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Hoe vaak was je op tv?
Manders: “Volgens mij 24 of 25 keer in 
programma’s zoals Twee voor Twaalf, 
Eén tegen 100, de Ted Show, Doet-Ie 
‘t Of Doet-Ie ’t Niet, You’re Back in The 
Room, Het Mes op Tafel en The Price is 
Right. De een vindt het leuk om postze-
gels te verzamelen en ik vind het span-
nend en interessant om aan dit soort 
programma’s mee te doen.”

Je vrouw Yvonne was lange tijd 
wethouder in Helmond. Hoe verliep 
jouw politieke carrière?
Manders: “Op de achtergrond zat ik in 
het bestuur van VVD Helmond en was 
toen vooral ondersteunend bezig met 
bijvoorbeeld de organisatie en de cam-
pagnes. Nadat Yvonne als wethouder 
stopte, ben ik gegaan voor een plaats 
op de kandidatenlijst. Vier jaar geleden 
werd ik, dankzij voorkeursstemmen, 
gekozen als raadslid. Sinds 4 maanden 
kwam daar de taak van fractievoorzitter 
bij. Afgelopen najaar volgde tijdens de 
algemene ledenvergadering mijn verkie-
zing als lijsttrekker. 

Hoe zou je jezelf als politicus 
omschrijven?
Manders: “Zeer gedreven in alles wat ik 
doe. Ik probeer argumenten en stand-
punten goed in me op te nemen. Ik 
zoek consensus, maar deins niet terug 
voor een meningsverschil en waai niet 
met alle winden mee. Op de dinsdagen 
(Manders werkt vier dagen per week als 
docent geschiedenis, red.) leg ik zoveel 
mogelijk werkbezoeken af in Helmond, 
waar ik informatie ophaal. Juist op deze 
informatie is ons nieuwe verkiezings-
programma gebaseerd.”

Wat is het beeld dat je van Helmond 
krijgt voorgeschoteld?
Manders: “Veel gaat goed, sommige 
zaken verdienen verbetering. De ge-
meente mag wel eens wat minder bu-
reaucratisch te werk gaan. Tussen de 
vraag vanuit bijvoorbeeld het MKB, de 
zorg en het bedrijfsleven en het aanbod 
op de arbeidsmarkt is vaak sprake van 
een mismatch. Dat laatste vraagt om 
meer afstemming tussen het onderwijs 
en werkgevers.
De arbeidsmarkt is enorm in beweging; 
veel van de beroepen van nu bestaan 
over tien jaar niet meer. Ik ben 25 jaar 
decaan geweest. In deze periode heb 
ik leerlingen altijd geadviseerd om te 
blijven investeren in ontwikkeling en 
employability. Dat is zeker ook nodig in 
Helmond met bedrijven en instellingen 
die zijn gericht op verandering en in-
novatie. Het is een hele opgave om ook 
onze inwoners mee te laten bewegen 
met deze veranderingen.”

Waarom ben je VVD’er?
Manders: “Omdat ik uitga van eigen 
kracht en de handen uit de mouwen 
steken. Vroeger heb ik het soms best 
zwaar gehad als zoon van een fietsen-
maker, die ernstig ziek werd terwijl mijn 
moeder een kruidenierszaakje runde. 
Deze twee ondernemers hebben de 
tijd meegemaakt dat ze werden weg-
gedrukt door de grote supermarkten. 
Dan leer je dat er niemand aan de deur 
staat die zegt: ik help je verder. Ik heb 
toen geleerd dat je zelf iets van het le-
ven moet maken en ja, als het misgaat 
is er gelukkig een overheid die helpt, 
maar uiteindelijk ga je weer zelfstandig 
verder. Zelf ben ik opgegroeid in de cri-
sisjaren zeventig. In de jaren tachtig had 
ik drie banen om mijn studie geschie-
denis en mijn eerste huisje te kunnen 
bekostigen.”

Waar haal je de energie vandaan?
Manders: “Dingen aanpakken vind ik 
ontzettend leuk. Onderwijs is bijvoor-
beeld m’n passie. Bij wijze van spreken 
zou ik zelfs onbetaald nog les over de 
Eerste Wereldoorlog of jaren ‘70 geven. 
Ik maak m’n eigen online lesmateriaal 
met een verhaal en quiz erbij – overal 
op de wereld af te draaien. Ik ben niet 
iemand die ’s avonds op de bank een 
voetbalwedstrijd kijkt. Ik ben 24/7 bezig 
met onderwijs, politiek, stukjes schrij-
ven, achter de computer aan websites 
werken en nu bijvoorbeeld posters en 
flyers maken.”

Dan blijft er geen tijd over voor 
hobby’s.
Manders: “O jawel hoor. Tijdens de on-
derwijsvakanties ga ik samen met Yvon-
ne en onze dochter Isabelle graag het 
avontuur aan. We trekken dan met onze 
backpack door de natuur en maken 
kennis met allerlei vreemde culturen.”

Je profileert je als iemand met het 
hart op de juiste plek, vertel.
Manders: “Als mentor in het onderwijs 
merk je dat er genoeg kinderen zijn die 
niet in de meest ideale omstandigheden 
opgroeien. Door een luisterend oor te 
zijn en vooral te kijken naar kansen, zie 
je dat kinderen enorm kunnen groeien. 
Op mijn LinkedIn zie ik veel voorbeel-
den van oud zorgleerlingen die goed 
zijn terechtgekomen. Ook al durfden ze 
vroeger het schoolgebouw niet binnen 
te gaan of konden ze door autisme of 
dyslexie moeilijk meekomen. Het is toch 
fantastisch als zo’n oud-leerling die een 
fijne baan heeft gevonden daarna een 
bericht stuurt dat hij op de koffie komt 
om me te bedanken.” 

Theo Manders (lijsttrekker VVD): 

‘Helmond is een groeidiamant’

Energie voor tien, een zwak voor het vmbo én hij maakt zich sterk voor het Helmondse 
bedrijfsleven. Tien vragen aan de nieuwe VVD-lijsttrekker Theo Manders: het hart op de juiste 

plek en fervent quizkandidaat op de Nederlandse televisie.

Wat is je ultieme droom voor 
Helmond?
Manders: “Dat we onderdeel worden 
van het grootste innovatiegebied van 
Nederland. We zitten met Eindhoven 
en omringende plaatsen in de Brainpor-
tregio, waarvan Helmond geografisch 
gezien de brug is tussen Eindhoven en 
de Peel. Een gebied met een groot clus-
ter aan innovatieve bedrijven. Vroeger 
was Helmond de plaats waar iedereen 
zogezegd in trainingspakken rondliep, 
maar vergeleken met twintig jaar gele-
den staan we er goed op: er zijn prachti-
ge woonwijken gekomen en er zit op de 
Automotive Campus, Food Tech Brain-
port, binnen het MKB en de slimme 
zorg enorm veel innovatieve kracht. Ik 
denk dat dit in de Randstad nogal eens 
wordt onderschat: Helmond is een 
groeidiamant die aan het shinen is. De 
verdiencapaciteit is groot, maar dat kan 
alleen zo blijven als onze ondernemers 
hiervoor de ruimte blijven krijgen.”

Hart voor onderwijs én ondernemers. 
Hoe trek je tijdens de verkiezingen 
twijfelaars over de streep? 
Manders: “Bij mij stem je op een men-
senmens die weet dat het in het leven 
niet altijd gemakkelijk is om dingen voor 
elkaar te krijgen en dat je er soms hard 
voor moet werken.
Ik zit vol energie en ben altijd bereid om 
het gesprek aan te gaan en heb aan-
dacht voor wat er leeft bij de inwoners. 
Hierbij ga ik uit van samenwerking in 
plaats van conflict. Wel ben ik een type 
dat meediscussieert. Ik ben geen poli-
ticus die stil en anoniem op de achter-
grond blijft.”

Stichting NKV gebouw heeft de aanvraag voor de tuinhakselaar op een posi-
tieve wijze gehonoreerd, omdat ze het een heel mooi idee vonden en vonden 
passen binnen de doelstelling van hun stichting.

De leden van de volkstuin zijn hier erg blij mee omdat zij op een natuurlijke bio-
logische wijze de gesnoeide takken en struiken terug kunnen winnen voor de 
tuin. In het verleden werd al het snoeiafval met de aanhanger afgevoerd naar de 
milieustraat, door het volume en omvang van dit afval waren dit onnodige ritjes.

Een aantal leden van de volkstuin die gecertificeerd zijn voor het bedienen van 
deze hakselaar zorgen dat het werk op een verantwoorde wijze kan worden uit-
gevoerd. De houtsnippers worden door de leden weer gebruikt om paden tus-
sen de groenteplanten te bedekken. Zoals gezegd een ware kringloop in de tuin.

Stichting NKV gebouw beheert een fonds waarmee sociale en 
maatschappelijke activiteiten ondersteunt kunnen worden. 
Voor meer informatie: www.nkv-gebouw.nl.

Schenking tuinhakselaar voor 
volkstuinvereniging Delta

BROUWHUIS Tijdens een informele bijeenkomst werd 
door voorzitter Annelies Boetzkes van Stichting NKV 

gebouw uit Helmond, de tuinhakselaar overgedragen aan 
de leden van volkstuinvereniging Delta.

Voorzitter Annelies Boetzkes (midden) draagt de tuinhakselaar over aan 
de bestuursleden Ronald Dingler en Fatma Tekcan en aanvrager 

Ruud van der Zanden. F | Stichting NKV gebouw.
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Start noodopvang
Deze week gaat de noodopvang voor circa 40 alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen van start. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) opent 
deze noodopvang in Helmond, in het gebouw van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi 
Nederland, aan de Mierloseweg. Wij werken mee aan deze opvang, omdat de 
humanitaire nood hoog is. 
 
Eerste tijdelijke bewoners komen in de loop van de week 
Deze week nemen de eerste bewoners er hun intrek. De opvang op deze locatie 
wordt uiterlijk 1 september 2022 beëindigd. Deze termijn is onder andere 
gekozen, omdat de jongeren naar school gaan. Ze kunnen dan het nieuwe 
schooljaar starten op een school in de buurt van hun volgende opvanglocatie.  
 
Helpen of iets organiseren? Meld het bij het COA 
Het COA zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van allerlei activiteiten en 
werkzaamheden. Denk daarbij aan het helpen met Nederlandse les geven of 
huiswerkbegeleiding. Maar ook hulp bij gezonde voeding of begeleiding bij sport- 
en spelactiviteiten is welkom! Verder zijn (bord)spelletjes en (sport)kleding ook 
zeer welkom bij het COA. Mail naar amvhelmond@coa.nl als u wilt helpen. Het 
COA neemt dan contact met u op. 
 
Meer weten?
Kijk op www.helmond.nl/noodopvang voor meer informatie over de noodopvang 
in Helmond. 

Kunt u wel een zakcentje gebruiken? 
Verdien geld door te helpen bij de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. Dit lijkt misschien nog ver 
weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. We kunnen uw hulp goed 
gebruiken! We zoeken bijvoorbeeld nog mensen die de stemmen die worden 
uitgebracht bij meer dan zeventig stembureaus willen tellen op 14, 15 en 16 
maart. 

Aanmelden
Wilt u helpen? Aanmelden kan via www.mijnstembureau-helmond.nl. Op deze 
site staat ook meer informatie over het stemmen tellen. Heeft u vragen of wilt u 
meer weten? Neem dan contact op met Team Verkiezingen via 14-0492 of mail 
naar verkiezingen@helmond.nl. We kunnen uw hulp goed gebruiken!

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

Ben jij tussen de 18 en 22 jaar? 
Dan mag je op 16 maart voor de eerste keer stemmen. Zorg dat ook jouw 
mening wordt gehoord! 

Door te stemmen heb je invloed op de besluiten van de gemeenteraad.
Denk aan onderwerpen zoals:
• het bouwen van starterswoningen
• voldoende sportfaciliteiten 
• een aantrekkelijk centrum om te winkelen en een hapje te kunnen eten. 

En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarover de gemeenteraad beslissingen 
neemt. Door te stemmen, bepaal je mede door wie en hoe de gemeente wordt 
bestuurd en hoe de toekomst van Helmond eruit ziet. Ook jouw toekomst! 
Laat jouw stem niet verloren gaan.

Heb je nog geen idee op wie je wilt stemmen? 
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/verkiezingen of op 
www.elkestemtelt.nl.

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan  
Op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet naar verwachting 
in werking. Dat betekent onder andere dat wat nu nog een bestemmingsplan 
is, straks een omgevingsplan wordt. Hierin komen alle regels over de fysieke 
leefomgeving op een locatie.

Bestemmingsplan bij voorkeur indienen voor 1 april 2022 
Dan is er nog voldoende tijd voor de procedure van het bestemmingsplan. 
Dient u een aanvraag voor een bestemmingsplan in? Zorg er dan voor dat deze 
zo compleet mogelijk is. Dient u een bestemmingsplan in na 1 april? Dan is de 
kans groot dat deze niet meer op basis van het huidige recht afgehandeld kan 
worden. Dien daarom bij voorkeur na 1 april een omgevingsplan in. Dat voorkomt 
vertraging en extra kosten door het ombouwen van een bestemmingsplan naar 
een omgevingsplan. 

Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan
Wij maakten een standaard Helmonds omgevingsplan met een set regels voor 
de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad voor het 
opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer, neem dan contact met 
ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en ondersteuning hierbij.

Over de omgevingswet
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor bouwen, ruimte, 
infrastructuur, milieu, natuur, erfgoed en water. De Omgevingswet treedt naar 
verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. 
Heeft u (ver)bouwplannen? Of wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden? 
Vanaf de nieuwe Omgevingswet, geldt: één wet, één loket, één procedure. 
Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 
weken gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/omgevingswet.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Gratis zelftesten en mondkapjes voor 
inwoners met een laag inkomen 
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat zij via de gemeenten gratis zelftesten en 
mondkapjes beschikbaar stellen aan mensen met een laag inkomen. Daarom 
kunnen inwoners van de gemeente Helmond met een laag inkomen vanaf 
woensdag 23 februari gratis zelftesten (en mondkapjes) afhalen op diverse 
plekken in Helmond. Ondanks de versoepelingen blijft het belangrijk dat we 
ons regelmatig testen. Bovendien blijft het dragen van een mondkapje in het 
openbaar vervoer ook na 25 februari verplicht. 

Hoe werkt het? 
Alle inwoners met een gemeentelijke inkomensverklaring hebben afgelopen 
week een brief ontvangen met meer informatie. Per persoon kunt u 6 zelftesten 
en 6 mondkapjes ophalen bij één van de uitgiftenpunten in de stad. Heeft u ook 
een laag inkomen, maar heeft u nog geen inkomensverklaring? 
Neem dan contact op met de gemeente via 14-0492 (optie 2) of mail naar 
zorgpoort@helmond.nl. Dan helpen wij u verder. 

Uitgiftenpunten in Helmond

Stadswinkel Helmond*, Frans Joseph van Thielpark 1 
Openingstijden: maandag 12.00 – 19.00u, dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 16.00u
Zorg & Ondersteuning Helmond*, Zandstraat 94 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00
Super Sociaal, Engelseweg 127 
Openingstijden: dinsdag t/m woensdag 10.00 – 16.30u, 
donderdag 10.00 – 17.30u, vrijdag 10.00-13.00u
Wijkhuis de Brem*, Rijpelplein 1 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00u en 18.00 – 22.00u
Wijkhuis de Boerderij*, Harmoniestraat 105 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00u en 18.00 – 22.00u
Centraal kantoor LEV-groep, Penningstraat 55 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30u
Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 – 22.00u

* locaties zijn tijdens carnaval op 28 februari en 1 maart gesloten.

Bekendmakingen

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

3e Haagstraat 67, 67A, 67B,  11-02-2022 oprichten 9 appartementen  6171017

67C, 67D, 67E, 67F, 67G, 67H 

Oud Brandevoort 9  11-02-2022 oprichten woning 6730937

kadastraal U 8010 

Pastoor Elsenstraat 12 12-02-2022 vergroten woning  6636959

Schutterslaan 6 14-02-2022 vergroten woning 6007873

Liverdonk, Vleutendonk  14-02-2022 oprichten woning 6736155

kavel L79 

Houtse Parallelweg 105 14-02-2022 plaatsen veranda 6737785

Liverdonk, Vleutendonk  14-02-2022 oprichten woning 6736401

kavel L78 

Geldropse Ventweg 20 15-02-2022 plaatsen zonnepanelen naast boerderij 6597661

‘t Cour 2-4-6 15-02-2022 wijzigen kantoor in 3 appartementen 6740347

Havikstraat 6 13-02-2022 plaatsen erker 6733829

Leeuwenborchweide 76 17-02-2022 plaatsen erker voorzijde en oprichten  6745417

  tuinhuis 

Snoekstraat 2 17-02-2022 maken uitweg 6632863

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

Geelgorsstraat 11 14-02-2022 Plaatsen afdak voor fietsen 6589471

Abendonk 43 14-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6237411

Vleutendonk 9 15-02-2022 oprichten woning 6270965

Burgemeester Krollaan 60A 15-02-2022 vervangen garagedeur door 2 ramen 6690021

Liverdonk kavel L 77 15-02-2022 maken uitweg 6710123

Zomereik 8 14-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6224251

Engelseweg 179 , 175A 16-02-2022 verbouw bestaand kantoor en oprichten  6474241

  vrachtwagenwerkplaats 

Deenkenshoeve 3 16-02-2022 oprichten woning 6560515

Schootense Dreef 1 17-02-2022 inpandige verbouwing/realisatie 130  6465861

  opslagunits 

Haaghout 14 17-02-2022 maken uitweg 6702637

Rikkersdonk 5 17-02-2022 oprichten woning, maken uitweg  6531715

Coppesdonk 8 17-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6277953

Operatie Steenbreek 12 maart
Tegels eruit, planten erin!

In Helmond helpen we de inwoners om de stad steeds groener te maken, dankzij 
operatie Steenbreek. Bij operatie Steenbreek vervangen inwoners tegels uit hun 
tuinen voor planten en struiken om hun tuin groener te maken. De gemeente 
helpt inwoners hierbij en stelt gratis plantjes, aarde en het advies van hoveniers 
beschikbaar. 

12 maart operatie Steenbreek in heel Helmond
Na twee succesvolle edities vindt zaterdag 12 maart weer een Operatie 
Steenbreek plaats! Die vindt deze keer in heel Helmond plaats, waardoor 
álle Helmonders aan deze actiedag kunnen meedoen. Dé kans om uw tuin 
groener en uw wijk een stukje mooier te maken. Lever uw stoeptegels in en 
ontvang daarvoor tuinplantjes en tuinaarde. Op drie locaties in de stad staan 
inleverdepots. Hier kunt u tot 5 m2 tuintegels inleveren en tuinplantjes ophalen. 
Ook is er een hovenier aanwezig voor gratis advies. 

De inleverdepots staan op de volgende locaties:
• Binnenstad: Heistraat (bij het parkeerterrein Lidl)
• Helmond-Oost: Azalealaan (tegenover de Jumbo)
• Brandevoort: kruispunt Herenlaan en Lauwerstraat

Aanmelden om mee te doen
U kunt zich alleen of samen met uw buren aanmelden. Stuur vóór 5 maart een 
email naar steenbreek@helmond.nl en zet daarin:
• Straatnaam en de huisnummers die meedoen.
• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in uw straat 
• Per adres: komen de planten vooral in de zon of vooral in de schaduw te staan?

Heeft u advies nodig? U kunt zich laten adviseren door onze hoveniers! Vermeld 
dit dan bij uw aanmelding. 

Waarom een groene tuin? 
Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenbuien, extreme hitte en 
langere periodes van droogte. Dit veroorzaakt vaak overlast: straten of kelders 
lopen onder water en de temperatuur in de stad loopt hoog op. Door tegels in 
tuinen te vervangen door groen komt er meer ruimte voor de natuur, kan het 
regenwater beter in de bodem zakken en worden riolen minder belast. Het 
trekt meer dieren aan, zoals vogels en bijen, de temperatuur in de zomer is 
aangenamer en er is minder fijnstof. Mensen voelen zich prettiger en gezonder. 

Hopelijk zien we u op zaterdag 12 maart!
Lever tussen 9:00 en 15:00 uur uw stoeptegels (tot 5 m²) en geel zand in bij één 
van de drie depots. Kijk voor meer informatie op de website 
www.allelichtenopgroen.nl.

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
carnaval 
De gemeente is op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart gesloten en 
telefonisch niet bereikbaar. Vanwege de sluiting op maandag 28 februari is 
de avondopenstelling van de Stadswinkel daarom verplaatst naar woensdag 
2 maart (open van 09.00 tot 19.00 uur). Maak alvast een afspraak voor na 
de carnaval via www.helmond.nl/afspraak. Op deze pagina ziet u ook welke 
producten u online aan kan vragen zonder afspraak. 

Ophalen van afval 
Het afval wordt op 28 februari en 1 maart gewoon opgehaald. Ook de 
Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere openingstijden, 
namelijk: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 08.30 tot 
16.00 uur. Bij de milieustraat kunt u alleen op afspraak terecht. Maak uw afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. Voor meer informatie over de ophaaldagen 
van het afval in uw straat ga naar de website www.deafvalapp.nl of download 
‘DeAfvalapp’ in de Google Play Store of de App Store.

Melding doorgeven
Wilt u een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de weg, losliggende 
stoeptegels of kapotte straatverlichting? Dat kan via www.helmond.nl/melding.

• 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
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Burgemeester en wethouders van Helmond 24 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.

• 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

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

Ganzewinkel 10 31-12-2021 verbouwing woonhuis  6626575

Statenlaan 146 t/m 172 23-12-2021 oprichten 36 koop- en 9 huurwoningen  6542511

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

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

Hulshoeve 1 08-02-2022 plaatsen tuinhuis en erfafscheiding 6639035

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

Markt 56 - Markt,  16-02-2022     voorjaarskermis Helmond 2022-00043

Marktstraat en Ameidewal  (19-3 t/m 27-3-2022) 

Havenweg 4 -  16-02-2022     Carnaval 2022, van 25-2 t/m 3-3-2022 2022-00044

Helmond Centrum 

Overloop 1 -  16-02-2022     Jubileumweekend Winkelcentrum 2022-00045 

Winkelcentrum Brouwhorst  Brouwhorst 

Steenweg 1  17-02-2022     Carnaval Helmond 2022 Keiebijters,  2022-00048

  26-2 t/m 27-2-2022 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

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

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Wiśniewski, K.P.  20-06-1979

Chebbai, S.  23-07-1993

Mokadim, J.S.  30-07-2021

Jedynak, D.B.  14-11-1961

Esch van, T.  11-07-2003

Smits, H.H.J.  10-09-1987

Dabrowski, M.  16-03-2000

Jarmula-Ploszynska, M.Z.  10-06-1952

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

Karwan, H.M.  02-11-1988

Pijnenborgh, R.A.H.  11-12-1978

Eemeren van, T.W.H.  24-09-1991

Guarmazi, M.L.  29-04-1975

Szumylo, J.  13-03-1998

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. 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Stadsbrouwerij De Deftige Aap Markt 12-14 Het distilleren van alcohol.

Unico Metals Gerstdijk 22 Het starten van een bedrijf voor het 

scheiden en sorteren van metaalafval

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Klaproosstraat tegenover 2a (VKB 2203)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met mevr. N. Nobel tel. 14-0492.

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

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:

1. Rijpelberg – Brouwhuis – Nemelaerhof. Het plan maakt de realisatie van maximaal 41 

 grondgebonden woningen mogelijk. Het bestaande tenniscomplex zal worden gesloopt. 

2.  Mierlo-Hout – De Hoefkens. Dit plan betreft de realisatie van 29 grondgebonden woningen. 

 De huidige bebouwing van een bestaand bedrijf wordt gesloopt.

3.  Centrum III – De Waart Zuidrand. Het plan maakt de ontwikkeling van 104 

 appartementen mogelijk in twee gebouwen op de locatie van de voormalige City Sporthal 

 aan de Watermolenwal. Eén appartementengebouw wordt gerealiseerd op de bestaande 

 parkeergarage. Het tweede appartementengebouw wordt gerealiseerd aan de voorzijde van

  de parkeergarage op de locatie van het huidige maaiveld parkeerterrein.

4. Parapluplan waterberging. Voor het gehele grondgebied van Helmond wordt een 

 zogenaamd parapluplan opgesteld, wat als het ware over alle geldende 

 bestemmingsplannen heen valt. Er worden voor bouwplannen voorwaarden gesteld aan het 

 aanleggen van voldoende waterberging om wateroverlast bij hevige regenbuien te 

 voorkomen.

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

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

ligt. Dit maken we bekend via het Gemeenteblad, weekblad De Loop en op www.helmond.nl. 

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

over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Kennisgeving Wet milieubeheer (1)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 17 december 

2021 een verzoek hebben ontvangen van Unico Metals, Gerstdijk 22 in Helmond om 

maatwerkvoorschriften te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het 

gaat om maatwerkvoorschriften voor het onderdeel geluid.

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning 

ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken van MTRC (het bedrijf 

voorheen gevestigd op de Vossenbeemd 47 in Helmond). 

Inzage 

De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 25 februari 

2022 tot en met 7 april 2022 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690369) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen over de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690369).

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.
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Ik ben 4 jaar gemeenteraadslid ge-
weest. Leerzaam, maar niet altijd leuk. 
Je gaat niet in de raad om vrienden te 
maken. Zeker niet als je een (web)log 
schrijft. Het commentaar is vaak op de 
persoon en onder de gordel. Het pluche 
- onderdeel uitmaken van de bestuurlij-
ke macht – is voor sommige raadsleden 
misschien aantrekkelijk. Maar niet voor 
mij. Ik doe het, omdat ik een pragma-
tische idealist ben. Niet lullen, maar 
poetsen, zeg maar.

En voor alle duidelijkheid. Ik ben voor 
een Helmonds politiek debat. Prima 
om van mening te verschillen, maar het 
debat gaat steeds minder over feiten en 
steeds meer over meningen. En die me-
ningen zijn soms gewoon uit de lucht 
gegrepen. Neem immigratie. Dit zou 
een links thema zijn. Maar de eerste 
‘wervingsverdragen’ met Italië, Spanje 
en daarna met Marokko en Turkije, zijn 
getekend door rechtse kabinetten. Dat 
van De Quay en Marijnen. Er waren 
150.000 arbeiders nodig voor de eco-
nomische groei van Nederland.

En het klimaat? Is dat een links the-
ma? Het zijn wetenschappers die sig-
nalen afgeven. Dat de wereld aan het 

opwarmen is en de zeespiegel stijgt. 
Dat fijnstof door industrie en intensie-
ve veeteelt een bedreiging zijn voor de 
volksgezondheid. Dat de biodiversiteit 
afneemt. Ook het klimaat is geen links 
thema. Net als immigratie zijn de kli-
maatproblemen het resultaat van het 
ongelofelijke geloof van rechts in de 
groei van de economie.

Overigens niks mis met groei. Maar de 
huidige economische groei is scheef. Er 
is een flinke snoeibeurt nodig voor meer 
evenwichtig tussen kansrijken en kans-
armen en individuele vrijheid versus 
collectieve verantwoordelijkheid. Over 
individuele vrijheid gesproken. De rijk-
ste man ter wereld, Jeff Besos, laat in 
Nederland het grootste jacht ter wereld 
bouwen en betaalt voor de demontage 
van een historische Rotterdamse brug 
om de zee te bereiken.
Hoe scheef wil je het hebben? Het jacht 
kost 500 miljoen; evenveel als de voor-
genomen bezuiniging op de jeugdzorg. 
Wat links betreft, is het tijd dat ook de 
kansrijken de scheve groei van de eco-
nomie voelen. Daar zijn heel eenvoudi-
ge instrumenten voor: belasting op ver-
mogen en echte prijzen voor producten, 
inclusief de schade aan mens en milieu. 

Dat zijn linkse voorstellen, waar u het 
niet mee eens mag zijn. Gelukkig was 
er in de eerste kamer wel brede steun 
voor een motie, die met behulp van 
onze wethouder Cathalijne Dortmans 
is opgesteld, om de bezuinigingen in 
de jeugdzorg terug te draaien. Een Hel-
mondse bijdrage tegen verdere scheef-
groei van kansarme jeugd.

