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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Ergens niet
mee eens?
Praat mee.

GA STEMMEN. 
Gemeenteraadsverkiezingen Helmond 
14, 15, 16 maart 2022 Specialist in het verkopen van 

woningen tot € 350.000,- k.k.

.nl

OPEN DAG 20 FEBRUARI
10.00-14.00 - derooipannen.nl

0/100/100/0

Juist
nu!

JUIST
NU!

#ECHTAANDESLAG

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat 
extra belangrijk; door te gaan stemmen 
heb je invloed op beslissingen die later 
in Helmond genomen zullen worden. 

Vind je het lastig om een keuze te ma-
ken? De gemeente heeft een Stemhulp 
ontwikkeld, waardoor je goed in beeld 
krijgt welke partij het beste past bij jouw 
standpunten en prioriteiten. Vanaf aan-
staande vrijdagavond is deze stemhulp 
te raadplegen via www.helmond.nl/
verkiezingen. Op deze website vind je 
ook andere informatie met betrekking 
tot de verkiezingen. Ben je bijvoorbeeld 
zelf niet in de gelegenheid om te gaan 

stemmen? Regel dan op tijd je machti-
ging, zodat iemand anders dat voor je 
kan doen.

Weekkrant De Loop doet haar best de 
Helmonders goed te informeren over 
de visies van de verschillende politieke 
partijen. De afgelopen periode hebben 
we al de nodige persberichten en co-
lumns geplaatst en dat is deze week 
uiteraard weer zo. In week 9 en 10 staat 
de weekkrant in het teken van de ver-
kiezingen. 
We hopen dat iedereen zijn of haar 
stem laat gelden bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Weet jij al op wie je gaat stemmen? 

Ook in Mierlo-Hout zijn de borden met politieke partijen inmiddels geplaatst. F | Ad Klaasen.

De verkiezingstijd is aangebroken. In diverse wijken zijn al borden 
geplaatst met alle 14 partijen waarop we op 14, 15 en 16 maart 

een stem mogen uitbrengen. Het is belangrijk dat je gebruikmaakt 
van je stemrecht: zonder stemmers geen democratie! 
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Kijk voor meer informatie op:  
summacollege.nl/scholen/summa-vrije-tijd

Schrijf je in voor  
een van de opleidingen! 
Informeer naar de extra mogelijkheid voor  
een intakegesprek op zondag 20 februari

Voor het nieuwe schooljaar zijn  
er nog plaatsen bij de opleidingen:
• Leisure & hospitality
• Travel & hospitality*
• Medewerker Sport
• Medewerker Recreatie

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

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

Medewerker Recreatie: 
Jij bent een  
echte aanpakker 

Medewerker Sport: 
Jij ziet wat er  
moet gebeuren 

Leisure & Hospitality:  
Jij zorgt voor een unieke 
beleving 

Travel & Hospitality:  
Jij hebt de wereld binnen 
handbereik

Intakegesprek op een ander moment
Heb je interesse in één van deze opleidingen, 
maar past een ander moment beter? Dan kan 
er online of fysiek een intakegesprek 
ingepland worden (overdag of ’s avonds). 

Meeloopdag
Wil je graag een dag meelopen? Ook dat is 
mogelijk! Voor zowel het intakegesprek als  
een meeloopdag kun je een afspraak  
plannen met Roos Hameleers. 

Je leven verandert
bij Van Boxtel

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat 
het juiste hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! 
Hoe dat kan? We vergoeden t/m 28 februari 2022 de kosten die uw 
zorgverzekeraar niet vergoedt.* 

Bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

* Muv uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.
 Zie voorwaarden op onze website. 

NU € 0,-
Uw

hoortoestel

*

“ De verbazing 
dat ze zóveel 
niet hoorde was 
in haar ogen af 
te lezen.”

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

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

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

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

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

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

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

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

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

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

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

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

Het station van Helmond krijgt een 7,6 
en scoort daarmee opnieuw beter dan 
vorig jaar. “In 2014 is het station hele-
maal vernieuwd en afgelopen jaar is de 
fietsenstalling nog aangepakt. En dat 
wordt gewaardeerd”, zegt NS-woord-
voerder Arno Leblanc. 
Ook station Heeze kreeg een opknap-
beurt en dat is te zien in de cijfers. “Het 
perron is opgehoogd door ProRail zodat 
reizigers makkelijker in de trein kunnen 
stappen. En het ‘stationsmeubilair’ is 
vernieuwd. Ook zijn de hellingbanen 
aangepast zodat reizigers met een be-
perking makkelijker naar de trein kun-
nen.”

Bergen op Zoom grote stijger
Ook de stations in de grote steden staan 
goed aangeschreven. “De stations van 
Breda, Tilburg en Eindhoven zijn de 
afgelopen jaren allemaal aangepakt. En 
dat is te zien in de waardering die de rei-
zigers geven.” Landelijk gezien is Bergen 

op Zoom een van de grootste stijgers. 
Het station is van een 5,8 in 2016 naar 
een 7,1 nu gegaan. “In 2016 waren er 
veel bouwwerkzaamheden. Toen is de 
tunnel vernieuwd en het voorplein is 
aangepakt. Daarna is er nog een helling-
baan gekomen en een lift. En in 2018 
is er een StationsHuiskamer gekomen, 
waardoor het prettiger wachten is op 
station Bergen op Zoom.”

Top 3 van Noord-Brabant 
Verschil met 2016
  2021 2016
1. Helmond 7,62 7,5
2. Heeze 7,61 6,9
3. Vierlingsbeek 7,59 7,3

Onderaan de lijst staan station Helmond 
Brouwhuis en Lage Zwaluwe. “Eind vo-
rig jaar is station Helmond Brouwhuis 
ook onder handen genomen, dus hope-
lijk worden die cijfers beter. De helling-
banen zijn ook daar vernieuwd, net als 

de verlichting en het stationsmeubilair.” 
Station Lage Zwaluwe staat vaak onder-
aan in de lijst. “Mede door de afstand 
van het station tot het dorp en de ligging 
naast de snelweg.”

Geen enkel Brabants station scoort een 
onvoldoende.

Onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden 
door reizigers op het perron te vragen 
naar hun mening over dat specifieke 
station. Doordat we door coronamaat-
regelen minder reizigers vervoeren, 
waren er op sommige kleine stations 
onvoldoende reizigers om te bevragen. 

Voor deze stations heeft afgelopen jaar 
daarom geen meting plaatsgevonden. 
In eerdere edities rapporteerden wij de 
score uitgedrukt in het percentage reizi-
gers die een 7 of hoger gaf. Dit jaar zijn 
we overgestapt naar een gemiddeld rap-
portcijfer. Deze wijziging heeft nagenoeg 
geen invloed op de ranglijst.

Helmond meest gewaardeerde station van Brabant
Waardering voor Bergen Op Zoom stijgt flink

Station Helmond is het meest gewaardeerde station van 
Brabant. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2021, een 
onafhankelijk onderzoek door I&O research in opdracht van 

NS en ProRail, dat ieder kwartaal wordt uitgevoerd. 
Ruim 76.000 reizigers werd afgelopen jaar gevraagd wat zij 
van hun station vonden. Daaruit blijkt dat Nederlanders nog 
nooit zo tevreden waren over de stations als afgelopen jaar. 

NS is beheerder van alle stations.

Station Helmond. F | NS.

Maar ook: slimme huizen die bijdragen 
aan gezondheid en geluk. Er zit een 
prachtige filosofie achter met respect 
voor de natuur en (cultuur)historie. 
Een wijk met een enorm park waar 
sociale cohesie en omzien naar elkaar 
belangrijk is. 
Dus ‘vroeger’ en onze toekomst in het 
‘nu’ gecombineerd. En wie zou er nou 
niet graag willen wonen in het groen 
en tegelijkertijd toch alle faciliteiten op 
loop en fietsafstand?

Kindvriendelijke omgeving
Kinderen kunnen hier veilig spelen op 
straat. Auto’s blijven aan de randen 
van de wijk. Dat betekent niet dat je 
geen vervoer hebt. Er komen bij deze 
wijk ook vele deelauto’s. Dus je hebt 

alleen een auto als je die nodig hebt. 
Of kies voor de trein, een elektrische 
deelfiets of een scooter. Juist aan alle 
vormen van mobiliteit wordt gedacht. 
Kinderen spelen daardoor heel fijn 
buiten in het vele groen dat de nieuwe 
wijk krijgt. Met een bootje in de vijvers 
en kanaaltjes die het gebied al heeft of 
die er worden aangelegd voor de op-
vang van regenwater.

Geen kopie van Brandevoort
Brandevoort bestaat al, een prachtige 
wijk, wereldwijd geprezen. Daar zijn 
we dan ook heel zuinig op. Nu we 30 
jaar verder zijn weten we inmiddels 
ook dat we ons moeten aanpassen 
aan het veranderende klimaat. Dus 
een minder versteende omgeving bou-
wen. Wonen op een duurzame ma-
nier: zuinig met grondstoffen, zonder 
het gebruik van fossiele brandstoffen 

en het opslaan van duurzame ener-
gie. Ook weten we steeds meer over 
luchtkwaliteit en onze gezondheid. Al 
deze aspecten kunnen worden opge-
lost met de bouw van deze wijk. En 
dan kunnen we laten zien waar we in 
Helmond goed in zijn: in ontwikkeling 
blijven met de bouw van unieke, on-
derscheidende wijken. 

Natuurlijke uitstraling
De look en feel van de inrichting van 
de wijk streeft naar eenheid, niet naar 
eenvormigheid. De materialen en kleu-
ren zijn natuurlijk en vormen zo een 
samenhangende geheel in de wijk. De 
bestaande (voormalige) boerderijen en 
bomenrijen blijven behouden en vor-
men de ankers in de nieuwe wijk. Be-
staande waterelementen fungeren als 
hemelwateropvang en ondersteunen 
de ruimtelijke indeling. De bestaande 
natuurlijke leefgebied van de belang-
rijkste diersoorten in het gebied, zoals 
de das, ijsvogel, vlinder en vleermui-
zen wordt bescherm en geïntegreerd. 
Ruimte voor wandel- en struinpaden 

en een enorm park midden in de wijk. 
Wat is een slimme wijk?
De toekomstige bewoners spelen 
een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van hun eigen leefomgeving. De wijk 
wordt beschouwd als een proeftuin 
voor de ontwikkeling en het testen 
van nieuwe producten, diensten en 
systemen. Maar de bewoners zijn zelf 
eigenaar van hun informatie. Kortom, 
een nieuwe, slimme wijk die onze 
planeet niet verder belast, vervuilt of 
uitput. Een wijk die met technologie 
betekenis toevoegt aan het leven van 
iedereen die in de wijk woont, werkt of 
er vertoeft. En er wordt voor gezorgd 
dat de wijk ook in de toekomst slim kan 
blijven. De innovatie gaat gewoon door. 

Kortom, een innovatieve, groene, kind-
vriendelijke wijk die klaar is voor de 
toekomst! Met vele huur- en koophui-
zen in alle prijsklassen. 
GroenLinks Helmond is er klaar voor: 
we zitten te springen om (betaalbare) 
woningen. Ook voor jongeren, starters 
en senioren!

De nieuwste wijk van Helmond!
We gaan echt bijna beginnen. Net boven Brandevoort komt de wijk van de toekomst met als werktitel: 

Brainport Smart District. De gemeenteraad stemde 4 jaar geleden unaniem in met dit plan en de eerste 
huizen verschijnen al! In het gebied dat van oudsher Medevoort heet (mooie naam voor dit deel van 
Helmond!) worden duurzame huizen gebouwd, met oog voor natuur, water en circulaire materialen. 
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Start Stemhulp gemeenteraadsverkiezingen 
Helmond 2022
Op vrijdag 18 februari 2022 organiseren we de bijeenkomst Stemhulp LIVE. 

