tijd is o.a. Hel-
mond Groeistad ontstaan; met de ont-
wikkeling van Rijpelberg en een deel 
van Brouwhuis kwamen er ineens vele 
nieuwe Helmonders bij. Ook de opzet 
van Combivisie, aanbieder van kabel 
TV, was een project waar hij tevreden op 
terug kijkt. Later is Combivisie verkocht 
aan UPC het huidige Ziggo. Ook zijn 
eretitel ” Jan Fiets’’ heeft hij met verve 
verdiend. Overal in onze stad kwamen 

veilige fietsroutes en Helmond werd 
fietsstad van Nederland. Dat Berken-
donk onder zijn verantwoordelijkheid 
van zandafgraving gratis zwemwater is 
geworden, vervult hem nog steeds met 
trots. Tot op de dag van vandaag genie-
ten vele duizenden bezoekers van deze 
toegankelijke voorziening. 

Jan vindt het moeilijk verteerbaar dat de 
huidige fractie van de PvdA geen deel 
uitmaakt van het college. Door zijn rol 
als lijstduwer hoopt hij mee te werken 
aan een goede verkiezingsuitslag, zo-
dat de PvdA met deze groep kandida-
ten weer een rol van betekenis kunnen 
gaan spelen, want er zijn teveel Hel-
monders die niet kunnen meedoen, met 
wonen, werk en zorg! Dat moet anders. 
De PvdA laat niemand links liggen!

Jan van der Zanden:  

Meedoen, 
voor 
iedereen!

PVDA HELMOND

Ik kies voor 
de PvdA. 
Doe mee!

Succesvolle 1e editie
Na een succesvolle 1e editie vorig jaar met ruim 
900 deelnemers is de organisatie volop aan de slag 
om ook dit jaar weer een mooi evenement neer te 
zetten. “We hebben een prachtige start/finishloca-
tie vanuit de Veste in het pittoreske Brandevoort”, 
aldus voorzitter Hans Steijaert. “Vorig jaar hebben 
we een mooie mix aan deelnemers gehad;  jong en 
oud, beginnend en gevorderd, recreatieve en pres-
tatieve lopers. Prachtig om iedereen samen te zien 
sporten in een gezellige Helmondse sfeer. Daar wil-
len we dit jaar op voortborduren.”
 
Verschillende onderdelen
Bij de Lavans Halve van Helmond staat de halve 
marathon centraal. Daarnaast worden er verschil-
lende wedstrijden georganiseerd zoals de 5 km, 10 
km, kidsrun, scholierenloop, bedrijvenloop en een 
wandelloop, dus voor ieder wat wils. Per onderdeel 
zijn er mooie prijzen te winnen voor de snelste lo-
pers. De kidsrun vindt plaats op zaterdagavond 9 
april, de overige onderdelen op zondag 10 april.

Het parcours 
De start en finish van het evenement vinden plaats 
vanuit de Veste in Brandevoort.  Het hardloop-
parcours loopt door Brandevoort en Stiphout en 
is  door de  Atletiekunie  gecertificeerd als officieel 
wedstrijdparcours.  Voor wandelaars worden ver-
schillende mooie routes uitgezet in de omgeving 
van Brandevoort. 

De inschrijving is geopend
De inschrijving is geopend, dus schrijf je snel in 
samen met je collega, vriend, vriendin, familie of 
individueel. De organisatie zou het fantastisch 
vinden om je op 9 of 10 april te kunnen begroeten. 
Save the date! Schrijf je snel in, want de eerste 250 
inschrijvingen krijgen een gratis Lavans Halve van 
Helmond hardloop shirt (aangeboden door hoofd-
sponsor Lavans). Inschrijven kan via www.hal-
vevanhelmond.nl, daar vind je ook alle informatie 
over het evenement. Het evenement, waar Lavans 
de hoofdsponsor van is, wordt georganiseerd door 
een samenwerking tussen atletiekvereniging HAC 
en Lopersgroep Brandevoort.

De inschrijving voor de 
Lavans Halve van Helmond 2022 is geopend!

F | Knoops Fotografie.

HELMOND Op zondag 10 april 2022 vindt de tweede editie van de Lavans Halve 
van Helmond plaats. Een jaarlijks terugkerend hardloop- en wandelevenement 

door Helmond en omgeving, met de halve marathon als centraal onderdeel.

Deze assemblages zijn dan ook op-
gebouwd uit banale alledaagse voor-
werpen; sloop- en bouwmaterialen, 
kringloopspullen, ijzerwaren, verpak-
kingsmaterialen, kinderspeelgoed, per-
spex, plastic, etc.

In een organisch, ambachtelijk werk-
proces worden deze wezensvreemde 
elementen samengesmolten tot een 
nieuwe werkelijkheid, een nieuw beeld. 
Anekdotische, maatschappijkritische 
werken met verwijzingen naar onder 
andere corona, religie, migratie,  filoso-
fie, klimaatveranderingen, politiek, my-
thologie, spacetravels.

Verder tonen Peter Vermeulen en Paul 
de Maat een aantal fotos uit de serie 
‘de Onderstroom’. Vertrekpunt hierin is 
het Helmondse landschap. Met Paul 
de Maat als vast model maakte Peter 
Vermeulen een aantal fotos van ge-
ensceneerde, tragikomische, surreële 
scènes. Door de wisselwerking tussen 
de landschappen en deze theatrale situ-
aties  ontstaat er een nieuwe associatie-
ve kijkervaring.

De expositie is te zien van 5 tot en met 
27 februari 2022 in ’t Oude Raadhuis in 
Beek en Donk op zaterdag- en zondag-
middag van 14.00 tot 17.00 uur.

Helmondse kunstenaars in ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk

F | Peter Vermeulen & Paul de Maat.

REGIO Tijdens deze expositie in ’t Oude Raadhuis in Beek en 
Donk tonen Peter Vermeulen  en Paul de Maat, beiden af-

komstig uit Helmond, een aantal werken uit hun gezamenlijk 
project ‘Encounters 2021’. Een project waarbij het hergebruik 

van materialen centraal staat.

Stadion De Braak wordt volgende maand 
overgenomen door de gemeente

Tijdens de collegevergadering op 25 januari 2021 is het voornemen uitgesproken 
om stadion De Braak over te nemen. De vergoeding hiervoor aan Stichting 
Belangen Helmond Sport is vastgesteld op de hoogte van het totaal aan de 

gemeentelijke leningen en borgstellingen, aangevuld met een bedrag van € 35.000,- 
Dit bedrag van € 35.000,- is bedoeld voor corona- en afwikkelingskosten. Het 

totale bedrag komt hiermee op circa 1,35 miljoen euro. Er wordt gestreefd naar een 
overname per 1 maart, maar uiterlijk 15 maart 2022.
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Notariskantoor Miranda van den Broek zet menselijke maat voorop
Er zijn momenten in je leven, 
waarbij het goed is om stil te staan 
bij de (juridische) gevolgen van de 
keuzes die je dan wél of juist niet 
maakt. “Wij vinden het belangrijk 
om op deze momenten met je in 
gesprek te gaan. We informeren je 
en leggen uit wat de gevolgen zijn 
van een keuze, zodat jij vervolgens 
kunt bepalen wat je wilt.” 

Miranda van den Broek (notaris) en 
Saskia van Loon (kandidaat-notaris) 
werken al jaren samen en bouwen 
aan hun ‘droomkantoor’. “Een kantoor 
waar de menselijke maat voor onze 
cliënten, ons personeel en ons zelf 
voor op staat. Wij vinden het belang-
rijk om steeds in contact te blijven met 
onze cliënten, zodat ze op een laag-
drempelige manier met ons kunnen 
overleggen als er dingen wijzigen in 
hun persoonlijke of zakelijke situatie. 
Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat 
je dement wordt of een hersenbe-
schadiging oploopt als gevolg van een 
infarct of ernstig ongeluk.” 

De toegevoegde waarde die zij leve-
ren? “We vinden het belangrijk dat 

cliënten kunnen zeggen wat er écht 
speelt, zodat we daarover mee kun-
nen denken. De persoonlijke vertrou-
wensband die wij opbouwen met hen, 
is daarin van groot belang. Juist op 
belangrijke momenten in je leven, zijn 
wij er. We bouwen aan langdurige rela-
ties en vinden het belangrijk dat cliën-
ten zich ‘thuis’ voelen. Dat is de basis 
voor onze manier van zaken doen. Pas 
daarna gaan we het hebben over de 
juridische inhoud.”