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Meulenbroek: snoei op scheefgroei
Ik ben 4 jaar gemeenteraadslid geweest. Leerzaam, maar niet altijd 

leuk. Je gaat niet in de raad om vrienden te maken. Zeker niet als 
je een (web)log schrijft. Het commentaar is vaak op de persoon en 

onder de gordel. Het pluche - onderdeel uitmaken van de bestuurlijke 
macht – is voor sommige raadsleden misschien aantrekkelijk. Maar 

niet voor mij. Ik doe het, omdat ik een pragmatische idealist ben. Niet 
lullen, maar poetsen, zeg maar.

De schenking is een blijk van waarde-
ring voor de inzet van de sportschool 
om de jeugd te stimuleren om te spor-
ten en ze daarbij een stabiele en veilige 
leeromgeving te bieden. Vaak omdat de 
kinderen het thuis niet breed hebben. 
Aziz Mansouri wil ook voorkomen dat ze 
op straat rondhangen en kattenkwaad 
of erger uithalen. 

Voor te veel van deze kinderen die bij 
de school sporten, is het lastig om de 
benodigde sportspullen aan te kopen. 
Verschillende kinderen krijgen via bij-
voorbeeld Stichting Leergeld  een ge-
deeltelijke bijdrage in de contributie en 
materialen. Maar niet allemaal en niet 
alles wordt vergoed. En als ouders het 
niet breed hebben, zijn bokshandschoe-
nen vaak te duur om zelf aan te schaf-
fen. Dan moeten te veel kinderen op 
elkaar wachten, omdat er niet genoeg 
bokshandschoenen aanwezig zijn.

De PvdA Helmond onder leiding van 
lijstrekker Annegien Wijnands vindt het 
belangrijk dat ieder kind mee kan doen. 

“We waarderen de inzet van Mansouri 
gym en willen op deze wijze aandacht 
vragen voor kinderen die in armoede 
opgroeien.” Hassana Kadaoui valt haar 
bij: “Sporten en actief bewegen is voor 
deze kinderen erg belangrijk. Het is niet 
alleen goed voor hun gezondheid, maar 
ze leren ook goede omgangsregels.” Als 
bestuurslid en trainer van Mansouri 
volgt ze de kinderen op de voet.

Aziz Mansouri was erg blij met de gift, 
maar zeker ook voor de waardering en 
het respect voor het werk dat zijn team 
voor deze jongeren verrichten. “Met 
deze geweldige fijne gift kunnen nu 
zeker weer een groot aantal kinderen 
gelijktijdig meedoen met de trainingen.”

Mansouri gym ontvangt 
bokshandschoenen van de 

PvdA Helmond 

Aziz Mansouri ontvangt in dankbaarheid de bokshandschoenen uit handen van 
Annegien Wijnands en Hassana Kadaoui F PvdA Helmond

HELMOND PvdA Helmond schenkt bokshandschoenen als 
blijk van waardering voor het goede werk van Mansouri gym. 

Tijdens een bezoek aan zijn sportschool aan het Binderseind 71 
in Helmond overhandigde Annegien Wijnands (lijsttrekker) en 
Hassana Kadaoui (sterke nr. 3) een partij bokshandschoenen 

aan eigenaar Aziz Mansouri.

PVDA HELMOND

Wat is de Stemhulp?
De Stemhulp is een online middel dat jou helpt bij het oriënteren op de stand-
punten van de politieke partijen die meedoen aan de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Zo kom je erachter welk politieke partij bij jou past! De 
gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart 2022.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen, stemlocaties en meer vind je via: 
www.helmond.nl/verkiezingen.

Start Stemhulp gemeenteraads-
verkiezingen Helmond 2022

HELMOND Via de website www.helmond.nl/
verkiezingen is vanaf nu de Stemhulp voor de 

gemeenteraadsverkiezingen online beschikbaar.

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

Het hoofddoel van ons buurtcafé blijft 
hetzelfde: de politiek laagdrempelig met 
de Hellemonders te bespreken. 

Niet alleen met leden, maar ook met 
de geïnteresseerde inwoners van Hel-
mond. Meepraten? Meedenken? Vra-

gen stellen? Je hart luchten? Het kan 
allemaal bij dit buurtcafé in Helmond 
Noord. We hebben het vooral over het 
laatste politieke nieuws in Helmond. 
Zo gaan we het zeker hebben over het 
groenonderhoud en de vele bouwplan-
nen in de wijk. Daarnaast zullen we kort 
ingaan op ons verkiezingsprogramma 
en gaan we nieuwe gezichten van onze 
kandidatenlijst presenteren. 
Uiteraard is er eerst en vooral ook ge-
legenheid om de input van vanuit de 
inwoners te bespreken. Louis van de 
Werff van Haw Ut Hellemonds zal de 
avond ludiek afsluiten. Aanvang om 
20.00 uur, deelname uiteraard gratis en 
de koffie staat klaar!

Buurtcafé Helder Helmond 2 maart 
HELMOND-NOORD Woensdag 2 maart 2022 wordt weer het ‘Buurtcafé Helder Helmond’ 

gehouden. Gelukkig laten de maatregelen het weer toe om elkaar fysiek te ontmoeten. Ditmaal 
zal het gehouden worden in Helmond-Noord in wijkcentrum de Boerderij aan de Harmoniestraat 

105. Er is een live-verbinding voor de mensen die dit digitaal willen volgen. 
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Wilt u meer financiële armslag?
Geniet op uw oudedag van het geld uit de (over)waarde van uw woning!
Uw woning is geld waard. Dat is niets nieuws. Maar wist u dat u op uw oudedag deze waarde vrij een-
voudig kunt verzilveren om er optimaal van te kunnen genieten? Als u AOW ontvangt en er op uw 
woning weinig of geen hypotheeklast meer rust, kunt u een deel van de overwaarde opnemen 
tegen een vast rentetarief en vrij besteden. Een nieuwe auto. Een ruimer leefbudget om leuke din-
gen te doen. Een aanvulling op uw pensioenuitkering. Of een schenking aan uw kinderen voor bij-
voorbeeld een verbouwing of de aankoop van een nieuwe woning, zodat er straks minder successie-
recht hoeft te worden betaald over uw vermogen. Natuurlijk mits een en ander past binnen uw in-
komsten van AOW en eventueel uw pensioen om de renteaossing te kunnen voldoen. 

De rentevoet die geldt bij afsluiting van deze overwaardehypotheek wijzigt niet meer. Wanneer de 
woning uiteindelijk wordt verkocht, wordt de hypotheekschuld die er dan nog op rust afgelost uit de 
overwaarde. Als er iets overblijft kunt u dat verdelen of natuurlijk ook zelf gebruiken. Deze nieuwe 
hypotheekvorm voor ouderen kan ongeacht uw leeftijd worden afgesloten. U hoeft over het vermo-
gen uit de overwaarde geen vermogensbelasting te betalen omdat er een hypotheekschuld tegen-
over staat, waar u echter geen rente-aftrek van geniet omdat het voor consumptief gebruik is. 

Wilt u meer financiële armslag? Lekker leven en daarvoor meer geld ter beschikking hebben? 
U bent op een leeftijd om volledig te kunnen genieten zonder financiële zorgen. Neem contact 
met ons op voor het maken van een afspraak. We nemen dan graag in alle rust de mogelijk-
heden en kosten met u door. 

De Hypotheker Helmond. 
Zuid Koninginnewal 37, 5701 NS Helmond
Telefoon: 0492 550 655

STEM LIJST 6

Website: www.50pluspartij.nl/helmond           Email:info@50plushelmond.nl 
Facebook:   50PLUS Helmond                              Twitter: @50plushelmond 
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6. Jan Hendriks
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dichtbij en betrokken

• Voor een leefbare stad voor senioren 
• Voor veiligheid en goede zorg

• Voor een echt centrum

Red onze AOW! Geen ontkoppeling AOW.
Teken de petitie op WWW.REDONZEAOW.NL

info@50plushelmond.nl 50PLUSHelmond @50PLUS Helmond

In een vooruitblik op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart 2022 spraken wij met onze 
oud-wethouder Simons Prinsen. 

Simon is al 50 jaar lid van de PvdA. 
Van 1990 tot 2002 was hij wethouder in 
Helmond van vooral Maatschappelijke 
Dienstverlening, Sociale Zaken, Cultuur 
en Onderwijs. De rode draad in werk en 
politiek is zijn strijd voor gelijke kansen 
voor iedereen. En dat begint altijd bij kin-
deren en jongeren. Simon volgt de lokale 
politiek nog volop en heeft nog steeds 
een uitgesproken mening over diverse 
lokale zaken.

“In de periode dat ik wethouder was, was 
mijn speerpunt aansluiting te vinden bij 
de leefwereld van jongeren en de buurt 
waarin ze opgroeiden. Ik bouwde daar  
jongerenaccommodaties, zoals Plato, 
Jovic, het verbouwde Badhuis en het 
Tienerhuis, met jongerenwerkers die van 

daaruit actief aan de slag gingen met de 
jeugd. Veel van die voorzieningen zijn 
door colleges na 2010 ontmanteld. 
De PvdA heeft een belangrijke taak om 
het accent weer echt op jeugdbeleid te 
leggen.
Toen ik aantrad als wethouder Cultuur, 
was Cultuur nog  een stiefkindje.  Ik heb 
aan de basis gestaan van het Filmhuis 
en Kunstencentrum. Voorzieningen, die 
mooi zijn uitgegroeid tot nu de Cacaofa-
briek en het Kunstkwartier. Daar mag de 
stads trots op zijn! 
De PvdA heeft nu een belangrijke op-
dracht om te zoeken naar initiatieven om 
landelijke politieke en administratieve 
blunders, zoals de Toeslagenaffaire, te 
verzachten. In het bijzonder voor de jon-
ge mensen die hierdoor het hardst ge-
raakt zijn. We laten niemand links liggen.”

Simon Prinsen:  

Een leven lang
vóór gelijke 
kansen 
voor iedereen!

PVDA HELMOND

Daarom stem ik 
PvdA,

Doe jij mee!
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Ik werk met de ondernemende mens. 
Ik maak je fit en vitaal, zowel fysiek als 
mentaal. Rust in je hoofd. Energie aan 
het einde van de dag. Effectief en pro-
ductief overdag, waardevol in relaties. 

Ik heb ruim 11 jaar als fysiotherapeut 
gewerkt, mijn kennis op gebied van 
het bewegingsapparaat en fysiologie is 
een waardevolle tool. Daarnaast ben 
ik docent geweest, als laatste op een 
post-HBO opleidingsinstituut, hierdoor 
heb ik inzicht in het begeleiden van het 
individu en begrijp ik sneller wat jij no-
dig hebt. Tegenwoordig kun je als je aan 
zelfontwikkeling denkt niet meer om 
een coach heen. Ik coach jou en om mij-
zelf hierin te blijven ontwikkelen, word 
ook ik gecoacht. 

Ik ben de stok achter de deur, iemand 
die weet wat er zoal kan spelen in busi-
ness en privé. Elk plan is bij mij op maat 
gemaakt. Fysieke trainingen in de sport-
school worden door mij begeleid, zodat 
de uitvoering goed is en blijft. Je hoeft 
zelf even niet na te denken of op te zoe-
ken hoe het moet. Een voedingsadvies 
zodat je gewicht op peil komt en je ster-
ker en fitter wordt. Je weet best wat je 
eigenlijk zou moeten laten staan, maar 

wat nu de betere keuzes voor jou zijn, 
daar kan je best een beetje in geholpen 
worden. Leefstijladvies zodat er weer 
rust ontstaat, in je hoofd. 
Wil je weten wat ik voor jou kan beteke-

nen, neem contact op. Je kunt bellen, 
een bericht sturen of mailen. Ik plan 
altijd een vrijblijvend kennismakings-
gesprek in en wanneer er een match is 
volgt een uitgebreide intake.

MIR-I-AM-STRONG
Herken je dat je altijd ‘aan’ staat? Ben jij continu bezig met het volgende en heb je het idee dat 

je altijd sneller denkt dan anderen? Ben jij verantwoordelijk voor veel zaken en merk je dat jouw 
gezondheid langzaam naar de achtergrond is verschoven? 

Iedereen wil graag 50PLUS worden. 
Dat betekent dat je al op tijd moet na-
denken over pensioen en AOW. Maar 
ook over onder andere wonen, zorg, 
mobiliteit in die tweede levensfase. 
Het gaat dus niet over opa en oma, 
maar over jezelf op latere leeftijd.
Jongeren die nadenken over hun 
tweede levensfase zullen hun actu-
ele vraagstukken niet verwaarlozen. 
50-plussers die hun eigen specifieke 
vraagstukken goed kennen, zullen de 
belangen van hun kinderen en klein-
kinderen ook steeds voor ogen hou-
den. Vanuit die dubbele optiek kijken 
wij naar de wereld. De belangen van 
alle generaties zijn daarom in goede 
handen bij 50PLUS. De tweedeling 
in de samenleving gaat niet alleen 
naar verschillen, maar ook naar kan-
sen. Ouderen kunnen hun inkomen 
niet meer sturen en hebben vaker 
gezondheidsproblemen. Vergeleken 
met jongeren en werkenden zijn zij 
dus vaak afhankelijker. Voor hen wil 
50PLUS een strijdbare en solidaire 
kameraad zijn. Door dik en dun. Dat 
is onze belangrijkste taak.

50PLUS is kansrijk. Hoe wrang het 
ook klinkt: de voorgenomen ontkop-
peling van AOW en minimumloon, 
dat onzalige idee van Rutte IV, drijft 
mensen naar 50PLUS. Er zijn in 
Nederland veel senioren en gepen-
sioneerden, die het gevoel krijgen dat 
hun belangen niet veilig zijn. Die men-
sen kijken rond waar wel aandacht is 
voor hen. Je ziet meteen de partij in 
het periodiek verkiezingsonderzoek 
stijgen. We moeten als politici en ook 
als 50PLUSsers eendrachtig werken 
om het vertrouwen te krijgen en hou-
den van de mensen voor wie wij het 
willen doen. 50PLUS roept daarom 
jongeren en senioren op om met ons 
mee te doen en in stad en land, om 
zich politiek in te spannen voor een 
verzorgde tweede levensfase. We 
kunnen veel verschillende talenten 
gebruiken. 50PLUS is niet de partij 
van gister, maar van morgen!

50PLUS is een partij voor mensen van elke leeftijd. Wij 
zijn een partij die een scherp oog heeft voor de tweede 

levensfase. De fase vanaf ruwweg 50+. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de mensen die al 50+ zijn. Dat is ook 

belangrijk voor jongeren.

Waar staat 50PLUS voor?

16. Rob Scheepers
Accountmanager PIF isolatie 
en tonproater

“ Als tonproater heb ik in iedere wijk 
laten horen dat ik kan kletsen. 
Bij plan! wordt er geluisterd naar 
uw ideeën, om beleid te kunnen 
maken waar u wat aan heeft. 
Daar zet ik me graag voor in!”

1. Sacha van Lierop
Raadslid, ondernemer, deeltijd 
medewerker Alliance Automotive

“ Out-of-the-box denken over 
betaalbare woningen, openbaar 
vervoer en leefbaarheid. En een 
eigen budget voor iedere wijk 
zodat inwoners zelf hun omgeving 
kunnen verbeteren.”

5. Sherman Doesburg
Ondernemer in media en sport

“ De mensen kennen mij als een 
doener, ik denk en onderneem 
Helmond breed. Alle culturen 
zullen plek krijgen in mijn 
haalbare plannen.”

2. Ine Warmerdam
Commissielid, zorgadviseur, 
vrijwilliger LEV en Rode Kruis

“ Helmond kent forse uitdagingen, 
waar wij jou graag bij betrekken. 
Ik zet mij in voor resultaatgerichte 
politiek waarbij samen keuzes 
maken en samenwerking in het 
belang is van alle Helmonders.”

3. Niels van den Hoven
Senior inkoper Verasol

“ Inzetten voor leefbare wijken, 
versterken van wegen en open-
baar vervoer. Daarnaast is het 
verkleinen van de kloof tussen 
arm en rijk een belangrijk thema 
en moeten we Helmond leefbaar 
houden voor alle Helmonders.”

7. Brigh Bloemberg
Tattoo artist, creative

“ Ik ben zeer ervaringsdeskundig 
op het gebied van anders-zijn, 
nieuwe wegen en gelijkwaardig-
heid. Ik leerde hoe er voor ieder 
plek kan zijn in onze gemeen-
schap; jouw, mijn, ons leven... 
Samen krijgen we ‘t voor elkaar!”

4. Melina Swinkels
Medewerker Zorgboog

“ Ik sta voor een veilige woonom-
geving en wil dat iedereen de zorg 
krijgt die men nodig heeft waarbij 
deze dan natuurlijk ook nog be-
taalbaar blijft.”

8.  Franca van Dooren-
Ermens

Verzorgende Zorgboog en 
dagbesteding ‘Thuis bij Mientje’

“ Ouderenzorg gaat me na aan het 
hart. Ik wil me inzetten om de zorg 
snel en beter toegankelijker te ma-
ken, maar vooral ervoor te zorgen 
dat mensen de juiste zorg krijgen.”

1nr 5nr

7nr

4nr

2nr

3nr 8nr

16nr

Even voorstellen: voor en door Helmonders

Extra impuls voor wijk- 
sportaccommodaties.

Lik op stuk handhaven.
Meer BOA’s in de wijk.

Duidelijkheid over 
arbeidsmigratie.

Geen extra coff ee-
shops in Helmond.

Meer samenspraak bij 
de energietransities.

Vergoeding eigen 
risico voor minima.

Het openbaar vervoer 
beschikbaar houden.

Meer betaalbare huur- 
en/of koopwoningen.

Inclusiviteit: iedereen 
moet kunnen meedoen.

Meer inspraak; 
óók van jongeren.

Traverse ontzien 
d.m.v. een rondweg.

Betere communicatie 
naar de inwoners.

Om de leefbaarheid te bevorderen willen 
wij jaarlijks voor elke wijk een ton ofwel 

€100.000,- reserveren.

Het is aan de wijkbewoners 
om met elkaar te bepalen 

waar het geld aan wordt 
besteed: ‘maatwerk per 

wijk dóór de wijk’.

Aandachtspunten met inwoners opgesteld:

10
lijst

stem plan!
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5. Cindy Schouten
Armoede de wereld uit

6. Bert Valentijn
Werk en fatsoenlijk inkomen

10. Ruud van der Zanden
Leefbare wijken en buurten

9. Mijam van der Pijl
Vrijwilligerswerk stimuleren

1. Annegien Wijnands
Meedoen voor iedereen

3. Hassana Kadaoui
Gezond sporten en bewegen

8. Libbe Kooistra
Recht op goed wonen

4. Erik Bakker
Bescherm de kwetsbaren

2. Hans de Mare
Een groene en leefbare stad

7. Susan Verheij
Laaggeletterdheid bestrijden

We laten niemand 
links liggen

Stem PvdA! 
Stem lijst 9.
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De winnaar van de Voorleeswedstrijd 
van Helmond is Resa van Meer van Ba-
sisschool de Vendelier. Resa las voor uit 
‘Mees Kees op kamp’ van Miriam Olden-
have. Zij wist de jury met veel enthousi-
asme te boeien en het schoolreisje uit 
het verhaal tot leven te wekken. 

Een topper, die foutloos wist voor te 
lezen! In de spannende finale nam ze 
het op tegen Steyn Derksen van de Ko-
renaar en Mik van den Broek van Talen-
trijk. De voorleeswedstrijd was dit jaar 
helemaal online. 

Alle 19 Helmondse schoolkampioenen 
hadden vooraf een filmpje ingestuurd. 
De jury, die bestond uit directeur van de 
bibliotheek Robin Verleisdonk samen 

met de Leesmediacoaches Bettina Bus 
en Bea van Dijk, bekeek de ingestuur-
de voorleesfilmpjes van de school-
kampioenen. Zij kozen uit elk van de 3 
gemaakte poules een winnaar. Daarna 
was er een finale en werd Resa gekozen 
als winnaar. Zij is Voorleeskampioen 
2022 van de gemeente Helmond. De 
Voorleeskampioen is op haar school De 
Vendelier verrast met een bezoek van 
medewerkers van de Bibliotheek, ze 
ontving een oorkonde en cadeautje.
Op zaterdagmorgen 12 maart vindt 
de Brabantse halve finale van de Na-
tionale Voorleeswedstrijd voor groep 
7 - 8 plaats in Goirle. Meer dan zestig 
voorlezers gaan daar voorlezen uit hun 
favoriete boek en worden bekeken door 
een vakkundige jury. Resa zal daarbij 

Helmond vertegenwoordigen. De win-
naars van de halve finale gaan naar de 
Brabantse finale en uiteindelijk gaat de 
Brabantse Voorleeskampioen deelne-
men aan de landelijke finale op 25 mei 
2022. 

Over de Nationale Voorleeswedstrijd
De grootste leesbevorderingswedstrijd 
van Nederland vindt in 2022  voor de 
29e keer plaats. Heel veel kinderen uit 
groep 7 en 8 laten in de maanden de-
cember-februari hun voorleestalent 
zien en vooral horen tijdens de school-, 
lokale en regionale voorrondes van De 
Nationale Voorleeswedstrijd, een cam-
pagne van Stichting Lezen.
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
voorleeswedstrijd

Resa van Meer is Voorleeskampioen 2022. 
F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Resa van Meer is de Helmondse Voorleeskampioen 2022

HELMOND Op donderdag 
17 februari is de 

Voorleeskampioen van 
de gemeente Helmond 

bekendgemaakt. 

Tijdens deze cursus is er aandacht voor de taken van het waterschap, hoe be-
sluiten worden genomen en wat het inhoudt om bestuurslid te zijn. De cursus 
wordt gegeven in aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023.
Dijkgraaf Mario Jacobs: “De overstromingen van afgelopen zomer hebben 
maar weer eens laten zien hoe belangrijk het werk van het waterschap is. Als 
bestuurslid zie je erop toe dat het waterschap zijn taken op een goede ma-
nier uitvoert en beslis je over wat het waterschap doet. Of het nu gaat om 
wateroverlast of droogte. Door de klimaatopwarming is het steeds moeilijker 
om keuzes te maken. Om dit goed te blijven doen en ons te blijven ontwikkelen, 
willen we het bestuur versterken met nieuwe leden met nieuwe ideeën. Dus 
doe mee.”

Actief voor het waterschap
De gratis cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op 23 maart, 30 maart en 6 
april vanaf 19.00 uur op wisselende locaties in het werkgebied. Als fysieke 
bijeenkomsten niet toegestaan zijn vanwege de coronamaatregelen, dan zijn 
de bijeenkomsten online.

Tijdens de cursus zijn er ook ontmoetingen met mensen die nu actief zijn bin-
nen het waterschap, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen 
bestuur. Het wordt duidelijk of een rol als bestuurder bij de cursist past.
Informatie en aanmelding

Meer informatie of aanmelding voor deze gratis cursus kan vóór 14 maart 2022 
per mail via  waterschapsverkiezingen@aaenmaas.nl. Er is plaats voor  
30 geïnteresseerden.

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor 
zo’n 745.000 inwoners en bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. 
Dagelijks onderhouden en inspecteren wij dijken, zuiveren wij 300 miljoen li-
ter water en zorgen we voor veilig, voldoende en schoon water. Onze hoogste 
prioriteit is om bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van 
de inwoners in deze regio; aan een mooiere en betere leefomgeving. Nu en in 
de toekomst.

Zet jij jezelf op de lijst?
HELMOND/REGIO Waterschap Aa en Maas zoekt 

inwoners die interesse hebben om zich in te zetten voor 
droge voeten, schoon en voldoende water. Inwoners die 

politiek actief willen worden. Voor hen start op woensdag 
23 maart de gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’. 

Op zaterdag 26 februari wordt car-
naval in Keiestad afgetrapt met de 
bekendmaking van Prins Briek XLIX 
en Prins Briekske, de sleutelover-
dracht en het opgraven van de Kei. 
Dit programma start om 13.30 uur op 
het Mizunallen-plein. Diverse blaas-
kapellen treden daarbij op alsook 
Lamme Frans en de Lawineboys. Het 
programma duurt tot 17.11 uur.

Op zondag 27 februari start om 14.00 
uur het zangfestijn Hil Helmond Zingt 
op het Mizunallen-plein en duurt tot 
17.11 uur. Er kan meegezongen wor-
den onder de muzikale begeleiding 
van de Crazy Piano Men (Marcel Ste-
vens en Bram Bosmans), One2party 
(Bart Abels en Theo Smits) en zanger 
Rens. 

Op maandag en dinsdag gaat het vie-
ren gewoon door en kan er gedweild 
worden in Keiestad. De Keiebijters 
bieden dan geen programma. Kleur 
de stad, maak muziek en vier samen 
het feest in de Helmondse horeca, is 
de oproep van de Keiebijters.
 
Na de vorige persconferentie werden 
de Keiebijters min of meer gedwon-
gen om een streep te zetten door 
de carnavalsevenementen zoals zij 
die normaal gesproken voor de stad 
organiseren. Door de onverwacht 
versnelde versoepelingen ging niet 
alleen Nederland, maar ook de deur 
naar het vieren van carnaval weer 
open staan. In nauw overleg met de 
gemeente zijn de Keiebijters aan de 
slag gegaan met een mooi carnavals-
programma voor de Helmonders.

HELMOND Gezien de versoepelingen bieden de Keiebijters op 
zaterdag 26 en zondag 27 februari toch een carnavalsprogramma 

op het Mizunallen-plein voor Hoftempel West-Ende. 

Keiebijters organiseren 
toch carnaval

www.keiebijters.nl

Ik was onlangs in het 
wandelgebied ‘Berkendonkse 

plas’. Aan de ingang bij het 
houten bruggetje over de 

Oude Aa aan het fietspad, 
dat loopt van de Rijpelberg 

binnendoor naar Bakel, 
(noordzijde van de plas) ligt 

een vennetje dat volledig 
bedekt is met rode blauwalg 
(zie foto). Daar er veel wordt 
gewandeld ook met honden, 

lijkt mij een waarschuwing op 
zijn plaats.

Harry Kuypers

Ingezonden brief

Rode blauwalg Berkendonkse plas

Rode blauwalg in de Berkendonkse plas. F | Harry Kuypers.
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Door: Henk van Dijk

De dames zijn er in geslaagd om binnen 
de gestelde termijn, alles voor elkaar te 
krijgen. Soms kregen ze hulp van dames 
die vrijwillig ook even kwamen mee-
helpen, zoals de 2 raadsleden Jeanne 
Janssen en Nathalie Peijs die hun beste 
beentje voor zijn komen zetten. 

Een van de fijne bijkomstigheden van dit 
hele mooie project vinden de dames het 
sociale contact wat het met zich mee 
heeft gebracht. Ze kennen elkaar dan 
wel van de Soroptimistenclub, maar in-
tensiteit van met elkaar omgaan, is nu 

toch wel veel hoger geweest dan nor-
maal. Deze sociale contacten hebben ze 
allemaal als prettig ervaren, ondanks de 
speciale maatregelen ,die er waren door 
de corona. 

Weer een ander project…
Op de vraag of ze weer een ander project 
van een sociale sofabank zouden willen 
gaan doen, was het antwoord, dat het 
dan wel een heel goed doel zou moeten 
zijn, anders begonnen ze er niet meer 
aan. Aan deze social sofa zijn ze toch 
bijna drie maanden bezig geweest. Als 
de bank ingewassen is en alle scherpe 
randjes zijn glad gestreken door de op-

vulling, is het echt helemaal klaar. Het 
zal in de zaak van gastheer Roel Hans-
sen een stuk rustiger gaan worden, als 
de bank en de dames weer weg zijn.

Waar gaat hij naar toe…
Een grote vraag blijft er echter nog over: 
waar gaat de bank naartoe? Waar zal 
burgemeester Elly Blanksma op natio-
nale vrouwendag, 8 maart aanstaande, 
de onthulling doen plaats vinden? 
Het ambtenarenapparaat heeft drie 
maanden de tijd gehad, om hier over na 
te denken. Allemaal gaan ze er vanuit, 
dat het over een paar weken wel bekend 
zal zijn.

