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De werkgroep heeft een setje van acht 
vrolijke ansichtkaarten laten ontwer-
pen. Elke kaart is een uitnodiging om 
samen iets te gaan doen. Naar de film, 
het museum, uit eten, een ommetje 
maken door de buurt of gezellig thuis 
een spelletje doen. Of even helpen met 
iets dat de ander niet zo goed zelf kan, 
dat kan natuurlijk ook! Drie van de kaar-
ten zitten deze week bij Weekkrant De 
Loop. Zo kan iedereen in Helmond ge-
makkelijk met deze actie meedoen. 
Hoe leuk zou het zijn als heel veel men-
sen in Helmond iemand anders mee 
vragen om samen iets te ondernemen? 
Familie, vrienden, kennissen of een 
oude bekende. Wie in uw omgeving kunt 
u mee vragen? Denk ook eens aan men-
sen die alleen wonen of aan iemand die 
het extra moeilijk heeft gehad. Stuur 
een kaartje en vraag hem of haar mee 
te gaan. Moeilijk? Nee hoor, bedenk hoe 
leuk u het zelf zou vinden als iemand u 
een kaartje zou sturen. Doe mee!

Kettingreactie
Dinsdag heeft wethouder Van Dijk het 
eerste setje ansichtkaarten in ontvangst 
genomen. Hij zet hiermee een kettingre-
actie in gang door het eerste kaartje op 
de bus te doen. “Fantastisch dat alle 
huishoudens een paar kaarten krijgen. 
Zo kan iedereen een bijdrage leveren 
aan het verkleinen van het isolement 
waar veel ouderen in terecht zijn geko-
men”, aldus de wethouder. De complete 
setjes van acht kaarten worden de ko-

mende weken uitgedeeld via alle orga-
nisaties die met ouderen werken en zijn 
aangesloten bij de werkgroep Aandacht 
voor Ouderen. Zo krijgen bijvoorbeeld 
de leden van de KBO en Zorgboogextra 
een setje in hun brievenbus, evenals 
veel bewoners van Savant Zorg en De 
Zorgboog en deelnemers van LEVgroep, 
Jibb+ en het Kunstkwartier. 

“Misschien wordt u binnenkort wel door 
een van uw kleinkinderen uitgenodigd 
om samen ergens heen te gaan”, vertelt 
Joost Verspaget, initiatiefnemer van de 
werkgroep. “Honderden schoolkinde-
ren uit groep 8 krijgen een setje kaarten 
voor hun opa’s en oma’s. Veel scholen 
hebben enthousiast gereageerd op ‘Hé, 
ga je mee?’. Leerkrachten geven de set-
jes mee aan hun leerlingen en besteden 
ook wat aandacht aan eenzaamheid 
onder ouderen.”

Initiatiefnemers ‘Hé, ga je mee’
De werkgroep Aandacht voor Ouderen 
is initiatiefnemer van deze actie. De 
werkgroep is een samenwerking tus-
sen ouderenbonden, zorgorganisaties, 
Zorgboogextra, LEVgroep, Jibb+, Lang 
Leve Cultuur en CultuurContact. Deze 
actie is mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Helmond, Stichting Sub-
sidiefonds Kruisvereniging Helmond 
en DELA Fonds. Meer weten? Neem 
contact op aandachtvoorouderen.
helmond@gmail.com of reageer via 
de Facebookpagina.

Harrie van Dijk nam het eerste setje kaarten in ontvangst van Joost Verspaget. F | Chris Thielen

‘Hé, ga je mee?’ 
een actie om samen iets te doen 

HELMOND Twee jaar geleden brak de coronapandemie uit. 
Een onbekend virus zette de wereld op zijn kop en drukte 
een stempel op het leven van ons allemaal. Zeker op dat 
van ouderen. Bezigheden vielen weg, er kwam minder 
bezoek en persoonlijk contact werd digitaal of telefonisch. 
Angst hield veel mensen binnen, wat ten koste is gegaan 
van de sociale contacten. Reden voor de werkgroep 
Aandacht voor Ouderen om een bijzondere actie op touw 
te zetten: ‘Hé, ga je mee?’. Een eenvoudige manier om 
contacten te herstellen én nieuwe contacten op te bouwen 
nu de maatregelen zijn opgeheven.
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19 MAART T/M  27 MAART
HELMOND CENTRUM