Een voorbeeld van een cliënt: ‘Ik merk 
dat ik niet meer zo scherp ben en 
vaker dingen vergeet. Hoe moet het 
verder als ik niet meer in staat ben om 
dingen zelf te regelen? Wie betaalt dan 
de rekeningen, verzorgt mijn adminis-
tratie en doet mijn belastingaangifte? 
En moet ik mijn vermogen ‘opeten’ als 
ik word opgenomen in een verpleegte-
huis?’ Saskia: ”Voor dit soort situaties 
kun je een levenstestament maken. 

Daarin wijs je een vertrouwensper-
soon aan, die beslissingen namens jou 
neemt als je dat zelf tijdelijk of blijvend 
niet meer kunt. Dat kan je partner zijn, 
een kind of een andere vertrouwens-

persoon. Die persoon kan dan prakti-
sche zaken regelen.”

Het is niet niks om op dit soort mo-
menten met iemand buiten je familie 
in gesprek te gaan. Miranda: “Het is 
noodzakelijk dat er niet alleen geluis-
terd wordt, maar ook echt gehoord 
wordt wat je zegt. Alles begint met 
persoonlijk contact en oprechte aan-
dacht. Uiteindelijk is het van belang 
dat ons advies helder is en vooral past 
bij de persoon en de situatie.“

Miranda over het praktijkvoorbeeld: 
“In een bespreking over een levenstes-
tament staan we stil bij iemands’ per-
soonlijke situatie. Heeft de cliënt een 
eigen woning, dan is het zaak om daar 
nu al bij stil te staan. In het levenstes-
tament kun je bijvoorbeeld regelen dat 
de vertrouwenspersoon je huis mag 
verkopen. 

Een misverstand is namelijk vaak, dat 
gedacht wordt dat de woning ook door 
de partner of een kind mag worden 
verkocht. Niets is minder waar. Het is 
belangrijk dat we de vraag stellen wat 
je in zo’n geval zou willen regelen. Er 

kan een moment komen, waarop je 
daar niet meer helder over na kunt 
denken. Wij vinden het belangrijk dat 
je een weloverwogen keuze kunt ma-
ken.” 

Wat in gesprek gaan met dit kantoor 
oplevert? Dit zegt een cliënt: “Jullie 
stelden me allerlei vragen, ook waar ik 
zelf niet bij stil had gestaan: ‘heb je ge-
dacht aan …?’. Ook het tekenen van de 
akte was leuk, dat was ik niet gewend. 
Jullie zijn het vlotste kantoor dat ik 
ken. De notaris bracht de akte luchtig, 
met de nodige humor, en maakte de 
aktetaal begrijpelijk. Ik heb met een 
gerust hart mijn handtekening gezet.”

Miranda en Saskia laten je graag zelf 
zien dat zij een echt ‘mensen-mens 
kantoor’ zijn. 
Kom kennis maken en ervaren dat de 
ontmoeting -en niet het kennis delen- 
centraal staat!

Schootense Dreef 23B
5708 HZ Helmond
T: 0492 52 24 31
notaris@vbvnotarissen.nl

Wijze van optreden 
Op maandag 7 februari ondertekenden 
de Duitse commandant grondeenhe-
den brigadegeneraal Volker Samanns 
en de Nederlandse plaatsvervangend 
commandant Landstrijdkrachten ge-
neraal-majoor Rob Jeulink de wijze van 
optreden voor de Duitse en Nederland-
se luchtverdedigingseenheden.

Werkwijzen synchroniseren
Binationaal samenwerken is voor de 
luchtverdedigers van het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigings-
commando (DGLC) in Vredepeel, niet 
nieuw. De Duitse eenheid Flugab-
wehrraketengruppe 61 uit Todendorf 
in Noord-Duitsland staat al bijna 4 jaar 
onder het bevel van het DGLC. 

Optreden vond altijd naast elkaar 
plaats, in plaats van mét elkaar. Met 
de oprichting van de Binational Short 
Range Air Defence Task Force (BSTF), 
is er één eenheid gevormd uit Duitse en 

Nederlandse luchtverdedigers en wa-
pensystemen tegen luchtdreigingen op 
de korte afstand. Met deze oprichting is 
de samenwerking tussen Nederland en 
Duitsland verder geïntegreerd en geïn-
tensiveerd. 

Klaar staan om overal ter wereld te 
worden ingezet 
In 2023 moeten de luchtverdedigers 
binnen enkele dagen inzetbaar zijn als 
onderdeel van het snelst inzetbare deel 
van de NAVO Response Force genaamd 
de Very High Readiness Joint Task For-
ce (VJTF). De VJTF bestaat uit onge-
veer 20.000 militairen uit verschillende 
landen met verschillende specialisaties 
onder andere van de land-, luchtmacht 
en marine en dient als punt van de 
speer bij een mogelijke inzet waar dan 
ook ter wereld. 

Oefenen, oefenen en oefenen
De BSTF is op dit moment aan het 
opwerken om vóór eind 2022 volledig 

gecertificeerd te zijn voor het snelst in-
zetbare deel van de NAVO-flitsmacht. 
Om die reden wordt er dan ook inten-
sief geïntegreerd geoefend om volledig 
op elkaar ingespeeld te raken. 
Een goed geïntegreerde luchtverdedi-
ging is cruciaal voor de bescherming 
van grondeenheden en vitale infrastruc-
tuur tegen verschillende dreigingen uit 
de lucht zoals raketten, vliegtuigen en 
helikopters.

Nederlandse en Duitse luchtverdedigers tekenen optreden tegen luchtdreigingen

F | Henk van Dijk.

Nederland en Duitsland werken al intensief samen op het 
gebied van lucht- en raketverdediging, maar voor het eerst in 
de geschiedenis ondertekenen ze een concept over de wijze 
van geïntegreerd optreden. Dit is belangrijk, want de Duitse 
en Nederlandse luchtverdedigers staan in 2023 samen, als 

één binationale eenheid, paraat voor NAVO’s snelst inzetbare 
interventiemacht. Vanaf dat moment kunnen ze binnen enkele 

dagen overal ter wereld worden ingezet.
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Een tiental studenten treedt op in een 
topprogramma met stukken van mo-
derne (Bon Jovi) en klassieke (Haydn) 
componisten, op verschillende instru-
menten, zoals viool, accordeon, piano, 
klarinet, saxofoon, trompet, drums, en 
zang. Omdat het vaak jonge musici zijn, 
is dit concert ook heel geschikt voor kin-
deren. Aanvang: 15.00 uur. Toegang is 
gratis.

Jonge musici op weg naar het con-
certpodium de kans bieden zich te 
presenteren voor publiek; een belang-
rijke ambitie van Lambertus Concerten, 
naast educatie en alle andere muzikale 
activiteiten. Vooral ook om jongeren te 
laten ervaren hoe divers de mogelijk-
heden binnen de muziekwereld zijn en 
hoe belangrijk het is voor hun algemene 
ontwikkeling.

Bovengemiddeld getalenteerde leerlin-
gen van de Talentstroom Kunstkwartier 
Helmond laten zien wat hun kwalitei-
ten, vaardigheden en ambities zijn. 

Deze aankomende musici ‘proeven’ zo 
van de uitdagende, veeleisende maar 
ook prachtige muziekwereld, die ze 
wellicht over een tijdje gaan veroveren. 
Misschien ziet u ze terug als Jonge hel-
den bij Podium Witteman op NPO2 en 

daarna op de grote nationale en inter-
nationale podia.

Voor het zover is, is regelmatig optreden 
voor publiek en jezelf presenteren van 
groot belang, om ervaring op te doen en 
je als musicus te ontwikkelen, en ook 
om je te meten aan de professionals. 
En voor de kijkers en luisteraars is het, 
naast het beluisteren van prachtige 
muziek, interessant om mee te maken 
hoe die weg naar dat grote podium 
verloopt, hoe het proces van amateur 
naar mogelijk professional gaat. Om de 
passie en gedrevenheid mee te maken, 
het doorzettingsvermogen, de muzikale 
kwaliteiten en ontwikkeling.