De puzzel van de Orange Social Sofa is gelegd

F | Henk van Dijk.

HELMOND De laatste stukjes zijn geplakt op de geweldig mooie Orange Social Sofa, die 
vervaardigd is door de dames van Soroptimistclub van Helmond Peelland. Het is een hels karwei 

geweest, die niet zonder slag of stoot geklaard werd. Af en toe vloeide er zelfs bloed uit de 
vingers, omdat men zich had gestoten of gesneden aan die scherpe randen van al die geknipte 

stukjes, die geplakt moesten worden. 

We trappen carnaval vrijdag 25 fe-
bruari af in onze hoftempel De Ge-
seldonk met het inmiddels welbeken-
de 5 Uurkes Vurraf met verschillende 
grote carnavalsartiesten. We gaan dit 
jaar door tot en met maandagavond. 
Omdat er maximaal 500 gasten naar 
binnen mogen, is een ticket nodig 
voor de avonden. De kaartverkoop 
gaat via www.helmondticket.nl.

De Kluppels hebben na de versoepe-
lingen niet stilgezeten. De vereniging 
heeft direct de handschoen opgepakt 
om een prachtig carnavalsprogram-
ma neer te zetten. Met succes! Want 
deze carnavalseditie is er een waar 
we allemaal naar uitgekeken heb-
ben, waar al heel lang naar verlangd 
wordt. En samen gaan we er een on-
vergetelijke carnaval van maken, met 
ons motto: ‘Wai zien ut wel zitte!’.

Vrijdagavond 25 februari:
We trappen carnaval 2022 vrijdag-
avond om 18.00 uur af met Vijf Uur-
kes Vurraf (zaal open om 17.00 uur). 
Met optredens van Vieze Jack, Wil-
bert Pigmans, Kafke, Schorre Chef & 
MC Vals en de feestdj’s Mafja. Eind-
tijd: 23.00 uur. Entree: 6,50 euro, in-
clusief twee consumpties. Max. 500 
gasten, vol = vol.

Zaterdag 26 februari:
Kindermiddag: De eerste carnavals-
middag met De Klein Houtse Klup-
pelkes. Er zijn spelletjes, kinderen 
kunnen zich laten schminken en er is 
popcorn. De middag start om 14.00 
uur. Eindtijd: 18.00 uur. Voor de kin-
dermiddagen is het vrije entree. Max. 
500 gasten, vol = vol. 

Carnavalsavond: De band Noah en 
dj Sven. Begintijd: 20.00 uur. Eind-
tijd: 01.00 uur. Entree: 6,50 euro, in-

clusief twee consumpties. Max. 500 
gasten, vol = vol.

Zondag 27 februari:
Kindermiddag: Carnavalsmiddag met 
De Klein Houtse Kluppelkes. Er zijn 
spelletjes, kinderen kunnen zich la-
ten schminken en er is popcorn. De 
middag start om 14.00 uur. Eindtijd: 
18.00 uur. Voor de kindermiddagen 
is het vrije entree. Max. 500 gasten, 
vol = vol. 

Carnavalsavond: met dj Dominic 
Graat. Begintijd: 20.00 uur. Eindtijd: 
01.00 uur. Entree: 6,50 euro, inclu-
sief twee consumpties. Max. 500 
gasten, vol = vol.

Maandag 28 februari:
Kindermiddag: Carnavalsmiddag met 
De Klein Houtse Kluppelkes. Er zijn 
spelletjes, kinderen kunnen zich la-
ten schminken en er is popcorn. De 
middag start om 14.00 uur. Eindtijd: 
18.00 uur. Voor de kindermiddagen 
is het vrije entree. Max. 500 gasten, 
vol = vol. 

Carnavalsavond: band Anderkovver 
en dj Dominic Graat. Begintijd: 20.00 
uur. Eindtijd: 01.00 uur. Entree: 6,50 
euro, inclusief twee consumpties. 
Max. 500 gasten, vol = vol.

Omdat we nog steeds gebonden zijn 
aan een aantal coronamaatregelen, 
geldt: maximaal 500 bezoekers per 
dagdeel. Om het aantal gasten on-
der de 500 te houden, is er voor het 
avondprogramma een kaartverkoop 
vooraf. Deze kaartjes kosten 6.50 
euro per persoon (inclusief service-
kosten en twee consumptiebonnen 
bij binnenkomst). De kaartverkoop 
gaat via www.helmondticket.nl. 
Op = op en vol = vol!

Toch bomvol carnavalsprogramma 
bij De Kluppels: ‘Wai zien ut wel zitte!’

MIERLO-HOUT Wij gaan carnavallen! Nu de regering de 
coronamaatregelen flink versoepeld heeft, hebben De Kluppels 

besloten toch met een carnavalsprogramma te komen. 

Rotary club Helmond regio organiseert in samenwerking met Rooijakkers Party & Events:

Drakenbootfestival Helmond

Het Drakenbootfestival van 2019. F | Wim van den Broek.

BINNENSTAD Nog even geduld, maar het gaat er echt van komen! Op 3, 4 en 5 juni 2022 gaan 
na twee jaar de draken weer los op het Helmonds kanaal. Op zaterdag zijn het de bedrijven die 
gaan strijden om de titel. Zondag wordt weer een gezellige familiedag waar de (buurt)verenigin-

gen het tegen elkaar op kunnen nemen.

Nieuw is vrijdagavond. Dan zal er op 
het terrein, het havenpark oftewel Bur-
gemeester Geukerspark, een heuse 
sing-along plaatsvinden. Een gezellige 
meezingavond waar, vanaf een groot 
podium met catwalk, Helmondse muzi-
kanten jullie gegarandeerd zover krijgen 
dat je zaterdag schor bent. De teksten 
hoef je niet uit je hoofd te leren, want er 
staat een levensgroot scherm. Natuur-
lijk met volop bier om de stem te smeren 
en de nodige hapjes. Want zeg nou zelf, 
wie heeft er na bier niet zin in een lekker 
frietje?

Natuurlijk wordt de zaterdagavond ook 
ingevuld met live muziek. Na de races 
wordt op het festivalterrein en op het 

podium live Motown- en Pop Throug-
hout The Years-muziek gespeeld. Lek-
ker dansen, een drankje en een snack. 
Wat wil een mens nog meer.

Zondag wordt een gezellige familiedag. 
Activiteiten voor de kinderen, zodat ma 
of pa rustig aan het kanaal kan zitten 
met een drankje en kijken hoe man- of 
vrouwlief zich aan het uitsloven is. 

Als je met een team wil gaan racen dan 
kun je inschrijven voor een reservering 
via dit mailadres:
Zaterdag: verkoopzaterdag@draken-
bootfestivalhelmond.nl
Zondag: verkoopzondag@draken-
bootfestivalhelmond.nl

Heb je zin om als vrijwilliger deelgenoot 
te zijn van dit fantastisch evenement. 
Dan kun je aanmelden via dit mailadres: 
vrijwilligers@drakenboothelmond.nl.

Tijdens het organiseren begint het bij 
ons alweer flink te kriebelen. EINDE-
LIJK!

De organisatie.

Wil je meer informatie dan kun je con-
tact opnemen met Wim van der Linden: 
06 - 20 59 52 39.

www.drakenbootfestivalhelmond.nl
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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Alvast veel shopplezier.

H E L M O N DShopping.

Op De Engelseweg vindt u alles 
op het gebied van wonen, koken, tafelen, 

huishouden, accessoires en interieur. 
Van hobby en vrije tijd, tot alles op het gebied 

van auto en tuin. We hebben het allemaal.

Kom langs en shop net als vanouds!

Ben je in Helmond op het juist adres.

Ook tijdens
carnaval!
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Eerste Van Gogh-wandelroute in Van Gogh Nationaal Park geopend
Wandelen door het landschap van De aardappeleters

NUENEN De eerste Van Gogh-wandelroute in het Van 
Gogh Nationaal Park is geopend bij museum Vincentre in 

Nuenen. De nieuwe wandelroute (10 km) in Nuenen dompelt 
wandelaars onder in het landschap zoals Vincent van Gogh 
dat ooit zag. De route is de eerste in een reeks wandelingen 
die VisitBrabant Routebureau ontwikkelt in het Van Gogh 

Nationaal Park, dat in Brabant gestalte krijgt. Later dit jaar 
volgen Van Gogh-wandelroutes rondom Helvoirt, Tilburg, 

Zundert en Etten-Leur. 

Vincent van Gogh woonde van 
december 1883 tot november 1885 
in Nuenen. Hij maakte er vele lange 
wandelingen, waarbij hij zich liet 
inspireren door het landschap en de 
hardwerkende bevolking. De nieuwe 
wandelroute verbindt het Van Gogh-
erfgoed in de kern van Nuenen direct 
met het landschap van Van Gogh 
Nationaal Park. De wandelroute start 
bij museum Vincentre in Nuenen, waar 
het officiële routepaneel is onthuld door 
Anneke Boezeman, directeur regie Van 
Gogh Nationaal Park, Heleen Huisjes, 
directeur VisitBrabant en Frank van den 
Eijnden, directeur Van Gogh Brabant 
en operationeel directeur Van Gogh 
Nationaal Park.  

Wandelen over onverharde paden
Vanuit het centrum voert de route 
langs enkele bijzondere Van Gogh 
Monumenten en over het terrein waar 
Vincent zijn eerste meesterwerk, ‘De 
aardappeleters’, schilderde. De bezoeker 
wandelt vooral over onverharde paden 
en wordt meegenomen in de natuur 
zoals Vincent van Gogh haar zag: 
populierenlandschappen, beekdalen, 
broekbossen en akkers wisselen elkaar 
af. Het is een gevarieerd tracé in het 
door Vincent zo geliefde boerenland en 
het natuurgebied Nuenens Broek waar 
Brabants Landschap zich inzet voor 
natuurbehoud.

Handige wandelkaart
De nieuwe wandelroute volgt 
grotendeels de wandelknooppunten 
en is te herkennen aan de schildjes 
met opschrift ‘Van Gogh Nationaal 
Park’, aangebracht op de bekende 
wandelknooppuntpaaltjes. Een 
papieren wandelkaart is verkrijgbaar 
bij Vincentre en in de webshop van 
VisitBrabant via webshop.visitbrabant.
com. De route is online te bekijken in 
het Nederlands, Engels en Duits op 
routesinbrabant.nl.

Onverharde paden
Later dit jaar worden nog vier Van 
Gogh-wandelroutes geopend in 
Zundert, Helvoirt, Tilburg en Etten-
Leur. Het is de start van een grote 
ambitie van Van Gogh Nationaal 
Park om in het gehele gebied 

meer onverharde wandelpaden te 
realiseren. Dit past in een breder 
programma voor duurzaam toerisme. 
Uitgangspunt is daarbij dat het voor 
bewoners en bezoekers in dit gebied 
aantrekkelijker moet worden om vanaf 
de ‘eigen’ voordeur te genieten van het 
landschap. Zo wordt de bezoekdruk 
gespreid en worden populaire en 
kwetsbare natuurgebieden ontzien. 

Met de Van Gogh-wandelroutes 
breidt VisitBrabant Routebureau 
zijn collectie hoogkwalitatieve 
belevingsroutes, opgebouwd rond 
Brabantse verhalen en thema’s, 
verder uit.    
Over Van Gogh Nationaal Park
Van Gogh Nationaal Park is 

een brede beweging van overheden, 
organisaties, instellingen, bedrijfsleven 
en toerisme in Brabant. Samen 
met inwoners en burgerinitiatieven 
bouwen zij aan het landschap van de 
toekomst, geïnspireerd door het lef en 
de verbeeldingskracht van Vincent van 
Gogh die hier opgroeide. Het Van Gogh 
Nationaal Park (vangoghnationalpark.
com) beslaat het landschappelijk 
gebied van twee grote bekensystemen 
in Brabant. In het westen de Mark 
en Aa of Weerijs en in het oosten 
de Dommel en Aa. Samen vormen 
zij het bekenlandschap van de 
Brabantse zandgronden, waar grote 
natuurgebieden en landschappen als 
De Loonse en Drunense Duinen, het 
Groene Woud en de Baronie deel van 
uitmaken.
 
Over VisitBrabant Routebureau
VisitBrabant Routebureau is, samen 
met haar partners, verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van alle 
knooppuntroutes in Noord-Brabant in 

opdracht van provincie en gemeenten. 
Daarnaast ontwikkelt VisitBrabant 
Routebureau (routesinbrabant.nl) 
nieuwe thematische belevingsroutes 
en zorgt zij voor de promotie van 
Brabant als dé routeprovincie van 
Nederland. VisitBrabant Routebureau 
is onderdeel van VisitBrabant, de 
marketingorganisatie van destinatie 
Noord-Brabant.
 
Over Van Gogh Brabant
Vincent van Gogh werd in 1853 geboren 
in Brabant, in het zuiden van Nederland. 
De Brabantse locaties waar hij heeft 
gewoond en gewerkt, hebben hun 
krachten gebundeld onder de naam Van 
Gogh Brabant (vangoghbrabant.com). 
Drie Van Gogh centers, 39 Van Gogh 
Monumenten en de collectie originele 
werken in Het Noordbrabants Museum 
vertellen zijn levensreis. Bezoekers leren 
Vincent van dichtbij kennen: van zijn 
kindertijd in Zundert, tot de start van zijn 
carrière in Etten, van tekenles in Tilburg 
tot zijn eerste meesterwerk in Nuenen.

Onthulling van het nieuwe routepaneel bij museum Vincentre in Nuenen. Van links naar rechts: Frank van den Eijnden, 
Heleen Huisjes en Anneke Boezeman. F | Frank van Delft.
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75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!

De depots lagen er immers vol mee na 
de oorlog. Hendrik Lammers reed regel-
matig in zijn wagentje van Helmond naar 
Amsterdam, op zoek naar bruikbare 
militaire spullen. Veel van deze kleding 
moest gerepareerd worden, waar  Hen-
driks echtgenote zich mee bezig hield. In 
een kamer op de 1e verdieping van zijn 
woonhuis op de Hoofdstraat in Mierlo-
Hout, startte Hendrik de USA Shop en 
verhandelde daar militaire kleding en 
goederen. 

Het werd een succes en vele werklieden 
gingen dagelijks de trap op naar het “win-
keltje” op de 1e etage.  Daarop besloot 
Hendrik een magazijn annex winkel te 
bouwen in de tuin achter zijn huis, bereik-
baar voor klanten via het pad direct naast 
de woning.  In de loop der jaren werd het 
assortiment uitgebreid met meer werk-
kleding als overalls en werkbroeken.

Eind jaren 60 kwam zoon Henk Lam-
mers in het bedrijf. Toen in 1973 op het 
aangrenzende perceel achter het maga-
zijn het pand van een toenmalig autobe-
drijf vrijkwam, besloot Henk dat over te 
nemen. Er was meer ruimte voor opslag 
en uitstalling en de klanten konden de 
winkel betreden via de nieuwe ingang 
aan de Kastanjehoutstraat.  Nog eens 15 
jaar later werd er een stuk aangebouwd 
en kreeg de USA Shop het uiterlijk welk 
heden ten dage nog altijd herkenbaar is..

In de legerdump-branche ontmoette 
Henk ook handelaren in kampeerartike-
len. De mensen waren zich steeds meer 
en meer vakanties gaan permitteren,  
voornamelijk kampeervakanties. Wat 
begon met weekendjes weg in de leger-
tentjes van na de oorlog, werden langere 
vakanties in eigen land en net over de 
grens en er kwam meer vraag naar de 

luxere bungalowtenten. Henk Lammers 
had de handelsgeest van zijn vader en 
breidde logischerwijze het assortiment 
uit met tenten en allerhande kampeer-
artikelen. De USA Shop werd een klein  
warenhuis, waar naast de toen nog altijd 
zeer populaire legerdump, van alles en 
nog wat te koop werd aangeboden. Het 
kamperen bracht vele buitenactiviteiten 
met zich mee, vooral het wandelen werd 
een terugkerend onderdeel van de ge-
zinsvakanties. Dus ook wandelschoenen 
werden toegevoegd aan het assortiment 
van de USA Shop, de winkel die een be-
grip werd in Helmond en omstreken.
Halverwege de negentiger jaren van de 
vorige eeuw ging Henk Lammers op zoek 
naar een waardige opvolger, iemand die 
naast ondernemers- en handelsgeest 
ook een flinke dosis werklust in zich had. 
Iemand met hart voor de zaak, met oog 
voor de klant en vooral iemand die in-

De geschiedenis van Adventure Store in Helmond begint in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Nederland nog in het teken van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt aan herstel van 

de economie, maar nog altijd was er grote schaarste aan bepaalde dingen, zoals met name kleding. 
Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging om te 

venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die tijd en zo ontstond er een groeiende handel 
in militaire kleding, als oplossing voor dit tekort. 

novatief zou zijn. Deze persoon vond hij 
in Theo van Houts, die regelmatig bij de 
USA Shop kwam als accountmanager 
in kampeerartikelen. Theo nam de zaak 
over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met 
de inbreng van premium outdoormerken 
en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de 
winkel uitgroeide tot dé specialist op het 
gebied van wandelen, outdoor, running, 
hiking en biking met altijd voorraad van 
elk artikel. Onder het mom van “je moet 
mee gaan met je tijd” werd de naam USA 
Shop gewijzigd in ADVENTURE STORE, 
een naam die beter paste bij de nieuwe 
veranderingen en collecties.

De winkel die jarenlang in Helmond en 
omstreken bekend stond als dé winkel 
waar je moest zijn voor de militaire le-
gerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé 
winkel waar je moet zijn voor je outdoor 
en reisartikelen en heeft grote bekend-
heid op het gebied van wandel- en berg-
schoenen in de hele regio! Wanneer je 
aan Theo van Houts vraagt waar hij voor 
staat, krijg je als antwoord: Wij zijn pas 
tevreden als de klant tevreden is!  

Adventure Store 75 jaar
1994

2022

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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GELDIG T/M 28 FEBRUARI 2022

VANAF

TOT MAX. 75% KORTING!
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75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!

De depots lagen er immers vol mee na 
de oorlog. Hendrik Lammers reed regel-
matig in zijn wagentje van Helmond naar 
Amsterdam, op zoek naar bruikbare 
militaire spullen. Veel van deze kleding 
moest gerepareerd worden, waar  Hen-
driks echtgenote zich mee bezig hield. In 
een kamer op de 1e verdieping van zijn 
woonhuis op de Hoofdstraat in Mierlo-
Hout, startte Hendrik de USA Shop en 
verhandelde daar militaire kleding en 
goederen. 

Het werd een succes en vele werklieden 
gingen dagelijks de trap op naar het “win-
keltje” op de 1e etage.  Daarop besloot 
Hendrik een magazijn annex winkel te 
bouwen in de tuin achter zijn huis, bereik-
baar voor klanten via het pad direct naast 
de woning.  In de loop der jaren werd het 
assortiment uitgebreid met meer werk-
kleding als overalls en werkbroeken.

Eind jaren 60 kwam zoon Henk Lam-
mers in het bedrijf. Toen in 1973 op het 
aangrenzende perceel achter het maga-
zijn het pand van een toenmalig autobe-
drijf vrijkwam, besloot Henk dat over te 
nemen. Er was meer ruimte voor opslag 
en uitstalling en de klanten konden de 
winkel betreden via de nieuwe ingang 
aan de Kastanjehoutstraat.  Nog eens 15 
jaar later werd er een stuk aangebouwd 
en kreeg de USA Shop het uiterlijk welk 
heden ten dage nog altijd herkenbaar is..

In de legerdump-branche ontmoette 
Henk ook handelaren in kampeerartike-
len. De mensen waren zich steeds meer 
en meer vakanties gaan permitteren,  
voornamelijk kampeervakanties. Wat 
begon met weekendjes weg in de leger-
tentjes van na de oorlog, werden langere 
vakanties in eigen land en net over de 
grens en er kwam meer vraag naar de 

luxere bungalowtenten. Henk Lammers 
had de handelsgeest van zijn vader en 
breidde logischerwijze het assortiment 
uit met tenten en allerhande kampeer-
artikelen. De USA Shop werd een klein  
warenhuis, waar naast de toen nog altijd 
zeer populaire legerdump, van alles en 
nog wat te koop werd aangeboden. Het 
kamperen bracht vele buitenactiviteiten 
met zich mee, vooral het wandelen werd 
een terugkerend onderdeel van de ge-
zinsvakanties. Dus ook wandelschoenen 
werden toegevoegd aan het assortiment 
van de USA Shop, de winkel die een be-
grip werd in Helmond en omstreken.
Halverwege de negentiger jaren van de 
vorige eeuw ging Henk Lammers op zoek 
naar een waardige opvolger, iemand die 
naast ondernemers- en handelsgeest 
ook een flinke dosis werklust in zich had. 
Iemand met hart voor de zaak, met oog 
voor de klant en vooral iemand die in-

De geschiedenis van Adventure Store in Helmond begint in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
toen Nederland nog in het teken van wederopbouw stond. Er werd hard gewerkt aan herstel van 

de economie, maar nog altijd was er grote schaarste aan bepaalde dingen, zoals met name kleding. 
Het was in 1947 dat Hendrik Lammers, marktkoopman in hart en nieren, de boer op ging om te 

venten.  Er was grote behoefte aan werkkleding in die tijd en zo ontstond er een groeiende handel 
in militaire kleding, als oplossing voor dit tekort. 

novatief zou zijn. Deze persoon vond hij 
in Theo van Houts, die regelmatig bij de 
USA Shop kwam als accountmanager 
in kampeerartikelen. Theo nam de zaak 
over op 1 januari 1997. 

Direct werd er van koers veranderd met 
de inbreng van premium outdoormerken 
en artikelen. Dit heeft er toe geleid dat de 
winkel uitgroeide tot dé specialist op het 
gebied van wandelen, outdoor, running, 
hiking en biking met altijd voorraad van 
elk artikel. Onder het mom van “je moet 
mee gaan met je tijd” werd de naam USA 
Shop gewijzigd in ADVENTURE STORE, 
een naam die beter paste bij de nieuwe 
veranderingen en collecties.

De winkel die jarenlang in Helmond en 
omstreken bekend stond als dé winkel 
waar je moest zijn voor de militaire le-
gerdumpartikelen, is nu al jarenlang dé 
winkel waar je moet zijn voor je outdoor 
en reisartikelen en heeft grote bekend-
heid op het gebied van wandel- en berg-
schoenen in de hele regio! Wanneer je 
aan Theo van Houts vraagt waar hij voor 
staat, krijg je als antwoord: Wij zijn pas 
tevreden als de klant tevreden is!  

Adventure Store 75 jaar
1994

2022

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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Mad Science workshop 
Heb je zin om iets te leren over droogijs? Kom dan 
op dinsdag 1 maart naar de Mad Science workshop 
in de Bibliotheek van Asten (11.00-12.00 uur) of 
Helmond (14.00-15.00 uur) of naar Bibliotheek 
Someren op 3 maart (11.00-12.00 uur). De 
professor van Mad Science leert je van alles over 
smelten, bevriezen, verdampen en sublimeren. 
Je ontdekt hoe de speciale effecten van droogijs 
worden gebruikt bij onder andere spectaculaire 
optredens op een podium. Dit is echt supercool, 
letterlijk en figuurlijk. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen 
zich aanmelden voor deze COOLE workshop.

Techlab Club op zaterdagmiddag
Vanaf zaterdagmiddag 26 februari gaat de TechLab 
Club weer van start in het TechLab van Bibliotheek 
Helmond. Kom wekelijks op zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur de nieuwste technieken 
ontdekken. In het TechLab kun je aan de slag met 
robotica, programmeren, stopmotion, green screen 

en nog veel meer. De technaut heeft van tevoren 
een uitdagend programma opgesteld dat je samen 
met andere kinderen van 8 tot en met 13 jaar gaat 
ontdekken. Tijdens de Techlab Club van 26 februari 
gaan we aan de slag met Lego-Spike. Op 5 maart 
gaan we een flipboekje maken en zo komt er elke 
week een ander onderwerp aan de beurt.

Expeditie Virtual Reality
Heb je zin om iets te leren over Virtual Reality? Kom 
dan naar de Expeditie Virtual Reality in het TechLab 
in Bibliotheek Helmond op 4 maart van 15.30 tot 
17.00 uur. Je schrijft je in voor 4 bijeenkomsten 
(4, 11, 18 en 25 maart). De eerste twee workshops 
duiken we in de techniek en gaan we een VR-
bril uitproberen, waarna je in de laatste twee 
workshops in een groepje je eigen VR experience 
bouwt! Deelnemen kan van 9 tot en met 13 jaar. 
Voor alle activiteiten moet je vooraf een ticket 
bestellen: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.

Tijdens carnaval zijn de vestigingen van Bibliotheek Helmond-Peel open op 
de normale openingstijden. Een uitzondering is carnavalsdinsdag, dan is 

Bibliotheek Deurne gesloten. In de carnavalsvakantie zijn er allerlei activiteiten 
waaraan de jeugd kan deelnemen.

Activiteiten in 
de carnavalsvakantie 

in de bibliotheek

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.



19vrijdag 25 februari 2022de loop weekkrant HELMOND6 Maart 2022 Groot PEELLAND

Mad Science workshop 
Heb je zin om iets te leren over droogijs? Kom dan 
op dinsdag 1 maart naar de Mad Science workshop 
in de Bibliotheek van Asten (11.00-12.00 uur) of 
Helmond (14.00-15.00 uur) of naar Bibliotheek 
Someren op 3 maart (11.00-12.00 uur). De 
professor van Mad Science leert je van alles over 
smelten, bevriezen, verdampen en sublimeren. 
Je ontdekt hoe de speciale effecten van droogijs 
worden gebruikt bij onder andere spectaculaire 
optredens op een podium. Dit is echt supercool, 
letterlijk en figuurlijk. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen 
zich aanmelden voor deze COOLE workshop.

Techlab Club op zaterdagmiddag
Vanaf zaterdagmiddag 26 februari gaat de TechLab 
Club weer van start in het TechLab van Bibliotheek 
Helmond. Kom wekelijks op zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur de nieuwste technieken 
ontdekken. In het TechLab kun je aan de slag met 
robotica, programmeren, stopmotion, green screen 

en nog veel meer. De technaut heeft van tevoren 
een uitdagend programma opgesteld dat je samen 
met andere kinderen van 8 tot en met 13 jaar gaat 
ontdekken. Tijdens de Techlab Club van 26 februari 
gaan we aan de slag met Lego-Spike. Op 5 maart 
gaan we een flipboekje maken en zo komt er elke 
week een ander onderwerp aan de beurt.

Expeditie Virtual Reality
Heb je zin om iets te leren over Virtual Reality? Kom 
dan naar de Expeditie Virtual Reality in het TechLab 
in Bibliotheek Helmond op 4 maart van 15.30 tot 
17.00 uur. Je schrijft je in voor 4 bijeenkomsten 
(4, 11, 18 en 25 maart). De eerste twee workshops 
duiken we in de techniek en gaan we een VR-
bril uitproberen, waarna je in de laatste twee 
workshops in een groepje je eigen VR experience 
bouwt! Deelnemen kan van 9 tot en met 13 jaar. 
Voor alle activiteiten moet je vooraf een ticket 
bestellen: 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.

Tijdens carnaval zijn de vestigingen van Bibliotheek Helmond-Peel open op 
de normale openingstijden. Een uitzondering is carnavalsdinsdag, dan is 

Bibliotheek Deurne gesloten. In de carnavalsvakantie zijn er allerlei activiteiten 
waaraan de jeugd kan deelnemen.

Activiteiten in 
de carnavalsvakantie 

in de bibliotheek

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.

7Maart 2022Groot PEELLAND

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

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

Vraag in de winkel naar onze prijzen. Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   (PVC) VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Een interieur waar je echt blij van wordt?
Wij helpen je droominterieur te verwezenlijken!

Laat je inspireren!