Wat is de Stemhulp?
De Stemhulp is een online middel dat u helpt bij het oriënteren op de 
standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Zo komt u erachter welke politieke partij bij u past! 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart.

Stemhulp LIVE
Op vrijdag 18 februari lanceert gemeente Helmond de Stemhulp tijdens 
een besloten bijeenkomst. Deze start met een openingsboodschap van de 
burgemeester. Daarna vullen lijsttrekkers van alle verkiesbare partijen ter plekke 
als eerste de Stemhulp in. Dit is voor u als Helmonder het startsein om ook de 
Stemhulp te gebruiken.

U vindt de link naar de Stemhulp vanaf vrijdag 18 februari 19.00 uur op 
www.helmond.nl/verkiezingen. Hier vindt u ook informatie over de verkiezingen, 
de stemlocaties en meer.

Ben je net 18 jaar? 
Dan mag je voor het eerst stemmen! De Stemhulp is ook voor jou een mooie 
manier om te ontdekken welke politieke partij bij jou past. Ga ook stemmen op 
14, 15 of 16 maart! Check de hashtag #Helmondkiest.

Bekendmakingen

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

Zwanenbeemd, Bachlaan 04-02-2022 kappen 6 bomen 6712037

Beukehoutstraat, Europaweg,  04-02-2022 kappen 6 bomen 6711995

Goorsebaan 

Elbeplantsoen 59A t/m 59X 04-02-2022 werkzaamheden tbv aanleg riolering 6712547

Hortsedijk, Gerwenseweg 04-02-2022 kappen 5 bomen 6711937

Industriegebied Zuid 04-02-2022 kappen 8 bomen 6711887

Kanaaldijk Zuid-West kruising  04-02-2022 kappen 1 boom  6711809

Goosebaan 

Van Speijklaan, Rembrandlaan 04-02-2022 kappen 2 bomen 6711739

Het Peppellaantje 04-02-2022 kappen 1 boom 6711675

Eikenwal, Schutsboom,  04-02-2022 kappen 4 bomen 6711635

Brandevoortsedreef 

Scoutingterrein Binderen 04-02-2022 kappen 2 bomen 6711527

Kasteeltuin, Oostende 04-02-2022 kappen 5 bomen 6711469

Wijk Brouwhuis 04-02-2022 kappen 32 bomen 6710431

Wijk Rijpelberg 04-02-2022 kappen 29 bomen 6704721

Wijk Dierdonk 04-02-2022 kappen 47 bomen 6704519

Deurneseweg 13 04-02-2022 vergroten school met dakkapellen en  6710155

  plaatsen vluchttrap 

Stiphoutse Dreef 1 03-02-2022 milieuneutraal veranderen  50886342

  (voormalige 8.19 melding wm) 

Kanaalijkdijk NO 100 -  08-02-2022 oprichten bedrijfsgebouw  6699613

kadastraal E 1574 

Jan Ettenstraat 5 08-02-2022 verbouwing woonhuis 6536243

Diepenbroek, kavel 16.3 09-02-2022 oprichten woning 6623083

Abendonk 48 09-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6663945

Deurneseweg 5 10-02-2022 uitbreiden bedrijfsruimte  6708595

Europaweg 152 10-02-2022 oprichten wasboxen 6727761

Lijsbeth van Villeynstraat 35 10-02-2022 vervangen/oprichten tuinhuis  6728689

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

Mierloseweg 323 25-01-2022 strijdig gebruik, kamerverhuur   6681263

Rijpelplein 39 19-01-2022 strijdig gebruik, kamerverhuur   6623137

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

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

maximaal
 20%

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt

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

Als u op de juiste manier stookt, 
beperkt u overlast voor uw 
omgeving en voor uzelf. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

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

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Stook niet als het windstil 
(lager dan windkracht 3) of 
mistig is. Dit voorkomt dat 
de rook in uw tuin en bij de 
buren blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu

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

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

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

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken
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Vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 25 januari 2022  het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang 

van 18 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande ruimte-voor-ruimte woning mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP210092-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 14 0492. De digitale 

versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 19 februari 2022 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

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.

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

Liverdonk kadastraal U  07-02-2022  aanvraag inrit 6665881

kavel L74 

Wethouder Ebbenlaan 30 08-02-2022 voortzetting van tijdelijke testlocatie 6715661

Roodborststraat 8 08-02-2022 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6525035

Hollandhof 98 08-02-2022 wijzigen aanbouw 6543605

Merelstraat 18 08-02-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6546051

De Kromme Geer 28 07-02-2022 vergroten woning en verbouwing garage  6622781

  tot praktijkruimte 

Wijk Dierdonk 08-02-2022 kappen 47 bomen 6704519

Wijk Rijpelberg 08-02-2022 kappen 29 bomen 6704721

Rembrandtlaan 16 08-02-2022 oprichten overdekt zwembad 6418631

Hortsedijk, Gerwenseweg 09-02-2022 kappen 5 bomen 6711937

Beukehoutstraat,  09-02-2022 kappen 6 bomen 6711995

Europaweg, Goorsebaan  

Zwanenbeemd, Bachlaan 09-02-2022 kappen 6 bomen 6712037

Het Peppellaantje 09-02-2022 kappen 1 boom 6711675

Wijk Brouwhuis 09-02-2022 kappen 32 bomen 6710431

Kasteeltuin, Oostende 09-02-2022 kappen 5 bomen 6711469

Mierloseweg 140 10-02-2022 brandveilig gebruik i.v.m. opvang  6688715

  asielzoekers 

Marshallstraat 16C t/m J 09-02-2022 realiseren van een extra uitweg 6667749

Scoutingterrein Binderen 10-02-2022 kappen 2 bomen 6711527

Bindersestraat 2 10-02-2022 oprichten zorgcomplex “huize d’n herd” 5518947

Eikenwal, Schutsboom,  10-02-2022 kappen 4 bomen 6711635

Brandevoortsedreef  

Bakelsedijk 32 11-02-2022 maken aanbouw aan aanbouw 6592481

Middendijk 28-30 11-02-2022 wijzigen voorgevel en uitbreiden  6581447

  woonkamer  

Van Speijklaan,  11-02-2022 kappen 2 bomen 6711739

Rembrandlaan  

Kanaaldijk Zuid-West  11-02-2022 kappen 1 boom  6711809

kruising Goosebaan   

Industriegebied Zuid 11-02-2022 kappen 8 bomen 6711887

Dorpsstraat 32 11-02-2022 vervangen van de bestaande t-mobile  6679093

  antennes  

Mierloseweg 140 11-02-2022 strijdig gebruik i.v.m. opvang asielzoekers 6688485

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

Boukchouch, S.M.  06-12-1990

Alupei, M.  06-06-1990

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

Beļēvičs, M.  29-03-1992

Kok, F.  01-09-1997

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 17 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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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 23 februari

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

AEGIR • ALDOOR • ALGORITME • AMOEBE • ASFALT • DECIBEL 
DOMWEG • EELDE • GEHOORGANG • HANDHAVEN • HOGER 

KILOGRAM • KRAAMVROUW • LINOLEUM • MALARIA • MANDARIJN
MARMER • NAAKT • OPVROLIJKEN • PAARS • PETTICOAT • PLATINA

REGIME • RELIGIE • SAPJE • SCHUW • STUMPER • TRAAN • WAARNEMER

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

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

Winnaar week 5: Jan Winkel  •  Oplossing: AFKOMST

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis

Mijn naam is  Erik Bakker en sinds 
4 jaar ben ik een tevreden bewoner 
van Helmond-Brouwhuis. Ik vind het 
een prettige wijk, aan de rand van 
Helmond, met goede voorzieningen 
en veel groen. Sommigen van u ken-
nen mij misschien vanuit mijn werk 
binnen Perron 3 (Overloop 48a). In 
2016 ben ik begonnen met deze pi-
oniersplek in Brouwhuis en velen 
hebben hun weg daarnaar toe ge-
vonden.

 Als pastor ontmoet ik dagelijks men-
sen die zorgen hebben en met (levens)
vragen rondlopen. Ik weet daardoor dat 
het met veel mensen goed gaat in Hel-
mond, maar dat er ook nog te veel men-
sen zijn die onze zorg en ondersteuning 
hard nodig hebben. 

Dat er nog altijd te veel mensen zijn die 
niet mee kunnen komen. Daarom vind 
ik ook dat politiek er wél toe doet. Zeker 

lokale, Helmondse politiek. We hebben 
allemaal de keuze om aan de zijlijn te 
blijven staan of ons in te zetten. Ik geloof 
dat een sterke PvdA het verschil kan 
maken in Helmond. 

Er is te veel verdeeldheid. De onge-
lijkheid tussen mensen is te groot. We 
willen allemaal goed werk voor een fat-
soenlijk salaris, een fijne woning voor 
een redelijke huur, een steuntje in de 
rug als je het nodig hebt. Dat is voor te 
veel Helmonders niet meer vanzelfspre-
kend. Dat moet anders, wat je achter-
grond ook is of wie je bent. Ondanks de 
problemen die er zijn ben ik optimistisch 
over hoe we de toekomst kunnen vorm-
geven. Met ons plan voor Helmond kun-
nen we daar samen aan werken.

Erik Bakker:  

Armoede en 
uitsluiting 
kan echt niet 
meer!

PVDA HELMOND

Stem PvdA, 
Erik Bakker, nr. 4

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

Lokaler wordt het niet!Lokaler wordt het niet!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskrantenEen samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:Deze krant is onderdeel van:

Neem contact Neem contact 
op met:op met:

Weekkrant Weekkrant 
De Loop HelmondDe Loop Helmond

0492-845350 of 0492-845350 of 
advertentie@deloop.euadvertentie@deloop.eu

73% 
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.
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En samenwerking? Zeker! Met 68 
partners hebben we het Preventieak-
koord getekend om te werken aan een 
langer en gezonder leven. En samen-
werken? Natuurlijk! In Brouwhuis 
werken we samen met inwoners aan 
de stankoverlast en in de Rijpelberg 
hebben we een burgermeetnet opgezet 
voor de overlast van allesbranders.

Samenwerking, goed luisteren en bur-
gerparticipatie zijn makkelijke woorden 
op papier, maar in de politieke arena 
werkt het anders. We gaan straks met 
14 partijen de verkiezingen in. En die 
partijen denken vaak fundamenteel an-
ders over waar het geld naar toe moet. 
Dat lijkt op samen aan de keukentafel 
een compromis vinden voor de familie-
vakantie. De een wil bergen beklimmen, 
de ander naar zee en een derde naar 
het museum. Dan zit er maar één ding 
op: het belang van het gezin voorop stel-
len en niet de wensen van de afzonder-
lijke gezinsleden. 
Het algemeen belang voorop; dat geldt 
ook voor onze stad. We moeten meer 
samenwerken vanuit het algemene be-
lang en niet vanuit de individuele wen-
sen van partijen. Iedere partij claimt dat 

ze goed luistert naar inwoners. Maar 
laten we wel wezen; we zitten allemaal 
in onze eigen politieke bubbel. Niks mis 
mee, maar ga niet hard roepen dat je 
het gelijk aan je kant hebt vanuit je eigen 
bubbel. Ben realist en durf te erkennen 
dat je denkt vanuit een politiek kader. 
Echt luisteren betekent dat politieke 
kader soms loslaten voor het algemene 
belang van Helmond.