9 DAGEN LANG ALTIJD WAT 
TE DOEN VOOR JONG & OUD!

VOORJAARSKERMIS

MEER INFORMATIE, PROGAMMA & TIJDEN:
WWW.HELMONDKERMIS.NL

WWW.HELMONDCENTRUM.NL
VOLG DE KERMIS

OP FACEBOOK
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We ergeren ons allemaal groen en geel aan het te hard rijden in de buurt. Daar moeten 
we samen wat aan doen, vinden buurtpreventieteam Radar en VVN-Helmond. Daarom 
is op zaterdag 12 maart door dit buurtpreventieteam in samenwerking met het project 

‘Denk aan max ©’ aandacht gevraagd voor deze onveiligheid. Dit deden beide op de 
verkeersonveiligste straat van Helmond: de Straakvense Bosdijk.

Samen naar een verkeersveilige straat!
VVN in actie samen met buurtpreventie Radar

Onveiligste straat van Helmond
De Straakvense Bosdijk is al jaren de meest onveilige 
straat van Helmond. Ongeveer 53% van de bestuurders 
rijdt hier te hard en de afgelopen 5 jaar vonden er in 
het totaal 18 ongevallen plaats waarvan 7 met gewonde 
slachtoffers. Ook is de kruising van deze weg met het 
fietspad Sjef de Kimpepad al jaren het onveiligste kruis-
punt van Helmond. Hier vonden de afgelopen 5 jaar 12 
ongevallen plaats waarvan 5 met gewonde slachtoffers.

Tijd voor nadere acties
Tijd dus om deze gevaren voor iedereen zichtbaar te 
maken. Op zaterdag 12 maart is deze kruising daarom 
voorzien van waarschuwingsborden ‘Gevaarlijk punt’. 
Ook zijn de straten Straakvense Bosdijk, Karel Door-
manlaan en de Kortenaerstraat voorzien van borden 
‘Bedankt dat je langzamer rijdt’. Bij 30 km is de kans op 
een aanrijding namelijk gering en boven de 30 neemt 

dit explosief toe’ zegt Alex van de Westerlo van het pro-
ject ‘Denk aan max ©’. ‘Als een voetganger of fietser 
een aanrijding krijgt met een auto die harder rijdt dan  
30 kilometer is de kans op overlijden al 10%, maar bij 
50 kilometer per uur is deze kans op overlijden geste-
gen naar zelfs 85%. Onbegrijpelijk dus dat meer dan 
50% van de automobilisten dit risico nog neemt!’

Structurele oplossing 
Als het aan Radar en VVN-Helmond ligt wordt op 
korte termijn samen met de gemeente Helmond ge-
keken naar een meer structurele aanpak. De wijk Hel-
mond-Oost wordt de komende jaren flink op de schop 
genomen waarbij verkeersveiligheid zeker de aandacht 
krijgt. Ook pleiten VVN-Helmond en Radar voor het 
plaatsen van fietssilhouetten op gevaarlijke punten, 
zoals die al staan in de Vinkenlaan en de Paulus Potter-
laan. Deze silhouetten blijken goed te werken.

De dag daarna, op 7 maart, was koor Druzhba te 
gast in het programma ‘Tijd voor Max’ van omroep 
Max, waar een zeer emotioneel optreden met het 
gezongen gebed voor Oekraïne plaatsvond. 
Het lied ‘Bozje Velijkij Jednij’ (smeekbede aan God 
voor vrede, rust, goede gaven, bescherming en een 
lang en gelukkig leven voor allen) werd daar gezon-
gen, en inmiddels is dit lied al op diverse plaatsen 
door het koor uitgevoerd.

Tijdens het benefietconcert was er een recht-
streeks contact met Lviv in Oekraïne. Naast een 
vraag om ondersteuning in de vorm van met name 
verbandmiddelen, medicijnen, slaapzakken en 
slaapmatjes, was er in onze ogen een vreemd ver-
zoek. De mensen wilden graag Oekraïense vlaggen, 
om daardoor uiting te kunnen geven aan hun ver-
bondenheid met elkaar.

Koor Druzhba is toen meteen begonnen met het 
vervaardigen van de gevraagde vlaggen in eigen 
beheer. Na een aantal dagen noeste arbeid waren 
er 18 vlaggen klaar voor gebruik. Bij diverse gele-
genheden en manifestaties van het koor zelf en van 

de gemeente hebben ze inmiddels al hele goede 
diensten bewezen.