Een mooi interieur begint met een goed gesprek 

Bij Stijl & Co houden we ervan als het plaatje klopt en wij denken dat jij je pas thuis voelt als je inteieur echt bij je past. Vind je het zelf lastig om dat voor  

elkaar te krijgen? Dan helpt een van onze deskundige interieurcoaches je graag.

 “We kunnen niet wachten om je te verrassen met een verbluffend advies dat prachtig tot zijn recht komt in je woning.” Om een beeld te kunnen vormen van je 

wensen en voorkeuren, nodigen we je bij ons uit aan tafel, om ons advies op vak- en productkennis en ervaring te laten versmelten met jouw voorkeuren. 

Wij zijn een multibrand store en kunnen zo alle expertises bij elkaar brengen. Dus meubels met vloeren, gordijnen, verf en behang. 

Maak een afspraak via info@stijlenco.nl of bel. (0492) 47 56 24
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Vervanging?

WWW.LEDERDOKTER.NLWWW.LEDERDOKTER.NL

Vervanging?Vervanging?

nánávóórvóór

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

Oók voor Oók voor 
het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

CHAUFFEUR LEERLINGENVERVOER

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
CHAUFFEURS VOOR 
LEERLINGENVERVOER
Werkdagen maandag t/m vrijdag; 15 tot 20 uur per week.Heb je interesse? 

Een aanvullende cursus wordt intern 

verzorgd.  Voor informatie en sollicitatie

neem contact met ons op: 

personeelszaken@bergerhof.nl 

of tel.: 0492 – 66 22 60. .nl

Kom vrijblijvend ko�  e drinken!
Dan laten we je zien wat we doen aan diverse 
projecten en aan jouw ontwikkeling, terwijl 
jij vertelt wat jij in elektro zoekt.

Zaterdag 5 maart
10.00 - 14.00 uur
Elisabethplaats 30, Gemert

Je bent van harte welkom.

Hey, elektrotechneut!
Wij willen ons team versterken met twee 
gedreven, enthousiaste service engineers.

Vind jij ook dat

De Energietransitie - vraagt om 
meer goed opgeleide, praktische 
E-technici.

Leven lang leren - moet, omdat 
installaties steeds complexer worden.

Topspecialisten - beter mogen 
worden beloond?

Meer info: www.hyteps.nl/vacature-service-engineer  /  0492 371212

VACATURE

Hey, elektrotechneut!
Wij willen ons team versterken met twee 
gedreven, enthousiaste service engineers.

HNK VERHAGEN 
KOERIERS

Voor spoedopdrachten 
door heel Europa.

24/7 bereikbaar zijn is een must.
Onze voorkeur gaat uit naar 

gepensioneerden. 
 

HNK Verhagen Koeriers
Helmond   06 26252524

WIJ ZOEKEN VOOR ONS 

KOERIERSBEDRIJF MET SPOED 

CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS B

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Persbericht                                                             
 
 
Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen 
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant. 

Slimme bewoners website 
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl  kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden. 

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars 
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal). 
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in. 

Showroom- en bezoekerscentra 
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.  

Lokale initiatieven en collectieve acties 
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier.  
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. 

  

 

 

 

 

 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de 
regio. Bekijk alle lokale initiatieven en acties via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’

Nieuw: Lokale Inloopspreekuren met deskundige Energiecoaches
• Asten: zaterdag 19 maart en 16 april 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9-Midas)
• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: zaterdag 11 en 25 maart, 9 en 23 april 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo : zaterdag 4 en 18 maart, 2 en 16 april 11.00-13.00 in de bibliotheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: 12 en 26 maart, 9 en 23 april van 11.00-14.00uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3).

Gratis afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu ‘Afspraak’
• Elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 in het EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3/zoom).

Energie bespaar Spreekuren  
• Telefonisch Energiespreekuur (085-0410041): dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Themabijeenkomsten/workshops in net Energiehuis Helmond, 
aanmelden via website ‘Agenda’
• 8 maart 19.30: Warmtepomp iets voor mij?  (Torenstaat 3)
• 21 maart 19.30: Slimme isolatie en 20-30% besparen (Torenstaat 3)
• 4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3)
• 18 april 19.30: Workshop eigen woning QuickScan (via zoom op eigen Pc/laptop

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl 
of email info@energiehuisslimwonen.nl

REGIOKALENDER MAART EN APRIL

Is jouw woning al goed geïsoleerd? Dan kan het interessant zijn om over 
te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, eventueel gecombineerd 
met de gasketel, en de daarvoor benodigde stroom zelf op te gaan wekken 
met zonnepanelen. EnergieHuis Slim Wonen neemt je aan de hand, licht 
je voor en helpt je bij het opstellen van jouw persoonlijke stappenplan.

Inloopspreekuren ook bij jou in de buurt!
Via de website van EnergieHuis Slim Wonen (www.energiehuisslimwo-
nen.nl) kun je beginnen met het leren kennen van je huis via bijvoorbeeld 
de eigen woning QuickScan. Weet je al wat je wilt aanpakken, maar zit je 
nog met vragen? EnergieHuis Slim Wonen organiseert regelmatig inloop-
spreekuren, ook in jouw gemeente. 
Je kunt inmiddels al terecht in Asten, Deurne, Geldrop, Mierlo, Gemert-
Bakel, Nuenen en Helmond. In de agenda elders in deze krant zie je de 
komende data waarop de inloopspreekuren georganiseerd worden. Zo 
kun je met je (korte) energievragen letterlijk zo binnenlopen bij een locatie 
bij jou in de buurt. Stel je liever je vraag via mail of telefoon? Ook dat kan! 
Elke dinsdag en donderdag, tussen 13.00 en 17.00 uur, kun je bellen met 
het Serviceloket via 085 – 041 00 41. E-mails mogen naar info@energie-
huisslimwonen.nl. 

Persoonlijke afspraak met Energiecoach
Is jouw vraag uitgebreider, of wil je graag wat meer tijd ter beschikking 
hebben om jouw situatie te bespreken, maak dan een afspraak met een 
deskundige Energiecoach. Deze Energiecoach kan je alles vertellen op 
het gebied van besparen en verduurzamen van jouw woning. Wil je graag 
informatie over een specifiek onderwerp, dan is een themabijeenkomst 
wellicht ook interessant. Kijk op de agenda van EnergieHuis Slim Wonen 
welke onderwerpen binnenkort aangesneden worden.

Gratis voorlichting voor bewoners
Bovenstaande is slechts een greep uit de diensten van EnergieHuis Slim 
Wonen. Deze worden gratis aangeboden. Wat houdt je tegen om nu te 
beginnen met energie besparen? Goed voor het milieu, goed voor de por-
temonnee en voorbereid op de toekomst. Ga slim starten of slim verder 
via de website en ervaar wat EnergieHuis Slim Wonen voor jou kan bete-
kenen op www.energiehuisslimwonen.nl.

Maak jouw persoonlijke stappenplan voor 
een duurzame, energiezuinige woning 

EnergieHuis Slim Wonen helpt en biedt gratis spreekuren met deskundige voorlichting

Bij EnergieHuis Slim Wonen kun je terecht voor allerhande vragen over het besparen van energie en het 
(tegelijkertijd) verduurzamen van je eigen woning. Vooral eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 

1990, kunnen veel baat hebben bij slimme maatregelen zoals het verbeteren van de isolatie.

Een Energiecoach geeft deskundige voorlichting en helpt bij het opstellen van jouw persoonlijke stappenplan | F Wendy Lodewijk

Over de heide als levensgemeenschap en cultuur-
landschap geeft bioloog Rini Kerstens woensdag 
2 maart een presentatie voor IVN Geldrop. Locatie 
is natuurinformatiecentrum De Paardestal, in het 
kasteelpark. Aanvang 20 uur, toegang gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

“Op de grote, stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond,
Wijl zijn witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door de hond.”
De heide was en is veel meer dan de bezongen stille 
vlakte met ‘witgewolde kudde’. Het is een complete 
levensgemeenschap met kenmerkende flora en fauna 
alsook bijzondere paddenstoelen. 

Ontstaan en neergang
Het zo karakteristieke heidelandschap in onze pro-
vincie en oostelijk Nederland kent een boeiende ont-
staansgeschiedenis. Daarbij speelde de mens een 
wezenlijke en positieve rol. De heide is ons belangrijk-

ste ‘halfnatuurlijke’ landschap en gedurende vele eeu-
wen de kurk waarop onze landbouw dreef. Vanaf de 
industriële revolutie (omstreeks 1880) kwamen grote 
veranderingen op gang. Van de eens 800.000 hectare 
heide rest nu nog zo’n drieënhalf procent, terwijl die 
laatste terreinen bovendien blootstaan aan stiksto-
fuitstoot, verdroging en andere bedreigingen. Gelukkig 
zijn er beheersmethoden ontwikkeld die effect sorte-
ren, want we hebben alle reden om zuinig te zijn op dit 
gewaarde landschap met hoge natuurwaarden. 

Begaanbaarheid kasteelpark
Bezoekers moeten rekening houden met de geldende 
coronavoorschriften en de renovatie van de wandelpa-
den in het kasteelpark. In principe kan men alleen te 
voet, over rijplaten, natuurinformatiecentrum De Paar-
destal bereiken. Parkingangen zijn aan de Helze en de 
Mierloseweg. Vanaf 19.45 uur en tijdens de pauze staan 
koffie en thee klaar. Wie lid of donateur wil worden van 
IVN Geldrop kan zich aanmelden via de website www.
ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook op Facebook.

Thema-avond IVN Geldrop 
over de levende heide 

F | Wim Hendrikx
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Met het project ‘Sportdromen’ wil Uniek 
Sporten De Peel dit doorbreken. Vaak is 
er veel meer mogelijk dan mensen den-
ken. “Met steun van het BrabantSport 
Fonds kunnen we nu zes Brabanders 
met een beperking of aandoening in 
deze regio heel blij maken door hun 
sportdroom te verwezenlijken”, vertelt 
Lisanne van der Veen, beweegcoach bij 
Uniek Sporten de Peel.

Brabantse Sportdromen 
Lisanne werkt sinds 2020 als beweeg-
coach bij Uniek Sporten de Peel. “Als re-
giocoördinator hou ik mij bezig met alle 
initiatieven op het gebied van aangepast 
sporten in deze regio.” Iedere gemeente 
heeft een eigen beweegcoach Uniek 
Sporten, die mensen met een beper-
king of aandoening gratis ondersteunt 
bij het vinden van een passende sport 
of beweegvorm. Lisanne is dat voor 
Helmond. “Het is lang niet voor ieder-
een vanzelfsprekend om te sporten en 
bewegen. Met het project Sportdromen 
willen we dat doorbreken en laten zien 

dat iedereen kan bewegen. Denk bij-
voorbeeld aan fietsen of hardlopen met 
begeleiding, fitnessen, rolstoeltennis, G-
voetbal of sporten met een prothese. En 
zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. 
Ik ben heel benieuwd naar de sportdro-
men van mensen in deze regio!”

Sportdroom insturen
Beweegcoach Lisanne: “Samen gaan we 
nu dus op zoek naar de sportdromen in 
deze regio. Iedereen met een beperking 
of aandoening, die graag iets wil berei-
ken op het gebied van sporten of bewe-
gen, maar daarbij drempels ervaart, kan 
zijn of haar droom insturen. 

Mensen mogen ook een sportdroom 
voor iemand anders insturen. In totaal 
gaan we in onze regio zes sportdromen 
verwezenlijken.” Het kiezen van de win-
naars gebeurt door een jury waarin 
ook Monika Slaets-Sonneveldt van de 
gemeente Laarbeek zit.  Meedoen kan 
door het formulier in te vullen op de 

website www.unieksportenbrabant.
nl/sportdromen. Dit kan tot en met 
zondag 20 maart. 

Het initiatief Sportdromen
Vanuit Uniek Sporten de Peel merkte 
beweegcoach Lisanne (Jibb+ Hel-

mond) op dat mensen met een beper-
king nog lang niet altijd de juiste weg we-
ten te bewandelen om hulp te krijgen bij 
het vinden van passend sportaanbod. 
Daarnaast ervaren ze andere drempels 
(waaronder financiële) waardoor ze niet 
in sport/beweegmogelijkheden durven 

te denken en dromen. Zodoende be-
dacht Lisanne het plan Sportdromen 
en diende dit plan samen met SSNB in 
bij het BrabantSport Fonds. Het fonds 
keurde het plan goed, wat betekent dat 
het project Sportdromen nu in heel Bra-
bant uitgerold wordt.

Uniek Sporten De Peel en BrabantSport Fonds verwezenlijken 
Sportdromen van mensen met een beperking of aandoening 

F | Uniek Sporten De Peel.

Mensen met een beperking of aandoening verdienen net als 
ieder ander de kans om te sporten en bewegen. Helaas is dat 
niet altijd zo vanzelfsprekend. Regelmatig hebben mensen wel 
een sportdroom, maar vinden ze het lastig om die te realiseren. 

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

“Bij verhalen over testamenten, er-
fenissen en nalatenschappen wordt 

onterecht vaak gedacht dat het iets is 
voor vermogende mensen”, gaat Jan 
Meijer verder. “Misschien heeft niet ie-
dereen een kapitaal in geld op de bank 
opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover 
(eventueel) erfbelasting verschuldigd 
is.” In de wet is inmiddels geregeld 
dat bij het overlijden van één van de 
ouders, de overblijvende ouder en de 
kinderen samen erven. 

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

“De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erf-
belasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de 
kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n 
acht maanden na het overlijden van 
een partner ligt de blauwe envelop op 
de deurmat. Als de erfenis voor het 
merendeel bestaat uit het huis, hoe ga 
je dan die erfbelasting betalen?” 

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

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

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

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

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

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

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

Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 7 maart 2022 in Wijkhuis ‘t BrandPunt 
Een testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verde-
ling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. Het merendeel van de mensen denkt dat de afwik-
keling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. 
Maar niets is minder waar, stelt notaris Jan Meijer van OMD 
Notarissen in Helmond. Volgens hem kan het opstellen van 
een testament mensen veel familieleed én geld besparen. 

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

dierbare wegvalt”
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ken. “Met steun van het BrabantSport 
Fonds kunnen we nu zes Brabanders 
met een beperking of aandoening in 
deze regio heel blij maken door hun 
sportdroom te verwezenlijken”, vertelt 
Lisanne van der Veen, beweegcoach bij 
Uniek Sporten de Peel.

Brabantse Sportdromen 
Lisanne werkt sinds 2020 als beweeg-
coach bij Uniek Sporten de Peel. “Als re-
giocoördinator hou ik mij bezig met alle 
initiatieven op het gebied van aangepast 
sporten in deze regio.” Iedere gemeente 
heeft een eigen beweegcoach Uniek 
Sporten, die mensen met een beper-
king of aandoening gratis ondersteunt 
bij het vinden van een passende sport 
of beweegvorm. Lisanne is dat voor 
Helmond. “Het is lang niet voor ieder-
een vanzelfsprekend om te sporten en 
bewegen. Met het project Sportdromen 
willen we dat doorbreken en laten zien 

dat iedereen kan bewegen. Denk bij-
voorbeeld aan fietsen of hardlopen met 
begeleiding, fitnessen, rolstoeltennis, G-
voetbal of sporten met een prothese. En 
zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. 
Ik ben heel benieuwd naar de sportdro-
men van mensen in deze regio!”

Sportdroom insturen
Beweegcoach Lisanne: “Samen gaan we 
nu dus op zoek naar de sportdromen in 
deze regio. Iedereen met een beperking 
of aandoening, die graag iets wil berei-
ken op het gebied van sporten of bewe-
gen, maar daarbij drempels ervaart, kan 
zijn of haar droom insturen. 

Mensen mogen ook een sportdroom 
voor iemand anders insturen. In totaal 
gaan we in onze regio zes sportdromen 
verwezenlijken.” Het kiezen van de win-
naars gebeurt door een jury waarin 
ook Monika Slaets-Sonneveldt van de 
gemeente Laarbeek zit.  Meedoen kan 
door het formulier in te vullen op de 

website www.unieksportenbrabant.
nl/sportdromen. Dit kan tot en met 
zondag 20 maart. 

Het initiatief Sportdromen
Vanuit Uniek Sporten de Peel merkte 
beweegcoach Lisanne (Jibb+ Hel-

mond) op dat mensen met een beper-
king nog lang niet altijd de juiste weg we-
ten te bewandelen om hulp te krijgen bij 
het vinden van passend sportaanbod. 
Daarnaast ervaren ze andere drempels 
(waaronder financiële) waardoor ze niet 
in sport/beweegmogelijkheden durven 

te denken en dromen. Zodoende be-
dacht Lisanne het plan Sportdromen 
en diende dit plan samen met SSNB in 
bij het BrabantSport Fonds. Het fonds 
keurde het plan goed, wat betekent dat 
het project Sportdromen nu in heel Bra-
bant uitgerold wordt.

Uniek Sporten De Peel en BrabantSport Fonds verwezenlijken 
Sportdromen van mensen met een beperking of aandoening 

F | Uniek Sporten De Peel.

Mensen met een beperking of aandoening verdienen net als 
ieder ander de kans om te sporten en bewegen. Helaas is dat 
niet altijd zo vanzelfsprekend. Regelmatig hebben mensen wel 
een sportdroom, maar vinden ze het lastig om die te realiseren. 

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

“Bij verhalen over testamenten, er-
fenissen en nalatenschappen wordt 

onterecht vaak gedacht dat het iets is 
voor vermogende mensen”, gaat Jan 
Meijer verder. “Misschien heeft niet ie-
dereen een kapitaal in geld op de bank 
opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover 
(eventueel) erfbelasting verschuldigd 
is.” In de wet is inmiddels geregeld 
dat bij het overlijden van één van de 
ouders, de overblijvende ouder en de 
kinderen samen erven. 

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

“De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erf-
belasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de 
kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n 
acht maanden na het overlijden van 
een partner ligt de blauwe envelop op 
de deurmat. Als de erfenis voor het 
merendeel bestaat uit het huis, hoe ga 
je dan die erfbelasting betalen?” 

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

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

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

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

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

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

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

Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 7 maart 2022 in Wijkhuis ‘t BrandPunt 
Een testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verde-
ling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. Het merendeel van de mensen denkt dat de afwik-
keling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. 
Maar niets is minder waar, stelt notaris Jan Meijer van OMD 
Notarissen in Helmond. Volgens hem kan het opstellen van 
een testament mensen veel familieleed én geld besparen. 

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

dierbare wegvalt”
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Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk Brouwhuis. 
Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. Een echt THUIS. 

Een kleinschalig alternatief voor de verpleeghuiszorg voor mensen 
met dementie (ZZP5). 24 uur per dag professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl

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

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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Voelt u zich 
betrokken bij het 

Elkerliek ziekenhuis 
en wilt u 

meepraten over 
de patiëntenzorg? 

Wij hebben twee vacatures 
voor het lidmaatschap van de 

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.

Wilt u meer informatie of direct 
solliciteren? Ga naar 

www.werkenbijelkerliek.nl

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het 
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen 

van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan 
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

Gezien de samenstelling van de Cliëntenraad zijn we voor tenminste een 
van deze vacatures op zoek naar een kandidaat met een Financiële 

en/of ICT achtergrond en nodigen we nadrukkelijk ook mannen uit om 
te reageren. Interesse?

POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

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.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

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!

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

WIJ ZOEKEN 
NOG PERSONEEL!

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

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

Voelt u zich 
betrokken bij het 

Elkerliek ziekenhuis 
en wilt u 

meepraten over 
de patiëntenzorg? 

Wij hebben één vacature 
voor het lidmaatschap van de 

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.

Wilt u meer informatie of direct 
solliciteren? Ga naar 

www.werkenbijelkerliek.nl

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het 
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen 

van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan 
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

of bel naar 0492-595105
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Voelt u zich 
betrokken bij het 

Elkerliek ziekenhuis 
en wilt u 

meepraten over 
de patiëntenzorg? 

Wij hebben twee vacatures 
voor het lidmaatschap van de 

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.

Wilt u meer informatie of direct 
solliciteren? Ga naar 

www.werkenbijelkerliek.nl

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het 
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen 

van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan 
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

Gezien de samenstelling van de Cliëntenraad zijn we voor tenminste een 
van deze vacatures op zoek naar een kandidaat met een Financiële 

en/of ICT achtergrond en nodigen we nadrukkelijk ook mannen uit om 
te reageren. Interesse?

POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

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.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

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!

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

WIJ ZOEKEN 
NOG PERSONEEL!

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Sondevoeding thuis, baby eerder naar huis 
Het gaat goed met je te vroeg geboren baby. Je kind is stabiel, groeit goed, alleen drinkt nog niet 

alles zelf. Daarom wordt er via een slangetje naar de maag, een sonde, voeding gegeven. Tot 
vorig jaar gebeurde dat standaard in het ziekenhuis. Sinds afgelopen zomer is dat in het Elkerliek 
ziekenhuis veranderd. Ouders die dat willen, kunnen de sondevoeding voortaan thuis zelf toedie-
nen, met ondersteuning van de thuiszorg. Fijn in de eigen omgeving, en binnen het eigen gezin. 

Maar met de zekerheid van zorg dichtbij.

“Gezinsgerichte zorg staat hier centraal”, 
zegt Cindy Koppen, afdelingsmanager 
van het Centrum voor Geboorte en Ge-
zin van het Elkerliek. “Vrouwen die zijn 
bevallen van een prematuur - een baby 
die geboren is voor de 37ste week van 
de zwangerschap - gaven zelf aan dat 
ze graag zo snel mogelijk naar huis wil-
den. Ze verblijven soms al weken in het 
ziekenhuis. Vader en moeder zijn bij ons 
altijd in de gelegenheid om in hun eigen 
gezinssuite bij hun baby te blijven sla-
pen, maar de eigen omgeving vinden ze 
toch fijner. En dat begrijpen we maar al 
te goed.”

Eerder naar huis
Naar aanleiding van de vragen van ou-
ders, verdiepten de verpleegkundig 
specialisten Neonatologie Priscilla Ge-
ven en Elise Smits zich in nationale en 
internationale onderzoeken en artikelen 
en kwamen tot de conclusie dat het 
verantwoord was om pasgeborenen, die 
alleen voor de sondevoeding nog in het 
ziekenhuis moeten blijven, eerder naar 

huis te laten gaan. “Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld ook dat de borstvoeding in 
de thuisomgeving beter verloopt”, aldus 
Priscilla. Toch klinkt het ook een beetje 
eng. Je kleine en nog kwetsbare baby 
mee naar huis, met een slangetje door de 
neus naar de maag. 

“Natuurlijk zijn ouders aanvankelijk wat 
onzeker”, zegt Priscilla. “Daarom worden 
ze vooraf ook goed geïnformeerd én komt 
de thuiszorg dagelijks kijken hoe het gaat, 
als de ouders daar behoefte aan hebben. 
Daarnaast kunnen de ouders 24/7 bellen 
als ze vragen hebben of ongerust zijn.”

Thuiszorg
Als, samen met de ouders, besloten 
wordt om sondevoeding in de thuissitu-
atie te geven, wordt in het ziekenhuis de 
transferverpleegkundige ingeschakeld. 
Die kijkt welke thuiszorgorganisatie in 
de regio kennis en ruimte heeft om de 
begeleiding te verzorgen. Cindy: “Ouders 
gaan alvast in het ziekenhuis aan de slag 
met zelfstandig leren sondevoeding te 

geven aan hun baby onder begeleiding 
van een Neonatologie verpleegkundige. 
De medewerker van de thuiszorg komt 
in het ziekenhuis al kennismaken. Dan 
wordt ook de frequentie van het huisbe-
zoek afgesproken. Misschien in de eerste 
week één keer, of zelfs twee keer per dag. 
De medewerker helpt ouders met het ge-
ven van de voeding en is er voor vragen. 
En als het slangetje eruit gaat, wordt dat 
opnieuw geplaatst. Dat doen ouders niet. 
Het is belangrijk dat dat goed gebeurt, 
zodat de slang ook echt in de maag uit-
mondt.”

Zuigelingenpoli
In de eerste week na thuiskomst, staat 
ook een bezoek aan de zuigelingenpoli 
in het ziekenhuis op de agenda. “Daar 
checken we het gewicht en kijken we hoe 
het gaat”, zegt Priscilla. “Ondertussen kij-
ken we of er nog andere dingen nodig zijn 
zoals het inschakelen van pre-logopedie 
(deze is vaak al betrokken voor ontslag) 
en of contact met een lactatiekundige als 
er vragen zijn rondom de borstvoeding.”

Sinds juni hebben al meer dan twintig 
baby’s op deze manier het ziekenhuis 
eerder verlaten. De patiënttevredenheid? 
“Die is heel hoog”, zeggen Cindy en Pris-
cilla. Met die hoge patiënttevredenheid 
in het achterhoofd, zijn inmiddels ook 
nieuwe trajecten gestart met als doel om 
moeders met pasgeborenen eerder naar 
huis te laten gaan. “Als een baby alleen 
in het ziekenhuis moet blijven voor het 
toedienen van antibiotica via een infuus, 
kijken we al of dit ook thuis kan. Een an-
dere mogelijkheid die we verkennen is 
om baby’s met geelzucht thuis fotothera-
pie te geven. De baby ligt daarvoor in een 
speciaal bedje, een billicocoon.”

Gezinsgericht
Centraal in de veranderingen binnen het 
Centrum voor Geboorte en Gezin staat 
de visie dat ouders zelf bepalen wat voor 
hun het beste voelt. Cindy: “Als ouders 
zich veiliger voelen in de beschermende 
omgeving van het ziekenhuis, dan is dat 
prima. Maar de ervaring leert dat dat heel 
vaak niet het geval is. Voor die ouders en 
kinderen zoeken wij naar een oplossing 
die ook absoluut veilig is, maar die beter 
past bij dat gezin. Dát is de kern van ge-
zinsgerichte zorg, die we hier heel hoog 
in het vaandel houden.”

‘Sonde mocht er al na 
een paar dagen uit’

Door een coronabesmetting van 
moeder Laura werd baby Sophie 
tien weken te vroeg met een kei-
zersnede gehaald. Laura wilde heel 
graag zo snel mogelijk naar huis. “Je 
wilt op die roze wolk. Lekker in je 
eigen huiselijke sfeer bij de rest van 
het gezin”, zegt ze. Zes weken na de 
geboorte werd besloten dat Sophie, 
met sondevoeding, naar huis mocht. 
“Eng? Nee, ik vond het niet eng”, re-
ageert Laura. 

“Ik had het in het ziekenhuis al veel 
geoefend en ik voelde me best zeker. 
Bovendien stond de thuiszorg de 
eerste dag al aan de deur om te hel-
pen.” Een paar dagen later al, kon de 
sondeslang eruit. Laura: “Ik denk dat 
Sophie merkte dat er meer rust was. 
In het ziekenhuis zat ik onbewust 
toch een beetje te pushen. Als ze 
het flesje zelf zou drinken zouden we 
naar huis kunnen. De rust, de zeker-
heid, het feit dat we thuis snel kon-
den ‘aarden’, ik kan me goed voorstel-
len dat dat eraan heeft bijgedragen 
dat ze snel zelf ging drinken, ja.”

F | Elkerliek ziekenhuis



de loop weekkrant HELMONDZORG & WELZIJN          vrijdag 25 februari 20222614 ZORG & WELZIJN          Maart 2022 Groot PEELLAND

Dé Bungalow Someren 
voorheen Rode Kruis Bungalow

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

Wij komen graag met u in contact!

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

Dé Bungalow Someren 

Als Verzorgende, enthousiaste ondersteuner 

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

Vormgeving
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

Redactie
Adcommunicatie | Wendy Lodewijk 
Land van de Peel
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 25 maart 2022

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

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.

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON

Geef je administratie 
uit handen voor meer rust!

Spirit Advies helpt 

Wie is Spirit Advies?
Wanneer je jouw boekhouding en be-
lastingaangiften uit handen geeft, wil je 
graag weten met wie je te maken hebt. 
Mijn naam is Esther Kivits. Voor mij is 
het combineren van werk en passie 
erg belangrijk en daardoor kan ik je ook 
optimaal van dienst zijn. Voor mij is het 
adviseren van particulieren en onderne-
mers, maar ook het verwerken van de 
boekhouding, iets wat ik met liefde doe 
en dat is terug te zien in de nauwkeurig-
heid van mijn werkzaamheden.