Neem Brainport Smart District. Vanuit 
hun politieke bubbel zijn er partijen die 
willen behouden wat er is. Grondge-
bonden dure ééngezinswoningen met 
een voor- en achtertuin. Maar is dat wat 
iedereen wil? Nee, er zijn ook mensen 
die behoefte hebben aan andere, bij-
voorbeeld collectieve woonvormen. En 
de behoefte aan betaalbaar wonen is in 
deze totaal overspannen woningmarkt 
ook heel groot. Die mensen komen 
straks aan hun trekken in de nieuw-
ste woonwijk van Helmond: Brainport 
Smart District. Een initiatief van Groen-
Links. En ja, wij denken dat deze wijk 
goed is voor het algemene belang van 
Helmond, want diversiteit leidt tot een 
sterker team. Naast prachtige wijken 
als Dierdonk en Brandevoort is het tijd 

voor een nieuwe loot aan de stam van 
opvallende woonwijken in Helmond. 
Niet meer van hetzelfde, maar meer 
diversiteit voor de toekomst van Hel-
mond.

Désirée Meulenbroek
Raadslid
GroenLinks

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Meulenbroek: politieke bubbels
Wat worden de thema’s van de verkiezingen? Ik lees veel over 

burgerparticipatie, goed luisteren en samenwerken. Dat hebben wij 
de afgelopen periode zeker gedaan. Neem jeugdvriendelijke stad. De 

agenda hiervan is opgesteld door de Helmondse jeugd. 

Door: Henk van Dijk

De Helmondse inwoners kunnen hier-
mee op een makkelijke en handige wijze 
inzien, welke voorzieningen er zijn in de 
gemeente Helmond, waarvan zij ge-
bruik zouden kunnen maken. De inko-
menskaart is een handzaam, compact 
en makkelijk uit te delen of neer te leg-
gen kaart, in A4 formaat. De kaart geeft 
een helder overzicht van de vele voor-
zieningen die de gemeente Helmond 
biedt op verschillende leefgebieden 
(met betrekking tot inkomen, schulden, 
wonen en dergelijke).

Doel van de kaart
Zoals Annegien Wijnands aangaf, is 
het voor veel inwoners met een smalle 
beurs erg lastig om duidelijk te krijgen, 
waar ze voor in aanmerking komen. 
Er zijn tal van voorzieningen met het 
doel het inkomen van mensen met een 
smalle beurs te vergroten. Maar veel 
mensen zijn hiervan niet op de hoogte. 
Deze kaart biedt een handzaam over-
zicht op de belangrijkste terreinen, waar 
mensen informatie kunnen krijgen of 
verder geholpen worden. We hopen dat 
meer mensen gebruik kunnen maken 
van voorzieningen die voor hen bedoeld 
zijn.

Het Beginstation
Serge Kornuyt is de man die 4 jaar gele-
den de start maakte met Het Beginstati-
on aan het Stationsplein 71 in Helmond. 
Toen hij hier startte, had dit pand al 
zeven jaren leeg gestaan. Hij is kunnen 
starten met de hulp van zijn ouders, die 
hem hielpen met de vaste lasten. Hij 
heeft een verscheidenheid van mensen 
uit de samenleving in dienst, die intern 
zijn opgeleid in zijn innovatiecentrum.

Het Beginstation is een officiële 
WMO-aanbieder in Helmond. Dit be-
tekent dat Het Beginstation specialis-
tische ondersteuning kan geven aan 
mensen die dagbesteding zoeken. 
Daarnaast is Het Beginstation een zorg-
aanbieder voor het UWV en bieden ze 
re-integratietrajecten aan voor mensen 
met een WIA Wajong of ziektewetuitke-
ring. “De inkomenskaart is precies het 
document waar we behoefte aan heb-
ben om mensen nog beter te kunnen 
helpen”, gaf Serge Kornuyt. Met deze 
overzichtelijke kaart is de drempel voor 
veel hulpzoekenden verlaagd. De kaart 
zal verspreid gaan worden bij wijkhui-
zen en professionele en vrijwillige maat-
schappelijke organisaties, zoals voed-
selbanken en huisartsenpraktijken, die 
met hulpverlening actief zijn.

Aanbieden inkomenskaart van 
PvdA Helmond aan Serge Kornuyt 

F | Henk van Dijk.

Op woensdag 9 februari is door Annegien Wijnands, lijsttrekker 
voor de PvdA en Cindy Schouteren nummer 5 op de kieslijst bij de 
komende verkiezingen, de door de PvdA Helmond ontwikkelde en 

uitgebrachte inkomenskaart aangeboden aan Serge Kornuyt. 

Het initiatief zou volgens de nieuwe 
VVD-lijsttrekker Theo Manders moeten 
leiden tot een gevarieerder winkelaan-
bod met meer exclusieve en unieke 
winkels. Deze zijn volgens Manders 
een verrijking voor het Helmondse win-
kelcentrum. Die hulp kan ook worden 
ingezet zodra een winkelier zich wil 
vestigen in een wijkwinkelcentrum. “We 
moeten meer gaan denken in mogelijk-
heden in plaats van belemmeringen en 
meedenken met de ondernemers.” 

Speciaalzaken
Helmond Marketing kan zich prima 
vinden in de plannen. Onderzoek wijst 
uit dat er in Helmond ruimte is voor 
winkels in het middelhoge en hoge seg-
ment, zegt centrummanager Linda Ha-
verkamp. Speciaalzaken met A-merken 
genieten duidelijk de voorkeur boven de 

grote winkelketens. Hierbij valt te den-
ken aan speciaalzaken op het gebied 
van onder andere mode en schoenen. 
Ook horecazaken met een aanbod van 
healthy food zorgen voor meer variatie. 
Haverkamp: “Bijvoorbeeld een zaak 
waar je yoghurt met granola of poké 
bowl kan eten.”

Door toevoeging van speciaalzaken aan 
het winkelaanbod kan Helmond zich 
beter onderscheiden van omliggende 
gemeenten. “Dat betekent dat we in-
zetten op een uniek aanbod met een 
relatief hoog aantal kleine zelfstandige 
winkeliers”, aldus Haverkamp. “We wil-
len niet zijn zoals andere steden waar 
de belangrijkste winkelstraat precies 
lijkt op elke andere Nederlandse win-
kelstraat.” 

Begeleiding bij herbestemming
VVD Helmond wil winkeliers ook gaan 
begeleiden zodra ze winkelpanden 
deels willen herbestemmen tot woning. 
Vastgoedeigenaren ‘vangen’ op deze 
manier twee keer huur, waardoor de 
bereidheid zou toenemen om de huur 
van de winkelruimte, ook wel plint ge-
noemd, te verlagen. In het Helmondse 
centrum staat tussen de 7 à 10 procent 
van de winkelpanden leeg. Nog niet zo 
lang geleden ging het om liefst 17 pro-
cent. Het beleid van de gemeente is 
erop gericht om relatief lang leegstaan-
de panden in de aanloopstraten te her-
bestemmen tot woning. Hierdoor krijgt 
het winkelcentrum een compacter aan-
zien. Ook stelt de gemeente zich flexi-
beler op dan voorheen als het gaat om 
het herbestemmen van de bovenetage 
tot woning.

VVD Helmond wil ‘unieke’ winkelier op zoek naar 
winkelruimte gaan faciliteren

HELMOND VVD Helmond pleit ervoor hulp te bieden aan middenstanders die op zoek zijn naar 
winkelruimte in het Helmondse winkelgebied. Met een steuntje in de rug kunnen ze makkelijker 

een zaak opzetten in leegstaande winkelruimte.

F | Theo Manders.
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 16 februari t/m dinsdag 
1 maart 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

STUNT 
STUNT 
STUNT

Shaslick
9 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 8,99

Bourgondische 
bitterbal
48 stuks - Kroketterij

Normaal 20,89 

5,49

Bikfrik
40 stuks - Van Lieshout

Normaal 21,49

16,99

voor
Frituur

Chinese 
tomatensoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 4,59 6,49

2 emmers
voor

15,99
Hotwings of 

kip chunks
1 kg / 50 stuks - Streekpoelier

Normaal 6,99 - 7,49

4,99

Alle maaltijden zijn zowel in 
de oven als in de magneton 
te bereiden. Volg altijd de 

bereidingswijze op de verpakkingen 
van de maaltijden.

Kant en klare
Maaltijden

1 persoons - Vers aan Tafel

Normaal 6,49€4,33
per maaltijd

2+1
GRATIS

Worstenbroodjes
15 x 2 stuks - Beckers

Normaal 15,79 

9,99

Fritessaus 
900 ml - De Oliehoorn

Normaal 3,09 

Tijdens de workshop leer je zoeken in Delpher, 
artikelen downloaden en bewerken. Iedereen kan 
meedoen, leden en niet-leden van de Bibliotheek. 
Aanmelden is gratis. Je kunt je eigen laptop mee-
nemen, heb je die niet dan kun je er een van de 
bibliotheek gebruiken. De workshop is op zondag-
middag in Bibliotheek Helmond.
Delpher is er voor alle onderzoekers die historisch 
bronnenmateriaal gebruiken. Voor wetenschap-

pers en journalisten die hun onderzoek een stap 
verder willen brengen. Voor genealogen die speu-
ren naar onontdekte stukjes familiegeschiedenis. 
Voor studenten die werken aan hun scriptie. Delp-
her ontsluit full text miljoenen pagina’s uit kranten, 
boeken en tijdschriften en is een goudmijn voor 
onderzoek en ontdekking. 
Aanmelden via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.

Workshop Delpher: digitaal zoeken 
naar historisch bronnenmateriaal 

Op zondag 20 februari organiseert Bibliotheek Helmond-Peel van 13.30 tot 
15.00 uur een workshop Delpher. Delpher is een gratis toegankelijke website, 

ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek, met miljoenen 
gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en 

radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen.

Het was 1997 toen Gerrit Praasterink + aan Tiny 
Kuypers vroeg of hij niet aan wilde sluiten bij zijn 
nieuwe Partij Ondernemend Helmond .

Tiny Kuypers destijds zelf ondernemer en erg 
actief in het verenigingsleven en betrokken bij de 
Helmondse gemeenschap had hier wel oren naar 
en zo is het allemaal begonnen. En kwam hij tus-
sentijds in de raad. 

De raadzaal was toen nog gevestigd in ons mooie 
kasteel en verhuisde in 2001 naar Boscotondo , in 
2002 werd drs. Fons Jacobs benoemd als burge-
meester van Helmond. In dit zelfde jaar werd Tiny 
raadslid voor de Sociaal Democraten Helmond 
door het samengaan van Ondernemend Helmond 
SDOH . 
In 2010 ontving hij uit handen van de burgemees-
ter een koninklijke onderscheiding.
Tot op de dag van vandaag is hij hier nog steeds 
actief mee bezig. Zijn passie is verkeer. Na 35 jaar 

eigenaar te zijn geweest van zijn eigen rijschool is 
Tiny nog steeds niet klaar met het verkeer en al-
les wat daarbij komt kijken. “Ik ben vice-voorzitter 
van Veilig Verkeer Nederland kring Helmond en 
bestuurslid van het platform verkeersveiligheid. 
Daarnaast geef ik nog steeds verschillende cursus-
sen via VVN en de Lev Groep. Zoals opfriscursus-
sen voor automobilisten en cursussen voor e-bikes 
en scootmobielen. Een van de leukste dingen is om 
de jeugd van Helmond kennis te laten maken met 
veiligheid, het fietsdiploma maakt hier onderdeel 
van uit.

Onze partij is met de naam Lokaal Sterk, daar sta ik 
voor en laat ik al 25 jaar mijn stem horen namens 
ons de Helmonders. 

Een stad waar je fijn kan wonen!
Een stad fijn om in te verblijven!
Een stad om fijn in te werken!
Een veilige stad voor iedereen!