En wat een origineel programma! In een 
uur tijd komen er maar liefst 10 stukken 
voorbij. Naast Haydn (trompetconcert) 
en Scriabin (prelude op piano) is er werk 
van Bon Jovi (Livin’ on a prayer, drums, 
cello) en van R. Binge (altsaxofoon), 
maar ook een zangduet uit de musical 
Side Show. De jonge musici worden op 
de piano begeleid door Marjola Lishi.

Een gevarieerd, leuk middagje uit dus, 
ook heel geschikt voor kinderen. En: na 
lange tijd weer live in de concertzaal te 
beleven! Meer info: 
lambertusconcerten.nl.

Lambertus Concerten presenteert:
Jonge muzikale helden in 

Theater Speelhuis Helmond
CENTRUM Op zondagmiddag 20 februari 2022 treden 

buitengewoon getalenteerde leerlingen van Talentstroom 
Kunstkwartier Helmond voor u op in de Pleinzaal van Theater 

Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Helmond. 

F | Lambertus Concerten.

15 Febr. 1962 huwelijksdag: ‘ik (21 
jaar) moest ’s morgens, nog snuw 
skeuve van ons moedder en onze Leo 
(22 jaar) moest uurst nog de krant 
rondbrengen,’ aldus Marietje. ‘Um 9 
uurre was de Heilige Mis, vur de wet 
waren we al irder getrouwd (verbon-
den dur Broer de Bie) op nun vraidag, 
dit was vur niks.’

‘We hadden 2 jaar verkering en elkaar 
ontmoet in Danszaal Benders te Mier-
lo-Hout. Na het trouwen hebben we 
2 jaar ingewoond bij moeder Smits 
op de Mierloseweg in de rij waar o.a. 
Mieske Romonesco woonde’, toen 
was het beter voor schoonmoeder en 
Leo dat ze gingen verhuizen.

Leo kocht op de ‘Tivoli’ in Eindhoven 
een houten huisje voor 1200 gulden 
(nul hypotheek), ze gingen er in wo-
nen, dit huisje staat nog steeds op de 
Parallelweg, moeder van der Vleuten 
heeft er daarna nog jaren ingewoond 
en hier lag ooit de finishlijn van een 
wielerkoers waar zoon Jos van der 
Vleuten nog aan meedeed. Leo han-
delde in het begin in hout (het huisje 
stond te boek als showroom) en vader 
had er een slijperij. O.a. Tineke dun 
Wittenboer en Jan Vervoort waren 
er graag geziene gasten. Tot 1966 
hebben ze daar gewoond en toen ver-
huisden ze naar de Korenbloem straat 
(inmiddels de Houtwijk op ut Hout). 
Toen gold de wet ‘bestedingsbeper-
king wet’ (Google), Tidder Janssen de 
aannemer had er huizen gebouwd en 
had ze te koop, maar toen was er nog 

niet zoveel animo, Leo 
vroeg aan Tidder ‘hoe 
veul is dit  hois nog waard 
over 5 jaren? Nog even-
veel’, zei Tidder. ‘Goewd 
dan kaup ik het’, zei Leo. 
‘Fritske Slegers (‘every 
body happy?’) was toen 
nog aan het schilderen 
en voor Pasen konden 
ze er in. Tenslotte verhuisden ze in 
1969 naar de huidige woning op de 
Kromme Haagdijk, ze kochten het van 
‘de Piel, vd Putten’.

Vanaf 1965 gingen ze kranten rij-
den voor Cebema, zo werd ook een 
begin gemaakt met het latere grote 
transportbedrijf Expeditie Leo van 
der Vleuten, daarna ModeExpress. ‘6 
Dagen per week reden we samen het 
dagblad,’ aldus Marietje. Op een ge-
geven moment hadden ze meer dan 
110 chauffeurs in dienst. Mooie jaren, 
maar ‘het was altijd werken.’

De kinderen, Jos 1962, Gisela 1964 
en Rene 1968 groeiden op te midden 
van het bedrijf, Jos rijdt nog steeds 
met zijn eigen vrachtwagen heel Euro-
pa rond en Rene heeft inmiddels zijn 
eigen transportbedrijf en heeft een 
gedeelte van GeHaMie overgenomen. 
‘We hebben veul zien veranderen op 
ut Hout, maar er altijd met plezier ge-
woond en echt alles meegemaakt’.

Leo was altijd een bekende verschij-
ning, met zijn bouviers op de fiets, 
inmiddels hebben ze een Jack Russel.
Samen waren ze altijd overal graag 
geziene gasten en leden van o.a. CV 
de Kluppels, waar Leo ook voorzitter 
en prins is geweest in 1985. Andere 
verenigingen waar ze actief waren en 
zijn: voetbalclub RKSV Mierlo-Hout, 
bridgeclub (nog actief), De Skut, In-
vocation, duivenclub La Paloma en 
OVMH (beiden door Leo opgericht), 8 
jaar Gemeenteraad Groep Jan Bun-
geners, Nicolaasviering, etc. etc. ‘We 
hadden nooit tijd over, het was of wer-
ken of gezellig vertoeven.’

Leo en Marietje zijn nog ‘gildeheer’ bij 
St. Antonius Abt en ere-lid bij CV de 
Kluppels. ‘Kortom een geweldige en 
gezellige tijd, die voorbij is gevlogen.’ 
Op dinsdag 15 febr. a.s. wordt een 
bescheiden feestje gevierd, ‘want we 
worden toch wa ouder’.
(Felicitaties: Kromme Haagdijk 24, 
5706 LM Helmond of 
l.vleuten@outlook.com ).

Als redactie wensen we ‘iconen’ Leo 
en Marietje van harte proficiat, blijf 
gezond en samen genieten zo lang het 
nog kan. Alaaf, blie braaf. Da Guh! Be-
halve nun kikvors, die wipt! Toch Leo?

Leo en Marietje van der Veuten-Smits
60 jaar getrouwd, ‘Da Guh!’

MIERLO-HOUT Wie kent Leo (83 jaar) en Marietje (82 jaar) niet, een echtpaar dat al meer dan 
60 jaar in de schijnwerpers staat. Bekend in heel Helmond e.o., ‘wirreldberoemd’ in Mierlo-Hout.
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De begeleiding is in handen van vrijwil-
ligers van IVN Helmond en jeugdleden 
van het Jeugd-IVN. IVN Helmond be-
staat in 2022 40 jaar. Dit wordt gevierd 
met eigen leden, maar ook met het pu-
bliek uit Helmond en omgeving. Deze 
leuke en interessante middag voor het 
hele gezin door het Jeugd-IVN is daar 
een voorbeeld van. De toegang is gratis, 
je kunt gewoon binnenlopen en meekij-
ken en doen.

Wat kun je doen deze zondagmiddag?
Zelf zaadbommetjes maken, braakbal-
len pluizen, een schedelquiz maken, vo-
gelveren bestuderen (deze zijn geseald, 
dus geen zorgen over de vogelgriep), 
zoekplaten en kleurplaten.
Om iedereen op veilige afstand te kun-
nen laten deelnemen, is de maximale 
groepsgrootte 20 personen inclusief 
begeleiding. Is het even te druk, wacht 
dan even tot er weer plek is. je kunt tus-
sen 13.30 en 15.30 uur binnenlopen om 
deel te nemen. 

Beleefmiddag IVN voor het hele 
gezin in Bibliotheek Helmond 

F | Bibliotheek Helmond - Peel.

CENTRUM Op zondagmiddag 13 februari kunnen kinderen 
(en ouders) vanaf 6 jaar tussen 13.30 en 15.30 uur meedoen 
aan allerlei leuke natuuropdrachten in Bibliotheek Helmond 

aan de Watermolenwal.

We hebben een duidelijke ambitie neer-
gezet, waarbij de SP haar stempel heeft 
kunnen drukken op het sociale beleid 
en gezicht van de stad. Langs de voor 
ons leidende principes van menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en soli-
dariteit is stevig ingezet op het verbete-
ren van de positie en leefomstandighe-
den van onze inwoners. Met maatwerk, 
aangezien geen individu hetzelfde is. 
Werkend volgens de bedoeling, want 
het gaat niet om het systeem, maar om 
de mensen. En met betrokkenheid van 
die mensen, omdat zij als geen ander 
weten wat nodig is. 