Waarom kiezen voor Spirit Advies?
17 jaar werkervaring bij een gerenom-
meerd boekhoud- en belastingadvies-
kantoor leent zich bij uitstek om de 

vergaarde kennis en ervaring bij zowel 
bestaande ondernemers als de nieuwe 
generatie ondernemers toe te kunnen 
passen. Het boeken van de adminis-
tratie, controle van de administratie 
en de periodieke btw-aangiften; Spirit 
Advies kan jou helpen door deze taken 
uit handen te nemen en het overzicht te 
bewaren.  Of je nu ondernemer of par-
ticulier bent, de aangifte inkomstenbe-
lasting blijft jaarlijks terugkeren. Voor de 
ondernemer is het van belang dat er een 
accurate jaarrekening opgesteld wordt. 
Op deze manier heb je een goed over-
zicht van de financiële situatie en ben je 
voorbereid op een mogelijke belasting-
controle. Daarnaast houdt Spirit Advies 
natuurlijk rekening met de fiscale rege-

lingen, zodat deze optimaal toegepast 
kunnen worden.    

Bij Spirit Advies staat niet alleen de E 
van euro centraal, maar ook de E van 
efficiëntie, effectiviteit, energie, eerlijk-
heid, eenvoud en natuurlijk emotie.

Voor overige advisering met betrekking 
tot bijvoorbeeld de gewenste bedrijfs-
vorm,  aan- en verkoop van de eigen 
woning, erven en schenken en de oude-
dagsvoorziening staat Spirit Advies te-
vens voor je klaar. Neem gerust contact 
op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

www.spiritadvies.nl, Kogelpot 15 Bakel, 
06 – 38 16 60 65, info@spiritadvies.nl.

In een wereld van digitalisering en automatisering heeft Spirit Boekhouding & Belastingadvies 
de visie om terug te keren naar de basis: de klant. Naast het verzorgen van de administratie, 

opstellen van de jaarrekening en invullen van de aangiften zal Spirit Advies zich als 
sparringpartner inzetten voor zowel de zzp-er als de ondernemer in het mkb.
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Oud-HAC atleet Koos Ummels (84) is nog 
altijd bijzonder trots op zijn prestaties 

Op 81-jarige leeftijd gaf hij het stokje over aan zijn dochter Fan-
neke (Fanne). Tot mei 2019 hield hij, als trim/hardlooptrainer 

en mentor, maar liefst 55 jaar (!) dit stokje vast.

Verhuizing
In 1948 streek het gezin Ummels (vader, 
moeder en 4 zonen), vanuit het Lim-
burgse Gulpen, neer in Helmond. Vader 
Gerard accepteerde de aanstelling van 
gerechtsdeurwaarder in Helmond en 
moest zich dus in zijn werkgebied gaan 
vestigen. De gebroeders Ummels be-
zochten allen de Canisiusschool in Hel-
mond, waarbij in bijna elke klas wel een 
broer zat. Om sociaal goed te integreren 
was het voor het gezin Ummels al snel 
duidelijk dat er, in verenigingsverband, 
gesport moest gaan worden. Koos ging 
naar Kolping om te voetballen en later 
bij het hockey van HUAC, zijn broer Jan 
zag zijn heil meer in de atletiek en sloot 
zich aan bij HAC. Al deze verenigingen 
deelden zowat de sportvelden achter 
de Hatéma (nu Suytkade) en waren aan 
elkaar gelinkt.

Passie
Uiteindelijk kwam ook Koos bij HAC te-
recht en werd al snel duidelijk dat hij een 
geweldige aanleg had voor de sprint- en 
middenafstanden van de loopnummers. 
Koos had zijn passie gevonden. Niet al-
leen voor het lopen zelf, maar ook voor 
het begeleiden van jeugdige sporters. 
Samen met broer Jan werd in 1964 het 
plan opgepakt om voor de ouders die 
hun kinderen kwamen ‘afleveren’ bij de 
sportvelden, een loopgroep te starten. 
Lekker bewegen samen, sociaal ver-
antwoord en gezond! Een gouden greep 
bleek later, want de groep bestond op 
enig moment uit zo’n 80 mensen waar-
mee de Bakelse bossen ‘onveilig’ werd 
gemaakt door deze lopersgroep van en-
thousiastelingen.

Successen
Als jeugdtrainers waren de gebroeders 
Jan en Koos al bijzonder succesvol. De 
door hen, samen met oud-olympiër Eef 
Kamerbeek (!) getrainde groep vrouwe-
lijke jonge (tiener)atleten behaalden in 
1967 het Nederlands kampioenschap in 
Deventer. Ook op persoonlijke titel was 
Koos Ummels bijzonder succesvol. Zo 
behield Koos het clubrecord van 1962 
tot 1971, met 10,9 seconden op de 100 
meter sprint. Op de 200 meter horden 
ging hij als een speer met een tijd van 
25,4 seconden in 1964. Hij hield dat re-
cord 21 jaar lang vast. En op zijn favorie-
te 400 meter horden wist hij het clubre-

cord maar liefst 31 jaar vast te houden, 
met een tijd van 54,6 seconden. Dit was 
tevens een tijd waarmee hij een bronzen 
plak op het Nederlands Kampioenschap 
veroverde.

Ook was het Koos Ummels die de wie-
lerclub Buitenlust en HAC met de zo-
genaamde ‘koppelcross’ bijeenbracht, 
hetgeen uit zou groeien tot een jaarlijks 
evenement. “Die wielrenners waren zo 
stijf als een plank,” lacht Koos bij het te-
rughalen van de herinneringen.
Hij is door de KNAU benoemd tot Lid 
Van Verdiensten.

Trimmen
Ondanks alle persoonlijke successen en 
de bezigheden als jeugdtrainer bij HAC 
bleef Koos altijd trouw aan zijn lopers 
die op de maandagavond met hem de 
Bakelse Bossen indoken.
Het werd van lieverlee een trimgroep 
die met elkaar een gezonde uitdaging 
niet uit de weg wilde gaan. “Het animo 
werd later wel wat minder”, zo zegt 
Koos, “maar er bleven toch nog zo’n 30, 
eigenlijk met name vrouwen, in de groep 
over. Je moet iets blijven doen, blijven 
bewegen om gezond te blijven.”

Een markante aansporing om te bewe-
gen en gezond te leven hebben Najima 
en Rachida, mede door deel te nemen 
aan de Ummels-trimgroep, aange-
spoord hun ‘Healthy Sisters’-organisatie 
te starten (healthysisters.nl).

Streng
Koos wordt tijdens ons gesprek geflan-
keerd door zijn dochter Fanneke, die al 
decennialang deel uitmaakt van de trim-
groep en Jettie van Duijnhoven die ook 
al zo’n 17 jaar onafgebroken de trimgroep 
trouw is gebleven. “Koos hield er best 
een streng regime op na”, zo vertellen bei-
de vrouwen. ”Altijd op dezelfde tijd aan-
wezig, te laat en de groep was al vertrok-
ken. Ook de locatie van vertrek is in al die 
jaren niet gewijzigd (Sportpark De Braak) 
en zelfs het loopgebied is nog hetzelfde 
gebleven. De route kon nog wel eens ver-
schillen maar het favoriete boompje van 
Koos was altijd, en is nog steeds, een be-
langrijk iconisch routepunt. Kon of wilde 
je een keer niet meelopen dan moest er 
persoonlijk bij Koos worden afgemeld, 
altijd een horde om te nemen natuurlijk.”

Afbouwen
Zo’n 15 jaar geleden werd Koos getroffen 
door een herseninfarct en moest hij het 
noodgedwongen wat rustiger aan doen. 
“Het lopen ging natuurlijk niet meer 
zoals vroeger en ik hield me dan ook 
steeds meer bezig met de veiligheid en 
gezondheid van de mensen in de groep 
tijdens onze trimloop. 
Ik heb me altijd voorgenomen om te 
stoppen met het begeleiden van de 
trimgroep op het moment dat ik 80 zou 
worden of zodra ik de 50 jaar (solo) als 
groepsleider/trainer heb volgemaakt. 

Het werd het laatste”, zo vertelt Koos vol 
gepaste trots.

Afscheid
Op 1 mei 2019 kwam er officieel een 
einde aan het coachschap van Koos 
Ummels voor zijn geliefde trimgroep. Hij 
gaf, symbolisch, het stokje door aan zijn 
dochter Fanneke, die nu de trimgroep 
beheert en waarmee (nog steeds) de Ba-
kelse Bossen ‘onveilig’ wordt gemaakt. 
Koos viel een waardig afscheid te beurt 
met een feest in zijn appartement, de 
overhandiging van een heus storybook, 

maar ook nog een speciaal voor hem 
ontworpen plaquette. “Op de boom, 
waarvan ik vele jaren terug nog mijn 
vinger op de top had gelegd tijdens de 
trimloop, is een kleine maar enorm ge-
waardeerd schild bevestigd met de tekst 
‘Koos bedankt 50 jaar Lopersgroep’. Een 
mooier afscheid kon ik me niet wensen.”

Een mooie ontmoeting met een krasse 
80’er die nog volop geniet van het leven 
met, nog steeds, een frisse geest. “Ik voel 
me nog te jong voor een E-bike”,”lacht 
Koos als laatste.
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Activiteiten 
agenda

Ga voor alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl

maart
01 Optreden van 
 The Dutch Eagles
 Gemert - 5 maart, 20.15 uur. The Dutch Eagles
 combineren in hun show ‘Gold’ de hits van de
 Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit
 de gouden periode van de popmuziek. 
 In Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. 
 www.eendracht-gemert.nl 

02 Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 Asten - Zaterdag 5 maart. De rondleidingen
 starten om 13.30 uur en eindigen rond 15.00
 uur. Aanmelden via VVV Asten is verplicht,
	 aanmelding	is	definitief	na	betaling	bij	VVV
 Asten. De kosten bedragen € 4,50 p.p. en
 kinderen t/m 7 jaar zijn gratis. 

03 Cultureel drieluik ‘ZEE’
 Helmond - 6 maart, 13.30 uur. Hoe gedichten,
	 kunstwerken	en	muziekfragmenten	samen
 klinken als een drieluik, waarbij de ‘Zee’
 centraal staat. Bibliotheek Helmond. 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 

04 Tentoonstelling Aquavit
 Helmond - 6 maart t/m 29 mei. 
	 De	tentoonstelling	Aquavit	geeft	met	het	werk
 van 12 kunstenaars en meer dan 100
 aquarellen een overzicht van de vitaliteit van 
	 de	hedendaagse	aquarel.	Cacaofabriek
	 Helmond.	www.cacaofabriek.nl/expo

05 Ontbijt met wandeling
 door Griendtsveen
 Deurne - Zo 13 maart, 9.30 uur. Heerlijk Peels
 ontbijt en wandeling van ca. 5 km. met uitleg
 over natuurgebied De Peel en Griendtsveen.
	 Info	en	reserveren:	www.toonkortoomspark.nl

06 Winterwandeling
 natuurtheater De Donck
 Someren - 13 maart, 10.00 uur. Toneelvereni-
 ging De Speledonckers bestaat 50 jaar en 
 viert dat met een winterwandeling met gids
 langs de mooiste plekjes in en om het
 natuurtheater De Donck in Someren. Meer
	 informatie:	www.speledonckers.nl.

07 Koopzondag in Asten
 Asten - Zondag 13 maart. De winkels in het
 centrum zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.
	 Thema:	Verwendag	voor	consumenten.

08 Symphonic Rock Night
 – The second chapter
 Helmond - 16 maart, 20.15 uur. Een band van
 doorgewinterde muzikanten komt met een
 knallend vervolg op hun ode aan de
	 symfonische	rock	van	de	jaren	zeventig.	
 Het Speelhuis Helmond. 
 theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

09 Nits – Tour 2022
 Helmond - 18 maart, 20.45 uur. Nits is al 45
 jaar de meest ongrijpbare band van Nederland.
 Een concert vol dynamiek, humor, virtuositeit
 en soms met een diepe Europese melancholie,
 alles met een stijlvolle veelzijdigheid. Popzaal
 De	Cacaofabriek.	https://cacaofabriek.nl/podium	

10 Tentoonstelling 
 Ger Fransen
 Deurne - 19 maart t/m 4 juli, di t/m zo
 12.00-16.00 uur. Werken uit de periode
 1940-1970 van de Amsterdamse verzamelaar
 en handelaar Cor Fransen. De tentoonstelling
 laat de ontwikkeling zien van kunst in de
	 decennia	na	het	interbellum.	Meer	info:
 Museum De Wieger. www.dewieger.nl

11 Belle en het Beest 
 de Musical
 Gemert - 19 maart, 14.00 uur en 16.00 uur. 
 Het sprookje komt tot leven in het theater. 
 De Eendracht in Gemert. www.eendracht-gemert.nl

12 Expositie Peter van 
 den Braken
 Aarle-Rixtel -	t/m	20	maart.	Expositie	van
	 schilderijen	in	Galerie	Bies	in	Aarle-Rixel	van
 Peter van den Braken en zijn Eindhovense
 tijdgenoten. www.galerij-museum-bies.nl

13 Heilight Parade Deurne
 Deurne - Za 26 maart, 19.30-21.00 uur
	 Vlierdensewg	/	St.	Jozefstraat	Deurne.	Unieke
 lichtjesoptocht van regio Peelland met mooi
 verlichte praalwagens en loopgroepen. 
	 Meer	info:	www.heilightparade.nl

14 Dorpsquiz Gemert Weet  
 Gemert - 26 maart. Het is weer tijd voor de
 dorpsquiz Gemert Weet, voor de inwoners van
	 Gemert.		Meer	informatie	en	inschrijven:	
 www.gemertweet.nl

15	 Heksenketeltreffen	
 MC de Kleppenjagers
 Gemert - 26 en 27 maart. Aan de Energieweg in
	 Gemert	vindt	het	heksenketeltreffen	plaats	van
 MC de Kleppenjagers. www,mcdekleppenjagers.nl

16 Beiaardconcert  
 Helmond - Iedere woensdag van 10.00 tot
 11.00 uur beiaardconcert door beiaardier
 Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria Presentatie
	 kerk,	Kerkstraat	2,	Asten.	Luisterplaats:
 Moussaultpark

17 Kloosterrondwandeling  
 Aarle-Rixtel - Deze nieuwe wandelroute van 13
 km start en eindigt bij het Missieklooster
	 Heiligbloed	in	Aarle-Rixel	en	voert	o.a.	langs
 kasteel Gemert. www.landvandepeel.nl/
 kloosterrondwandeling.

Bevlogen ondernemers
Eén van de boeren die producten levert aan Op Hete 
Kolen is Henk Kerkers van Bijzonder Brabants, die in 
zijn (on)vergetelijke groentetuin zo’n 100 soorten 
bijzondere	groenten	verbouwd.	Henk:	“Mijn	groenten	
passen bij restaurants waar ze de gasten echt willen 
verrassen en ook vertellen waar de producten 
vandaan komen”. Hij bezorgt iedere week groenten 
aan restaurants in de regio en is daarin niet de enige. 
De Peel kent een netwerk van leveranciers en 
streekrestaurants met bevlogen ondernemers, zoals 
de Helmondse palingkwekerij Rijpelaal, restaurant 
Ons Jongens in Someren, De Brabantse Kluis in 
Aarle-Rixtel	en	Grotel’s	Genieten	in	Bakel.	Het	doel	is	
eenduidig:	de	beste	kwaliteit	leveren,	op	een	eerlijke	
manier. 

Een goed gevoel
Ook	bij	Stadsbrouwerij	de	Deftige	Aap	in	Helmond	
spelen streekproducten een belangrijke rol. Op de 
menukaart staan natuurlijk de eigen bieren, 15 stuks 
inmiddels. Maar er wordt ook samengewerkt met 
lokale leveranciers voor de gerechten. Eigenaar Mark 
van	den	Boogaard:	“We	werken	samen	met	de	
Bundertjes, een biologische tuinderij in Helmond waar 
groenten worden geteeld als dagbesteding. Wij kopen 
de geoogste groenten op en maken er onder andere 
soepen en sauzen van.” 
Het levert producten van hoge kwaliteit op, maar 
heeft	ook	een	maatschappelijk	doel.	Mark:	“Deze	
werkwijze is niet makkelijker en ook niet echt 
goedkoper; het gaat om het sociale karakter en de 
verbinding opzoeken met de stad.” Net als in de 
andere restaurants merken ze ook hier dat gasten het 
gebruik van streekproducten als een meerwaarde 
ervaren.	“Het	gaat	erom	dat	je	geniet	van	lekker	eten,	
maar	het	geeft	je	ook	een	goed	gevoel.”

De deuren staan weer open en chef-koks, gastheren, bierbrouwers en 
barvrouwen kunnen weer doen waar ze goed in zijn: hun gasten laten 
genieten van sfeer en smaakbeleving. Kies je voor bourgondisch en 
stoer of juist verfijnd en onverwacht? Smaken verschillen, maar deze 
lokale ondernemers zijn het over één ding eens: de beste smaak 
komt van eigen bodem. 

Uitgelicht 

Lokaal en puur eten is populairder dan ooit. 
Horecaondernemers in het Land van de Peel juichen 
deze trend toe met enthousiasme, maar ook met 
boerenverstand.	Want,	“het	verhaal	erbij	is	leuk,	maar	
het gaat om de smaak.” Bart Witteveen, eigenaar van 
streekwinkel ‘t Streeckhuys en restaurant Op Hete 
Kolen in Deurne benadrukt met deze woorden de 
kwaliteit die schuilt in het lokale product.  

Een goed verhaal proef je
Zijn onderneming ontstond eigenlijk uit nood, want de 
veehouder bleek allergisch voor koeien. Vanuit zijn 
passie voor lekker en goed eten lag er al snel een 
nieuw ondernemingsplan klaar. Om ervoor te zorgen 
dat consumenten voor lokale producten niet alle 
boerderijwinkels	af	hoefden,	bracht	hij	de	producten	
bij elkaar in één winkel; ‘t Streeckhuys, inmiddels met 
een tweede vestiging in Helmond. De ontbrekende 
schakel, een eigen restaurant, werd gerealiseerd met 
de	opening	van	Op	Hete	Kolen.	“Wij	zijn	onze	eigen	
leverancier, zo kunnen we echt de kwaliteit 
waarborgen. Dat is wat mensen uiteindelijk proeven 
en daar zit de kracht.”

Geoogst en geserveerd
in het Land van de Peel

De	Deftige	Aap,	Helmond

Op Hete Kolen, Deurne

ChocoladeDeCacaofabriek, Helmond.  
Een	chocoladebeleving	in	de	Cacaofabriek,	
met	fairtrade	chocolade	en	streekproducten.

1

Paste e Più, Asten. Delicatessewinkel 
met honderden Mediterrane producten. 
Gevestigd in winkelcentrum Midas. 

Il Borgo, Helmond. Achter de smalle klokgevel 
van het oudste huis in Helmond schuilt een 
Italiaans speciaalzaakje met ambachtelijk ijs, 
een chocolaterie en lunchroom.

3

5

Rabauw, Gemert. Stoere bieren, gebrouwen 
met een maatschappelijke insteek. Proeven 
doe je in de biertuin met winkel en brew lab.

2

Usawa coffee, Gemert. Ambachtelijk 
gebrande	slow	roast	koffiebonen	uit	eigen	
koffiebranderij	in	het	centrum	van	Gemert.	

4

Getipt: Ambachtelijke 
adresjes om te onthouden

© Rabauw

@landvandepeel 
Instagram take over
Lokale inwoners weten natuurlijk 
als geen ander de leukste en 
mooiste plekjes in de eigen 
omgeving te vinden. Daarom is 
het woord aan hen! 

Op www.instagram.com/
landvandepeel is de take over, die 
vorige maand van start ging, nog in 
volle gang. Een lokale fotografielief-
hebber deelt steeds 10 dagen lang 
tips en inspiratie via de Instastories 
van het Land van de Peel. Welke 
leuke adresjes en mooie natuurge-
bieden kende jij nog niet?

Smakelijk fietsarrangement 
Drie Peelen Tour
Fiets een prachtige route door de 
Mariapeel, Deurnese Peel en Groote 
Peel, waar je onderweg de Brabantse 
gastvrijheid ervaart bij geselecteerde 
eetgelegenheden. Laat je verrassen door 
de mooie natuur en heerlijke gerechten! 

Lengte:	38km.	Kosten:	€	37,00	p.p.	
Reserveren via Toon Kortooms Park 
Deurne. 
www.landvandepeel.nl/driepeelentour

Ontdek het op
@landvandepeel!

In d’Ouwe Peel, Helenaveen

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
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maart
01 Optreden van 
 The Dutch Eagles
 Gemert - 5 maart, 20.15 uur. The Dutch Eagles
 combineren in hun show ‘Gold’ de hits van de
 Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit
 de gouden periode van de popmuziek. 
 In Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. 
 www.eendracht-gemert.nl 

02 Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 Asten - Zaterdag 5 maart. De rondleidingen
 starten om 13.30 uur en eindigen rond 15.00
 uur. Aanmelden via VVV Asten is verplicht,
	 aanmelding	is	definitief	na	betaling	bij	VVV
 Asten. De kosten bedragen € 4,50 p.p. en
 kinderen t/m 7 jaar zijn gratis. 

03 Cultureel drieluik ‘ZEE’
 Helmond - 6 maart, 13.30 uur. Hoe gedichten,
	 kunstwerken	en	muziekfragmenten	samen
 klinken als een drieluik, waarbij de ‘Zee’
 centraal staat. Bibliotheek Helmond. 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 

04 Tentoonstelling Aquavit
 Helmond - 6 maart t/m 29 mei. 
	 De	tentoonstelling	Aquavit	geeft	met	het	werk
 van 12 kunstenaars en meer dan 100
 aquarellen een overzicht van de vitaliteit van 
	 de	hedendaagse	aquarel.	Cacaofabriek
	 Helmond.	www.cacaofabriek.nl/expo

05 Ontbijt met wandeling
 door Griendtsveen
 Deurne - Zo 13 maart, 9.30 uur. Heerlijk Peels
 ontbijt en wandeling van ca. 5 km. met uitleg
 over natuurgebied De Peel en Griendtsveen.
	 Info	en	reserveren:	www.toonkortoomspark.nl

06 Winterwandeling
 natuurtheater De Donck
 Someren - 13 maart, 10.00 uur. Toneelvereni-
 ging De Speledonckers bestaat 50 jaar en 
 viert dat met een winterwandeling met gids
 langs de mooiste plekjes in en om het
 natuurtheater De Donck in Someren. Meer
	 informatie:	www.speledonckers.nl.

07 Koopzondag in Asten
 Asten - Zondag 13 maart. De winkels in het
 centrum zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.
	 Thema:	Verwendag	voor	consumenten.

08 Symphonic Rock Night
 – The second chapter
 Helmond - 16 maart, 20.15 uur. Een band van
 doorgewinterde muzikanten komt met een
 knallend vervolg op hun ode aan de
	 symfonische	rock	van	de	jaren	zeventig.	
 Het Speelhuis Helmond. 
 theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

09 Nits – Tour 2022
 Helmond - 18 maart, 20.45 uur. Nits is al 45
 jaar de meest ongrijpbare band van Nederland.
 Een concert vol dynamiek, humor, virtuositeit
 en soms met een diepe Europese melancholie,
 alles met een stijlvolle veelzijdigheid. Popzaal
 De	Cacaofabriek.	https://cacaofabriek.nl/podium	

10 Tentoonstelling 
 Ger Fransen
 Deurne - 19 maart t/m 4 juli, di t/m zo
 12.00-16.00 uur. Werken uit de periode
 1940-1970 van de Amsterdamse verzamelaar
 en handelaar Cor Fransen. De tentoonstelling
 laat de ontwikkeling zien van kunst in de
	 decennia	na	het	interbellum.	Meer	info:
 Museum De Wieger. www.dewieger.nl

11 Belle en het Beest 
 de Musical
 Gemert - 19 maart, 14.00 uur en 16.00 uur. 
 Het sprookje komt tot leven in het theater. 
 De Eendracht in Gemert. www.eendracht-gemert.nl

12 Expositie Peter van 
 den Braken
 Aarle-Rixtel -	t/m	20	maart.	Expositie	van
	 schilderijen	in	Galerie	Bies	in	Aarle-Rixel	van
 Peter van den Braken en zijn Eindhovense
 tijdgenoten. www.galerij-museum-bies.nl

13 Heilight Parade Deurne
 Deurne - Za 26 maart, 19.30-21.00 uur
	 Vlierdensewg	/	St.	Jozefstraat	Deurne.	Unieke
 lichtjesoptocht van regio Peelland met mooi
 verlichte praalwagens en loopgroepen. 
	 Meer	info:	www.heilightparade.nl

14 Dorpsquiz Gemert Weet  
 Gemert - 26 maart. Het is weer tijd voor de
 dorpsquiz Gemert Weet, voor de inwoners van
	 Gemert.		Meer	informatie	en	inschrijven:	
 www.gemertweet.nl

15	 Heksenketeltreffen	
 MC de Kleppenjagers
 Gemert - 26 en 27 maart. Aan de Energieweg in
	 Gemert	vindt	het	heksenketeltreffen	plaats	van
 MC de Kleppenjagers. www,mcdekleppenjagers.nl

16 Beiaardconcert  
 Helmond - Iedere woensdag van 10.00 tot
 11.00 uur beiaardconcert door beiaardier
 Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria Presentatie
	 kerk,	Kerkstraat	2,	Asten.	Luisterplaats:
 Moussaultpark

17 Kloosterrondwandeling  
 Aarle-Rixtel - Deze nieuwe wandelroute van 13
 km start en eindigt bij het Missieklooster
	 Heiligbloed	in	Aarle-Rixel	en	voert	o.a.	langs
 kasteel Gemert. www.landvandepeel.nl/
 kloosterrondwandeling.

Bevlogen ondernemers
Eén van de boeren die producten levert aan Op Hete 
Kolen is Henk Kerkers van Bijzonder Brabants, die in 
zijn (on)vergetelijke groentetuin zo’n 100 soorten 
bijzondere	groenten	verbouwd.	Henk:	“Mijn	groenten	
passen bij restaurants waar ze de gasten echt willen 
verrassen en ook vertellen waar de producten 
vandaan komen”. Hij bezorgt iedere week groenten 
aan restaurants in de regio en is daarin niet de enige. 
De Peel kent een netwerk van leveranciers en 
streekrestaurants met bevlogen ondernemers, zoals 
de Helmondse palingkwekerij Rijpelaal, restaurant 
Ons Jongens in Someren, De Brabantse Kluis in 
Aarle-Rixtel	en	Grotel’s	Genieten	in	Bakel.	Het	doel	is	
eenduidig:	de	beste	kwaliteit	leveren,	op	een	eerlijke	
manier. 

Een goed gevoel
Ook	bij	Stadsbrouwerij	de	Deftige	Aap	in	Helmond	
spelen streekproducten een belangrijke rol. Op de 
menukaart staan natuurlijk de eigen bieren, 15 stuks 
inmiddels. Maar er wordt ook samengewerkt met 
lokale leveranciers voor de gerechten. Eigenaar Mark 
van	den	Boogaard:	“We	werken	samen	met	de	
Bundertjes, een biologische tuinderij in Helmond waar 
groenten worden geteeld als dagbesteding. Wij kopen 
de geoogste groenten op en maken er onder andere 
soepen en sauzen van.” 
Het levert producten van hoge kwaliteit op, maar 
heeft	ook	een	maatschappelijk	doel.	Mark:	“Deze	
werkwijze is niet makkelijker en ook niet echt 
goedkoper; het gaat om het sociale karakter en de 
verbinding opzoeken met de stad.” Net als in de 
andere restaurants merken ze ook hier dat gasten het 
gebruik van streekproducten als een meerwaarde 
ervaren.	“Het	gaat	erom	dat	je	geniet	van	lekker	eten,	
maar	het	geeft	je	ook	een	goed	gevoel.”