Tiny Kuypers is een kwart eeuw raadslid van Helmond 
HELMOND Boscotondo bestond nog niet, in Brandevoort werd de eerste paal 

geslagen en mr. Wim van Elk was burgemeester van Helmond. Veel is sinds 1997 
veranderd, maar één iemand vertolkt in het heden ook nog steeds het verleden: 
Tiny Kuypers is een kwart eeuw geleden begonnen als raadslid van Helmond. 

Bestuurslid Mientje Bos reikt een gedenkplaatje en bloemen uit aan Tiny. Aanwezig waren verder Harrie van 
Dijk wethouder en fractie voorzitster Anja Spierings.
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Advertorial

Vragen aan de kandidaten

Wij zijn de afgelopen 4 jaar actief 
de stad in geweest en tijdens de 
wijkavonden hebben wij ons oor 
te luister gelegd bij de inwoners 
van Helmond. De inwoners die 
onze wijkavonden hebben be-
zocht hebben in ons verkiezings-
programma kunnen lezen wat wij 
met de ideeën van onze inwoners 
hebben gedaan. Ze zijn nagenoeg 
allemaal opgenomen in ons ver-
kiezingsprogramma 2022-2026. 
Met die boodschap gaan wij de 
verkiezingen in!

Er doen deze keer maar liefst 14 
partijen mee aan de verkiezingen 
in onze stad. Er is dus écht iets te 
kiezen voor de Helmonders. Als 
lokaal CDA hopen wij van harte 
dat de opkomst groot zal zijn want 

iedere stem telt bij deze verkiezin-
gen. Als de kiezer heeft gesproken 
dan is het aan de partijen in de 
raad om samen te bepalen wie 
met elkaar het college gaan vor-
men voor de komende 4 jaar. Wij 
hopen dat we deze keer wel meer 
mogen meedoen in het stadsbe-
stuur. Daar is wel uw stem voor 
nodig! De afgelopen 4 jaar zijn 
wij voor de belangen van de Hel-
monders opgekomen vanuit de 
oppositie. Dat kan anders wat ons 
betreft en wij vragen u dan ook om 
te zorgen dat wij weer sterk uit de 
stembus komen op 16 maart a.s. 

Met vriendelijke groet,
Pieter Vervoort, 
lijsttrekker CDA Helmond

De afgelopen maanden heeft u iedere maand in deze krant 
van ons mogen horen en lezen. Zo hebben wij geschreven 

over het huis voor de stad, de zonnevelden in Stiphout, 
de inspraak van bewoners rondom de Vinkenlaan en ons 
lokale standpunt over de AOW en wij hebben de eerste 

kandidaten van onze lijst 2 bij u voorgesteld.

Er is ècht iets te kiezen 
op 14, 15 en 16 maart!

www.cda.nl/
noord-brabant/helmond

Hubert-Jan Vleeshouwers
Waarden en normen zijn voor mij een 
reden geweest om te kijken naar de 
politiek. Op welke wijze kan ik een bij-
drage leveren aan de mooie stad Hel-
mond. Voor vrede en veiligheid heb ik 
gediend bij defensie en heb gezien hoe 
het in andere landen eraan toe gaat. Ik 
ben zelfstandig ondernemer in maat-
schappelijke dienstverlening gewor-
den. Als hobby ben ik voorzitter van de 
Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 

en bestuurslid Stichting Brabants ge-
sneuvelden, verder verblijf ik graag in de 
Kempen en de Peel.

Waarom heb je 
gekozen voor het CDA?
Waarden en traditie zijn belangrijk voor 
de samenleving. Veel mensen ervaren 
hun eigen leven als goed, maar maken 
zich zorgen over hoe wij met elkaar om-
gaan. Hoffelijkheid op straat, respect 
voor elkaar, iets over hebben voor de 
ander en niet altijd en overal het eigen 
belang vooropstellen: dat zijn waarden 
die in allerlei Nederlandse tradities – 
lokaal en nationaal – al generaties lang 
worden doorgegeven. Waarden en tra-
ditie helpen ons om ons thuis te voelen 
in een onrustige wereld. Christendemo-
craten koesteren de waarden die vas-
tigheid geven en de tradities die onze 
samenleving bijeen helpen houden.

Hoe ziet het ideale 
Helmond er uit over 4 jaar?
Wij willen dat de gemeente initiatieven 
van inwoners ruim baan geeft, soms 

door financiële ondersteuning en vaak 
door als gemeente los te durven laten 
in plaats van initiatieven over te nemen. 
Door samenwerking van vrijwilligers en 
gemeente wordt het geheel meer dan 
de som der delen. De gemeente moet 
vooral aansluiten bij bestaande initia-
tieven en waarderen waar inwoners al 
enthousiast over zijn. Wij willen voor-
komen dat de gemeente participatie 
alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en 
oplegt aan inwoners. Er moet een goede 
balans zijn tussen de verantwoordelijk-
heid van de gemeenteraad en de be-
trokkenheid van inwoners. Juist ook als 
inwoners soms niet willen participeren.

Hoe breng jij de politiek weer 
dichter bij de mens?
Betrokken zijn en blijven bij de mens, 
doen wat je belooft en de kinderen van 
de toekomst ondersteunen in de idea-
len en de dromen. Realistisch blijven 
en zorgen voor de mens. Werkgeluk is 
meer dan alleen maar een betaalde 
baan, vrijwilligers moeten meer worden 
gezien en ondersteund.

Naam: Chislaine Peters
Leeftijd: 25
Beroep: Student 
(Lerarenopleiding maatschappijleer)
Hobby’s: Lezen, lid zijn van het gilde 

Waarom heb je 
gekozen voor het CDA?
Politiek is thuis met de paplepel ingego-
ten. Van huis uit ben ik katholiek maar 

dat is niet de reden dat ik voor het CDA 
gekozen heb. De standpunten, normen 
en waarden die bij het CDA horen heb-
ben me altijd aangetrokken. Ik heb het 
gevoel dat ik bij het CDA echt serieus 
genomen word en dat je kansen krijgt 
om iets te doen. Bij ledenvergaderingen 
is iedereen heel sociaal tegen elkaar het 
maakt niet uit of je jong of oud bent, 
iedereen gaat serieus met elkaar in ge-
sprek en wil je mening horen. Jongeren 
moeten soms nog veel leren, daar ben 
ik me van bewust, maar daar moet je de 
kans voor krijgen. Bij het CDA heb ik die 
kans altijd gekregen. Kortom, ik heb me 
altijd welkom gevoeld en dat vind ik het 
belangrijkste.

Hoe ziet het ideale 
Helmond er uit over 4 jaar?
In het ideale Helmond over 4 jaar 
kunnen starters en jongeren sneller 
een huis vinden. Jongeren mogen een 
serieus geluid laten horen en worden 
ze ook meer betrokken. In het ideale 

Helmond gaan we de wijken in om in 
gesprek te blijven met elkaar zodat be-
woners zich gehoord en serieus geno-
men voelen. Tot slot worden MBO’s en 
scholen geholpen met het behoud van 
stageplekken en wordt er gekeken hoe 
we studenten en middelbare scholieren 
kunnen betrekken in de maatschappij. 

Hoe breng jij de politiek weer 
dichter bij de mens?
Politiek moet kunnen verbinden. Ik zou 
de politiek dichter bij de mensen willen 
brengen door met mensen in gesprek 
te blijven gaan. Niet om je eigen poli-
tieke geluid te laten horen, maar om 
naar mensen te luisteren wat zij nodig 
hebben en willen. Het stadsbestuur en 
haar ambtenaren moeten zich dienst-
baar opstellen naar de stad en haar in-
woners. Niet alleen naar buiten komen 
wanneer er verkiezingen zijn. Naam: Wilma-Berkhout 

van den Heuvel
Leeftijd: 65 
Beroep: Gepensioneerd. Fiscalist tot 
en met begin 2010 belastinginspecteur. 
Vanaf 2010 trainer persoonlijke effecti-
viteit voor leidinggevenden bij Human 
Quality Managament
Hobby’s: Muziek (van pop via jazz tot en 
met klassiek), lezen, films en vrijwilli-
gerswerk als het leiden van PVGE-Hel-
mond en het zijn van voorzitter van de 
Ledenraad van de Nederlandse Bond 
voor Pensioenbelangen (NBP)

Waarom heb je voor het 
CDA gekozen?
Ik ben niet religieus, alhoewel ik wel uit 
een katholiek nest kom. Mijn vader als 
liefhebber en beoefenaar van Gregori-
aanse muziek kwam in de kerk voor de 
muziek. Hij zelf was helemaal niet zo 

religieus. Sterker, hij was ‘feminist’ avant 
la lettre en dankzij hem kreeg ik alle 
kansen om te studeren wat voor vrou-
wen niet vanzelfsprekend was in die tijd 
(1968). Ik ging met hem mee als kind 
naar de kerk om te kijken en te luisteren, 
gebiologeerd door de muziek en de sfeer. 
Op mijn zevende jaar kreeg ik ruzie met 
de pastoor omdat ik geen misdienaar 
mocht worden, toen hij zei: “God wil 
niet dat meisjes misdienaar worden.” Ik 
werd heel boos omdat ik dat niet ‘eerlijk’ 
vond en stampte met mijn voeten op de 
grond. Ik ruik nog de wierook. Ik ben te-
gen uitsluiting realiseerde ik me later en 
dit was uitsluiting van wege je ‘zijn’. Daar 
vecht ik mijn hele leven tegen. Nu voor 
de steeds dreigender wordende uitslui-
ting van ouderen. Zie de term ‘dor hout’.

Ik vind de twee waarden ‘heb uw naas-
ten lief als uzelf’ (en niet uw naasten 10 
maal zoveel als uzelf of andersom) en 
‘doe een ander niet wat u niet wilt dat 
u geschiedt’, fundamenteel. De kern van 
ons mens zijn. Daar is de parallel met het 
CDA, waar ik heel lang niet op gestemd 
heb vanwege de uitsluiting van vrouwen 
in de (katholieke) kerk. Maar in deze tijd 
worden medemenselijkheid, solidariteit 
en zorgen voor elkaar opnieuw belang-
rijk in een keiharde neoliberale wereld, 
die weer groepen uitsluit als gevolg van 
scheefgroei en ongelijke kansen. Daar 
wil ik wat aan doen. Vandaar dat ik be-
wust voor het CDA heb gekozen.

Hoe ziet het ideale 
Helmond er uit over 4 jaar?
- Goede huisvesting voor jong en oud.
- Minder armoede in de stad, dus meer 
bestaanszekerheid voor mensen en als 
het er nog voor een deel is, niet meer 
‘stil’ maar als het ware in het vizier om 
aangepakt te worden.
- Nog meer betrokken burgers.

Hoe breng jij de politiek weer 
dichter bij de mensen?
Te doen waar ik voor sta, o.a. via al mijn 
vrijwilligerswerk bij de ouderenbonden.

helmondhelmond

helmondhelmond
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‘We hebben een maatschappelijke taak op te pakken’
Max Aerts en Tijn Swinkels: dat zijn de twee gedreven mannen achter DENS Dutch Energy 

Solutions. Trots vertellen zij over het bedrijf en hoe het begon. De twee kennen elkaar van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Max studeerde Industrial Design Enginering en Tijn volgde 

de opleiding Technische Natuurkunde. Samen zaten ze in studententeam Team FAST dat 
werkte aan toepassingen voor de op mierenzuur gebaseerde Hydrozine brandstof. 