We waren goed op stoom toen de we-
reldwijde pandemie ons ook in Hel-
mond wist te bereiken. De impact van 
het coronavirus was enorm. Plots bleek 
alles van waarde enorm kwetsbaar. 

Onze manier van leven zag er van de 
ene op de andere dag totaal anders uit. 
Wat eerst heel normaal was, kon ineens 
niet meer: een terrasje pikken, je ouders 
knuffelen of op vakantie gaan. Maar dat 
niet alleen: de crisis heeft ook de twee-

deling in onze samenleving blootgelegd 
én vergroot. De meest kwetsbaren on-
der ons werden het hardst getroffen. 
Zij raakten als eerste hun baan kwijt, 
liepen door slechtere gezondheid een 
hoger risico op de intensive care te 
belanden en zagen hun vaak toch al 
beperkte steunnetwerk uiteen vallen. 
Dit versterkt onze overtuiging dat er een 
koerswijziging nodig is in Nederland: de 
menselijke maat moet weer voorop ko-
men staan. 

Dat we die menselijke maat kwijt zijn, 
blijkt ook uit de wanprestaties bij de 
belastingdienst. De kinderopvangtoe-
slagaffaire heeft pijnlijk duidelijk ge-
maakt wat de gevolgen zijn van te ver 
doorgeslagen bureaucratie en systeem-
denken. Mensen werden niet gehoord, 
niet vertrouwd en niet serieus geno-
men. Hierdoor heeft het vertrouwen in 
de overheid een stevige deuk opgelopen 
en is de kloof tussen politiek en samen-
leving verder toegenomen.   

Het moet en kan anders. Dat hebben 
we de afgelopen jaren in Helmond in 

de praktijk laten zien. Door naast en 
niet tegenover onze inwoners te staan. 
Door maatwerk toe te passen en ons te 
verplaatsen in de wereld van de ander. 
En door te vertrouwen in plaats van te 
wantrouwen. Wederzijds vertrouwen is 
de basis van onze democratie. 

Daar bouwen wij graag, samen met u 
als inwoner van onze mooie stad, aan 
verder. Op ons kunt u rekenen. In het 
volste vertrouwen! 

In het volste vertrouwen!
In 2018 werd de SP de derde partij van Helmond en mochten we wederom plaatsnemen in het stadsbe-
stuur. Dat was geen doel op zich, maar hierdoor hebben we wel veel van onze verkiezingsbeloften waar 

kunnen maken. En daar zijn we trots op! 

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 12885.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 13613.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 13620.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 
09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd bij de Houtse 
ondernemers.   

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel maandelijks 
gratis mee met onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

Trekking Kluppelloterij: gun uw oud papier, 
kleding en schoeisel een tweede leven

Mieke van Wijst trok de winnende nummers. F | CV De Kluppels.

MIERLO-HOUT Zaterdag 5 februari 2022 is de veertiende 
trekking verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn 

uitgegeven in de maand januari 2022.

Aan alle gebruikers van stadsverwarming,

Er is veel ophef vanwege de kosten die worden bere-
kend voor de stadsverwarming. Ook wij hebben hier in 
delen van Helmond-Oost, Brouwhuis en de wijk Rijpel-
berg mee te maken. Of we aanspraak kunnen maken 
op enige vergoeding, hangt af van twee verschillende 
onderwerpen die op dit moment spelen.

Allereerst is er sprake van de afleverset, ook wel ‘de gou-
den kranen’ (de gele afsluiters en de warmtewisselaar). Hier 
is nog geen bindende uitspraak over. We volgen deze zaak 
natuurlijk op de voet. We moeten nog even afwachten wat 
hieruit volgt. Ook voor ons zijn hiervoor namelijk voor 2018 
kosten in rekening gebracht. En we willen hier direct op in 
kunnen spelen als het moment daar is. 

Het tweede onderwerp dat vooral nu speelt in de media, 
gaat over de aansluitkosten.  De mogelijkheid bestaat dat 
ook wij in het verleden voor deze kosten zijn gefactureerd. 
Deze waren helaas niet zichtbaar op de factuur of specifica-
tie voor 2012. Vandaar dat er in deze zaak nu een uitspraak 
ligt, waarbij Ennatuurlijk nu aangeeft te gaan vergoeden. 
Vanaf het moment (2012) dat deze op de factuur vermeld 
diende te worden, was voor ons de  maximaal gestelde 

termijn van 30 jaar voorbij. De stadsverwarming begon in 
1981. Er zit namelijk een maximale termijn van 30 jaar aan 
het mogen berekenen van deze kosten. Voor ons is dus niet 
in beeld of we dit ook hebben betaald.

Graag willen we dit samen met u, of voor u, onderzoeken. 
Daarom willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst. We 
willen 2 bijeenkomsten houden in wijkcentrum de Brem op 
22 februari om 19:30 uur en om 21:00 uur, dit vanwege de 
coronamaatregelen. Tevens zijn er in de Zonnesteen op 23 
februari ook 2 tijdsblokken om 19:30 uur en om 21:00 uur.

Ook zijn we op zoek naar mensen die de rekening nog be-
waard hebben van 2010, 2011, 2012 en 2013 om nadere 
gegevens uit te zoeken. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! 

Hopelijk tot ziens op de 22 of 23e.

Jeroen Lenssen, Kim Breuer en Jolanda de Ruiter van Dijk 

Misstanden stadsverwarming, 
Rijpelbergers helpen elkaar en het burgerinitiatief. 

U kunt ons bereiken via 
stadsverwarmingbrouwberg@gmail.com.

Ingezonden brief

WWW.HELMONDNU.NL
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Dat deze neotraditionele opzet gewaar-
deerd wordt, blijkt ook uit de overwel-
digende belangstelling, zelfs internati-
onaal. Dat leidde er onder andere toe, 
dat aan de ontwerpers van Brande-
voort in 2005 de Award of Excellen-
ce for Urban Design werd uitgereikt. 
Zoals in het artikel van november 2021 
door Sjef Jonkers beschreven, hebben 
college en raad dit plan decennialang 
positief gesteund. Jammer is natuur-
lijk dat door de economische crisis een 
grote vertraging in de woningproductie 
is ontstaan. Maar er zijn nu betere tij-
den aangebroken. 

Wat ons echter beangstigt, is het feit 
dat er in het plan voor het Brainport 
Smart District, dat in het gebied ten 
noorden van het spoor gerealiseerd 
wordt, geheel van het oorspronkelijke 
concept wordt afgeweken. Men houdt 
zich niet aan de unieke en wervende 
ontwerpeisen, die in de Masterplan-
nen van Brandevoort I en II zijn vast-
gelegd. Nee, tot onze grote verbazing 
wordt door het huidige college gekozen 
voor een geheel nieuw en afwijkend 
masterplan. Stedenbouw en architec-
tuur van het BSD passen daardoor 
niet meer bij de toentertijd gekozen 
filosofie om op deze plek een nieuw 
klassiek Brabants dorp te creëren. Een 

dorp waarin duurzame stedenbouw, 
het onderliggende landschap en mo-
numentale architectuur de rode draad 
vormen. Brandevoort wordt gewoon-
weg niet meer voltooid! 

Bijzonder teleurstellend is ook, dat 
het kloppend hart van Brandevoort 
daardoor alleen gevormd wordt door 
De Veste en niet meer samen met 
De Marke. De Marke zou een statige 
buurt worden met aaneengesloten 
bebouwing aan groene, brede lanen. 
En net als om De Veste zou ook om De 
Marke een gracht worden aangelegd. 
Ook is zeer teleurstellend, dat er in 
Brandevoort geen hoogwaardig werk-
gebied meer komt, het Businesspark 

Brandevoort. Voor alle duidelijkheid: 
ook het CDA vindt dat in het huidige 
Brandevoort een extra laag ontwikkeld 
moet worden, die past bij de begrippen 
‘brainport’ en ‘smart’. Maar, er moet 
sprake blijven van een samenhangen-
de wijk, waar de wisselwerking tussen 
noord en zuid centraal staat. Dus het 
CDA steunt van harte de ambities om 
slimmere en nog veel duurzamere en 
sociaal inclusievere woonbuurten en 
bedrijventerreinen te maken, maar 
vindt dat die gewoon binnen het hui-
dige bestemmingsplan Brandevoort 
II, dus in De Marke, Kranenbroek en 
het Businesspark Brandevoort, gere-
aliseerd kunnen worden. Dan had het 
College zich aan de afspraak gehou-

den om in het mooie gebied tussen 
Helmond en Eindhoven een integraal 
nieuw Brabants dorp te realiseren. 