De deuren staan weer open en chef-koks, gastheren, bierbrouwers en 
barvrouwen kunnen weer doen waar ze goed in zijn: hun gasten laten 
genieten van sfeer en smaakbeleving. Kies je voor bourgondisch en 
stoer of juist verfijnd en onverwacht? Smaken verschillen, maar deze 
lokale ondernemers zijn het over één ding eens: de beste smaak 
komt van eigen bodem. 

Uitgelicht 

Lokaal en puur eten is populairder dan ooit. 
Horecaondernemers in het Land van de Peel juichen 
deze trend toe met enthousiasme, maar ook met 
boerenverstand.	Want,	“het	verhaal	erbij	is	leuk,	maar	
het gaat om de smaak.” Bart Witteveen, eigenaar van 
streekwinkel ‘t Streeckhuys en restaurant Op Hete 
Kolen in Deurne benadrukt met deze woorden de 
kwaliteit die schuilt in het lokale product.  

Een goed verhaal proef je
Zijn onderneming ontstond eigenlijk uit nood, want de 
veehouder bleek allergisch voor koeien. Vanuit zijn 
passie voor lekker en goed eten lag er al snel een 
nieuw ondernemingsplan klaar. Om ervoor te zorgen 
dat consumenten voor lokale producten niet alle 
boerderijwinkels	af	hoefden,	bracht	hij	de	producten	
bij elkaar in één winkel; ‘t Streeckhuys, inmiddels met 
een tweede vestiging in Helmond. De ontbrekende 
schakel, een eigen restaurant, werd gerealiseerd met 
de	opening	van	Op	Hete	Kolen.	“Wij	zijn	onze	eigen	
leverancier, zo kunnen we echt de kwaliteit 
waarborgen. Dat is wat mensen uiteindelijk proeven 
en daar zit de kracht.”

Geoogst en geserveerd
in het Land van de Peel

De	Deftige	Aap,	Helmond

Op Hete Kolen, Deurne

ChocoladeDeCacaofabriek, Helmond.  
Een	chocoladebeleving	in	de	Cacaofabriek,	
met	fairtrade	chocolade	en	streekproducten.

1

Paste e Più, Asten. Delicatessewinkel 
met honderden Mediterrane producten. 
Gevestigd in winkelcentrum Midas. 

Il Borgo, Helmond. Achter de smalle klokgevel 
van het oudste huis in Helmond schuilt een 
Italiaans speciaalzaakje met ambachtelijk ijs, 
een chocolaterie en lunchroom.

3

5

Rabauw, Gemert. Stoere bieren, gebrouwen 
met een maatschappelijke insteek. Proeven 
doe je in de biertuin met winkel en brew lab.

2

Usawa coffee, Gemert. Ambachtelijk 
gebrande	slow	roast	koffiebonen	uit	eigen	
koffiebranderij	in	het	centrum	van	Gemert.	

4

Getipt: Ambachtelijke 
adresjes om te onthouden

© Rabauw

@landvandepeel 
Instagram take over
Lokale inwoners weten natuurlijk 
als geen ander de leukste en 
mooiste plekjes in de eigen 
omgeving te vinden. Daarom is 
het woord aan hen! 

Op www.instagram.com/
landvandepeel is de take over, die 
vorige maand van start ging, nog in 
volle gang. Een lokale fotografielief-
hebber deelt steeds 10 dagen lang 
tips en inspiratie via de Instastories 
van het Land van de Peel. Welke 
leuke adresjes en mooie natuurge-
bieden kende jij nog niet?

Smakelijk fietsarrangement 
Drie Peelen Tour
Fiets een prachtige route door de 
Mariapeel, Deurnese Peel en Groote 
Peel, waar je onderweg de Brabantse 
gastvrijheid ervaart bij geselecteerde 
eetgelegenheden. Laat je verrassen door 
de mooie natuur en heerlijke gerechten! 

Lengte:	38km.	Kosten:	€	37,00	p.p.	
Reserveren via Toon Kortooms Park 
Deurne. 
www.landvandepeel.nl/driepeelentour

Ontdek het op
@landvandepeel!

In d’Ouwe Peel, Helenaveen

www.landvandepeel.nl
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Activiteiten 
agenda

Ga voor alle activiteiten naar www.landvandepeel.nl

maart
01 Optreden van 
 The Dutch Eagles
 Gemert - 5 maart, 20.15 uur. The Dutch Eagles
 combineren in hun show ‘Gold’ de hits van de
 Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit
 de gouden periode van de popmuziek. 
 In Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. 
 www.eendracht-gemert.nl 

02 Rondleiding H. Maria
 Presentatie Kerk
 Asten - Zaterdag 5 maart. De rondleidingen
 starten om 13.30 uur en eindigen rond 15.00
 uur. Aanmelden via VVV Asten is verplicht,
	 aanmelding	is	definitief	na	betaling	bij	VVV
 Asten. De kosten bedragen € 4,50 p.p. en
 kinderen t/m 7 jaar zijn gratis. 

03 Cultureel drieluik ‘ZEE’
 Helmond - 6 maart, 13.30 uur. Hoe gedichten,
	 kunstwerken	en	muziekfragmenten	samen
 klinken als een drieluik, waarbij de ‘Zee’
 centraal staat. Bibliotheek Helmond. 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten 

04 Tentoonstelling Aquavit
 Helmond - 6 maart t/m 29 mei. 
	 De	tentoonstelling	Aquavit	geeft	met	het	werk
 van 12 kunstenaars en meer dan 100
 aquarellen een overzicht van de vitaliteit van 
	 de	hedendaagse	aquarel.	Cacaofabriek
	 Helmond.	www.cacaofabriek.nl/expo

05 Ontbijt met wandeling
 door Griendtsveen
 Deurne - Zo 13 maart, 9.30 uur. Heerlijk Peels
 ontbijt en wandeling van ca. 5 km. met uitleg
 over natuurgebied De Peel en Griendtsveen.
	 Info	en	reserveren:	www.toonkortoomspark.nl

06 Winterwandeling
 natuurtheater De Donck
 Someren - 13 maart, 10.00 uur. Toneelvereni-
 ging De Speledonckers bestaat 50 jaar en 
 viert dat met een winterwandeling met gids
 langs de mooiste plekjes in en om het
 natuurtheater De Donck in Someren. Meer
	 informatie:	www.speledonckers.nl.

07 Koopzondag in Asten
 Asten - Zondag 13 maart. De winkels in het
 centrum zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.
	 Thema:	Verwendag	voor	consumenten.

08 Symphonic Rock Night
 – The second chapter
 Helmond - 16 maart, 20.15 uur. Een band van
 doorgewinterde muzikanten komt met een
 knallend vervolg op hun ode aan de
	 symfonische	rock	van	de	jaren	zeventig.	
 Het Speelhuis Helmond. 
 theaterspeelhuis.nl/voorstellingen

09 Nits – Tour 2022
 Helmond - 18 maart, 20.45 uur. Nits is al 45
 jaar de meest ongrijpbare band van Nederland.
 Een concert vol dynamiek, humor, virtuositeit
 en soms met een diepe Europese melancholie,
 alles met een stijlvolle veelzijdigheid. Popzaal
 De	Cacaofabriek.	https://cacaofabriek.nl/podium	

10 Tentoonstelling 
 Ger Fransen
 Deurne - 19 maart t/m 4 juli, di t/m zo
 12.00-16.00 uur. Werken uit de periode
 1940-1970 van de Amsterdamse verzamelaar
 en handelaar Cor Fransen. De tentoonstelling
 laat de ontwikkeling zien van kunst in de
	 decennia	na	het	interbellum.	Meer	info:
 Museum De Wieger. www.dewieger.nl

11 Belle en het Beest 
 de Musical
 Gemert - 19 maart, 14.00 uur en 16.00 uur. 
 Het sprookje komt tot leven in het theater. 
 De Eendracht in Gemert. www.eendracht-gemert.nl

12 Expositie Peter van 
 den Braken
 Aarle-Rixtel -	t/m	20	maart.	Expositie	van
	 schilderijen	in	Galerie	Bies	in	Aarle-Rixel	van
 Peter van den Braken en zijn Eindhovense
 tijdgenoten. www.galerij-museum-bies.nl

13 Heilight Parade Deurne
 Deurne - Za 26 maart, 19.30-21.00 uur
	 Vlierdensewg	/	St.	Jozefstraat	Deurne.	Unieke
 lichtjesoptocht van regio Peelland met mooi
 verlichte praalwagens en loopgroepen. 
	 Meer	info:	www.heilightparade.nl

14 Dorpsquiz Gemert Weet  
 Gemert - 26 maart. Het is weer tijd voor de
 dorpsquiz Gemert Weet, voor de inwoners van
	 Gemert.		Meer	informatie	en	inschrijven:	
 www.gemertweet.nl

15	 Heksenketeltreffen	
 MC de Kleppenjagers
 Gemert - 26 en 27 maart. Aan de Energieweg in
	 Gemert	vindt	het	heksenketeltreffen	plaats	van
 MC de Kleppenjagers. www,mcdekleppenjagers.nl

16 Beiaardconcert  
 Helmond - Iedere woensdag van 10.00 tot
 11.00 uur beiaardconcert door beiaardier
 Rosemarie Seuntiëns in de H. Maria Presentatie
	 kerk,	Kerkstraat	2,	Asten.	Luisterplaats:
 Moussaultpark

17 Kloosterrondwandeling  
 Aarle-Rixtel - Deze nieuwe wandelroute van 13
 km start en eindigt bij het Missieklooster
	 Heiligbloed	in	Aarle-Rixel	en	voert	o.a.	langs
 kasteel Gemert. www.landvandepeel.nl/
 kloosterrondwandeling.

Bevlogen ondernemers
Eén van de boeren die producten levert aan Op Hete 
Kolen is Henk Kerkers van Bijzonder Brabants, die in 
zijn (on)vergetelijke groentetuin zo’n 100 soorten 
bijzondere	groenten	verbouwd.	Henk:	“Mijn	groenten	
passen bij restaurants waar ze de gasten echt willen 
verrassen en ook vertellen waar de producten 
vandaan komen”. Hij bezorgt iedere week groenten 
aan restaurants in de regio en is daarin niet de enige. 
De Peel kent een netwerk van leveranciers en 
streekrestaurants met bevlogen ondernemers, zoals 
de Helmondse palingkwekerij Rijpelaal, restaurant 
Ons Jongens in Someren, De Brabantse Kluis in 
Aarle-Rixtel	en	Grotel’s	Genieten	in	Bakel.	Het	doel	is	
eenduidig:	de	beste	kwaliteit	leveren,	op	een	eerlijke	
manier. 

Een goed gevoel
Ook	bij	Stadsbrouwerij	de	Deftige	Aap	in	Helmond	
spelen streekproducten een belangrijke rol. Op de 
menukaart staan natuurlijk de eigen bieren, 15 stuks 
inmiddels. Maar er wordt ook samengewerkt met 
lokale leveranciers voor de gerechten. Eigenaar Mark 
van	den	Boogaard:	“We	werken	samen	met	de	
Bundertjes, een biologische tuinderij in Helmond waar 
groenten worden geteeld als dagbesteding. Wij kopen 
de geoogste groenten op en maken er onder andere 
soepen en sauzen van.” 
Het levert producten van hoge kwaliteit op, maar 
heeft	ook	een	maatschappelijk	doel.	Mark:	“Deze	
werkwijze is niet makkelijker en ook niet echt 
goedkoper; het gaat om het sociale karakter en de 
verbinding opzoeken met de stad.” Net als in de 
andere restaurants merken ze ook hier dat gasten het 
gebruik van streekproducten als een meerwaarde 
ervaren.	“Het	gaat	erom	dat	je	geniet	van	lekker	eten,	
maar	het	geeft	je	ook	een	goed	gevoel.”

De deuren staan weer open en chef-koks, gastheren, bierbrouwers en 
barvrouwen kunnen weer doen waar ze goed in zijn: hun gasten laten 
genieten van sfeer en smaakbeleving. Kies je voor bourgondisch en 
stoer of juist verfijnd en onverwacht? Smaken verschillen, maar deze 
lokale ondernemers zijn het over één ding eens: de beste smaak 
komt van eigen bodem. 

Uitgelicht 

Lokaal en puur eten is populairder dan ooit. 
Horecaondernemers in het Land van de Peel juichen 
deze trend toe met enthousiasme, maar ook met 
boerenverstand.	Want,	“het	verhaal	erbij	is	leuk,	maar	
het gaat om de smaak.” Bart Witteveen, eigenaar van 
streekwinkel ‘t Streeckhuys en restaurant Op Hete 
Kolen in Deurne benadrukt met deze woorden de 
kwaliteit die schuilt in het lokale product.  

Een goed verhaal proef je
Zijn onderneming ontstond eigenlijk uit nood, want de 
veehouder bleek allergisch voor koeien. Vanuit zijn 
passie voor lekker en goed eten lag er al snel een 
nieuw ondernemingsplan klaar. Om ervoor te zorgen 
dat consumenten voor lokale producten niet alle 
boerderijwinkels	af	hoefden,	bracht	hij	de	producten	
bij elkaar in één winkel; ‘t Streeckhuys, inmiddels met 
een tweede vestiging in Helmond. De ontbrekende 
schakel, een eigen restaurant, werd gerealiseerd met 
de	opening	van	Op	Hete	Kolen.	“Wij	zijn	onze	eigen	
leverancier, zo kunnen we echt de kwaliteit 
waarborgen. Dat is wat mensen uiteindelijk proeven 
en daar zit de kracht.”

Geoogst en geserveerd
in het Land van de Peel

De	Deftige	Aap,	Helmond

Op Hete Kolen, Deurne

ChocoladeDeCacaofabriek, Helmond.  
Een	chocoladebeleving	in	de	Cacaofabriek,	
met	fairtrade	chocolade	en	streekproducten.

1

Paste e Più, Asten. Delicatessewinkel 
met honderden Mediterrane producten. 
Gevestigd in winkelcentrum Midas. 

Il Borgo, Helmond. Achter de smalle klokgevel 
van het oudste huis in Helmond schuilt een 
Italiaans speciaalzaakje met ambachtelijk ijs, 
een chocolaterie en lunchroom.

3

5

Rabauw, Gemert. Stoere bieren, gebrouwen 
met een maatschappelijke insteek. Proeven 
doe je in de biertuin met winkel en brew lab.

2

Usawa coffee, Gemert. Ambachtelijk 
gebrande	slow	roast	koffiebonen	uit	eigen	
koffiebranderij	in	het	centrum	van	Gemert.	

4

Getipt: Ambachtelijke 
adresjes om te onthouden
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Lokale inwoners weten natuurlijk 
als geen ander de leukste en 
mooiste plekjes in de eigen 
omgeving te vinden. Daarom is 
het woord aan hen! 

Op www.instagram.com/
landvandepeel is de take over, die 
vorige maand van start ging, nog in 
volle gang. Een lokale fotografielief-
hebber deelt steeds 10 dagen lang 
tips en inspiratie via de Instastories 
van het Land van de Peel. Welke 
leuke adresjes en mooie natuurge-
bieden kende jij nog niet?

Smakelijk fietsarrangement 
Drie Peelen Tour
Fiets een prachtige route door de 
Mariapeel, Deurnese Peel en Groote 
Peel, waar je onderweg de Brabantse 
gastvrijheid ervaart bij geselecteerde 
eetgelegenheden. Laat je verrassen door 
de mooie natuur en heerlijke gerechten! 

Lengte:	38km.	Kosten:	€	37,00	p.p.	
Reserveren via Toon Kortooms Park 
Deurne. 
www.landvandepeel.nl/driepeelentour

Ontdek het op
@landvandepeel!

In d’Ouwe Peel, Helenaveen

www.landvandepeel.nl
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Website
Een en ander staat te lezen op de on-
langs gelanceerde website van de 
nieuwe stichting.   (www.vrijheidsvuur-
depeel.nl). Deze website werd mogelijk 
gemaakt door Museum Klok en Peel 
door de website Death Valley De Peel 
ter beschikking te stellen en in te richten 
voor Vrijheidsvuur de Peel.

Vrijheidsvuur
“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, ook 

in de huidige tijd niet. Daarom staat het 
vrijheidsvuur symbool voor bevrijding 
en vrijheid. De jaarlijkse viering is een 
bijdrage aan de waardering voor onze 
huidige – democratische – vrijheid. Het 
evenement Vrijheidsvuur De Peel kent 
al drie geslaagde edities: Asten (2019), 
Mierlo (2020) en Meijel (2021). De vier-
de editie vindt komend najaar plaats in 
Deurne en wel bij de kasteelruïne aan 
het Haageind. Deze plek getuigt na bijna 
tachtig jaar nog steeds van het oorlogs-

geweld dat daar heeft plaatsgevonden. 
 
Death Valley De Peel
Het Vrijheidsvuur De Peel werd in 2019 
(75e bevrijding van Zuid-Nederland) 
voor het eerst verspreid vanuit Asten 
(Markt). Het evenement kwam voort uit 
het project Death Valley De Peel. Daar-
mee leverde Museum Klok & Peel in 
2019/2020 een betekenisvolle bijdrage 
aan de provinciebrede manifestatie Bra-
bant Remembers. Death Valley De Peel 

stond voor een breed scala activiteiten. 
Het vrijheidsvuur was er één van. Deze 
festiviteit sloot aan bij de al veel oudere 
traditie van de 18-septemberfeesten in 
Eindhoven, waar jaarlijks het in Bayeux 
opgehaalde vrijheidsvuur centraal staat.

19 september 
Het oorspronkelijke idee was om op 18 
september het Vrijheidsvuur in Eindho-
ven op te halen en het op 19 septem-
ber te ontsteken, in een van de eerste 
Peelgemeenten die in 1944 tijdens de 
operatie Market-Garden werd bevrijd. 
Om praktische redenen is het eerste 
Peellandse Vrijheidsvuur op de Markt in 
Asten ontstoken. 

Dankzij de medewerking van Gildekring 
Peelland en de deelname van de burge-
meesters van vijf Peelgemeenten werd 
de kleurrijke ceremonie meteen een 
succes. Andere participanten waren 
lopers van Peellandse loop- en atle-
tiekverenigingen, particuliere eigenaren 
van historische legervoertuigen, enkele 

muzikanten en de Firebrigate Pipes en 
Drums uit Gemert en speciale geno-
digden. Bij volgende edities groeide het 
aantal deelnemende gemeenten. 

Regionaal, want de Peel kent geen 
grenzen
Stichtingsvoorzitter Jeanette Hartjes: 
“Bij de komende editie zijn elf deelne-
mende gemeenten betrokken. Daarmee 
bereiken we dan alle Peelgemeenten 
aan beide zijden van de provinciegrens 
Brabant-Limburg. Dat is mooi, want 
toen de geallieerden in het najaar 1944 
hun bevrijdingscampagne begonnen, 
speelden provinciegrenzen immers ook 
geen rol.”

De samenstelling van het bestuur van 
de nieuwe stichting benadrukt haar 
regionale karakter. Behalve Jeanette 
Hartjes (Asten) zitten daarin Jo Man-
ders (Meijel), Jan Dekkers (Laarbeek), 
Henk Schimmel (Helmond) en Wim de 
Ruiter (Helmond). 

Negen (loco)burgemeesters uit Peelland hielpen in 2021 mee het Vrijheidsvuur de Peel te verspreiden. F | Jack Willekens.

Om de komende raadsperiode het 
woningtekort aan te pakken in de 
Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
moet de samenwerking versterkt 
worden tussen gemeenten en wo-
ningcorporaties.

Het beschikbaar hebben van voldoende 
betaalbare huurwoningen is een be-
langrijke voorwaarde om de regio verder 
te kunnen laten groeien. De 13 woning-
corporaties die actief zijn in de 21 ge-
meenten roepen in aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 16 maart 
de lokale politiek op om samen werk te 
maken van de woningbouwopgave. Dat 
doen zij door een pamflet te versturen 
aan alle lokale politici in de gemeenten 
waar zij actief zijn.

Oplossing nodig om woningtekort
niet verder op te laten lopen
De vraag naar betaalbare woningen 
in de MRE is enorm en neemt de ko-
mende jaren sterk toe. Het tekort aan 
sociale- en middenhuurwoningen in de 
regio kan oplopen tot zeker 45.000 in 
2040. Zonder betaalbare woningen kan 
de economie in deze regio niet verder 
groeien. 

De woningcorporaties hebben de am-
bitie uitgesproken om tot 2026 de 
woningbouwproductie te laten groeien 
tot 2.000 nieuwe woningen per jaar. 
Samenwerking met gemeenten is hierin 
cruciaal. Denk hierbij aan voorrang bij 
gronduitgifte, het aanwijzen van nieuwe 
locaties en het stellen van eisen door 

gemeenten aan maximale verkoopprij-
zen. Ook moet de doorloopsnelheid van 
procedures korter. Daarnaast moeten 
gemeenten vaker in onconventionele 
oplossingen denken zoals tijdelijke wo-
ningen, herbestemmen van leegstaande 
kantoren of het splitsen van woningen.

Kennis delen over verduurzaming
Verduurzaming is zeker in het licht van 
toenemende energiearmoede een ander 
belangrijk thema waar woningcorpo-
raties zich voor blijven inzetten. Denk 
hierbij aan het isoleren van woningen en 
het plaatsen van zonnepanelen, hybride 
ketels en warmtepompen en het gebruik 
van circulaire materialen. Ook is er veel 
aandacht om bewoners te coachen op 
energiezuinig leven. Het verduurzamen 

van woningen scheelt bewoners kosten. 
Woningcorporaties delen graag hun ken-
nis met gemeenten als het over verduur-
zaming gaat.

Fijn wonen voor iedereen
Met 100.000 woningen bieden de sa-
menwerkende woningcorporaties aan 
250.000 mensen onderdak. De samen-
werkende corporaties vinden dat ieder-
een, ook mensen met een aanvullende 
woonvraag, betaalbaar moet kunnen 
wonen in een fijne wijk. 
Daarbij gaat het ook over onderdak aan 
urgenten, statushouders en mensen 
met een zorgvraag. Daarnaast heb-
ben corporaties bijzondere aandacht 
voor ouderen. Gemeenten moeten vol-
doende locaties ter beschikking stellen 

waar deze huisvesting te realiseren is. 
Ook moet er voldoende geld en mens-
kracht beschikbaar zijn om duurzame 
begeleiding van deze mensen mogelijk 
te maken.

In gesprek met lijstrekkers en kandi-
daat-raadsleden
De 13 samenwerkende woningcorpora-
ties gaan in de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen op verschillende 
manieren in gesprek met lijsttrekkers 
en kandidaat-raadsleden. Het hiervoor 
opgestelde pamflet is opgesteld door 
Bergopwaarts, Helpt Elkander, Goed 
Wonen, Trudo, Volksbelang, woonstich-
ting ‘thuis, Woningstichting Compaen, 
Woningbelang, Woonbedrijf, Wooninc., 
Woonpartners, woCom en WSZ.

Woningcorporaties slaan handen ineen voor woningbouwopgave Zuidoost-Brabant 

Vierde editie in 2022 bij de kasteelruïne in Deurne 

Vrijheidsvuur De Peel in 
beheer bij nieuwe stichting
Peelland is een nieuwe stichting rijker: ‘de Stichting Vrijheidsvuur De Peel’. Zij houdt zich bezig 

met de organisatie van het Vrijheidsvuur dat jaarlijks op 19 september wordt ontstoken in 
een van de Peelgemeenten en dat als ‘een lopend vuurtje’ letterlijk de overige Peelgemeenten 

aandoet. Dit om de herinnering levend te houden aan de zwaarbevochten bevrijding van 
Peelland in het najaar 1944.



31vrijdag 25 februari 2022de loop weekkrant HELMOND18 Maart 2022 Groot PEELLAND

Website
Een en ander staat te lezen op de on-
langs gelanceerde website van de 
nieuwe stichting.   (www.vrijheidsvuur-
depeel.nl). Deze website werd mogelijk 
gemaakt door Museum Klok en Peel 
door de website Death Valley De Peel 
ter beschikking te stellen en in te richten 
voor Vrijheidsvuur de Peel.

Vrijheidsvuur
“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, ook 

in de huidige tijd niet. Daarom staat het 
vrijheidsvuur symbool voor bevrijding 
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stond voor een breed scala activiteiten. 
Het vrijheidsvuur was er één van. Deze 
festiviteit sloot aan bij de al veel oudere 
traditie van de 18-septemberfeesten in 
Eindhoven, waar jaarlijks het in Bayeux 
opgehaalde vrijheidsvuur centraal staat.

19 september 
Het oorspronkelijke idee was om op 18 
september het Vrijheidsvuur in Eindho-
ven op te halen en het op 19 septem-
ber te ontsteken, in een van de eerste 
Peelgemeenten die in 1944 tijdens de 
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Dankzij de medewerking van Gildekring 
Peelland en de deelname van de burge-
meesters van vijf Peelgemeenten werd 
de kleurrijke ceremonie meteen een 
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aantal deelnemende gemeenten. 

Regionaal, want de Peel kent geen 
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Stichtingsvoorzitter Jeanette Hartjes: 
“Bij de komende editie zijn elf deelne-
mende gemeenten betrokken. Daarmee 
bereiken we dan alle Peelgemeenten 
aan beide zijden van de provinciegrens 
Brabant-Limburg. Dat is mooi, want 
toen de geallieerden in het najaar 1944 
hun bevrijdingscampagne begonnen, 
speelden provinciegrenzen immers ook 
geen rol.”

De samenstelling van het bestuur van 
de nieuwe stichting benadrukt haar 
regionale karakter. Behalve Jeanette 
Hartjes (Asten) zitten daarin Jo Man-
ders (Meijel), Jan Dekkers (Laarbeek), 
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Ruiter (Helmond). 
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Om de komende raadsperiode het 
woningtekort aan te pakken in de 
Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
moet de samenwerking versterkt 
worden tussen gemeenten en wo-
ningcorporaties.

Het beschikbaar hebben van voldoende 
betaalbare huurwoningen is een be-
langrijke voorwaarde om de regio verder 
te kunnen laten groeien. De 13 woning-
corporaties die actief zijn in de 21 ge-
meenten roepen in aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 16 maart 
de lokale politiek op om samen werk te 
maken van de woningbouwopgave. Dat 
doen zij door een pamflet te versturen 
aan alle lokale politici in de gemeenten 
waar zij actief zijn.

Oplossing nodig om woningtekort
niet verder op te laten lopen
De vraag naar betaalbare woningen 
in de MRE is enorm en neemt de ko-
mende jaren sterk toe. Het tekort aan 
sociale- en middenhuurwoningen in de 
regio kan oplopen tot zeker 45.000 in 
2040. Zonder betaalbare woningen kan 
de economie in deze regio niet verder 
groeien. 

De woningcorporaties hebben de am-
bitie uitgesproken om tot 2026 de 
woningbouwproductie te laten groeien 
tot 2.000 nieuwe woningen per jaar. 
Samenwerking met gemeenten is hierin 
cruciaal. Denk hierbij aan voorrang bij 
gronduitgifte, het aanwijzen van nieuwe 
locaties en het stellen van eisen door 

gemeenten aan maximale verkoopprij-
zen. Ook moet de doorloopsnelheid van 
procedures korter. Daarnaast moeten 
gemeenten vaker in onconventionele 
oplossingen denken zoals tijdelijke wo-
ningen, herbestemmen van leegstaande 
kantoren of het splitsen van woningen.

Kennis delen over verduurzaming
Verduurzaming is zeker in het licht van 
toenemende energiearmoede een ander 
belangrijk thema waar woningcorpo-
raties zich voor blijven inzetten. Denk 
hierbij aan het isoleren van woningen en 
het plaatsen van zonnepanelen, hybride 
ketels en warmtepompen en het gebruik 
van circulaire materialen. Ook is er veel 
aandacht om bewoners te coachen op 
energiezuinig leven. Het verduurzamen 

van woningen scheelt bewoners kosten. 
Woningcorporaties delen graag hun ken-
nis met gemeenten als het over verduur-
zaming gaat.