Om aan de vraag vanuit Oekraïne te kunnen vol-
doen moesten we het grootser aanpakken. Het 
streven was immers om 100 vlaggen te verzenden, 
tegelijk met de hulpgoederen. Gelukkig werden we 
met ons werk geholpen door het bedrijfsleven uit 
onze directe omgeving. Ter ondersteuning heeft 
Van Der Vorst Modestoffen een bijdrage geleverd 
in het voorzien van blauwe en gele stof. De firma 
Deelen stoffenhandel leverde gratis de vlaggentou-
wen en benodigde band. Bij de firma Harotex gor-
dijnenatelier vonden ze ons idee zo bijzonder dat 
diverse personeelsleden aanboden om de vlaggen 
gratis te maken. 

Dankzij de hulp van deze drie bedrijven konden op 
14 maart ruim 100 vlaggen worden afgeleverd. De 
komende week worden ze met een hulptransport 
naar Oekraïne vervoerd. De vlaggen geven steun 
en hopelijk kunnen ze binnenkort als een teken van 
vrede en rust uitgestoken worden. 

Koor Druzhba organiseert 
vlaggen voor Oekraïne 

De medewerkers van Harotex maken als vrijwilliger de 100 vlaggen voor Oekraïne. F | Koor Druzhba.

Op zondag 6 maart organiseerde koor Druzhba (betekenis: vriendschap) in hun 
vaste lokaliteit ’t BrandPunt in Brandevoort een benefietconcert, waarvan de 

opbrengst bestemd is voor het steunen van de vele vluchtelingen van, maar ook 
voor de ‘achterblijvers’ in Oekraïne.

Als de opvang ingericht is, zijn de vluchtelingen wel-
kom op de locatie. Het is nog niet bekend hoe alles 
precies gaat verlopen rond de opvang. 

Opvang is met spoed nodig
Vanwege de oorlog in Oekraïne komen overal in 
Nederland vluchtelingen aan. Alle gemeenten in 
het land zijn daarom de afgelopen dagen op zoek 
geweest naar plekken voor (nood)opvang. Ook Hel-
mond. Uit een inventarisatie van de gemeente van 
locaties blijkt dat het Dr. Knippenbergcollege in 
Helmond redelijk snel geschikt te maken is voor de 
opvang van vluchtelingen. 

Nog niet op alle vragen een antwoord
Er zijn veel vragen. De gemeente kan die nog niet al-
lemaal beantwoorden. “Het regelen van de opvang 

heeft nu prioriteit. Het is nu alle hens aan dek.” Kijk 
voor meer informatie op de website van de gemeen-
te www.helmond.nl/oekraine. De gemeente vult 
deze webpagina steeds aan als er meer informatie is. 

De gemeente vindt dat hartverwarmend. U hoeft 
het niet te melden bij de gemeente als u Oekraïen-
se vluchtelingen in uw huis opvangt. Maar zij moe-
ten wel ingeschreven worden in de Basisregistratie 
Personen (BRP). 

Afspraak maken 
Voor de inschrijving heeft de gemeente een extra 
balie ingericht. Een afspraak maken kan via het 
Klantcontactcentrum op telefoonnummer 
14 0492. 

Paspoort of identiteitskaart 
Om ingeschreven te worden in de BRP, moet de 
identiteit en de nationaliteit van de vluchteling 
kunnen worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld 
met een Oekraïens paspoort of een Oekraïense 
nationale identiteitskaart. Kinderen die binnen ge-
zinsverband meereizen, kunnen ook zonder docu-
menten ingeschreven worden in de BRP. 

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

Tijdelijke opvang Oekraïense 
vluchtelingen ‘De Knip’ 

F | Gemeente Helmond.

Samen met verschillende organisaties in Helmond maakt de gemeente een 
gedeelte van het leegstaande schoolgebouw Dr. Knippenbergcollege aan de 

Nachtegaallaan 40 in Helmond gereed voor de opvang van zo’n 150 tot 
200 Oekraïense vluchtelingen. De gemeente hoopt op korte termijn nog meer 

locaties te kunnen openen om vluchtelingen op te kunnen vangen.