Overigens ziet het CDA ook nog wat 
haken en ogen van een heel andere 
orde in het huidige planconcept van 
het BSD, die de slaagkansen van het 
smart district zouden kunnen belem-
meren. Denk aan de grote financiële 
impact (een flinke bijdrage uit het na-
tionale groeifonds is daarom essen-
tieel), het hanteren van erfpacht, de 
wel heel drastische beperking van het 
aantal auto’s per woning, het in hubs 
parkeren en dus niet bij de woning, 

het grote aantal appartementen. Ook 
heeft het CDA grote twijfels of het BSD 
in de voorgestelde vorm wel aantrek-
kelijk genoeg is voor ouderen die een 
levensloopbestendige, grondgebonden 
woning willen kopen.

Het CDA hoopt vurig, dat het college 
de plannen voor het Brainport Smart 
District nog eens goed bekijkt en zowel 
met de huidige inwoners van Bran-
devoort als met geïnteresseerden be-
spreekt. Zonder bewonersparticipatie 
hoort zo’n plan niet aan de raad voor-
gelegd te worden.

Holke Flapper, plaats 6 CDA Helmond.
Jan Roefs, plaats 22 CDA Helmond
www.cdahelmond.nl

Dient Brandevoort voltooid te worden? Is bewonersparticipatie gewenst? 
Vanaf 1996 is met veel elan en visie gewerkt aan een uniek plan in het gebied tussen Eindhoven en Helmond. Een plek waar bewoners zich echt thuis zouden kunnen 
voelen. De ontwerpers kozen voor De Veste als compacte dorpskern met daarin de voorzieningen en daaromheen ruim opgezette, groene, karaktervolle woonbuurten. 

advertorial

Informatie over het gebied
Deze beekdalen zijn in de laatste en 
voorlaatste ijstijd uitgesleten door gro-
te smeltwaterstromen. Ze worden ge-
flankeerd door hoge dekzandruggen, 
die eveneens gedurende genoemde 
ijstijden zijn ontstaan. De beek kon 
door meandering en bij hoge water-
standen breedte-erosie veroorzaken 
en zich invreten in de randen van deze 
dekzandruggen, waardoor een scher-
pere steilrand ontstond. Veel van deze 
steilranden waren ook het product van 
boerenarbeid. De boeren bemestten 
de akkers met plaggen uit de laagten, 
vermengd met de mest uit de potstal, 
waardoor deze akkers, in een proces 
van eeuwen, werden opgehoogd. Der-
gelijke steilranden komen we ook tij-
dens deze wandeling tegen.

Ecologische waarde
De hoge dekzandruggen worden al 
eeuwen als akker gebruikt, tot aan de 

dag van vandaag. Door de intensieve 
bewerking zijn ze in ecologisch opzicht 
van weinig waarde, met uitzondering 
van de gronden die tot het hier aan-
wezige biologisch tuinbouwbedrijf be-
horen. De beekdalen zijn in ecologisch 
opzicht juist wel waardevol, zeker die 
van de Schevelingse Loop. De laatste 
jaren wordt hier door het Waterschap 
steeds meer aandacht aan besteed, 
onder meer door de aanleg van ecologi-
sche oevers en poelen. Juist dit jaarge-
tijde is uitermate geschikt om dit unieke 
beeklandschap te ‘beleven’. Uiteraard 
hebben we ook oog voor de flora en fau-
na. Kortom, het is alleszins de moeite 
waard om mee op pad te gaan.

IVN Laarbeek laat oud en jong beleven 
hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is. 
De vereniging wil niets liever dan met u 
op pad gaan in onze natuur, u een ple-
zierige avond bezorgen met interessan-
te lezingen of u verrassen met gezellige 

evenementen. Ons verenigingsgebouw 
is ingericht voor mensen die gebruik 
maken van een rolstoel. Kijk regelmatig 
eens op onze website en Facebookpa-
gina voor de actuele stand van zaken: 
www.ivn.nl/afdeling/laarbeek en 
www.facebook.com/IVNLaarbeek.

Wandeling langs Schevelingse Loop
REGIO Op zondag 13 februari organiseert IVN Laarbeek een 
publiekswandeling die leidt langs en door het beekdal van de 
Schevelingse Loop en die van de Goorloop. Deze wandeling 

start om 10:00 uur vanaf de Croyse Hoeve, Croylaan 9, 
5735 PB  Aarle-Rixtel en duurt tot uiterlijk 12:00 uur. Gidsen 
zijn: Henk van Beek, Ria Nooijen en Giel Biemans (reserve)

F | IVN Laarbeek.

www.ivn.nl/afdeling/laarbeek



15vrijdag 11 februari 2022de loop weekkrant HELMOND

Zo hebben we gesproken over the-
ma’s als veiligheid, afvalbeleid, par-
keerproblematiek alsook de nieu-
we vluchtelingenopvang aan de 
Mierloseweg. Met onze lijsttrekker 
Louis van de Werff als gespreksleider 
zijn er verschillende discussies ge-
voerd en bijzondere anekdotes volgden 
elkaar op. Ik zal er één aanstippen. 
 
Zo bleek al snel dat niemand precies 
wist wie de wijkagent van ’t Haagje is. 
De vorige agent van de wijk, ‘Hennie Ge-
hem’, was wel een bekend gezicht want 
hij kwam regelmatig een bakje koffie 
drinken of fietste langs voor een praatje. 
Dit werd gemist want dat versterkte het 
veiligheidsgevoel. Er waren ook genoeg 
mensen uit andere wijken van Helmond 
en ook daar wist eigenlijk niemand wie 
daar precies de bromsnor is. Tekenend! 
Dit punt hebben we meegenomen in 
de veiligheidsparagraaf van ons verkie-
zingsprogramma. Niet met de illusie om 

de criminaliteit helemaal uit te bannen, 
maar met als doelstelling dat inwoners 
gehoord, en de politie gezien wordt. Zo 
willen we per 5.000 inwoners één wijk-
agent, zoals de Politiewet voorschrijft, 
die ook echt in de wijk zelf werkt. Een 
eenvoudig benaderbaar aanspreekpunt 
voor alle wijkbewoners. Ook de inzet 
van zogenaamde ‘stadsmariniers’ jui-
chen we toe. Daarnaast moet er meer 
aandacht komen voor aangiftes en de 
aanpak van kleine criminaliteit. Nu is 
het zo dat inwoners vaak geen aangifte 
doen, ‘omdat dat toch geen zin heeft’. 
 
Een mooi voorbeeld van hoe de dage-
lijkse praktijk tot uiting is gekomen in 
ons verkiezingsprogramma. Met als 
titel: ‘Durf te veranderen’. Niet alleen 
onze leden, maar iedereen kon door 
middel van buurtcafés, straatinterviews 
en online vragenlijsten input aanleve-
ren. Daarmee is er een visie opgesteld 
die breed gedragen wordt in Helmond. 

Het is digitaal terug te vinden op 
www.helderhelmond.nl. 
Laat het ons ook vooral weten als u ons 
programma liever schriftelijk wil door-
bladeren: 06 – 15 08 66 69. U krijgt 
dan een exemplaar thuisbezorgd. Met 
het houden van buurtcafés zoals vorige 
week in ’t Haagje kunnen we ons echt 
onderscheiden van landelijke politie-
ke partijen. We kunnen echt luisteren 
naar de Helmonders en daarmee ons 
eigen beleid bepalen. Helder Helmond 
hoeft namelijk geen verantwoording 
af te leggen aan landelijke afdelingen. 
Daarom: Geen link met Den Haag, wel 
met ’t Haagje. En de andere 11 wijken in 
Helmond!

Martijn Rieter 
Raadslid Helder Helmond

Martijn Rieter: Geen link Den Haag, wel met ’t Haagje!
Afgelopen week waren we met het buurtcafé Helder Helmond in ’t Haagje. Dit keer met een volle 

zaal in de Westwijzer om lokale thema’s te bespreken die spelen in Helmond-West. Daarnaast was 
het mogelijk om de avond digitaal te volgen. Met succes, want op deze manier hebben we dubbel 

zoveel mensen bereikt. 