Fijn wonen voor iedereen
Met 100.000 woningen bieden de sa-
menwerkende woningcorporaties aan 
250.000 mensen onderdak. De samen-
werkende corporaties vinden dat ieder-
een, ook mensen met een aanvullende 
woonvraag, betaalbaar moet kunnen 
wonen in een fijne wijk. 
Daarbij gaat het ook over onderdak aan 
urgenten, statushouders en mensen 
met een zorgvraag. Daarnaast heb-
ben corporaties bijzondere aandacht 
voor ouderen. Gemeenten moeten vol-
doende locaties ter beschikking stellen 

waar deze huisvesting te realiseren is. 
Ook moet er voldoende geld en mens-
kracht beschikbaar zijn om duurzame 
begeleiding van deze mensen mogelijk 
te maken.

In gesprek met lijstrekkers en kandi-
daat-raadsleden
De 13 samenwerkende woningcorpora-
ties gaan in de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen op verschillende 
manieren in gesprek met lijsttrekkers 
en kandidaat-raadsleden. Het hiervoor 
opgestelde pamflet is opgesteld door 
Bergopwaarts, Helpt Elkander, Goed 
Wonen, Trudo, Volksbelang, woonstich-
ting ‘thuis, Woningstichting Compaen, 
Woningbelang, Woonbedrijf, Wooninc., 
Woonpartners, woCom en WSZ.

Woningcorporaties slaan handen ineen voor woningbouwopgave Zuidoost-Brabant 

Vierde editie in 2022 bij de kasteelruïne in Deurne 

Vrijheidsvuur De Peel in 
beheer bij nieuwe stichting
Peelland is een nieuwe stichting rijker: ‘de Stichting Vrijheidsvuur De Peel’. Zij houdt zich bezig 

met de organisatie van het Vrijheidsvuur dat jaarlijks op 19 september wordt ontstoken in 
een van de Peelgemeenten en dat als ‘een lopend vuurtje’ letterlijk de overige Peelgemeenten 

aandoet. Dit om de herinnering levend te houden aan de zwaarbevochten bevrijding van 
Peelland in het najaar 1944.
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Kunstenaars zoals Harry van Empel, 
Cynthia Vandenbor, Angelique Mathijs-
sen, Bart van der Voort en Elke Meulen-
dijks nemen de vrijheid altijd mee, als 
rode draad door hun kunstrepertoire. 
Angelique schildert letterlijk vrijheid 
op haar linnen, vogels die vrij zijn om 
daarheen te vliegen waar ze willen met 
alle bewegingsvrijheid. De vrijheid van 
ieder mens om te denken en keuzes te 
maken. En Elke Meulendijks ziet vrijheid 
in de natuur, het genieten van het zon-
licht dat door een bladerdak piept, en de 

kleuren in haar palet. Harry geeft in zijn 
werk duidelijk aan dat niemand zich in 
een hokje geplaatst hoeft te voelen, je 
hoeft niet voor 1 kleur te kiezen, je bent 
vrij om te bouwen aan je eigen toekomst 
en je eigen fouten te maken en verder 
te bouwen!

 SHE Art Gallery opent haar deuren 
aan De Huufkes 34 in Nuenen, voor 
iedereen die wil komen genieten van de 
expositie #Vrijheid. De expositie is door-
lopend te bezoeken tot 30 maart. De 

reguliere openingstijden zijn: woensdag 
en zondag van 13-17 uur en op vrijdag 
van 13-20 uur. 

Meer info vindt u op de website: 
www.sheartgallery.com.

Geniet van #Vrijheid
NUENEN Vrijheid, een beladen en tevens fantastisch woord. Respect en tolerantie horen hierbij. 

In kunst ben je VRIJ. Na alweer een lockdown is SHE Art Gallery weer geopend met een door-
lopende expositie, genaamd #Vrijheid. Kunst is vrij en dat maakt het zo interessant om naar te 

kijken en om ervan te genieten. 

Lick me! – Bart van der Voort. F | SHE Art Gallery.

MIERLO Tot en met zaterdag 26 maart 2022 zijn in Kunst-
zaal Dommeldal, in de bibliotheekvestiging in Mierlo, 

collages te zien van Miranda Vissers (Leende).

Een wereld van kleur
Nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

F | Bibliotheek Dommeldal.

Haar hele leven al zijn de natuur, 
reizen en materialen verzamelen een 
oneindige bron van inspiratie voor 
Miranda Vissers. Ze houdt van het 
proces van het sorteren van materi-
alen en beelden om hiermee nieuwe 
ideeën en beelden te ontwikkelen. 
Kleine elementen verzamelen en 
hiermee groter werk samenstellen 
is een vast onderdeel van haar werk. 
Belangrijk in het gebruikte materiaal 
is voor haar dat het al een leven ach-
ter zich heeft, een beetje versleten of 
verschoten is.

Om sfeerbeelden van de natuur en 
de jaargetijden te maken, is hier ge-
bruik gemaakt van postzegels. Naast 
de ongelooflijke hoeveelheid kleuren 
verwijzen ze ook naar een recent 
verleden, waar we nog handgeschre-
ven brieven en kaarten verstuurden. 
Veel van de postzegels hebben een 

lange reis achter de rug, zowel in 
afstand als in tijd. De postzegels 
zijn ook dragers van informatie over 
landen en valuta die soms van naam 
zijn veranderd, staatshoofden die 
zijn opgevolgd door anderen. In de 
collages zijn soms postzegels met 
strijdige informatie naast elkaar ge-
bruikt, niet om een oordeel te vellen 
maar slechts om het kleurbeeld te 
versterken. Al het werk is gemaakt 
van gerecyclede materialen, de post-
zegels zijn allemaal gedoneerd door 
verzamelaars die een deel van hun 
verzameling hebben afgestaan.

De nieuwe expositie ‘Een wereld 
van kleur’ is gratis te bezichtigen 
in Kunstzaal Dommeldal, tijdens 
openingstijden van de bibliotheek: 
maandag tot en met vrijdag van 
14.00 - 17.00 uur én op zaterdag van 
11.00 - 14.00 uur.

Tot en met zaterdag 26 maart 2022 zijn in Kunstzaal 
Dommeldal, in de bibliotheekvestiging in Mierlo, collages 

te zien van Miranda Vissers (Leende).

Camille Claudel on tour 
Camille Claudel speelt op 13 maart 2022 in het Speelhuis

Het leven van deze Franse beeld-
houwster spreekt velen tot de ver-
beelding. In tal van boeken en films 
wordt haar verhaal verteld. De tekst 
is geschreven door Corinne Heyr-
man in nauw overleg met regisseur 
Anneke Schröder die veel research 
pleegde. Schröder: ”Uitgangspunt 
daarbij was de vraag: ‘Hoe het toch 
mogelijk is dat zo’n getalenteerde 

vrouw 30 jaar lang in een psychia-
trische instelling werd opgesloten?’ 
Waarom? Hoezo? Wie was Camille 
Claudel eigenlijk? 

Wat weten van haar en vooral, wat we-
ten we nog niet? In een aantal scènes 
zien we Camille en de mensen die be-
langrijk voor haar waren en van grote 
invloed zijn geweest op de gebeurtenis-

sen. Beeldhouwer en geliefde Rodin, 
haar broer Paul, haar moeder en de 
componist Debussy. De context van 
het Parijs van 1900 was een uitgangs-
punt. Ook voor Arjan Kooijmans, die de 
muziek voor deze voorstelling compo-
neerde, was dit een inspiratiebron. Het 
is niet de bedoeling om een geschiede-
nisles te geven. Interessanter is het om 
vanuit onze eigen visie en interpretatie 
een beeld te geven van hoe het had kun-
nen gaan.” Camille Claudel is de 4de 
productie van Stichting Theater op het 
Voortje in Mierlo. “We maken kleinscha-
lige voorstellingen met een maatschap-
pelijke relevantie. De spelers komen uit 
de regio en met hun professionele inslag 
worden ze bij theater het Voortje uitge-
daagd en krijgen de gelegenheid om zich 
vast te bijten in een stuk en thema.” In 

juni en juli 2022 spelen ze ‘De Vader’ 
van Florian Zeller. ‘De witte bizon’ van 
Fabrice Melquiot wordt door talentvolle 
jongeren, ook weer uit de regio gespeeld 
op de buitenlocatie het Voortje, maar 
ook op diverse scholen in de regio.

Cast en crew van Camille Claudel:
Spel door Gerard van Beers, Toine 
van de Kerkhof, Wim Hoddenbagh, 
Yvon Leenders, Xandra de 
Vocht-Hoppenbrouwers
Tekst Corinne Heyrman
Muziek  Arjan Kooijmans
Concept en Regie Anneke Schröder
Productie Arjan Swinkels en 
Astrid Willems

Kaarten: www.theaterspeelhuis.nl
Meer info: www.theaterophetvoortje.nl

Toine van de Kerkhof en Xandra de Vocht-Hoppenbrouwers, beide uit Helmond
| F Gerard Sleegers
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Bolfo 
Mand en tapijtspray
Tegen vlooien en vlooienlarven

Aanbiedingen geldig van 25 februari t/m 12 maart.

Dentastix 

Multipak 
28 stuks

En maak kans op een half jaar gratis Dentastix! 

Smolke

Gestoomde maaltijden
Kussen 'comfort'
Met rits | 100x70 cm
Diverse kleuren 

Javame 
Kattenbak vulling 
Klontjesvormend | 20 L

Promise 
Kattenbrokjes 
Met prebiotica
1.5 kg

Attraction

Hondenbrokken
Geen toegevoegde kunstmatige 
kleuren of conserveringsmiddelen | 2 kg

2e

HALVE
PRIJS

2e

HALVE
PRIJS

Eksi
Kattenloopwiel
75x33x93 cm

Royal Canin
Fit 32 
Kattenbrokken

Daika

Hondenparfum
5 verschillende geuren

7,50
5 stuks

6,95
nu

8,50

14,99
2 voor

229,50
van 289,50 voor

19,95
van 29,95

6,00

6,80

9,20

Mini 

Medium

Maxi

3,99

10 kg + 2 kg gratis

55,95

• Materiaal: hout 
 en kunststof
• Met sisal krabmat 
 aan de buitenkant 
 en bekleed loopvlak binnenin
• Geluidsarm
• Veilig voor de kat en andere huisdieren
• Houdt je kat actief bezig en helpt 
 tegen verveling
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Dat de goede man er desondanks niks 
van snapt, blijkt wel uit het feit dat hij 
opriep om de vier dolle dagen vooral in 
de eigen omgeving binnen door te bren-
gen en zeker ook drukte te vermijden. 
Ziet u het al voor u, afstand houden in 
het café in plaats van zij-aan-zij feest te 
vieren met een pot bier in je hand. On-
mogelijk en waarschijnlijk ook onnodig, 
want veel mensen zijn ingeënt en be-
schermd. Daarnaast raar dat de minis-
ter nu graag ziet dat er binnen gevierd 
wordt in plaats van buiten. Voorheen 
was het toch zo dat je buiten in de fris-
se lucht veel minder vatbaar was voor 
het virus, terwijl je binnen meer risico 
liep wegens bedompte lucht met min-
der ventilatie? Kortom, het lijkt me niet 
verkeerd om de festiviteiten buiten te 
houden én overdag.

Zaterdagmiddag opening carnaval
De Keiebijters Stichting – verantwoor-
delijk voor de stadscarnaval in Hel-
mond – heeft daarom besloten om op 
carnavalszaterdag en zondag een mid-
dagprogramma aan te bieden. Tenslotte 
moet de nieuwe Stadsprins Briek XLIX 
nog bekendgemaakt worden, normaal 
gebeurt dat elk jaar vijf weken eerder. 
En ook Prins Briekske van de Kiezel-
keikes moet nog onthuld worden. Dit 
alles staat te gebeuren vanaf 13.30 
uur zaterdag op het Mizunalleplein 
voor Hotel West-Ende. Daarna wordt 
de stadssleutel door de burgemeester 
overgedragen aan de nieuwe Prins en 
het Helmondse carnavalssymbool de 
Kei opgegraven. En dán is het tijd voor 
een wervelende carnavalsmiddag met 
optreden van diverse Helmondse blaas-
kapellen, Lamme Frans en de Lawine-
boys. Als groot liefhebber van blaasmu-
ziek verheug ik me vooral weer op het 
optreden van Hofkapel De Klinkers en 
de andere orkesten.

Zondag uit volle borst meezingen
Zondagmiddag is het altijd meedoen 
of kijken naar de Grootste Optocht van 
het Zuiden, maar dit jaar niet. Daarom 
wordt als alternatief Hil Hellemond 
Zingt uitgevoerd. Met Helmondse ar-
tiesten als Marcel Stevens, Bram Bos-
mans, Bart Abels en Theo Smits. Ook 
weer in de openlucht voor de hoftempel 
vanaf 14.00 uur tot 17.11 uur. Daarmee 
heeft de Stichting in de zeer korte tijd 
die haar restte toch nog een volwaardig 
programma tot stand gebracht. En als 
de weersvoorspellers gelijk gaan krijgen, 
dan blijft het zaterdag en zondag droog, 
met een zonnetje erbij. Mij lijkt dat alle 
carnavalisten dit na het afgelasten van 
carnaval 2021 verdienen.

Over dat afgelasten vorig jaar zag ik 
op Omroep Brabant een documentai-
re getiteld ‘Het verdriet van carnaval’. 
Er werden prachtige verhalen verteld 
over hoe carnaval in hun stad of dorp 
werd gevierd en hoe sneu het was dat 
het niet doorgegaan was. Verhalen uit 
Oeteldonk, Tegelen en Groenlo. Wat mij 
opviel was dat de mensen van het Oeles 
Vastelaovends Gezelschap uit Tegelen 
zo hoog opgaven van hún vastelaovend, 
dat was héél iets anders dan carnaval! 
Het echte carnaval – vastelaovend dus 
– werd gevierd in Limburg en dan voor-
al in Tegelen! Het chauvinisme droop er 
van af, dit ging niet meer om het verdriet 
te uiten over de afgelasting maar om 
zichzelf als ’echte’ carnavalsvierders op 
de borst te kloppen. Ik werd er niet goed 
van. Brabanders zitten anders in elkaar, 
opschepperij hoort daar niet bij. Alleen 
in het uiterste westen van de provin-
cie in Bergen op Zoom zijn de mensen 
eveneens erg chauvinistisch. Die vieren 
ook geen carnaval, maar vastenavond 
en dat is volgens hun ook héél iets an-
ders. Wânne kwats!

Kijk, wij in Helmond zijn heel blij met 
onze stadscarnaval die elk jaar louter 
hoogtepunten kent en waaraan vele 
stadgenoten deelnemen. Een stadscar-
naval op hoog niveau, maar ook de Kei-
ebijters hebben carnaval niet uitgevon-
den, evenmin als de Oeteldonkers of de 
mensen in Tegelen. Elke stad of dorp 
kent zijn eigen gebruiken en die kun je 
niet met elkaar vergelijken. Onze Keie-
stad is de kletshoofdstad van Brabant 
met niet alleen het Keiekletstoernooi 
maar ook de Keijologische Hogeskool. 
Andere steden of dorpen hebben hun 
specifieke hoogtepunten en die ver-
scheidenheid is goed zo. Carnaval is in 
eerste instantie een volksfeest van de 
eigen inwoners, van gemeenschaps-
zin, van verbondenheid met elkaar, van 
plezier maken en lol trappen met elkaar. 
Daarom is het mijn vaste overtuiging 
dat we in Helmond-Keiestad blij mogen 
zijn dat onze stad – gerekend vanaf de 
grote rivieren – wat verder naar het zui-
den ligt. Wij hebben – anders dan Oe-
teldonk en Kielegat (Breda) – geen last 
van lawaaischoppers uit de Randstad 
die zich niet schamen om bierkratten bij 
zich hebben als ze uit de trein stappen! 
Is echt gebeurd in Den Bosch. Om over 
verkeerde opvattingen en bedoelingen 
maar te zwijgen. Laten we blij zijn om 
onze stadscarnaval als Hellemonders 
onder elkaar te kunnen vieren. Ik kijk er 
naar uit komend weekend.
Naast de stadscarnaval hebben ook tal 
van carnavalsclubs in Helmond beslo-
ten om festiviteiten te organiseren in 
de eigen wijk. De Houtse Kluppels doen 
dat in De Geseldonk, de Brouwhazen in 
wijkhuis De Loop, de Spekzullekes in 
wijkgebouw De Zonnesteen, de Ram-
petampers in de Fonkel en de Olietrap-
pers in Buurthuis St. Anna. 

Leo de Bruyn

D perfessers van de Keijologische Hogeskool (de Keigoei) met linksboven booi Tjeerd en uupper Udo. F | Aangeleverd.

Carnaval in Helmond – Keiestad (12)

“It giet aon”, zou Henk Croes zeggen, de legendarische oud-voorzitter van de Friesche Elf Steden. 
Maar dan heb ik het in dit geval niet over schaatsen, maar over carnaval. Zag het er enkele weken 
geleden nog naar uit dat het weer niks zou worden dit jaar, inmiddels zijn “de bordjes verhangen” 
om een ouderwetse voetbalterm te gebruiken. Met dank aan minister Kuipers die zich door een 

aantal zuidelijke burgemeesters liet overtuigen om carnaval vrij te geven.

Want vorige maand tijdens de raad van 
25 januari, werd die motie aangehou-
den, op verzoek van de wethouder het 
besluit aan te passen, zodat hij daar 
wel wat mee zou kunnen. De motie 
van afgelopen dinsdag werd mede in-
gediend door Helder Helmond. Bij de 
stemming stemden naast beide partij-
en ook Plan! en 50 Plus (samen goed 
voor 6 stemmen) vóór de motie. Dat 
waren minstens 13 stemmen te wei-
nig om minimaal de hélft plus één te 
kunnen krijgen. Want de Helmondse 
raad was deze laatste vergadering van 
de periode ‘18 - ‘22 niet alleen voltallig, 
maar ook weer eens fysiek bijeen in  
Boscotondo.

Raadslid Michael Rieter van Mì Helle-
monders haalde alles uit de kast om 
zijn collega-raadsleden te overtuigen 
dat we als Helmond met deze motie 
Helmond op een heel bijzondere en 
vooral unieke manier in de etalage en 
op de kaart van Nederland zouden 
gaan zetten. “Trots zijn op het Hel-
lemonds moet je gewoon van harte 
uitdragen! Ons unieke en bijzondere 
dialect wordt niet voor niets geroemd 
door velen!”, stelde hij. En volgens 
hem is er nog geen andere gemeente 
die dat al eerder heeft gedaan. Bij de 
overwegingen noemde hij dan ook dat 

onder andere in 2006, ruim 15 jaar 
geleden, ‘Het Helmonds Woorden-
boek’ van Wim Daniëls werd gepre-
senteerd, hijzelf in 2007 bedenker, 
mede-oprichter en de eerste 7 jaar 
voorzitter was van Haw Ut Helle-
monds’ en in 2015 zelfs Robbie Man-
ders zijn proefschrift ‘Kattenmeppers 
en keienbijters’ (een onderzoek naar 
het Helmonds dialect) heeft verde-
digd aan de Universiteit van Utrecht 
met als conlusie onder andere dat ‘het 
Helmonds volgens de UNESCO-richt-
lijnen een vrij hoge vitaliteit heeft’. Wat 
wil je nog meer zou je haast zeggen? 
Dat Mì Hellemonders wél trots is op 
ons dialect laat alleen al de keuze voor 
de partijnaam zien. 

Wordt vervolgd.

Trots op Hellemonds dialect: 
in de etalage ermee!

HELMOND: Als het aan Mì Hellemonders had gelegen had 
de gemeenteraad afgelopen dinsdag 22 februari unaniem 

ingestemd met de motie om het Hellemondse dialect 
in de etalage te zetten. De nieuwe Helmondse politieke 

beweging Mì Hellemonders diende voor de tweede maal op 
rij een motie hiervoor in.

HELMOND-OOST Iedere maandag or-
ganiseert 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 ka-
potte spullen bij Repaircafé Rijpelberg op 
zaterdag 26 februari van 11.00 tot 14.00 
uur. Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en oud, 
zijn welkom. Zie ook www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg.

MIERLO-HOUT Ter informatie: Op zater-
dag 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 MIERLO-HOUT Repaircafé KBO – 
St. Lucia: 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 maart 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.
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www.mir-i-am-strong.nl

Jouw pad naar 
een krachtig lijf.

• Persoonlijke begeleiding 
 door 1:1 training.
• Coaching op leefstijl.
• Op maat gemaakt 
 haalbaar plan.

Resultaat:
✓ Rust in je hoofd.
✓ Krachtige business.
✓ Sterke relaties.

  bakkerij bek
k

e
r

s welkom
bij bekkers

we beginnen met 
’n tas vol lekkers

Tas vol 
+ brood naar keuze
+ 4 worstenbroodjes
+ 6 witte bollen
+ 2 gevulde koeken
+ halve peperkoek
 + linnen tas 
    (zolang de voorraad strekt)

Geldig t/m 5 maart

10,-
normaal € 18.14

nu

Ameidestraat 13 -Hemond

ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:
ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uurWWW.BENIKHOUT.NL

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

Ik ben Hassana Kadaoui, 48 jaar 
en opgegroeid in Eindhoven. Ik 
woon samen met mijn dochter in de  
Annawijk en heb het daar erg naar 
mijn zin. Ik heb fijne buren en ik woon 
lekker centraal, zodat ik dichtbij kan 
winkelen en sporten. 

Misschien heb je me wel eens zien 
voorbij rennen. Ik ben sportief en heb 
meegedaan aan de Roparun en aan de 
Nightrun. In het dagelijkse leven werk ik 
als contractbeheerder bij de Rabobank. 
In mijn vrije tijd ben ik vertrouwens- 
persoon bij sportschool Mansouri Gym, 
waar ik ook bokslessen geef. Ik vind het 
belangrijk om mensen die het kunnen 
gebruiken een helpende hand te kun-
nen bieden. 
Daarom ben ik politiek actief geworden!

Ik geloof erg dat sporten en bewegen 
erg belangrijk is voor jong en oud. 
Bewegen is fijn en gezond Als ik 

hardloop kan ik echt even alle zorgen 
opzij zetten. Dat gun ik iedereen. 
Ik vind dat de gemeente ervoor moet 
zorgen dat op alle manieren mogelijk 
wordt gemaakt dat mensen kunnen 
sporten. Een veilige stad is voorieder-
een belangrijk. Ik ben betrokken ge-
weest bij het opstarten van een buurt-
preventiegroep in mijn eigen wijk. Alle 
mensen willen zich veilig voelen. Buurt-
preventieteams en whatsapp-groepen 
en aandacht voor jongeren helpen hier-
bij. Iedereen heeft invloed op wat er in 
onze stad gebeurt. Onder andere door 
je stem te laten horen.  Daarom zeg ik: 
Laat je stem niet verloren gaan en werk 
met mij aan een veilige stad, die letterlijk 
en figuurlijk in beweging is!

Hassana Kadaoui:  

Blijf in beweging 
voor een veilige 
stad!

PVDA HELMOND

Stem PvdA, 
Hassana Kadaouri, 

nr. 3 lijst 9.

Vacature Interieurverzorging

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

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

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

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

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

WIJ ZIJN TER ONDERSTEUNING VAN ONS RESTAURANT-TEAM 
OP ZOEK NAAR EEN 

EERSTE MEDEWERKER 
BEDIENING 

OP FULLTIME BASIS

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

EN WIJ NEMEN CONTACT MET JE OP.

Vacature Interieurverzorging

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

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

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

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

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

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

VACATURE
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Renault Captur 1.2 TCe Dynamique Automaat 2014
64Dkm, Navigatrie, Camera, Parkeersensor, 
Cruise control, Lmv, BlueTooth, € 179 p/m 14.950

Volvo S60 1.6 T4 Summum Automaat 2014
55Dkm, Navigatie, Leder, Stuurverw., Trek-
haak, Led, ECC, Cruise control, € 269 p/m 20.950

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

Dacia Lodgy 1.2 TCe Série Limitée Stepway 2018
93Dkm, 7 persoons, 1ste Eigenaar, Camera, 
Navigatie, Cruise control, € 229 p/m 15.950

Opel Meriva 1.4 Turbo Edition 2010
90Dkm, Airco, Cruise control, Lmv, 
Parkeersensor v+a, BlueTooth, € 119 p/m 7.445

Opel Mokka X 1.4 Turbo Innovation 2017
64Dkm, Navigatie, Leder, Panoramadak, 
Lmv, € 239 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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We hebben iets nieuws in Helmond. Wat 
vooral vur mensen mee een lichame-
lijke beperking heel erg fijn is. Ge kunt 
vurtaan aan de buitenkant zien of een 
bedrijf, winkel, horecagelegenheid of 
ander pand toegankelijk is. Op de foto 
sta ik bij zonne sticker. Want als ik naar 
de stad ga en ergens iets wil eten of drin-
ken, kan ik overal naar binnen. Maar 
zitte nou in unne roelstoel, dan hedde 
weinig te kiezen want in sommige zaken 
kunde echt nie binnen en lukt da wel, 
dan kunde binnen mee dieje rolstoel niet 
uit de weg. Nathalie Peijs, fractievoor-
zitter/gemeenteraadslid PVDA, schreef 
in onze weekkrant in april een column 
hierover en heeft hier een motie over in-
gediend. Dit idee is breed opgepakt. Hel-
mond Toegankelijker, onze centrumma-
nager en ondernemers staken de koppen 
bij elkaar, waar dit keiskônne initiatief 
uit is gekomen. Ik vin het geweldig. Nie-
mand moet meedoen, maar iedereen 
mag meedoen. Als ik een ondernemer 
was, zou ik ook men stinkende best doen 
vur zonne sticker. Iedereen in Helmond, 
dus ook buiten het centrum, kan vanaf 
deze week zonne keurmerksticker ont-
vangen. Wel komt er dan een delegatie 
kijken of en welk keurmerk jij verdient. 
Meer uitleg over de sterren en bijbeho-
rende punten komt te staan op onder  
andere de website www.visithelmond.

nl. Vurige week zijn de irste keurmer-
ken uitgereikt, 2x 3 sterren en 2x goud! 
Samen met wethouder Dortmans, me-
dewerkers van Gemeente Helmond, 
afgevaardigden van de PvdA Helmond 
en leden van de werkgroep Helmond 
Toegankelijker zijn de eerste stickers en 
zelfs een drempelplaat, uitgereikt aan 
de eerste ondernemers die het zeer ver-
diend hebben. 3 sterren voor Tiendas 
Diferentes, 3 sterren voor De Kade (hier 
gaat de gemeente de stoep verlagen, zo-
dat hun geweldige drempelplaat ook be-
reikt kan worden). Vur Dun Deftige Aap 
en Restoricus een gouden ster, omdat ze 
ook een aangepast toilet hebben. Vanaf 
nu weten we in 1 oogopslag wie een ei-
gen aangepaste toiletvoorziening heeft. 
Gouden ster = aangepast toilet. Leesde 
dit en denkte dat wil ik ook... Iedereen in 
Helmond kan vanaf deze week de stic-
kers (na een schouwing) ontvangen! De 
keuring ligt in handen van ervarings-
deskundigen die de panden toetsen aan 
de hand van een vast aantal toetsings-
criteria. Aanvragen kunde bij wijkma-
nager/Helmond Marketing of Helmond 
Toegankelijker. Ik hoop op korte termijn 
heel veel van deze stickers te zien en 
hopelijk gaan we samen op weg naar 
een nog gastvrijer Helmond. Heel bij-
zonder dat wij als stad hiermee aan de 
slag gaan. Hoe fijn vur mensen mee een 
beperking. Het zet Helmond toch maar 
weer op de kaart.
 
Ik wens iedereen een fijn weekend en 
veul plezier mee de carnaval. En denkt 
eraan: glaasje op, laat je rijden.

Helmond toegankelijk

Houdoe!