Helpen?
Burgemeester Blanksma: “Het snel 

organiseren van voldoende opvang is een 
enorme klus. Het is hartverwarmend dat 

naast de initiatieven die we in de stad zien, 
de mailbox oekraine@helmond.nl volloopt 
met ideeën en vrijwilligers zoals tolken die 
willen helpen.” Wilt u ook helpen of heeft u 
een vraag? Kijk dan op de website van de 
gemeente www.helmond.nl/oekraine of 

mail de gemeente op oekraine@helmond.nl.

Oekraïense vluchtelingen inschrijven 
HELMOND De eerste vluchtelingen in Helmond zijn opgevangen in Golden Tulip 
West-Ende hotel in Helmond. Het is inmiddels bekend dat ook veel mensen uit 

de stad het initiatief hebben genomen om zelf vluchtelingen op te vangen. 
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Voorjaarskermis: wegafsluitingen, 
weekmarkt en parkeren
Helmondse voorjaarskermis wordt gehouden van zaterdag 19 maart tot en met 
zondag 27 maart. Er staan 40 attracties op de Markt en de Ameidewal, variërend 
van groot vermaak tot suikerspinnenkraam. In verband met de kermis nemen we 
een aantal (verkeers)maatregelen.

Wegafsluitingen
Van dinsdag 15 tot dinsdag 29 maart zijn de Markt, de Ameidewal (volledig), 
Noord Koninginnewal tussen Kluisstraat en Ameidewal, en de Watermolenwal 
tussen Ameidewal en Piet Blomplein afgesloten voor alle verkeer. 
Op www.helmond.nl/wegwerkzaamheden vindt u een overzicht van alle 
wegafsluitingen.

Weekmarkt verplaatst
Tegelijk met de voorjaarskermis is er op zaterdag 19 en zaterdag 26 maart de 
‘verzette weekmarkt’ in de binnenstad. U vindt de marktkramen op de Noord- en 
Zuid-Koninginnewal en de Watermolenwal (tot aan parkeergarage Elzas Passage). 
De bloemenkramen staan tijdelijk in de Kerkstraat.

Afsluiting: Noord Koninginnewal tussen Kluisstraat en Molenstraat, 
Watermolenwal tussen Piet Blomplein en parkeergarage Elzas. 

Parkeren
De opbouw van de attracties is dinsdagmorgen 15 maart gestart. Vanaf 
dat moment geldt er een parkeerverbod op de Ameidewal. De bewaakte 
parkeergarages Doorneind en Elzas Passage zijn tijdens de kermisdagen extra 
lang open. Dat geldt ook voor de bewaakte fietsenstallingen Doorneind en 
Speelhuisplein. 

Let op: De parkeergarage bij de Elzas Passage is tot dinsdag 29 maart alleen 
bereikbaar via Oostende, Kanaaldijk N.W. en Havenweg.

Meer informatie over de kermis
De kermis is dagelijks open van 13.00 tot 00.00 uur. Op de zaterdagen gaan 
sommige attracties al om 12.00 uur open. Op www.helmondkermis.nl vindt u een 
overzicht van de attracties, de indeling van het kermisterrein, het programma van 
dag tot dag en alle promotionele acties die er worden gehouden.

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

Bekendmakingen

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

Liverdonk, Abendonk  04-03-2022 oprichten woning 6438219

kavel L 103 

Bakelsedijk 52 05-03-2022 plaatsen erker voorzijde 6789343

Aarle-Rixtelseweg 25 04-03-2022 oprichten berging en poolhouse 6787941

Veluwehof 55 07-03-2022 realisatie bijgebouw 6792293

t.h.v. Janus Meulendijkspad  04-03-2022 aanleg brug gulden aa  6782057

kadastraal B 5583 

Maisdijk 9 07-03-2022 plaatsen porta cabins 6770221

Liverdonk, kavel L 70 08-03-2022 oprichten woning 6579935

van Weerden  08-03-2022 oprichten overkapping 6671967

Poelmanstraat 65 

Aarle-Rixtelseweg 57 09-03-2022 verbouwen woning 6801245

Jan van Vlissingenhof 44 09-03-2022 vergroten woning 6798683

 

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

Marshallstraat 16 07-03-2022 plaatsen tussenvloer 6555027

Abendonk 49 07-03-2022 oprichten woning 6535631

James Ensorlaan 18 08-03-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel             6651617  

  (voorgevel) 