Vrijdag 4 februari kreeg de nieuwe partij 
door loting het lijst-nummer ‘14’ toebe-
deeld. Het meest bekende nummer van 
Nederland, dat eeuwig verbonden zal 
blijven met de iconische voetballer Jo-
han Cruijff. Onder leiding van lijsttrekker 
Herbie Guldenaar zullen de kandidaten 
op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 
16 maart meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen in Helmond.

Michael Rieter (raadslid) is de verras-
sende nummer 2, nadat het eerder zijn 
bedoeling was om lijstduwer te zijn. On-
der positieve druk van leden en bestuur 
heeft hij zich laten verleiden voor deze 
positie. Op 3 staat René van de Westerlo 
(burgerlid), op 4 Jolanda Kampert en op 
5 Martien van den Hoven (burgerlid). 

De top 8 wordt verder gevormd door 
Wilbert Linders op 6, en op 7 Mario van 
Doorne. Op plek 8 staat het aanstor-
mend jeugdige talent Lauren Bates. Op 
de lijst staan verder Frans van de Leur, 
Hans van Hek, Willem Beckers, Anja 

Nooijen, Theo van Stiphout; met op 14 
lijstduwer Roel Hanssen.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd 
Jolanda Kampert in de bloemetjes gezet 
door voorzitter René van de Westerlo. 
De afgelopen weken heeft zij met veel 
bloed, zweet en tranen de administratie-
ve zaken geregeld voor het indienen van 
de kandidatenlijst. Verder presenteerde 
lijsttrekker Herbie Guldenaar samen 
met Michael Rieter de poster die op de 
gemeentelijke digitale borden zal komen.

Dé veertien van 
Mì Hellemonders Lijst 14

F | Henk van Dijk.

HELMOND De nieuwste Helmondse politieke beweging 
Mì Hellemonders heeft zondag 6 februari in partycentrum 
De Molen aan de leden de 14 kandidaten gepresenteerd. 

De avond verloopt volgens een vast 
programma:
We beginnen met een presentatie in 
de  filmzaal, deze keer verzorgd door 
Rob Fritsen
Daarna gaat de groep naar het Pieterse 
planetarium. Martin Prick vertelt hier 
over de sterrenhemel. Zelfs als het bui-
ten waait, sneeuwt of onweert kunt u 
hier duizenden sterren zien en krijgt u 
uitleg over de bewegingen die hemelob-
jecten aan het firmament maken.
Tenslotte draaien we de koepel open 
voor een blik op het hemelgewelf. Rob 
en Martin begeleiden u hierbij.
Tevens zal uitleg worden gegeven in 

onze exporuimte en in de pauze kan te-
gen een kleine vergoeding koffie, thee of 
fris worden gedronken.

Als rond 21.00 uur de koepel opent, 
hopen we op een heldere hemel. Dan 
staat het sterrenbeeld Orion met zijn 
indrukwekkende Orionnevel volop te 
pronken aan het firmament. Ook de 
open sterrenhoop Pleïaden, bekend van 
de boeken van Lucinda Riley, is goed te 
zien. Maar… dit alles geldt alleen als het 
helder is. Onze telescoop is niet krachtig 
genoeg om door de bewolking heen te 
breken!
In verband met de coronamaatregelen 

scannen wij uw QR-code. U kunt zowel 
cash als digitaal betalen. Omdat een af-
stand van 1,5 meter moet worden aan-
gehouden, kunnen slechts een beperkt 
aantal mensen worden toegelaten. 
Wij vragen u een mail te sturen naar 
info@sterrenwachtasten.nl om zich 
aan te melden. Bij 15 mensen moeten 
we helaas de aanmeldingen stoppen. 
We beginnen om 19:00 uur. Om het vol-
ledige programma mee te kunnen ma-
ken, adviseren wij u om tijdig aanwezig 
te zijn.

De entreeprijs voor volwassenen is € 
4,00 en voor kinderen tot en met 16 
jaar € 2,00.

Ons adres: Jan Paagman Sterrenwacht, 
Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten.

Publieksavond op Jan Paagman 

F | Stichting Jan Paagman Sterrenwacht.

REGIO Op vrijdag 11 februari is Jan Paagman weer open voor 
iedereen die wat meer wil weten over de sterrenhemel en over 

de plaats van onze aarde in het oneindige heelal.

F | de Weblog van Helmond.
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In elk geval komen die eventuele ver-
soepelingen te laat voor de Helmondse 
carnavalsclubs om de geplande festivi-
teiten doorgang te laten vinden. Deze 
vergen een voorbereiding van weken, zo 
niet maanden, en die tijd is er nu niet. 
De Keiebijters hadden alle voorfeesten 
al afgelast en ze hebben nu ook het 
programma van de vier dolle dagen zelf 
geannuleerd. Toch wordt er een nieuwe 
stadsprins benoemd en gepresenteerd, 
niet fysiek maar online. Daarnaast zal 
Hoftempel Hotel West-Ende net als 
vorig jaar weer vol in het gekleurde licht 
worden gezet en beraadt het Stichtings-
bestuur nog op wat kleinere activiteiten.

Briek XLIX (de 49ste)
Ik kom nog even terug op mijn opmer-
king in het vorige artikel omtrent de 
dubbele titel van Broos Swinkels als 
stadsprins, hij is zowel Briek XLVI I (de 
47ste) als Briek XLVIII (de 48ste). Bob 
Grijpstra, die in 1979 prins Briek VI (de 
6de) was, heeft mij geïnformeerd dat 
de Keiebijters al lang geleden besloten 
hebben om de jaargang aan het volg-
nummer te koppelen in plaats van aan 
de persoon. De eerste elf jaren van de 

stadscarnaval (1963 tot en met 1973) 
droegen de stadsprinsen hun eigen 
naam, Han van Dijk was in 1974 de 
eerste die Briek ging heten. Hierdoor 
werd het mogelijk dat elke toekomstige 
stadsprins in een carnavalsjubileumjaar 
van de Stichting een veelvoud van elf in 
de naam Briek zou dragen. Daarom is 
het nu al zeker dat over zes jaar bij de 
viering van het 66-jarig bestaansfeest 
van de Keiebijters in 2028 de stad-
sprins Briek LV (de 55ste) zal heten. De 
Briek-volgnummers liggen dus precies 
elf jaren achter de bestaansjaren van 
de Stichting. 

Toch groots culinair en 
bourgondisch-carnavalesk 
genieten in Helmond
Vallen bij alle carnavalsverenigingen 
in Helmond de geplande activiteiten 
in Helmond uit, toch kan er zowel op 
carnavalszaterdag 26 als op zondag 27 
februari van een spectaculair program-
ma genoten worden. Zalencentrum De 
Traverse aan de Steenweg organiseert 
op beide dagen een carnavaleske diner-
show van 15.00 tot 21.30 uur. Er wordt 
een viergangendiner geserveerd en er 

zijn optredens van de Grote Drie die 
de laatste 20 jaar het tonpraten in Hel-
mond en Brabant gedomineerd heb-
ben. Rob Scheepers, vele malen Bra-
bants kampioen en vier keer winnaar 
van de zilveren narrenkap in Helmond; 
Andy Marcelissen, zeven keer Brabants 
kampioen en vier maal winnaar in Hel-
mond en Berry Knapen die liefst acht 
keer Brabants kampioen werd. 

Voorwaar, een schitterend programma 
en twee dagen bourgondisch-carna-
valesk genieten van food en entertain-
ment van de bovenste plank.