Dana Vogels (niveau 2) turnde samen 
met twee meisjes van Tabitta Boxtel 
in een team. Met een totaalscore van 
114,350 behaalden zij de 2e plaats. In 
niveau 3 twee teams van HT’35. Team 
1 bestaande uit Yara Timmers, Jasmijn 
Conde, Lois Fransen en Merle Aben 
wist met 142,325 een eerste plaats 
te behalen. Team 2 (Lynn Sonneveld, 
Ingrid van der Hoff, Fleur Welten en 
Sanne van Eekelen) eindigde als vier-
de met een totaalscore van 131,125. 
 
Voor de jeugdmeisjes divisie 3 was er 
een individuele meerkamp. In baan 1 
turnde Alpha van Hoof zich naar het po-
dium, zilver voor haar. Day van der Ven 
miste net het podium, zij werd vierde. 
Zoë Fransen eindigde op de 9e plaats. 
In baan 2 wist ook Puck Aben het po-
dium te behalen, een bronzen medaille 
voor haar. Lotus van Zutphen eindigde 
als 5e en Saartje Beks werd 11e. 

Zondagochtend kwamen beide ni-
veau-4 teams in actie, elk in een andere 
baan. Team 1 bestaande uit Isa Ver-
kuyten, Elize de Vries, Zoë Peeraer en 
Anna van Falier eindigde op de tweede 
plaats. Het andere team wist de derde 
plaats te behalen dankzij het goede 
turnen van Roos Keuning, Christy de 

Groot, Vajen Choi en Eefje Hermans. 

Als afsluiting van het weekend de indivi-
duele meerkamp voor de senioren. Lau-
ra Hobeijn en Fenne de Jong (divisie 4) 
startten hun wedstrijd op brug, gevolgd 
door balk, vloer en sprong. Dankzij de 
tweede hoogste score op brug werd 
Laura 7e. Fenne maakte met de 13e 
plaats haar comeback na er een tijdje 

uit te zijn geweest. Uitkomend in de vijf-
de divisie mochten ook Sanne Verbakel, 
Malon Rovers en Merel Goorts laten 
zien waar zij afgelopen periode hard 
voor getraind hebben. Dit heeft zich 
groots uitbetaald in een gouden medail-
le voor Sanne en een bronzen medaille 
voor Malon. Het niveau lag erg dicht bij 
elkaar, want Merel eindigde met minder 
dan een punt verschil op de 8e plaats. 

Turnwedstrijden in Tilburg, podiumplaatsen voor HT’35 

Van links naar rechts: Day, Zoë, Alpha, Puck, Lotus en Saartje. F | HT’35.

HELMOND/TILBURG Afgelopen weekend werd er eindelijk weer geturnd in wedstrijdverband. 
In het T-Kwadraat in Tilburg werd de dag gestart met teamwedstrijden. 

Door: Teun Senders

Zo heeft papa, mama, opa of oma even de 
handen vrij om rustig een boodschapje te 
doen of plaats te nemen op ons terrasje. 
De groepsgrootte is tussen de 3 en de 10 
kinderen. Wel graag van tevoren opgeven 
in verband met aanschaf van materialen. 
De kosten zijn afhankelijk van de activi-
teit, maar het minimale tarief per kind is 
€ 5,00 euro per keer. Ouders met een 
inkomensverklaring van de gemeente 
krijgen korting tussen de 25% - 50% van 
de activiteit, afhankelijk van de duur en 
materiaalkosten. Kijk voor meer informa-
tie op de website of bel naar onderstaand 
nummer. De kinderen worden ook gratis 
lid van de lichtwezenclub, waarmee ou-
ders op de hoogte gehouden worden van 
activiteiten. 

NL Doet 
Schrijf het vast in de agenda: op 11 en 
12 maart is het weer tijd voor de vrijwil-
ligersacties van NL Doet. Op vrijdag 11 
maart krijgt ons ecotuintje De Gezonde 
Riddertjes in Helmond-West een opfris-
beurt. De dag erna, zaterdag 12 maart, 
is de beurt aan de Regenboogtuin in 
Brouwhuis. Ook daar gaat tijdens de 
grote voorjaarsschoonmaak eens flink 

de bezem doorheen. Die dag is ook het 
terrasje open. Wie zich alvast wil aan-
melden voor een activiteit naar keuze, 
kan dat doen op de website van het 
Oranjefonds. Of stuur een mailtje naar 
onderstaand mailadres. We zien je graag 
tijdens NL Doet! 

En verder... 
Vanaf dinsdag 29 maart beginnen de 
moestuincursussen. Over 4 avonden 
verspreid (12 april, 10 mei, 14 juni) is ie-
dereen welkom die meer wil leren over 
moestuinieren. Op 2e paasdag, 18 april, 
is er weer een speurtocht voor kinderen 
in de tuin. Leuk nieuws: er is weer nieuw 
leven in de tuin! In het weekend van 19 

en 20 februari zijn er tien kuikentjes uit 
het ei gekomen. Het is een mooie groep 
met een hoog knuffelgehalte! Voor wie 
onze kuikentjes, andere kippen en een-
den eens in het echt wil bewonderen: wij 
zoeken vrijwilligers. Geïnteresseerden 
die één of meerdere dagdelen mee willen 
komen helpen, kunnen uiteraard contact 
met ons opnemen! 

Let op, voor alle activiteiten geldt: van 
tevoren aanmelden. Meer informatie: 
e-mail naar stichtingvriendenstads-
tuin@gmail.com of bel ons op 06 – 17 43 
64 58. Je vind ons aan de Meanderlaan 
6 (schuin tegenover het crematorium) in 
Brouwhuis. 

Vanalles te doen in de Stadstuin 
BROUWHUIS Kidsclub: Bij de Stadstuin Helmond willen we gaan beginnen met nieuwe 

activiteiten voor kinderen (zoals knutselen). Dat willen we gaan doen op de eerste woensdag van 
de maand, van 14.00 tot 15.30 uur. Alle kinderen van 5 tot 13 jaar zijn welkom. 

F | Nicole van de Rijt.

De overheid verraste het zuiden van Neder-
land om het jaarlijkse volksfeest door te laten 
gaan. In Stiphout schakelde men direct door 
en wist een prachtig programma neer te zet-
ten. De jubilerende Spurriebemmels onder 
aanvoering van Prinses Jans en Prins Ted 
d’n Uuste van de Spurriezeiers verwelkomen 
u graag in zalencentrum De Smed.

Het programma van De Spurriezeiers:
- Zaterdag 26 februari, 12:00 - 23:00 uur: 
Geveltocht, wandeling langs de gevelversie-
ringen door de straten van Stiphout. Aan-
sluitend vanaf 15:00 uur het geveltochtbal 
in zalencentrum De Smed met DJ Hans 
Dekkers en DJ W3SS.
- Zondag 27 februari, 19:30 - 01:00 uur: Am-
sterdamse avond in Zalencentrum De Smed. 
De Smed wordt omgetoverd naar Café Bol-
le Sjan in Stippunts Mokum met FeestDJ 

John Valk en een zanger rechtstreeks vanuit 
onze hoofdstad. Gezellig meezingen en lal-
len met de bekende feestnummers. Kaarten 
verkrijgbaar via www.spurriezeiers.nl.

- Maandagmiddag 28 februari, 14:00 - 17:00 
uur: Jubileum Spurriebemmels. Diverse 
leuke activiteiten voor de jeugd in De Smed 
tijdens het 33-jarig jubileum van de Spurrie-
bemmels.
- Maandagavond 28 februari, 20:00 - 03:00 
uur: Sjansbal 2022 Jungle edition. De popu-
lairste feestavond van het zuiden met onder 
andere FeestDJ Rens, Immer Hansi en De 
Knallers. Inmiddels volledig UITVERKOCHT.
- Dinsdag 1 maart, 14:00 - 22:11 uur: Bem-
melmiddag, gezellige feestmiddag voor de 
jeugd en in de avond de Spurrieafsluiter met 
een laatste glas op carnaval 2022.

Wat er ook gebeuren zal, we vieren 
altijd carnaval bij De Spurriezeiers

STIPHOUT Waar heel Nederland de afgelopen maanden in lockdown 
afwachtte op de volgende persconferentie, waren ze in Stiphout druk 
bezig met de carnaval. Carnavalsvereniging De Spurriezeiers denkt in 

mogelijkheden en er werden diverse programma’s uitgewerkt. 
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WIL JIJ DIT OOK?

Vier dagen werken en vijf 
dagen betaald worden.
U werkt allang bij dezelfde baas. Omdat uw vak onder de zware 
beroepen valt, bent u einde van de week moe. Een dag minder 
werken in de week verandert u helemaal. Dit met behoud van loon, 
geldt ook voor zzp-er.

Wij zoeken:
1. ervaren stratenmaker  (voorman)
2. ervaren grondwerker /rioleur  (voorman)
3. ervaren uitvoerder gww

Voorwaarden:
1. U woont in een straal van 25 km van Helmond.
2. U bent de kar trekker op het werk.
3. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit 

van uw team.

Heeft u interesse?
Neem contact op met de aannemer uit regio Helmond.
Wij zien uw reactie graag tegemoet. Bel: 06-82645596

Bij Kingspan Unidek in Gemert maak je deel uit van een enthousiast team dat isolatiemateriaal produceert en ontwikkelt voor de bouw. 
Denk hierbij aan daken, gevels en vloeren, gemaakt van tempex (in ons jargon ‘EPS’, dat staat voor geëxpandeerd polystyreen). Maar we 
doen meer! Zo maken we bijvoorbeeld ook verpakkingsmateriaal voor medicijnen of ontwikkelen samen met klanten nieuwe producten.

Wij lopen voorop om duurzaamheid in onze producten en processen in o.a. de (prefab-)bouwbranche door te voeren. Dat doen we 
samen met onze medewerkers. Bouw jij met ons mee?

Bekijk of één van onderstaande vacatures iets voor jou is en neem direct contact op via: 04 92 – 37 82 65! Voor deze én andere leuke 
vacatures bij Kingspan Unidek ga je naar: kingspan.com/nl/nl-nl/carriere. 

Medewerker aan het woord: Amir 

Amir werkt sinds een halfjaar bij Kingspan Unidek als Productiemedewerker en is in 
opleiding om Moulding Operator te worden. Volgende week gaat hij voor het eerst 
zelfstandig de nachtdienst in.

Wat vind je leuk aan je werk als Productiemedewerker bij Kingspan Unidek?

“Ik heb een hele afwisselende baan en zie grote aantallen per dag voorbij komen 
op de lijn. Naast het dagelijkse productiewerk, ben ik ook verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het ombouwen van machines: voor elke 
productie moet er een andere matrijs worden gemonteerd. Het allerleukst vind ik 
het samenwerken met collega’s: bij ons gaan hard werken en hard lachen hand in 
hand! Iedereen is behulpzaam en er is sprake van een hele prettige bedrijfscultuur. In 
de toekomst wil ik graag verder doorgroeien en misschien leidinggevende worden en 
ook hier staat Kingspan Moulding zeker voor open. Kortom; ik zit de komende jaren 
goed op mijn plaats!”

Supervisor
• Heb jij ideeën over hoe de operatie   

veiliger, sneller en efficiënter kan? 
• Ben jij altijd bezig met morgen en 

wil je jouw loopbaan naar een hoger 
plan tillen? 

Productiemedewerker
• Wil jij bij een werkgever aan de slag, 

waar je kan leren en groeien?
• Kun je goed samenwerken en hou je 

van afwisselend werk?

Moulding Operator
• Voel jij je als een vis in het water 

binnen een dynamische omgeving?
• Wil je graag meer verantwoordelijk-

heid dragen op de vloer? 

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

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

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

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

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

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen
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Voor beide vacatures geldt:

• Voltijd functie in dagdienst

• Uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd 

• Ervaring is een pré maar niet vereist

• Afwisselend en zelfstandig werken in een informeel 

 Brabants familiebedrijf

App of bel naar Christy Raedts, 06 - 1166 9069     
Mail: personeel@slegersbv.nl

www.slegersbv.nl

VACATURES  
• Industrieel spuiter
• Productiemedewerker

Zo is er elke week brood dat gratis afgehaald kan 
worden, mensen die het moeilijk hebben worden 
voorzien van boodschappen. Naast voedsel is er 
voor deze doelgroep ook kleding, huishoudelijke 
spullen, babybenodigdheden en speelgoed voor-
handen. 

Afhankelijk van de situatie worden spullen ver-
strekt of verloot, dit gebeurt via Facebook. Minima 
en donateurs kunnen lid worden van deze groep. 
Je vindt ze onder ‘Speciaal voor de minima Zuid-
Oost Brabant’. Inmiddels zijn er 1016 leden. 

Donaties zijn altijd welkom. Ook zijn ze op zoek 
naar een opslagplaats.

Wil je helpen of meer informatie? Mail dan naar 
speciaalvoordeminimazobrabant@gmail.com.

Speciaal voor de minima Zuidoost-Brabant
HELMOND Voor de mensen die het niet zo breed hebben, zet het team van 

‘Speciaal voor de minima Zuidoost-Brabant zich in om hen zo ver mogelijk te 
voorzien in hun dagelijkse behoefte. 

Globaal programma: Tijdspad
Zaal open om 13.00 uur, aanvang debatten 
14.00 uur. Zeven maal twee partijen met elkaar 
in debat gedurende 10 minuten, waarna nog 
enige gelegenheid aan de zaal voor vragen. In 
totaal 15 minuten. Voorts krijgt elke partij een 
vrije ronde van vijf minuten waarin ze in zal 
gaan op haar concrete plannen en ideeën voor 
de Helmondse jeugd en jongeren. Na twee de-
batten en vier presentaties is er een korte pau-
ze. De geschatte tijdsduur is dus zeven maal 
15 minuten + veertien maal 5 minuten = 175 
minuten (ongeveer 3 uur).

Vooraf ontvangen jullie een overzicht van de 
te bespreken onderwerpen/debatten en de 
verdeling ervan. Over de volgorde van de vrije 
ronde zijn we nog aan het nadenken, maar 
ook daar geven we dan meer informatie. Als 
gespreksleider is bereid gevonden de heer Jan 
van den Heuvel, oud-wethouder van onder an-
dere jeugd.

Vooraankondiging themabijeenkomst 
jeugd & jongeren 

BROUWHUIS Op zondag 6 maart 2022 is er in het tienerhuis 
(Rivierensingel 752) een debatbijeenkomst met de partijen die op 

14-15-16 maart 2022 een gooi gaan doen naar zetels in de gemeenteraad 
van Helmond. Voor hen een mooie kans om te vertellen wat jullie plannen 
zijn voor de ruim 20% Helmonders onder 20 jaren en voor Helmond een 

mooie kans om jullie plannen te horen. 

Al snel groeide De Cirkel (eerst aan de Piet 
Heinstraat en nu aan de Evertsenstraat) uit tot zo’n 
ontmoetingsplek: een centrum voor leven met en 
na kanker. Zo’n 75 vrijwilligers ontvangen, begelei-
den of luisteren naar de verhalen van jaarlijks ge-
middeld ruim 4000 bezoekers. Gelukkig krijgen ze 
steun van 12 Helmondse bedrijven, die meerdere 
jaren sponsoren, en die samen met de donaties 
van goede doelen-stichtingen, serviceclubs en 
particulieren de rekeningen voor de vaste lasten 
betalen. 
 
Muzikale waardering 
En al deze fantastische mensen verdienen een 
grootse muzikale blijk van waardering. En die krij-

gen ze dit jaar op zaterdag 2 juli in het Speelhuis 
in Helmond.  Mario Cortenbach, Bram Bosmans 
(ex- Striepke Veur) en Roland Schriks organiseren 
‘Helmonders zingen…… Robert Long’. 

Een keur aan bekende Helmondse amateur-voca-
listen, bandleden en medewerkers gaan belange-
loos een onvergetelijke avond presenteren in het 
Speelhuis, dat hiervoor gratis gebruikt mag worden!  
 
Opbrengst 
De netto-opbrengst gaat naar de kas van De Cirkel. 
Er zijn nog kaarten te koop (15 euro) bij het Speel-
huis. Ga genieten en applaudisseren voor iedereen 
die De Cirkel steunt!

Helmonders zingen… Robert Long

Sfeerimpressie uit een eerdere editie van 
Muziek Helpt. F | Jan-Willem van den Enden.

HELMOND Kanker hebben of na kanker uitbehandeld zijn en behoefte hebben 
om je verhaal te vertellen aan lotgenoten of horen wat hun verhaal is; in 

activiteiten met lotgenoten je even verliezen in een ontspannen bezigheid of 
met anderen je verlies delen. Zo’n ontmoetingsplaats was er 12 jaar geleden in 

de regio nog niet. Totdat enkele vrouwen het initiatief namen voor een regionaal 
inloophuis voor kanker. 

Opvallend, nog nooit vertoond in Helmond
Ga stemmen op 14-15-16 maart a.s.



40 vrijdag 25 februari 2022 de loop weekkrant HELMOND

Jouw werk bij Brabant Water is van groot belang. Samen met ruim 800 collega’s zorg je 
ervoor dat 2,5 miljoen Brabanders dag en nacht betrouwbaar drinkwater uit de
kraan krijgen.

Onze afdeling Onderhoud is op zoek naar nieuwe collega’s 
(werkgebied Oost-Brabant).
Herken jij je in één van de volgende functies?
• Werkvoorbereider
• Teamleider Onderhoud
• Coördinator Bouwkunde
• Engineer Industriële Automatisering

Bekijk dan snel deze vacatures
Solliciteer direct of neem eerst even contact op.

Neem ook een kijkje bij onze andere (technische) vacatures via werkenbijbrabantwater.nl 

Technische collega’s gezocht!

Wij zoeken nieuwe collega’s!
Ben jij gemotiveerd en wil jij aan de 

slag in de techniek? Dan zoeken wij jou!

www.hvlmetaal.nl/werken-bij-hvl   |   info@hvlmetaal.nl   |   0493-342152

Nog geen vakman of vakvrouw? Geen probleem! Wij leiden jou op! Zolang jij de 
juiste motivatie laat zien, vinden wij samen de uitdaging binnen ons bedrijf die bij 
jou past!

Bij HVL Metaal & Techniek ga je aan de slag in een bedrijf waar geen dag  hetzelfde 
is. Dat maakt het werken bij HVL divers en uitdagend. Een greep uit onze vacatures:

Ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging in de techniek?

Heb je interesse of wil je meer informatie over al onze
openstaande vacatures? Neem dan contact met ons
op via een van onderstaande gegevens.

Fulltime/
parttime

Algemene productie-
medewerkers
Zeer goede beloning!

Laser operator
(of wil je hiervoor
opgeleid worden)

Bijbaan
Voor op de zaterdag
en in de avond

Fulltime

Parttime

HITTECH COMAC, ENERGIESTRAAT 6 TE DEURNE
Wij zijn Hittech Comac en met een hecht team bouwen we fijnmechanische 
en mechatronische machines en apparatuur voor o.a. de medische markt 
en de verpakkingsindustrie. We zijn een onderdeel van de Hittech Group 
en gevestigd in Deurne tegenover het voetbalveld van SV Deurne. 

Wij groeien 
hard door!

Groei je met ons mee?

MONTEUR MACHINEBOUW
Als Monteur machinebouw ben je verantwoordelijk voor het mechanisch 
opbouwen en testen van machines en apparaten. Je werkt aan de hand van 
stuklijsten, tekeningen en werkinstructies. Afhankelijk van de grootte van het 
project werk je alleen of samen met een team.

PRODUCTIEMEDEWERKER MACHINEBOUW
Je werkt mee in de montage aan de hand van werkinstructies waarbij je goede 
begeleiding krijgt. 

BBL MECHATRONICA
Je wordt gecoacht door een ervaren monteur om de kneepjes van het vak te leren. 
Het doel is om uiteindelijk de verantwoordelijk te krijgen voor het mechanisch en 
elektronisch opbouwen en testen van machines en apparaten. Je opleidingskosten 
en reiskosten worden vergoed.

Wij bieden: 
• een goed salaris met een uitstekende winstdelingsregeling;
• uitzicht op vast dienstverband;
• een fijne werkomgeving met prettige en betrokken collega’s;
• ruimte voor persoonlijke groei en flexibiliteit;
• geen ploegendienst, werkdagen maandag t/m vrijdag;
• werken voor een gezond en groeiend bedrijf.

Meer weten? Kijk op www.hittech.com onder Comac/vacatures of neem contact 
op met Marianne van Essen: 0493-745121 of mvessen@hittech.com
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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 24 februari
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 26 en zondag 27 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 Carnavalsmis mmv De Durbloazers
 Intenties: Allegonda van Hout- van de Cruijssen; Anouk Verwijmeren vw sterfdag.
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, Joep Schiffers vanwege Overlijden en geboortedag.
Maandag 28 februari
10.30 uur Trudokerk pastoor Scheepers. Carnavalsmis mmv hofkapel
 Intenties: Jan van Berkel, 

MAART
Woensdag 2 maart: ASWOENSDAG
17.30 uur Trudokerk pastoraal team met samenzang 
19.00 uur Luciakerk pastoraal team mmv cantores
Donderdag 3 maart
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

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 
Elke zondag is er een eredienst waar het evangelie van Jezus Christus duidelijk 
centraal staat. Komende zondag spreekt Adri van den Berk. Aanvang 10 uur.
Adri is een geboren en getogen Helmonder, is jong tot een levend geloof in Here Jezus 
gekomen en heeft mede aan de oprichting van de Evangelische Gemeente Helmond gewerkt. 
Hij werkt nu al jaren, samen met zijn vrouw Petra, aan gemeenteopbouw in België, op dit 
moment in Hasselt en omgeving. Onlangs is er nog een autobiografie van hem verschenen, 
de moeite waard om die eens te lezen. U bent van harte welkom de eredienst bij te wonen.

Tiener- en kinderdienst
Komende zondag is er weer een aparte dienst voor kinderen van 6 tot 12 
jaar en een aparte dienst voor tieners van 12 tot 18 jaar, ook de kinderen 
en tieners zijn van harte welkom op zondag. Aanvang 10 uur.

De huiskring/Bijbelstudie
Dinsdagavond 1 maart is er via Zoom weer Bijbelstudie over ‘Het koninkrijk van God’ 
de Bijbelstudie wordt verzorgt door Gerrit Houtman. Gerrit is hoofd van het pastoraal 
centrum Bethesda, zijn Bijbelse kennis is zeer toepasselijk in het geestelijk welzijn van de 
mens. Als u wilt aansluiten, kunt u een email sturen naar onderstaand emailadres.

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.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Valerie Goossens van DELA
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Gezellig samen zingen. Leeftijd en ervaring niet belangrijk, nu 60+. Gaat vooral om het 
‘samen’. Gratis tot en met juli, daarna € 5,- per maand. Repetitie elke donderdagmiddag in de 

Westwijzer. En af en toe een optreden in de regio Contact Piet Leijten 06 – 28 18 90 49.

Liederentafel Helmond-West op zijn best zoekt nieuwe leden

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

Als er een prijs zou bestaan voor slimste kat van het asiel, dan zou Joeka (3 jaar) een 
kanshebber zijn. Voor de meeste voerpuzzels draait hij zijn poot niet om. 

Op www.dierenambulancehelmond.nl kunt u filmpjes zien van Joeka in actie.

Dier van de Week: Joeka

Als hij niet puzzelt of jaagt op een laserlampje, vindt Joeka het 
maar saai in het asiel. Hij wil heel graag weer naar buiten. Met 
zijn imposante figuur is hij vast de schrik van alle muizen in de 
buurt. Toch schuilt er een onzeker hartje in deze stoere bink. 
Hij schrikt nog van geluiden en ook aaien vindt hij best span-

nend. Dan wil hij nog wel eens een pets uitdelen als waarschu-
wing. Voor kinderen is Joeka niet geschikt. Als hij aandacht 
wil, geeft hij wel kopjes en strijkt langs je heen. Hij twijfelt nog 
over op schoot liggen.
Wij zijn ook nog op zoek naar gastgezinnen voor kittens.
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

Lenie Klaasen    06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn 

uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal 70.
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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

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

10, Helmond, T: (0492) 535901

CURSUS
Cursus aquarelleren op dinsdagmiddag en 
cursus acrylverf op donderdagavond info 

www.atelier-overhorst.nl Bel 0492525451

PERSONEEL
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en 
spontane (hulp)monteur 8 tot 16 uur die 
ons kan komen helpen met het monteren 
van horren en raamdecoratie en af en toe  
zonwering. Voor meer info zie vacature op 

onze website. www.bugsout.nl of mail naar 
info@bugsout.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook 06-45765505

Eventueel ook leuke bijbaan voor 
50 plussers, AOW-ers etc.

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.

www.grootpeelland.nl

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

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.

Liederentafel 
Helmond West 
op zijn best

Voor informatie bel 
Piet Leijten 06-28189049

ZOEKT 
NIEUWE 
LEDEN. 
Gezellig samen zingen.

BUSINESS     OWNER
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HELMOND MAKEN WE SAMEN                                                            

TWEEDELING ARM EN RIJK AANPAKKEN

GEEN KINDEREN IN ARMOEDE OP LATEN GROEIEN 

ZORGEN VOOR ELKAAR

EERLIJK WERK VERDIENT EERLIJK LOON

BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

DUURZAAMHEID EN EEN LEEFBARE STAD

GEZONDE LEEFOMGEVING

GOEDE BEREIKBAARHEID

 IN HELMOND TELT IEDEREEN MEE

IN VERTROUWEN
10 SPEERPUNTEN VAN DE SP

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn onze kernbegrippen. De maatschappij maken 
we samen, Helmond maken we samen. Dat doen we met vertrouwen en met oog voor de menselijke maat.

Het moet voor iedereen in Helmond prettig leven, wonen en werken zijn. Helaas zien we grote verschillen: 
in armere wijken leven inwoners gemiddeld zes à zeven jaar korter dan in andere delen van de stad. Deze 
tweedeling vinden wij onacceptabel en moet worden aangepakt.

In Helmond groeien helaas nog steeds kinderen op in armoede. Dit is in ons rijke land niet uit te leggen. 
Armoedebestrijding en schulddienstverlening blijven hoog op de agenda staan. Financiële problemen zijn 
vaak een gevolg van nare omstandigheden. Mensen met schulden verdienen geen veroordeling, maar hulp.

We zorgen voor elkaar. Voor mensen die niet op eigen benen kunnen staan is er hulp en ondersteuning. 
Maatwerk is het uitgangspunt voor de zorg, zonder bureaucratische drempels. Wachtlijsten accepteren we 
niet, ook niet in de jeugdzorg. 

Mensen moeten een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Werk moet lonen: tegenover eerlijk werk staat een 
eerlijk loon. Voor wie geen baan kan vinden of niet zelfstandig kan werken is er hulp en begeleiding, pas-
send bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon.

Onze volkshuisvesting staat zwaar onder druk. Het hebben van een dak boven je hoofd is een eerste levens-
behoefte. Iedereen moet kunnen beschikken over een betaalbare woning. De komende jaren moeten er 
meer sociale huurwoningen bij komen en dienen de huurprijzen niet verder op te lopen.

Het klimaat verandert zichtbaar en sneller dan we konden voorspellen. We moeten onze openbare ruimte 
aanpassen om de stad leefbaar te houden. Met meer groen en minder steen kan regenwater beter opgevan-
gen en afgevoerd worden. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. En waar nog gebouwd wordt, zijn 
groene daken en gevels niet de uitzondering, maar de regel.  

Om de uitstoot van schadelijke gassen te lijf te gaan verduurzamen we de opwek van energie bij woningen 
met zonnepanelen en warmtepompen. Door huizen daarnaast goed te isoleren, dringen we tegelijk het 
verbruik terug. Mensen wie dit niet kunnen betalen helpen we, zodat ook zij beter beschermd zijn tegen de 
alsmaar stijgende energieprijzen. 

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Dat gaat verder dan alleen 
goede wegen voor auto’s: ook betrouwbaar openbaar vervoer, veilige �etspaden en gratis �etsenstallingen 
dragen hier aan bij. Hiermee dringen we hinder, geluidsoverlast en uitstoot van verkeer zoveel mogelijk terug.

In Helmond telt iedereen mee. We sluiten niemand uit en accepteren mensen zoals ze zijn. Discriminatie en 
racisme bestrijden we. Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap onderschrijven we 
en passen we toe in alles wat we doen.  