“Het klinkt raar, maar in ongeveer elk 
schoonmaakmiddel dat jij in je keu-
kenkastje hebt staan zit energie. Maar 
niet alles is bruikbaar”, vertelt Tijn. 
Welk natuurlijk product kun je dan wél 
gebruiken? Nou, mierenzuur bijvoor-
beeld. Een vloeibare waterstofdrager.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van Team FAST, het 
vrij laten komen van waterstof uit 
mierenzuur en dat vervolgens in een 
brandstofcel gebruiken om elektriciteit 
op te wekken, viel op. Na de pilot met 
BAM, waarbij een Hydrozine aggre-
gaat werd ingezet tijdens de aanpas-
sing van de N211, besloten Max en Tijn 
om verder te gaan als start-up DENS 
en de technologie commercieel be-
schikbaar te maken. 
“We kregen ontzettend veel vragen 
vanuit de bouwwereld”, aldus Max. 
“En zagen direct de mogelijkheden 
met onze stationaire toepassing; emis-
sieloos elektriciteit leveren. Met name 
op de plaatsen waar geen netaanslui-
ting voor handen of niet toereikend is.”

Waterstof als duurzame brandstof
Waterstof als duurzame brandstof is 
niet nieuw. Maar Hydrozine maakt 
het mogelijk om grote hoeveelheden 
waterstof op te slaan en te transporte-
ren in standaard RVS of kunststof ver-
pakkingseenheden. Het gebruik lijkt 
hierdoor veel op dat van conventionele 
brandstoffen als diesel of benzine. De 
Hydrozine wordt in het aggregaat terug 
omgezet naar waterstof en vervolgens 
in elektriciteit door een conventione-
le brandstofcel. Op deze manier kan 
waterstof op een gebruiksvriendelijke 
en veilige manier worden toegepast 
als emissieloze en duurzame ener-
giebron. Doordat het volledige proces 
onder lage temperatuur plaatsvindt, 
ontstaan er geen schadelijke stoffen, 
zoals fossiele CO2, zwaveloxides, stik-
stofoxides of fijnstof. 

Als een trein
Het loopt als een trein, de eerste serie 
aggregaten wordt binnenkort geleverd, 
de productie is opgestart en de op-
drachten stromen binnen. Maar Tijn 

en Max denken verder: “we bevinden 
ons te midden van de energietransitie 
waarin de verduurzamingsdoelstel-
lingen niet mis zijn. Deze doelstellin-
gen gaan we alleen maar behalen als 
we samen aan de slag gaan met de 
nieuwste innovatieve technologie-
en. Wij stoppen niet bij de stationaire 
toepassing, maar gaan door met ont-
wikkelen. Daarin hebben we echt een 
maatschappelijke taak op te pakken, 
want we willen bijdragen aan een be-
tere wereld.”

Nieuw talent
“Techniek maakt het leven zoveel mak-
kelijker, het is de toekomst. We hopen 
dat technisch onderwijs meer gesti-
muleerd gaat worden. En vooral: haal 
vrouwen ook naar deze tak van sport! 
We groeien hard en kunnen nieuw ta-
lent erg goed gebruiken. Je krijgt hier 
de kans om te laten zien wat je in huis 
hebt en echt een verschil te maken in 
de voortgang van het bedrijf. Om deel 
uit te maken van de successen die we 
samen gaan behalen.”

Rooskleurige toekomst 
Inmiddels is er ook vraag vanuit het 
buitenland. De toekomt ziet er roos-
kleurig uit, met vele mooie projecten. 
Wil jij daar onderdeel van zijn? Je bent 
altijd meer dan welkom voor een kop 
koffie en een goed gesprek.

Helmond Marketing wil door mid-
del van een reeks interviews met 
gedreven ondernemers laten zien 
welke innovatieve ideeën er ont-
wikkeld worden achter de scher-
men van de Automotive Campus. 
Want dat zijn er nogal wat en daar 
mogen we als stad trots op zijn!

Helmond Marketing
Markt 207, 5701 RJ Helmond
info@helmondmarketing.nl
www.helmondmarketing.nl

Na de succesvolle optredens vorig jaar brengen zij vanmiddag een mix van 
Engelse, Duitse en Nederlandse oude en nieuwe songs, die aangenaam in het 
oor liggen en herkenbaar zijn voor jong en oud. Het belooft ook nu weer een 
gezellige muziekmiddag te worden. Wij ontvangen u met een kopje koffie of 
thee en in de pauze trakteren wij u op lekkere warme snacks.

Kaartjes à € 5,00 zijn nog te koop bij de receptie of bar en ‘s zondags voor de 
aanvang aan de zaal.

QR-codecontrole is verplicht.

F | De Fonkel.

De Fonkel is weer open!
en presenteert:

BINNENSTAD Op zondag 20 februari 2022, aanvang, 
14.00 uur, kunt u genieten van Zanggroep ‘Oh Die’ 

en een verrassingsoptreden.

De H.A.C. delegatie bestond uit drie at-
leten: Eefje Swinkels, Linda Clignett en 
Jos Verbakel. Met goede prestaties heb-
ben ze in totaal 7 keer het podium weten 
te behalen, waarvan Eefje maar liefst 5 
medailles wist te bemachtigen (kogel, 
hoog, 60m, ver, 60m horden).

Goud en zilver bij het verspringen
Bij het verspringen wisten Eefje en Lin-
da samen het podium te behalen. Eefje 
was dit weekend duidelijk in vorm en 
sprong naar 4.31. Ook Linda wist de 4 
meter grens te passeren met een goede 
sprong van 4.01m. 
Jos Verbakel werd tweede op het on-
derdeel hinkstapspringen met een 
sprong van 10.25m.

H.A.C.-atleten behalen 7 medailles bij NK Masters Indoor

Linda Clignett (l) en Eefje Swinkels-Van Mourik (midden) op het podium 
van het verspringen. F | H.A.C.

HELMOND/APELDOORN Op 12 
en 13 februari stond Omnisport 

Apeldoorn in het teken van 
atletiek. Zowel de meerkampers 

als de master-atleten streden 
om de medailles. 

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

Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)

Internet Marketing • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor



12 vrijdag 18 februari 2022 de loop weekkrant HELMOND

Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway Automaat 2017
84Dkm, Navigatie, Pdc, Bluetooth, Cruise 
control, Stoelverwarming, € 149 p/m 12.945

Toyota Verso 1.8 VVT-i Executive 2016
63Dkm, Panoramadak, ECC Airco, Camera, 
Trekhaak, Cruise control, Lmv, € 249 p/m 18.450

VW T-Cross 1.0i R-Line 2020
Automaat, Virtual cockpit, Trekhaak, 
18 inch 29.945

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

Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium 2017
39Dkm, Navigatie, Climatonic, 126PK 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

Ford Fiesta 1.0 Style 12-2013
72Dkm, Airco, Lmv, Bluetooth, 
Stoelverwarming, € 119 p/m 8.445

Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2017
64Dkm, 141pk, Leder, Panoramadak, Cruise 
control, Navigatie, Ecc Airco, € 259 p/m 18.900

Kia Pro Ceed 1.4i 2012
93Dkm, Executive, Climate control, 
16 inch 8.945

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

Kia Ceed SW 1.6i Plus Pack 2013
Navigatie, Camera, Climate control, 
LM Velgen. 11.945

Toyota C-HR 1.8i Hybride Bi-Tone 2020
Automaat, 15Dkm, Climate control, 
Navigatie, 18 inch 27.945

Suzuki Ignis 1.2 Select 2019
30Dkm, 12 mnd. garantie, Navigatie, Camera, 
Stoelverwarming, Hoge instap, € 239 p/m 15.950

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
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Als iemand al 60 jaar hetzelfde werk 
doet, wil ik daar alles van weten. Ik 
heb men stoute skoenen aangetrokken 
en een afspraak gemaakt mee Toon 
van de Mortel en zijn vrouw Friedie 
op het Hout. Onder het genot van een 
kopke thee en Helmondse gastvrijheid 
hebben we samen gebuurt. Toon is 81 
jaar en ja die werkt nog steeds 20 uur 
per week als rij-instructeur bij rij-
school Van Oijen waar hij al 54 jaar 
werkt. Daarvoor was ie 6 jaar werk-
zaam in Nuenen bij rijschool Oerle-
mans, opgeteld 60 jaar.

De miste meensen kunnen niet wach-
ten tot ze mee pensioen gaan, maar 
Toon niet, die heeft er nog 16 jaar 
aangeplakt en als zijn gezondheid 
het toelaat komen daar nog een paar 
jaarkus bij. Tegenover me aan de tafel 
zitten Toon en zijn vrouw Friedie. Ik 
kan eigenlijk niet geleuven dat ik bij 
80-plussers op bezoek ben, zo boitege-
woon goed zien ze eruit. Boitegewoon, 
een woord dat regelmatig wordt ge-
noemd deze morgen.
Ze zijn bijna 58 jaar getrouwd en de 
liefde voor elkaar spat er gewoon nog 
af. In ons gesprek vullen ze elkaar aan 
waar nodig en zitten ze helemaal op 
1 lijn. Friedie is ook blij dat Toon nog 
werkt, zo hebben we ieder ons ding. 

Wat is Toon zijn sterke kant vraag ik 
aan Friedie. Daar hoeft ze niet lang 
over na te denken: engelengeduld 
heeft hij en Toon is unne mens die gin-
ne trubbel maakt en heel tevreden is. 
Friedie zou ginne andere meens wil-
len, Toon hed ook nooit ginne baaldag 
en is altijd positief.
Kunde gij men vertellen Toon: Wie 
rijden beter, mannen of vrouwen? 
Mannen zijn hendiger in bijzonde-
re verrichtingen zegt Toon en dames 
hebben er vaak meer tijd vur nodig. 
Als ik eerlijk ben kan ik da beamen, 
want inparkeren en achteruit dun 
hoek om is niet men ding, terwijl ik 
al 43 jaar men rijbewijs heb. Ik zal 
da nooit leren. Mannen nemen ook 
meer risico als ze het eenmaal kennen 
en vrouwen blijven wa voorzichtiger, 
volgens Toon.

Lesgeven nu of 25 jaar geleden: het 
is nu veel moeilijker, het is ook veel 
drukker op de weg. Wat ook voorkomt 
is dat Toon lesgeeft in een zelfde fami-

lie en dan inmiddels de derde genera-
tie in zijn auto heeft zitten dan zegt 
die jongen mijn opa heeft ook nog bij 
u gelest, dat is toch ook heel bijzonder. 
Waar Toon ook in gespecialiseerd is, 
is lesgeven aan mensen met een be-
perking, daar is hij speciaal voor op-
geleid. Als moeder van een kind met 
een beperking weet ik dat de skills die 
Toon bezit heel belangrijk zijn. Rust, 
kalmte en geduld, het is een heel an-
dere manier van lesgeven die Toon 
feilloos beheerst. Ook zorgt hij dat zijn 
leerlingen plezier hebben in het les-
sen en geeft natuurlijk op zijn tijd een 
complimentje, maar ook een grapje 
hoort erbij. Dat Toon het keigoed doet, 
blijkt wel want 80% van zijn leerlin-
gen slaagt dun irste keer.

Doet Toon alleen maar lesgeven of 
heeft hij ook nog hobby’s? Nou die hed 
tie genoeg, Toon is al bijna 50 jaar lid 
bij de Houtse Kluppels waar hij prins 
is geweest in 1993 en inmiddels is hij 
erelid, vertelt hij trots. Toon en Frie-
die gaan graag samen op vakantie, 
fietsen en wandelen regelmatig. Toon 
filmt graag en maakt mooie foto’s. Een 
bezige bij, dieje Toon met zijn 81 jaar.