Martinalidonk 35 08-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6275177

U.N.O.-weg 6 09-03-2022 verbouwen woning 6582123

Heiakker 24 09-03-2022 het plaatsen van een opbouw op de  6660217

  1e verdieping  

Heikantseweg 16 10-03-2022 veranderen woning (voorzijde) 6581181

Ierse heide 6 14-03-2022 plaatsen dakkapel 6654157

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

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

Steenovenweg 21 22-01-2022 herstelwerkzaamheden schoorsteen  6675287

Burgemeester Krollaan 28 24-01-2022 vergroten woning  6398727

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

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

Hoogeindsestraat,  07-03-2022     Oliemolense Snuffelmarkt, 2022-00066

Zandstraat  15 mei 2022 

Montgomeryplein 07-03-2022     Oliemolense Snuffelmarkt,  2022-00067

  18 september 2022 

Molenven 3 19-11-2021     Fiets4Daagse De Peel  2021-00807

  (26 t/m 29 juli 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.

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

De Plaetse 1 -   09-03-2022  Halve van Helmond 2022 2021-00841

De Plaetse Brandevoort e.o.  (9 en 10 april 2022) 

Kanaaldijk Z.O. 50 10-03-2022  Helmond International Tournament  2021-00881

  (14 t/m 18 april 2022) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



5vrijdag 18 maart 2022de loop weekkrant HELMOND

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

PW Reparatie en Plaatwerk 1e Tussendijk 16 het starten van een garagebedrijf

CarPro Helmond Europaweg 152 het uitbreiden met een zestal wasboxen

Ontwerpbestemmingsplan Berkendonk I – Raktweg 39 en 41
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Berkendonk I – Raktweg 39 en 41 met ingang van 18 maart 2022 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan betreft het omzetten van twee woningen in een agrarische bouwblok naar 

burgerwoning. Ook geeft het de mogelijkheid om een agrarisch bijgebouw te transformeren 

naar 6 recreatiewoningen.

Inzage

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794. 0000BP200201 -1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 

14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

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

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Berkendonk I – Raktweg 39 en 41. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492. 

Masterplan en beeldkwaliteitsplan Brainport Smart District 
Voor het gebied ten noorden van het spoor in de wijk Brandevoort is op 22 februari 2022 door 

de gemeenteraad ingestemd met het masterplan en beeldkwaliteitsplan Brainport Smart 

District. 

Brainport Smart District wordt globaal begrensd door de A270 en het spoor, de Brandevoortse 

Dreef en de grens met de buurgemeenten. De Stichting Brainport Smart District en gemeente 

Helmond ontwikkelen in dit gebied ‘de wijk van de toekomst’. De wijk wordt een proeftuin 

(living lab) waar innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair 

bouwen worden ontwikkeld en toegepast.  Bij die ontwikkelingen staan steeds de bewoners 

centraal. Zij bepalen samen hoe hun leefomgeving vorm krijgt en hun buurt tot leven komt. 

Een buurt waarin iedereen welkom is en kan meedoen.

U kunt het masterplan en beeldkwaliteitsplan bekijken op helmond.raadsinformatie.nl 

(vergadering gemeenteraad 22 februari 2022, punt 17).

Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding uniforme bodemsanering categorie immobiel – Hoogeindsestraat-Suytkade 

(AA079400021), Helmond.

Melding ingevolge artikel 39b lid 3 Wbb

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

zij op 24 februari 2022 een melding heeft ontvangen van de afdeling IBOR van de gemeente 

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

op de locatie die bekend staat als Hoogeindsestraat-Suytkade met locatiecode AA079400021.

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.

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

Ruijter de, C.Q.  19-06-2001

Aharchi, S.  25-07-1987

Hamzaoglu, F.  07-04-1970

Swertz, L.J.H.  31-10-1980

Kryzius, I.  12-10-1990

Filinta, N.M.  28-08-1973

Hamzaoglu, A.M.  06-11-1973

Bloemendaal, D.  28-06-1989

Rutkowski, T.K.  16-08-1979

Altunel, H.  31-08-1977

Abdullahi, I.  14-11-1998

Raischi, A.  16-10-1985

Francisca, M.V.L.  03-08-1975

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. 