Weinig activiteiten - wel 
carnavalsboekjes
Een aantal clubs zal toch een carnavals-
blad uitbrengen, dat geldt zowel voor de 
Stichting die huis-aan-huis in Helmond 
de Keiebijter zal bezorgen als voor de 
Houtse Kluppels, de Spurriezeiers, de 
Rampetampers en de Oranjebuurt die 
in de eigen wijk bezorgd zullen gaan 
worden. De eerste vereniging die een 
carnavalsblad in de Annabuurt en op 
Suytkade heeft rondgebracht is KV De 
Olietrappers. Het is een schitterende 
uitgave geworden in veelkleurendruk, 
op glad papier en verluchtigd met foto’s 

en verhalen. De voorpagina getekend 
en geïllustreerd door de Helmondse 
illustrator Ray Nicholson. Bij dit artikel 
een foto van de club uit 2020 met Prins 
Ewald d’n Uurste, vorst en ceremonie-
meester, de Raad van Elf, de hofdames 
en de dansmariekes. KV De Olietrap-
pers is direct ná carnaval in maart 1979 
opgericht en wil vanaf november 2022 
tot carnaval 2023 op grootse wijze het 4 
x 11-jarig bestaansfeest gaan vieren. De 
club wil daarbij graag nieuwe mensen 
uit Suytkade gaan betrekken.

Leo de Bruyn

Carnaval in Helmond - Keiestad (11)
Dit jaar jammer genoeg weer geen carnavalsactiviteiten in 

Helmond zoals we die al vele jaren gewend zijn. Corona is nog 
steeds niet definitief bedwongen en het kabinet wil per se geen 

risico’s nemen voor de volksgezondheid. Komende dinsdag 
15 februari is er wel een zogenoemd ‘weegmoment’ en dan 

worden er mogelijk wat versoepelingen aangekondigd.

KV De Olietrappers. F | Archieffoto Leo de Bruyn.

De naam van het restaurant kwam niet 
zomaar uit de lucht vallen.  “We willen 
dat onze gasten zich hier thuis voelen. 
Ik wil als gastheer met het team daar-
voor garant staan.” En zo is ‘Thuis! Eten 
en drinken’ al vier jaar een bedrijf volop 
in ontwikkeling. “Naast een lunch of 
diner willen we er ook zijn voor gasten 
die alleen een drankje willen doen of 
lekker willen borrelen.” Kortom u bent 
in goede handen bij Yori en zijn team.

Wist u dit al over Thuis!?
Vernieuwd Restaurant
De zaal van Thuis! Eten en drinken is 
omgebouwd tot restaurant met een 
warme uitstraling, hierdoor hebben 
ze 60 zitplaatsen meer gekregen. “Wij 
kunnen beide ruimte’s privé maken 
door een aparte ingang en toilet. Al 
onze mogelijkheden blijven wij aanbie-
den maar dan in een nieuwe sfeer!”

Populair
Bij Thuis! serveren ze ook mini’s;
Kunt u ook nooit kiezen? Het liefst 

meerdere dingen bij de lunch?
Het tem van bij Thuis! heeft de oplos-
sing. De chef’s maken voor de gasten 
graag de mini’s klaar.
U kunt zelf kiezen uit 2, 3 ,4 of zelfs 
5 mini’s . Misschien ook trek in iets 
warms?  Dan kunt u de mini’s ook 
combineren met een van de overheer-
lijke soepen.
Als u heerlijk wilt tafelen kunt U nu 
ook genieten bij Thuis! van de High 
Tea, High beer of High wine arrange-
menten. 

Zakelijk
Een zakelijke lunch of diner? Bij Thuis! 
bent u aan het goede adres. Daarnaast 
is de zaal ook zeker geschikt voor bij-
eenkomsten en kunnen ze verschillen-
de arrangementen bieden hiervoor.

Feesten en Partijen
Een verjaardag, personeelsfeest, ba-
byshower niks is te gek voor Thuis!. 
Beide restaurant gedeeltes van Thuis! 
zijn van alle gemakken voorzien, zoals 

onder andere aparte toiletten. Ook 
voor feesten en partijen hebben zij ge-
schikte arrangementen.

Koffietafel
Op zo’n emotionele dag is het fijn om in 
een huiselijke sfeer te genieten van een 
moment van rust en herinneringen te 
delen. “Wij serveren onze verschillen-
de arrangementen voor een koffietafel 
voor een in uw passende ruimte van 
ons restaurant.”

Graag tot ziens bij Yori Strijbos en zijn 
team:
Thuis! Eten en drinken in Mierlo
Brugstraat 23, 5731 HE  Mierlo. 
www.thuisinmierlo.nl
info@thuisinmierlo.nl
0492-432124

Van Harte Aanbevolen:
Welkom Thuis! Eten en drinken in Mierlo

MIERLO Yori Strijbos is met restaurant Thuis! Eten en drinken al vier jaar een begrip in Mierlo. Thuis! heeft een Frans-mediterrane keuken waar de chef’s Yuri 
Nooijen en Thom der Kinderen aan het roer staat. Yori Strijbos heeft drie jaar geleden besloten de keuken te verlaten en als gastheer te fungeren in zijn bedrijf. 
‘’Een eigen bedrijf is altijd al mijn droom en ambitie geweest.” Strijbos vindt het fijn zijn gasten zelf te mogen ontvangen, dus zijn rol veranderen van chef naar 

gastheer past hem fantastisch. Alhoewel het team loslaat dat hij overdag stiekem toch nog wat uurtjes meedraait in de keuken.

Wilt u ook uw horeca 
gelegenheid promoten, 

nu alles weer open mag? 
Informeer bij 

redactie@deloop.eu
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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 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.

Webinar Erfrecht en levenstestament
Woensdag 23 februari | 20.30 - 21.15 uur

‘Graag vertellen wij u alles over 
 erfrecht en levenstestament.’

Bent u erbij?
U kunt zich tot en met 22 februari 
aanmelden via dela.nl/webinar23feb

In een testament regelt u wat er later met uw geld en 
spullen gebeurt. Maar hoe werkt erfrecht precies? En weet u 
wat een levenstestament inhoudt en waarom het belangrijk 
is om er een op te stellen? Een van de redenen kan zijn dat 
u ook goed voor uw partner, kinderen en andere dierbaren 
wilt zorgen als u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld bij 
ziekte. Marloes Verdonschot, uitvaartverzorger in de regio 

Kempenland nodigt u van harte uit voor een webinar over dit onderwerp. 
De juristen van onze DELA VoorelkaarDesk beantwoorden graag al uw vragen.

Datum: woensdag 23 februari | 20.30 - 21.15 uur
Deelname: gratis
Informatie: events@dela.org
Plaats: online; u krijgt een link via e-mail

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

Redwood (rood) en Rosaro (lichtrood met wit) zijn broertjes 
van 9 maanden oud. Ze komen van hetzelfde vakantiepark als 
Rohde, het vorige Dier van de Week.

Het zijn onzekere katertjes, die vooruitgaan maar daar wel tijd voor 
nodig hebben. Redwood is het verst gevorderd: hij komt snuffe-
len, accepteert wat aaitjes en wil dan vooral spelen met een la-
serlampje. Voor iets héél lekkers komt hij even op schoot. Rosaro 
is schuwer. Hij bekijkt mensen het liefst vanuit zijn holletje in de 

krabpaal. Een kattensnoepje pakt hij wel, maar spelen doet hij tot 
nu toe alleen met Redwood. En een lol dat ze dan hebben!
De broers zijn dol op elkaar. Ze zoeken samen een rustig huishou-
den waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Kinderen vinden ze 
te spannend. Ervaring is gewenst, net als een aparte kamer om op 
te beginnen. Als ze gewend zijn, kunnen ze verder op ontdekkings-
reis door hun eerste huis. Op termijn willen ze weer naar buiten.

We zijn ook nog op zoek naar gastgezinnen voor kittens.

Dier van de Week: Redwood en Rosaro

EVANGELISCHE GEMEENTE HELMOND
De eredienst 
Tijdens de coronaperiode blijven we onder handhaving 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 levendig en actueel. Komende zondag spreekt Robert de Vries. 
Aanvang 10 uur. U bent van harte welk om deze eredienst bij te wonen.

Tiener- en kinderdienst
Om de week in de even weken, 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 komende zondag weer van harte welkom. 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 behandeld. Komende dinsdag 
gaan we met elkaar in gebed voor actuele punten. Ook hier bent u van harte welkom.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.
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Iedereen is welkom op 16, 18, 23 en 
25 februari voor informatie over onze 
projecten en tuin. De avonden duren 
van 18:30 tot 20:30 uur. Tevens is 
dan ons winkeltje geopend, waar we 
zelfgemaakte jam, zeepjes, zalfjes en 
ansichtkaarten verkopen. Betalen kan 
alleen contant. Koffie en thee is een 
euro. We zien je graag op één van onze 
inloopavonden! 