Ik zou wel 3 uur met deze lieve mensen 
kunnen babbelen en als ik aankondig 
dat ik er toch echt weer vandoor ga, 
wordt mijn jas gepakt en zoals een 
echte heer beaamt staat Toon klaar 
met mijn jas zodat ik er zo in kan 
schieten. Dat maakte toch ook bijna 
niet meer mee.
Wenne skônne lieve Helmonder bende 
gij Toon, intje om trots op te zijn en een 
voorbeeld vur velen. Ik snap da jullie 
Friedie jou niet kwijt wil. Ik wens jou 
en je lieve vrouwke nog heel veel ge-
lukkige gezonde jaren samen en dat 
er nog een paar mooie jaren als rij-in-
structeur aan toegevoegd mogen wor-
den. Bedankt dat ik langs mog komen 
en Marcel van de Mortel bedankt voor 
het maken van de mooie foto van men 
samen mee jullie pap. 
Fijn weekend tot volgende week. 

Diamanten rij-instructeur 
Toon van de Mortel

Houdoe!

Wat dit in de praktijk betekent? Je zit 
minder in de schoolbanken en gaat 
meer aan de slag in de praktijk. We la-
ten je dit graag zien tijdens onze open 
dag op 20 februari van 10.00 tot 14.00 
uur. We hopen dan onze deuren weer te 
mogen openen voor jou! Juist nu willen 
we jou tijdens de open dag helpen bij je 
studiekeuze.

Je kunt op ons vmbo jouw talenten 
ontdekken. Daarnaast kun je als ver-
volgopleiding kiezen voor een van onze 
praktijkgerichte mbo-opleidingen. Bij-
voorbeeld op het gebied van handel & 

ondernemen, horeca, marketing & eve-
nementen, marketing, sales & hospitali-
ty, toerisme & recreatie en vormgeving.

Vertrouwde omgeving
Ook goed om te weten: op De Rooi 
Pannen is iedere afdeling als het ware 
een kleine school waar iedereen jou 
kent. Dat zorgt voor een vertrouwde 
omgeving waarin we je leren om het 
beste uit jezelf te halen. Verder hoef je 
bij ons geen schoolkosten te betalen. 
Je betaalt alleen voor zaken die je mag 
houden, zoals vakkleding.

We zijn er trots op dat onze inspannin-
gen voor leerlingen en studenten leiden 
tot een goed resultaat. Zo stroomt op 
ons mbo gemiddeld 75,6 procent van 
de studenten uit met een mbo-diplo-
ma (landelijk gemiddelde: 73,4 pro-
cent). Ook stroomt 49,5 procent van 
de mbo-studenten door naar het hbo 
(landelijk: 36,6 procent).

Laat ons weten dat je komt
Laat ons weten dat je op 20 februari 
komt via derooipannen.nl/opendag. We 
kijken uit naar je komst!

Bij De Rooi Pannen ga je echt aan de slag 
Ga je komend schooljaar naar het vmbo of het mbo? Dan heb je het voor het kiezen. Maar als je op 

zoek bent naar een school waar je echt aan de slag gaat, dan ben je bij De Rooi Pannen aan het goede 
adres. Op onze scholen in Tilburg, Eindhoven en Breda is praktijkgerichtheid heel ver doorgevoerd.

Ook dit jaar geen optocht bij CV de Spurriezeiers.
Wel een terugblik op de optochten van 2011, 2012 en 2013. 

Zie ook het filmverslag, op www.helmondnu.nl 
gemaakt door Wim Klaasen.

www.helmondnu.nl
F | Marcel van de Mortel, tekening Ray Nicholson.



14 vrijdag 18 februari 2022 de loop weekkrant HELMOND

In een vooruitblik op de komende ge-
meenteraadsverkiezingen van 16 maart 
2022 hebben wij een gesprek gevoerd 
met onze oud-fractievoorzitter en hui-
dige Europarlementariër Mohammed 
Chahim. Mohammed is al sinds 2003 lid 
van de PvdA. Voor hem is dit de partij die 
staat voor gelijke kansen voor iedereen, 
een partij die mensen helpt.

Mohammed was van 2006 tot 2019 lid van de 
Helmondse gemeenteraad. In 2019 werd hij 
verkozen tot lid van het Europees parlement. 
Zelfs in Europa laat Mohammed regelmatig 
horen wat Helmond allemaal in zijn mars 
heeft. Mohammed kreeg als aandachtsge-
bied o.a. energietransitie. Sinds vorig jaar 
heeft hij als vice-voorzitter van de gehele 
Europese Sociaal Democratische-fractie 
een grote invloed op het klimaatbeleid, de 
Green Deal.
Wij vroegen Mohammed wat dat betekent 
voor Helmond:

“De PvdA kiest vastberaden voor verduurza-
ming van onze economie. Solidariteit moet 
aan de basis liggen van ons toekomstig kli-
maatbeleid. 

We pleiten voor:
• Een sociaal, rechtvaardig en 
 ambitieus beleid.
• Betaalbare energierekeningen voor 
 iedereen; juist ook voor mensen met een 
 bescheiden inkomen.
• Eerlijke verdeling van de lasten en de 
 lusten van de komende energietransitie. 
 De vervuiler betaalt.
• Investeringen in de ontwikkeling van 
 duurzame technologieën en het 
 hergebruik van grondstoffen.

Niemand zou het thuis koud hoeven te heb-
ben. De zekerheid van energie voor een 
betaalbare prijs is van levensbelang voor 
iedereen in Nederland en Europa. Juist in 
onze regio worden veelbelovende projecten 
ontwikkeld rondom de energietransitie. Deze 
projecten breng ik in Brussel graag onder de 
aandacht, maar de uitvoering moet lokaal. 
Daarom is het ook voor mijn thuisstad Hel-
mond belangrijk om PvdA te stemmen.” 

Mohammed Chahim:  

Een goed klimaatbeleid 
begint lokaal!
Een beter klimaat 
begint bij de 
thermostaat!

PVDA HELMOND

Ik kies voor 
de PvdA. 
Doe mee!

Beiden zijn afkomstig van onze partnerclub KV 
Mechelen. De 47-jarige Sven Swinnen was vorig 
seizoen al de begeleider van de door KV Mechelen 
hier gestalde spelers. 

Dit seizoen fungeerde hij ook als adviseur met be-
trekking tot het technisch (jeugd-)beleid van 

Helmond Sport. Bij KV Mechelen was hij negen sei-
zoenen assistent-trainer van het eerste elftal, een 
jaar Hoofd Jeugdopleidingen en drie wedstrijden 
interim-coach van het eerste elftal. Zijn assistent 
Dylan Malicheff was dit seizoen assistent-trainer 
bij KV Mechelen O21. Daarvoor was de pas 29-jari-
ge Malicheff al twee jaar in dienst als jeugdtrainer. 

Sven Swinnen vervangt Wil Boessen als 
hoofdtrainer Helmond Sport 

HELMOND Helmond Sport is in overleg met hoofdtrainer Wil Boessen en 
assistent-trainer Frank van Kempen over de beëindiging van hun dienstverband 
bij Helmond Sport. Gedurende deze periode staan beide heren op non-actief, en 

nemen Sven Swinnen en Dylan Malicheff hun functies vooralsnog over.

Sven Swinnen. F | Helmond Sport.

WWW.HELMONDSPORT.NL

“Iedereen heeft wel een of meerdere nieuwsfoto’s 
die je echt zijn bijgebleven. Ook ouderen hebben 
dit natuurlijk. Wij gaan die verhalen en beelden 
documenteren”, aldus Maartje Vos van De Muse-
umdocent.
Aanleiding is natuurlijk de World Press Photo 
Exhibition die tot en met 13 februari te bezoeken 
was bij Het Speelhuis. In deze expositie waren de 
meest indrukwekkende nieuwsbeelden van 2021 
te bekijken. De expo is aanleiding geweest om een 
groot onderwijsproject te draaien met de jeugd, 
maar de Cacaofabriek wil de oudere doelgroep ook 
graag betrekken en bereiken. CultuurContact en 
De Museumdocent zijn gekomen met het project 
‘Oud Nieuws’. 

Wat gaan we doen? We gaan met afdrukken van fo-
to’s van de huidige expositie naar zorginstellingen, 

maar ook wijkhuizen of andere locaties en vragen 
ouderen wat de beelden bij hen oproepen. Daarna 
vragen we hen naar dát beeld, dat hen het meest 
is bijgebleven. Dat verhaal tekenen we op. Van 
alle verzamelde verhalen samen, maken we een 
‘Oud Nieuws’-krant, die in beperkte oplage gedrukt 
wordt. We gaan vrijdag 18 februari van 14.30 tot 
16.00 uur naar De Ameide, maandag 21 februari 
van 14.00 tot 15.30 uur naar De Pannehoeve en 
woensdag 23 februari van 14.30 uur tot 16.00 uur 
weer naar De Ameide. 

Het project wordt gefinancierd door de Werkgroep 
Aandacht voor Ouderen. Een samenwerkingsver-
band tussen Jibb+, de LEVgroep, CultuurContact, 
Savant, de Zorgboog en de ouderenbonden. Sa-
men zet de werkgroep zich in om allerlei activitei-
ten voor de 65-plusser te organiseren. 

Oud Nieuws
HELMOND “Het was 1989 en ik was 12 en er gingen 96 mensen dood in een 
voetbalstadion. Op de voorpagina van de krant stond die ene verschrikkelijke 

foto van die supporters die fijngedrukt werden tegen zo’n ijzeren hekwerk. Dat 
beeld ben ik nooit meer vergeten en komt direct omhoog als je mij vraagt welk 

nieuwsbeeld indruk heeft gemaakt.” Aan het woord is Annique van den Heuvel, 
cultuurverbinder bij CultuurContact. 

Helaas heeft Stef 
sinds begin de-
cember een pro-
bleem met zijn 
gezondheid. De 
klachten begon-
nen met hevige 
buikpijnen en na 
onderzoek kreeg 
hij de diagnose 

alvleesklierkanker. Later bleek het galwegkanker te 
zijn. Op 17 januari is Stef geopereerd, een zware en 
langdurige ingreep die gelukkig succesvol is verlo-
pen. Positief punt hierbij is dat er geen uitzaaiingen 
zijn geconstateerd en dat er geen behandelingen 
met chemotherapie of bestralingen nodig zijn. 

Stef herstelt nu thuis van zijn operatie en probeert 
al voorzichtig de politieke draad weer op te pakken. 
Hij is heel dankbaar met de steun van iedereen om 

hem heen, ook de D66-ers uit de fractie en overige 
raadsleden die dicht bij hem staan in deze moeilijke 
periode. 

Stef zal daar waar het kan actief zijn bij de cam-
pagneactiviteiten van D66 in Helmond. Belangrijk 
is dat hij eerst voor 100 procent herstelt zodat we 
hem weer snel in de gemeenteraad kunnen be-
groeten! Stef staat bekend als een zeer gedreven 
D66-politicus. Hij zet zich vol in voor de belangen 
van onze mooie stad Helmond. Dat doet hij binnen 
de muren van de raadszaal, aan tafel bij de lokale 
bestuurders en bij de D66-collega’s in Den Haag. 
En ook de komende raadsperiode zal Stef zich 
weer volledig wijden aan de politieke agenda van 
onze stad!

Helmond.d66.nl 
Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter

Gezondheidsproblemen Stef Stevens
HELMOND Ook voor de komende verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad 

op 14, 15 en 16 maart, is D66 weer van de partij. Na een periode van 
gezondheidsproblemen zal fractievoorzitter Stef Stevens (nummer 2 op de lijst) 

zich tijdens de campagne en daarna, net als zijn medekandidaten, weer vol 
inzetten voor Helmond. 

Stef Stevens. 
F | D66 Helmond.