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Buvo Castings B.V., Achterdijk 25 en 34 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor 

het aspect geluid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (8 maart 2022) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar of neem contact op met het Klant Contact Centrum via 

telefoonnummer 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, 

tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is 

genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Omgevingsvergunning 1e fase, met uitgebreide procedure Sluis 8, 
Kanaaldijk Zuid-West te Helmond  

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, medewerking te verlenen aan 

de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan 

“Buitengebied Helmond” ten behoeve van het verplaatsen van Sluis 8, gelegen aan de 

Kanaaldijk Zuid-West te Helmond

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 maart 2022 

gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te 

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

telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.
 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van 18 maart 2022, kan door belanghebbenden op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden 

verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Er kan geen beroep meer worden ingesteld 

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

eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 17 maart 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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BEDANKT
Op 15 februari j.l. waren 

we 60 jaar getrouwd, heel veel 
dank voor de overweldigende 

felicitaties en reacties die 
we mochten ontvangen.

Het deed ons en onze naaste 
familie heel goed!

Leo en Marietje van der Vleuten-Smits
Kromme Haagdijk 24, 5706 LM Helmond l.vleuten@outlook.com

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 27 maart 
geopend in Someren

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

een
KitchenAid 

cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

DIVERSE 
VOORJAARS-

BLOEIERS

G E R W E N

VOLOP 
BLOEIENDE 

VIOLEN
20 STUKS VOOR € 7,-

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

VACATURES

• Grondwerker

• Handsloper

• Kraanmachinist recycling

• Chauffeur CE Kipper/Containertransport

• Uitvoerder GWW

Indien u meer informatie wenst van ons bedrijf kunt u dit vinden op
www.vankaathoven.nl of telefonisch 06-51377914

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Everbest 4a
5741 PM Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

Per direct zijn wij op zoek naar:Per direct zijn wij op zoek naar:Per direct zijn wij op zoek naar:
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In de zomer van 2020 heeft de gemeen-
teraad van Helmond bijna unaniem de 
‘Visie Zonnedaken en Zonnevelden’ 
aangenomen. De PvdA Helmond heeft 
toen een motie ‘Publieke zonnevelden’ 
ingediend, waarin de gemeente Hel-
mond werd opgeroepen om zelf zon-
nevelden te gaan ontwikkelen, waarbij 
de opbrengsten ten goede zouden gaan 
komen aan de deelnemende burgers, en 
niet aan commerciële bedrijven. Ook die 
motie is bijna unaniem aangenomen. 
Helaas is er ondanks die brede steun 
nog niets met die motie gebeurd. Mis-
schien heeft de onrust in Stiphout over 
een commercieel zonneveld daar iets 
mee te maken?

Nu, in het voorjaar van 2022, willen we 
die motie weer extra onder de aandacht 
te brengen:
Ten eerste vanwege het toenemende be-
sef dat de klimaatverandering zich snel-
ler aan het voltrekken is dan we eerder 
voor mogelijk hadden gehouden. Vele 
wetenschappelijke rapporten (onder 
andere van de Verenigde Naties) geven 
het aan. En we hebben het ook aan den 
lijve ondervonden, met extreme droog-
tes in 2018-2020 én de wateroverlast 

in 2021. Ook in ónze omgeving moeten 
we steeds meer maatregelen treffen om 
overstromingen van rivieren te voorko-
men, want ook dát dreigt als gevolg van 
de klimaatverandering anders vaker te 
gaan gebeuren. Ten tweede geeft de ver-
schrikkelijke oorlog in Oekraïne duidelijk 
aan dat het op z’n zachtst gezegd geen 
goede zaak is dat Europese landen – en 
dus wij als burgers – in belangrijke mate 
afhankelijk zijn van Russisch gas. 

Daarom roept de PvdA Helmond de 
gemeente op om werk te maken van 
onze motie uit 2020. Sterker nog, zet 
er nog een tandje bij: Het Helmondse 
buitengebied is maar beperkt, en dat 
van onze buurgemeenten is veel gro-
ter. Onderzoek of het in samenwerking 
met onze buurgemeenten haalbaar is 
om ‘regionale publieke zonnevelden’ te 
gaan realiseren. En bevorder actief dat 
het bedrijfsleven geschikte daken ter 
beschikking stelt aan publieke energie-
corporaties.

Want de energieprijzen lopen steeds 
verder op. Ze dreigen onbetaalbaar te 
worden voor veel bewoners en bedrij-
ven. Het mag toch niet zo zijn dat juist 

mensen, die zelf niet de middelen heb-
ben om hun huizen te verduurzamen, 
hun energierekening simpelweg niet 
meer kunnen betalen? Energiearmoede 
speelt nú! Dat wordt steeds duidelijker. 
We mogen dat niet accepteren. We moe-
ten nú handelen!

Hans de Mare, 
raadslid PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De Mare: oplopende energierekening 
Betaalbaar wonen voor iedereen, is voor de PvdA bij deze 

verkiezingen het belangrijkste onderwerp. En dan bedoelen 
we niet alleen betaalbare huren en hypotheeklasten, maar dat 
het totaal van alle woonlasten, inclusief de energiekosten, voor 

iedereen betaalbaar blijft.

HELMOND - Mì Hellemonders 
bedankt al haar stemmers! Als u 
dit leest, weten wij de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14, 15 en 16 maart nog niet. 

Mì Hellemonders bedankt al 
haar stemmers! 

Mì Hellemonders weet niet eens of we 
een zetel of misschien zelfs meerde-
re zetels hebben behaald? Wij willen 
al die stemmers op ons bij voorbaat al 
echter bedanken voor het vertrouwen 
in Mì Hellemonders. Een partij die met 
de Helmondse inwoners de politiek wil 
bedrijven. Mì Hellemonders! Bedankt.

Dit jaar hadden we 2 jubilarissen bin-
nen de vereniging: Frans-Wim Smits 
(50 jaar lid) & Gerry de Wit (75 jaar 
lid). Laatstgenoemde was helaas ver-
hinderd en zal op een later moment 
alsnog zijn speldje in ontvangst mo-
gen nemen.
Frans-Wim is onze vereniging al ruim 
50 jaar trouw, een man met een 
echt geel/zwart hart, kunnen we wel 
zeggen. Op jonge leeftijd werd Frans-
Wim lid van de vereniging, hij speelde 

in diverse jeugdelftallen tot en met 
de A-top. Daarna is hij jarenlang ac-
tief geweest als voetballer, leider en 
grensrechter bij diverse seniorenelf-
tallen en als staflid bij Dames 1.
Wij hopen Frans-Wim & Gerry nog 
lang te mogen begroeten op Sport-
park Houtsdonk bij de oudste en 
mooiste club van Helmond.

Namens alle leden & bestuur HVV 
Helmond nogmaals gefeliciteerd.

Huldiging jubilarissen HVV 
HELMOND Op zondag 13 maart 2022 konden we dan eindelijk 

de huldiging van de jubilarissen laten plaatsvinden. Jaarlijks 
worden de jubilarissen gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie, 

maar dit was helaas dit jaar nog niet mogelijk.

Frans-Wim Smits. F | HVV.

Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De 
entree bedraagt 5 euro per persoon. Een extra vrijwillige bijdrage 
is natuurlijk van harte welkom. Het saldo van deze avond komt ten 
goede aan de mensen van Oekraïne via GIRO 555.

Voor eventueel aanwezige mensen die uit het oorlogsgebied afkom-
stig zijn en hier verblijven, is de entree niet van toepassing. Dat be-
treft mensen uit de Slavische staten die al langer hier woonachtig 
zijn, alsook vluchtelingen.

Helmonds Slavisch Koor brengt in dit uur werken van Slavische 
componisten ten gehore. Het betreft zowel liturgische gezangen 
van de verschillende godsdiensten uit die regio, naast wereldse lie-
deren. Ook zingt het koor enkele meer volkse liederen, daarbij op 
accordeon begeleid door de dirigent van het koor. Tot slot klinkt het 
Oekraïens volkslied.

Wij hopen dat veel bezoekers deze actie ondersteunen 
en aanwezig zijn.

Helmonds Slavisch Koor geeft een 
benefietconcert voor Oekraïne

HELMOND Om de bevolking van Oekraïne te ondersteunen, geeft het Helmond Slavisch Koor op 
maandag 21 maart 2022 een benefietconcert in de Trudokerk te Stiphout-Helmond. 
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen 

op maat. Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en 

bloedverwarming. Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren en 

verzenden wij producten die mensenlevens redden. 

Dus, ben jij een:

Warehouse manager  
die de handen graag uit zijn of haar mouwen steekt?

Profiel:
+    MBO werk- en denkniveau;

+    Goede kennis van de Nederlandse 

taal, kennis van Engels en Duits is 

een pre;

+    Je hebt ervaring met werken in het 

magazijn en steekt graag zelf de 

handen uit de mouwen;

+    Je hebt ervaring met de 

administratieve werkzaamheden in 

het magazijn; 

+    Je hebt kennis van Microsoft office, 

daarnaast is kennis van Exact is een 

pre;

+    Het bezit van een Heftruckrijbewijs 

is een pre;

+    Je woont bij voorkeur in Gemert of 

nabije omgeving.