Locatie: Meanderlaan 6 Helmond 
(Brouwhuis) 06 – 17 43 64 58

NL Doet
Schrijf het vast in de agenda: op 11 en 

12 maart is het weer tijd voor de vrijwil-
ligersacties van NL Doet. Op vrijdag 11 
maart krijgt ons ecotuintje De Gezonde 
Riddertjes in Helmond-West een opfris-
beurt. De dag erna, zaterdag 12 maart, 
is de beurt aan de Regenboogtuin in 
Brouwhuis. Ook daar gaat tijdens de 
grote voorjaarsschoonmaak eens flink 
de bezem doorheen. Die dag is ook het 
terrasje open. Wie zich alvast wil aan-
melden voor een activiteit naar keuze, 
kan dat doen op de website van het 
Oranjefonds. 
Of stuur een mailtje naar stichting-
vriendenstadstuin@gmail.com. 
We zien je graag tijdens NL Doet! 

Informatieavonden Stadstuin Helmond

F | Nicole van de Rijt.

BROUWHUIS Het is winter, maar de Stadstuin staat gewoon 
in bloei. Voor wie nieuwsgierig is naar onze activiteiten 

(groentepakketten, workshops, inschrijving kinderclub) en/of 
het doen van vrijwilligerswerk, organiseren we in februari vier 

inloopavonden in ons infocentrum.

Onderzoek naar de impact van huiselijk 
geweld bleek lastig te zijn. De cijfers die 
er zijn liegen er echter niet om. Alleen 
al in Helmond (daar waar de voorstel-
ling plaatsvindt) ervaren 7438 mensen 
huiselijk geweld. In het eerste halfjaar 
van 2021 zijn 171 politiemeldingen 
gedaan van huiselijk geweld en in Ne-
derland sterven jaarlijks 50 mensen 
door huiselijk geweld. Vanuit verhalen 
van ervaringsdeskundigen en diverse 
bronnen maakte choreografe Luciënne 
TRAPPED. De voorstelling verleidt het 

publiek om naar de problematiek te 
kijken en er wellicht een gesprek met 
anderen over te openen. 

Problematiek achter de voordeur, het 
onzichtbare zichtbaar maken. Dat was 
de aanzet tot het ontwikkelen van de 
voorstelling. TRAPPED verbeeldt op 
dansante wijze wat zich kan afspelen 
achter die gesloten deuren. Welke im-
pact het heeft op de mensen om het 
desbetreffende stel heen?

Kaarten voor de voorstelling zijn nog be-
schikbaar via www.theaterspeelhuis.
nl/voorstellingen. 

Kom kijken en vind jouw antwoord op 
de vraag: herken jij huiselijk geweld?

TRAPPED, een aangrijpende dansvoorstelling 
over huiselijk- en partnergeweld

HELMOND Op 12 februari 2022, 16:30 & 20:15 uur, staan de dansers van Kunstkwartier met 
de voorstelling TRAPPED in Theater Speelhuis. Choreografe Luciënne Lambermont werkte met 
een mix van amateur- en professionele dansers aan TRAPPED. Een dansvoorstelling over huise-
lijk geweld. Een maatschappelijk probleem wat helaas nog altijd teveel Nederlanders treft. Graag 

willen we iedereen uitnodigen antwoord te vinden op de vraag: herken jij huiselijk geweld?

F | Kunstkwartier.

KUNST©

HELMOND Helaas heeft het bestuur van de Auw Fiepen, 
gelet op de coronamaatregelen die op dit moment 

gelden, de carnavalsmiddagen die we elke maandag- en 
dinsdagmiddag organiseren in de aula van het Jan van 

Brabantcollege te Helmond niet door te laten gaan. 
 

Graag hadden we de ouderen van Helmond willen 
ontvangen om daar weer onvergetelijke middagen van te 
maken. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer in goede 

gezondheid tijdens carnaval 2023. 
 

Namens het bestuur van de Stichting Auw Fiepen. 

Carnaval 2022 
Stichting de Auw Fiepen

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien in 
Soos 40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- 
met onder andere een hoofdprijs van 
€ 400,- en een loterij voor het winnen 
van 2 gevulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt er re-
gelmatig een gratis loterij plaats met 
prachtige prijzen. Aanvang (voorlopig) 
om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

De zaal is open vanaf 17.45 uur.
U komt toch ook!

RIJPELBERG Gratis reparaties van 
je kapotte spullen bij Repaircafé Rij-
pelberg op woensdag 16 februari van 
13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 26 
februari van 11.00 tot 14.00 uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom. Zie ook  www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg.

BINNENSTAD De Fonkel presenteert 
op zondag 20 februari 2022 een optre-
den van Zanggroep Oh-DIE aanvang: 
14:00 uur. Tevens een verrassend op-
treden van ???
Kaartjes à € 5,00 zijn te koop bij de re-
ceptie of bar van De Fonkel.
Na de succesvolle optredens van vorig 
jaar brengt Oh-DIE een mix van En-
gelse, Duitse en Nederlandse oude en 
nieuwe songs, die aangenaam in het 
gehoor liggen en herkenbaar zijn voor 
jong en oud.
Het beloofd ook nu weer een gezellige 
muziekmiddag te worden.
Mierlo-Hout Ter informatie: Op zater-
dag 26 februari 2022 zal er bij de Klup-
pels geen papier-, kleding- en schoei-
selinzameling plaatsvinden in verband 
met carnaval. 

WWW.HELMONDNU.NL
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HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

n te koop n cursussen n kennismaking
n te koop gevraagd n te huur n vakantie
n diversen n huisdieren n personeel
n evenementen n auto’s en motoren n onroerend goed
 n woningruil n radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
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

KENNISMAKING
Ik ben een lieve man van 59 jaar en zoek een 
vrouw tot 60 jaar. Ik fiets graag en nog veel 
meer en zou dit graag samen met jou doen.

Brieven onder nummer 22021500.

Helmondse Klaverjas vereniging
 

Ben jij degene die op een gezellige avond:
Graag klaverjast

Graag nieuwe mensen ontmoet
Maandagavond vrij heeft om naar 
gemeenschapshuis de Brem in de 
Rijpelberg te komen klaverjassen?

Meld je dan aan bij onze klaverjas vereniging.
Neem contact op met:

Ineke van Raay telnr: 0492-517231
Of kom op maandagavond 
gezellig ff langs in de Brem.

Wij discrimineren niet naar geslacht, 
leeftijd, kleur of geloof.
De contributie bedraagt 
€ 10,00 per kwartaal.

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

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. 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.

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.

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo
www.fysio-brouwhuis.nl 

Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025
www.grootpeelland.nl

MILIEUSTRAAT TAXI
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030
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Citroën C3 Picasso 1.4 VTi Tendance 2012
118Dkm, Navigatie, Ecc Airco, Pdc, 
Cruise control, € 129 p/m 7.750

Ford EcoSport 1.0 Trend Ultimate 2018
EcoBoost, 35Dkm, Ecc Airco, DAB, PDC, 
Cruise control, Stuurverw., Lmv, € 249 p/m 17.950

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

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

Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium 2017
Navigatie, Climaytonic, 126PK, Dkm 16.945

Kia Ceed SW Dynamic Plus Line 2018
Navigatie, Camera, PDC, Stoelverwarming 
Keyless 18.445

Suzuki S-cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
Automaat, 42Dkm, Navigatie, Camera, 
Climate + Cruise control Full LED, € 299 p/m20.450

Suzuki Swace 1.8 Hybrid Style 2021
Automaat, 12Dkm, Full hybrid, Zeer zuinig, 
Meest luxe uitvoering, € 399 p/m 31.650

Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion 2011
Comfort Line, 163Dkm, Navigatie, Lmv, 
Climate Airco, BlueTooth, Pdc, € 119 p/m 6.450

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

Kia Soul Executive 1.6 i 2015
30Dkm, Leder, Navigatie, Camera, 
Trekhaak, PDC, 18 inch 16.945

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 Swift 1.3 Bandit 2009
100Dkm, 1ste Eigenaar, Sportstoelen, 
Goed onderhouden, Airco, € 99 p/m 5.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
82Dkm, Navigatie, Climate + Cruise control, 
Camera, Full LED, Hoge instap, € 249 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND