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Centrum:Broekwal, Anemoonstraat, Margrietlaan, Tulpstraat.
Centrum:Marmotstraat, Paterslaan, Tiendplein, Wolfstraat.

Suytkade: Branchweg, Overspoor,Spoorstraat, Vossenbeemd.

bezorging@deloop.eu 06-18938912
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Dit komt omdat politiek soms net een 
theaterstukje is. Ook in Helmond wordt 
veel in de achterkamertjes geregeld, 
waardoor de rol van de gemeenteraad, 
en dan met name die van de oppositie, 
vaak voor de bühne is. Dualisme? Dat 
heeft bijna 4 jaar lang niet bestaan in 
de Helmondse gemeenteraad. Deze 
raad moet daarom weer aan zet komen. 
En dat vraagt om stevige bestuurlijke 
vernieuwing. De eerste stap wordt vlak 
ná de verkiezingen gezet. We willen 
waken voor een dichtgetimmerd coali-
tieakkoord en wethouders die hun partij 
strak in het gareel houden. Dat is een 
verantwoordelijkheid voor álle partijen, 
dus ook voor Helder Helmond. De ge-
meenteraad, zowel oppositie als coalitie, 
moet in alle openheid kunnen discussi-
eren en beslissen. Politiek gekonkel past 
daar niet bij. 

Maar bestuurlijke vernieuwing vraagt 
óók om meer invloed voor de Helmon-
der zelf. Een van de mogelijkheden is 
bijvoorbeeld het invoeren van referenda. 
Kernpunt voor de relatie met inwoners 
is echter vooral: vertrouwen. Om als ge-
meente het vertrouwen te krijgen, moe-
ten we eerst vertrouwen durven geven. 
Dat gegeven vormt daarom steeds een 
belangrijk uitgangspunt. We verwach-
ten dat meer invloed ook voor meer 
draagvlak zorgt. Daarom zetten we als 
Helder Helmond meer in op wijkraden, 
wat ons betreft een serieuze gespreks-
partner. Als gemeente moeten we ons 
voordeel doen met de lokale geluiden 
die onafhankelijke wijkraden oppikken. 
Daarnaast willen we investeren in de 
gemeentelijke dienstverlening, maar 
alleen als dat de service naar inwoners 
ten goede komt. 

Openheid en transparantie zijn essen-
tieel om de forse kloof tussen inwoners 
en gemeente te dichten. Daarvoor moe-
ten we iets veranderen. En veranderen 
moet je durven. Binnen onze partij is 
veel veranderd. Veranderingen gaan nu 
eenmaal niet zonder slag of stoot. Door 
vertrouwen aan de leden te geven, zijn 

we als partij gegroeid. Ook op onze kies-
lijst met 50 kandidaten zie je dat terug. 
Jonge ouders met kinderen op verkies-
bare plaatsen. Mensen uit de zorg of 
het onderwijs staan naast managers 
van commerciële multinationals. Ook 
studenten of werkzoekenden hebben 
binnen onze partij een plek. Alle wijken 
van Helmond zijn meermaals vertegen-
woordigd. Deze mensen zijn een mooie 
afspiegeling van de Helmondse samen-
leving en daarmee het gezicht van de 
stad. Wij ontvangen geen landelijke sub-
sidies. Deze hebben wij ook niet nodig, 
want met uw steun en inbreng kunnen 
we iets veranderen dat met geld uit Den 
Haag niet op te lossen valt. Vertrouwen 
koop je niet.

Durf te veranderen!

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op 
www.deweblog.nl

Martijn Rieter: 
Durf te veranderen!

De vernieuwing van ons bestuur heeft een prominente plek 
gekregen in het verkiezingsprogramma van Helder Helmond. 

Frans Mol

Dichtbij en
Betrokken

Om te beginnen het thema wonen. In een 
ingezonden brief in De Loop van 11 febru-
ari 2022 van vier jonge leden van Groen 
Links viel ons het volgende op: “Om de 
doorstroom in de gehele woningmarkt te 
krijgen, moet er ook gekozen worden voor 
seniorenwoningen. Pas dan maken jonge-
ren wellicht weer een kans op een betaal-
bare woning. Partijen die zeggen voor jon-
geren te zijn, maar kiezen voor midden- en 
hoogsegment woningen, spreken zich zelf 
tegen.”

Dank jonge vrienden van Groen Links 
voor deze uitspraken; ze hadden zo ook 
geformuleerd kunnen staan in ons verkie-
zingsprogramma (www.50pluspartij,nl/
hemond). En deze ingezonden brief biedt 
ook wat tegengewicht tegen het voortdu-
rend framen in de pers, maar ook bij poli-
tieke partijen dat die gepensioneerden de 
woningmarkt op slot houden. 
Vanzelfsprekend staat in ons verkiezings-
programma dat het belang groot is dat de 
senioren een betere positie krijgen op de 

woningmarkt. Onze focus daarop is ste-
vig, eigenlijk al jarenlang. Maar (wederom) 
ook in de afspraken tussen de gemeente 
en de woningbouwcoöperaties voor 2022 
ontbreekt die focus. Daar moet dringend 
verandering in komen en niet alleen voor 
de senioren, maar zeker ook voor jongeren. 
En dat framen moet ophouden: kijk eerst 
naar de feiten en bepaal dan jouw mening! 
De relatie tussen wonen en de AOW ligt in 
de steeds verslechterende inkomensposi-
tie van de senioren. Ouderen komen door 
de ontkoppeling van de AOW in diepe geld-
nood! Of en hoe uw gemeente dan gaat 
bijspringen bepaalt u als kiezer! Uw lokale 
stem telt!

Bij de debatten in de Tweede Kamer over 
het coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA 
en CU bleek al snel dat het kabinet onder 
leiding van Mark Rutte niet van plan was 
om die ontkoppeling van de AOW onge-
daan te maken. Als de ontkoppeling een-
maal tot stand komt, dan zijn we hem kwijt 
en dat heeft in ieder geval in de toekomst 

dramatische gevolgen; zeker voor die ou-
deren die alleen maar een AOW hebben. 
En een (klein) pensioentje is ook niet vei-
lig in deze tijd met een pensioenakkoord, 
dat aan alle kanten rammelt. Niet alleen 
de AOW’ers van nu zijn de klos, maar ook 
binnenkort de grote groep van 60-plussers 
(1,3 miljoen in Nederland!). Wie gedacht 
zou hebben dat de verkiezingen van 16 
maart 2022 over lokale standpunten gaat, 
moet zich bedenken dat nu meer dan ooit 
‘Den Haag’ aan de touwtjes trekt en het 
lokale bestuur en de lokale politici kunnen 
achteraf de consequenties verwerken.

Wat wij als AOW’ers en gepensioneerden 
(ongeveer 3,3 miljoen stemmers!) nu te-
gen de oude/nieuwe coalitie moeten zeg-
gen, is: wij stemmen op 16 maart 2022 
niet op de VVD, niet op D66, niet op het 
CDA en niet op de CU. Wij denken dat 16 
maart 2022 een uitgelezen kans is om als 
ouderen te laten zien dat we ons niet laten 
piepelen.

Fractie 50PLUS 
Helmond 
DICHTBIJ EN 
BETROKKEN

Wonen en AOW
Deze week twee thema’s bij de kop gepakt, die op het eerste oog niet 
direct met elkaar in verband worden gebracht. Maar beide zijn uiterst 

actueel en het verband tussen wonen en de AOW is ook te leggen.
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BRANDEVOORT Henk van Ewijck is ge-
storven op 22 januari 2022. Henk was een 
bekende Brandevoorter. In 2019 genomi-
neerd als Brandevoorter van het jaar.

Hij was een erudiet, aimabel, humorvol en 
opvallend gevat. Bovendien was hij een zeer 
sociaal mens. Zo zat hij in de organisatie van 
de koffieochtenden voor senioren, kookte voor 
dementerenden in blok 4 De Veste Brande-
voort, gaf rondleidingen in deze mooie wijk en 
regelde, ondanks zijn steeds verslechterende 
gezondheidstoestand, het vlaggenprotocol van 
de wijk.
Wij denken met respect en warme gevoelens 

terug aan Henk. Wij wensen zijn vrouw Lydia 
en familie heel veel sterkte de komende tijd.
Marga Dobma.

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen 

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek. Paul van Rhijn is te vroeg, in het weekend!

Paul van Rhijn was te vroeg en dat in het weekend! Dat vond de familie 
geen nieuws voor de groepsapp, maar voor de krant. Vandaar dat wij 

deze opmerkelijke gebeurtenis graag met onze lezers delen. 
Daarnaast kwam het de redactie ter ore dat Paul volgende week tot de 

oldtimers behoort. Alvast van harte gefeliciteerd Paul!

In memoriam Henk van Ewijck (1934 – 2022)
Hoe hoger je vliegt, hoe harder je kunt vallen!
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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 17 februari
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 19 en zondag 20 februari: 7e 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: Henrica en Antonius Scheepers-Verhagen 
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars en cantores
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg; Overleden ouders Lenders-Bosch, Jan en Anna Klomp-Ver-
hees vanwege verjaardag Jan; Jan Wijnen vw verjaardag; Familie Dirks-Kanters
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv gregoriaans koor 
 Intenties: Harrie van Hamond en Maria Rutten, Marc van der Meulen
Donderdag 24 februari
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 26 en zondag 27 februari en maandag 28 februari: 
CARNAVAL / 8e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars

 Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv bloaskapel De Durbloazers
 Intenties: Allegonda van Hout- van de Cruijssen
11.15 uur Trudokerk Woord- en Communieviering mmv Damiaankoor 
Intenties: Petronella Visser-Snijders, Bert van de Kerkhof, Beatrijs Hunink-van Thiel, Maria van 
den Berkmortel- Verbakel; Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Jan Wijnhoven, 
Marc van der Meulen
Maandag 28 februari
10.30 uur Trudokerk pastoor Scheepers. CARNAVALSMIS mmv bloaskapel

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.

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 centraal staat, zijn boodschap voor vandaag is nog altijd levendig en 
actueel. Komende zondag spreekt Heiko van den Broek; Heiko werkt veel onder de 
studenten op de universiteit in Tilburg. Aanvang 10 uur. U bent van harte welkom.

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, komende zondag is het een 
oneven week en is er voor de kinderen en tieners geen dienst. 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.

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

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

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

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
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Daarom nodigt de Prostaatkanker-
stichting hen uit om hun ervaringen 
en vragen te delen met lotgenoten, die 
allemaal weten wat zij doormaken. Hoe 
gaan zij ermee om? Daarnaast kan het 
krijgen van praktische informatie en tips 
rond een behandeling belangrijke steun 
geven.

U bent van harte welkom op maan-
dag 21 februari in Inloophuis de Cir-
kel, Evertsenstraat 19, Helmond. Wij 

houden ons aan de geldende corona-
maatregelen. Daarom dient u zich aan 
te melden via een mail naar: pks.eind-
hoven@gmail.com. Ook of u met uw 
partner komt. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en 
eindigt om 16.00 uur. Het thema van de 
middag is: hoe ga je om met kwetsbaar-
heid bij je prostaatkanker? Ook de part-
ners en naasten zijn van harte welkom.
Info: www.prostaatkankerstichting.nl.

Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker 

Voor mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld en die 
erover willen praten, kan het moeilijk zijn om gehoor te vinden. 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de minder mobiele bewoner op kan 
gaan halen en ook weer naar hun appartement kan brengen. Natuurlijk mag je 
zelf ook je benen strekken en meedoen.

Het is heel belangrijk dat je een rolstoel kunt duwen. Ook zou het fijn als je de 
bewoners kunt stimuleren die graag ‘spijbelen’. De gym begint om 14.30 uur. 
Na afloop zorg je (samen met collega catering) voor koffie.

Voel je je aangesproken, wil je meer informatie of een keertje proefdraaien? 
Dan horen we dat heel erg graag.

Met vriendelijke groet,

Conny van Lankveld
Activiteitenbegeleiding Moeraseik
Tamboerijnstraat 80, 5702 JT Helmond
conny.van.lankveld@zorgboog.nl
06 – 82 79 97 86

Zorgbooglocatie Moeraseik zoekt 
transfervrijwilliger

Elke donderdagmiddag kunnen onze bewoners mee doen 
met onze gym, zittend vanuit de (rol)stoel. Een superleuke, 

gezellige maar vooral gezonde activiteit. 

Voor Nieuw Binderen maakte VFO Ar-
chitects I Urban Design aan de hand 
van onder andere de inbreng die de be-
langenverenigingen hebben gegeven di-
verse proefontwerpen. Graag horen wij 
van u wat u hieraan goed of juist minder 
goed vindt en waar we kunnen verbe-
teren. Daarnaast zijn wij ook benieuwd 
naar uw mening over verschillende the-
ma’s die in de ontwerpen terug te zien 
zijn. Denk aan type woningen, groen en 
verkeer.

Graag nodigen we buurtbewoners en 
belanghebbenden daarom nu uit om 
verder met ons mee te denken. U kunt 
uw inbreng zowel tijdens een bijeen-
komst op 24 februari aanstaande als 
op digitale wijze via de website www.
nieuwbinderen.nl geven. Allebei kan 
natuurlijk ook.

Deelnemen aan de bijeenkomst
Als u aan de bijeenkomst deel wilt ne-
men, dan bent u daarvoor van harte uit-
genodigd op 24 februari tussen 15:00 
en 20:00 uur in het gebouw van ROC 
Ter Aa. We hebben in dat tijdsbestek 
om 15:00 uur, 16:30 uur en 18:30 uur 
een sessie van één tot anderhalf uur 
gepland waarin Nikol van de Goor van 
Pittiger in planologie het proces bege-
leidt, Arjan Onstenk van VFO Architects 
I Urban Design zijn ideeën toelicht en u 

tijd heeft om uw eigen inbreng te delen. 
We hebben ervoor gekozen om de bij-
eenkomst op deze manier te houden, 
zodat er dan niet te veel mensen tege-
lijkertijd aanwezig zijn, waardoor we 
ons aan de anderhalve meter afstand 
kunnen houden. Het geeft ook meer tijd 
om persoonlijk met u in gesprek te gaan.
Omdat er per sessie een maximum aan-
tal deelnemers kunnen meedoen, is het 
nodig dat u zich van tevoren aanmeldt. 
Aanmelden doet u via info@pittiger.
com, waarbij u aangeeft met hoeveel 
mensen u wilt komen en naar welk 
tijdsbestek uw voorkeur uitgaat. Een 
paar dagen voor de bijeenkomst krijgt 
u een bevestiging van uw aanmelding, 

hoort u binnen welk tijdsbestek u wel-
kom bent en waar u precies moet zijn. 
Graag ontvangen wij uw aanmelding 
voor 21 februari.

Digitaal participeren
Digitaal participeren kan via www.
nieuwbinderen.nl. Vanaf 25 februari 
tot 9 maart 2022 kunt u hier de nieu-
we proefontwerpen van VFO Architects 
I Urban Design, uitgewerkt in 2- en 
3D-beelden en twee filmpjes, zien. Via 
de online participatietool kunt u straks 
uw mening geven. 

Let op: u kunt de online participatietool 
maar één keer invullen.

Participatiebijeenkomst Nieuw Binderen Helmond

F | Reuvers Ontwikkeling & Bouw.

HELMOND-NOORD Op donderdag 24 februari 2022 organiseert Nieuw Binderen B.V. in 
samenwerking met de gemeente Helmond een bijeenkomst omtrent de plannen voor de nieuwe 

woonbuurt Nieuw Binderen. Via een samenwerkingsproces met de buurtbewoners (een 
participatieproces) bepalen we hoe Nieuw Binderen eruit komt te zien. Sinds 2019 zijn we daarom al in 
gesprek met verschillende belangenverenigingen en we zijn nu toe aan de volgende stap in dit proces.

Kitten Sasha (5 maanden) is een 
dametje dat de wereld spannend 
vindt. In haar gastgezin zijn er ande-
re katten, waar ze enthousiast mee 
speelt. Over mensen is ze minder 
enthousiast. Ze heeft lange tijd nodig 
gehad om te wennen. Stukje bij beet-
je, kamer voor kamer, mocht ze het 
huis verkennen. Deze aanpak zal ook 
nodig zijn in haar nieuwe thuis.

Sasha is nu erg gericht op 1 persoon, 
kruipt hierbij op schoot en vraagt om 
aandacht. De andere mens in huis 
houdt ze nog op afstand. Kinderen zijn 
voor haar te spannend.

Sasha is duidelijk geen kat voor begin-
ners. Leest u vooral alle informatie over 
haar op www.dierenambulancehel-
mond.nl. Ze heeft wel verschillende 
ingangen: ze houdt van natvoer en is 
dol op spelen. Dan komt haar energieke 
aard naar voren. Dit zijn mooie manie-
ren om contact met haar te krijgen. Een 
jonge, sociale kat in haar nieuwe thuis 
zou fijn zijn: Sasha kan daar veel van 
leren.

Wij zijn ook weer op zoek naar gastge-
zinnen voor kittens.

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

Dier van de Week: Sasha

Naast het belangrijkste standpunt 
van de partij dat Helmondse inwoners 
voortaan voorrang moeten hebben bij 
de toewijzing van woningen, vindt ze 
dit ook heel erg belangrijk. Want als alle 
huishoudens op die manier hun eigen 
‘energie-centrale’ hebben, zijn zij niet 
langer meer afhankelijk van de netbe-
heerders. Het aantal zonnepanelen 
dient wel te voorzien in de behoefte die 
de komende (tientallen?) jaren nodig 
is. Als inderdaad over een tijd (10, 20 
jaar?) bijvoorbeeld iedereen in een elek-
trische auto moet rijden, heeft iedereen 
zo zijn eigen laadpaal. Mì Hellemonders 
vindt dan ook dat laadpalen niet in de 
openbare ruimte thuis horen.

Dit streven van Mì Hellemonders 
past perfect in de aanpak van de kli-
maat-problematiek, maar voorkomt 
tevens dat door toekomstige energie-
crisissen, zoals nu de bijna onbetaal-
bare gasprijzen (maar ook benzine bij 
de pomp), dat wij als inwoners daar 

nauwelijks of geen last meer van zul-
len hebben. Mì Hellemonders vindt dit 
voorstel geen luchtfietserij. Integendeel 
zelfs. Het lost meerdere problemen 
in een klap op. Natuurlijk realiseert de 
partij zich dat niet binnen bijvoorbeeld 
een jaar alle woningen van zonnepane-
len voorzien kunnen zijn. Maar als dit 
nu niet een van de belangrijkste actie-
punten wordt in de komende raadspe-
riode 2022 tot 2026, zijn we verkeerd 
bezig. Als volksvertegenwoordigers zorg 
je juist op deze manier dat je heel goed 
met je inwoners bezig bent.

Alle Helmondse woningen heel snel 
voorzien van zonnepanelen, past ove-
rigens perfect in het huidige beleid van 
de gemeente. Twee jaar geleden, 30 
juni 2020, heeft de gemeenteraad na-
melijk de ‘zonne-visie’ vastgesteld. De 
zonneladder stelt dat we éérst zonne-
panelen op daken moeten gaan leggen, 
voordat we pas beginnen met de aanleg 
van zonnevelden in het groene buiten-

gebied. Mede om die reden is Mì Helle-
monders nu dan ook nadrukkelijk tegen 
de aanleg van zonnevelden op groen. 
Want die velden ‘zijn’ van de netbeheer-
ders. En die stellen nu juist dat zij de ko-
mende 10 jaar veel te weinig capaciteit 
hebben. Daardoor kunnen bijvoorbeeld 
aanvragen voor zonnepanelen op daken 
van Helmondse bedrijven pas in 2027 
uitgevoerd worden. Het moet toch niet 
gekker worden. Wordt vervolgd.

Alle Helmondse woningen 
heel snel zonnepanelen 

HELMOND De nieuwste Helmondse politieke beweging Mì Hellemonders wil dat alle woonhuizen 
in Helmond zo snel mogelijk allemaal zonnepanelen op hun daken moeten gaan krijgen. 
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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
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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
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DIVERSEN

MARKTEN EN BRADERIEËN

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

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

10, Helmond, T: (0492) 535901

PERSONEEL
Ik ben op zoek naar een klusjesman, die 

allround is en de dingen doet die blijven liggen 
en een interieurverzorgster, die mijn hele 

huis door kan poetsen in een lastige periode 
in mijn leven. Profleidster1@gmail.com

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.

grootpeelland.nl

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

Helmond-Oost Iedere maandag organi-
seert 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 levensmid-
delenmanden en gratis kienkaarten. Ook 
vindt er regelmatig een gratis loterij plaats 
met prachtige prijzen. Aanvang is om 
19.30 uur en het 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 Rijpelberg op zater-
dag 26 februari van 11.00 tot 14.00 uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, Hel-
mond. Alle Helmonders, jong en oud, zijn 
welkom. Zie ook www.facebook.com/Re-
paircafeRijpelberg.

Mierlo-Hout Ter informatie: Op zaterdag 
26 februari 2022 zal er bij de Kluppels 
geen papier-, kleding- en schoeiselinzame-
ling plaatsvinden in verband met carnaval.

Er is wel een EXTRA (carnavals)loterij, 
breng uw: oud papier, karton, kleding, tex-
tiel en schoeisel naar de inzamellocatie van 
C.V. de Kluppels. En speel gratis mee met 
de wekelijkse loterij, en van 19 februari tot 
19 maart 2022 met de EXTRA loterij. De 
trekking van de EXTRA loterij zal plaats-
vinden bij de inzamellocatie van C.V. de 
Kluppels op zaterdag 26 maart 2022 rond 
11.00 uur.

Brandevoort, Helmond-West en Mier-
lo-Hout Iedereen mag gebruikmaken van 
deze aangeboden faciliteit. Er zijn geen 
verplichtingen aan verbonden ongeacht 
waar u woont of status. U bent van harte 
welkom op zaterdag 19 februari van 11.00 
uur tot 15.00 uur. Repareren? Heel slim!

Het repaircafé KBO – St. Lucia is de orga-
nisatie die het mogelijk maak uw defecte 
spulletjes te laten repareren. Alle gebruiks-
artikelen die verplaatsbaar zijn per fiets of 
simpel transportmiddel zijn acceptabel en 
zullen in behandeling worden genomen. 
Wij repareren naar ons vermogen en ken-
nis elektrische en elektronische apparaten, 
speelgoed, naaimachines, gereedschap, 
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slij-
pen klein gereedschap en scharen/mes-
sen, fietsen en ander klein materieel.

Kaarten elke donderdag 13.30 uur.
Wij zijn weer begonnen met het kaarten, jokeren 

en rikken in 't Trefpunt op de Heuvelstraat 
in Deurne. Melden in de grote zaal of bellen 

naar Piet van Deursen op 06-10758261.
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Haarproducten • Kappersbenodigheden • Drogisterijproducten • Nagelproducten en Schoonheidsproducten

10% KORTING 
op het gehele assortiment van Sutra

Effectieve en geavanceerde haartools geschikt voor zowel salon- als thuisgebruik
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Geldig in de winkel en webshop.
Deze actie is geldig t/m 31 maart 2022