Past werken in een 
magazijn binnen 
een klein gedreven 
team bij jou? 
Solliciteer dan snel! VA

CA
TU

R
E

Past bovenstaande functie uitstekend bij jou? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl) 

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Taken:
+     Jij stuurt een team van twee 

medewerkers aan en zorgt dat zij 

optimaal kunnen werken;

+    Jij bent verantwoordelijk voor de optimale 

aanvoer van productie, inkomende en 

uitgaande goederen;

+    Jij controleert inkomende goederen en 

zorgt voor de administratieve verwerking;

+    Jij regelt uitgaand transport; 

+      Jij steekt je handen uit de mouwen: 

bijvoorbeeld ondersteunen bij 

orderpicken en inpakken; 

+    Jij zorgt voor het onderhoud van 

machines en gebouwen of kleine 

reparaties;

+    Jij communiceert intern over planning en 

productie én extern over leveringen aan 

klanten.

Wij bieden jou:
+    Een werkweek van 38 uren;

+  Een salaris die past bij de functie;

+  Een fijne, gezellige en veilige 

werkomgeving;

+  Een baan voor langere tijd met 

uitzicht op een vaste aanstelling.

Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen 

op maat. Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en 

bloedverwarming. Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren en 

verzenden wij producten die mensenlevens redden. 

Dus, ben jij een:

Warehouse manager  
die de handen graag uit zijn of haar mouwen steekt?

Profiel:
+    MBO werk- en denkniveau;

+    Goede kennis van de Nederlandse 

taal, kennis van Engels en Duits is 

een pre;

+    Je hebt ervaring met werken in het 

magazijn en steekt graag zelf de 

handen uit de mouwen;

+    Je hebt ervaring met de 

administratieve werkzaamheden in 

het magazijn; 

+    Je hebt kennis van Microsoft office, 

daarnaast is kennis van Exact is een 

pre;

+    Het bezit van een Heftruckrijbewijs 

is een pre;

+    Je woont bij voorkeur in Gemert of 

nabije omgeving.
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Past bovenstaande functie uitstekend bij jou? 
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Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl) 
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Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Taken:
+     Jij stuurt een team van twee 

medewerkers aan en zorgt dat zij 

optimaal kunnen werken;

+    Jij bent verantwoordelijk voor de optimale 

aanvoer van productie, inkomende en 

uitgaande goederen;

+    Jij controleert inkomende goederen en 

zorgt voor de administratieve verwerking;

+    Jij regelt uitgaand transport; 

+      Jij steekt je handen uit de mouwen: 

bijvoorbeeld ondersteunen bij 

orderpicken en inpakken; 

+    Jij zorgt voor het onderhoud van 

machines en gebouwen of kleine 
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+    Jij communiceert intern over planning en 

productie én extern over leveringen aan 
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Wij bieden jou:
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+ MBO werk- en denkniveau; 
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Taken: 
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van productie, inkomende en uitgaande goederen; 

+   Jij controleert inkomende goederen en zorgt voor de 

administratieve verwerking; 

+   Jij regelt uitgaand transport; 

+   Jij steekt je handen uit de mouwen: bijvoorbeeld 

ondersteunen bij orderpicken en inpakken; 

+   Jij zorgt voor het onderhoud van machines en 

gebouwen of kleine reparaties; 

+   Jij communiceert intern over planning en productie 

én extern over leveringen aan klanten. 

Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken 
medische hulpmiddelen op maat. Dit zijn onder andere slangsystemen voor 
open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 
Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren 
en verzenden wij producten die mensenlevens redden. 

Dus, ben jij een: 

Warehouse manager 
die de handen graag uit zijn of haar mouwen steekt? 

Past bovenstaande functie uitstekend bij jou? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe? 
Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl) 

Wij bieden jou: 
+  Een werkweek van 38 uren; 

+  Een salaris die past bij de functie; 

+  Een fi jne, gezellige en veilige werkomgeving; 

+   Een baan voor langere tijd met uitzicht op een 

vaste aanstelling.

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

De LEV-groep en VVN-Helmond organiseren op de dinsdagmiddagen 12 en 19 
april weer de cursus vaardig en veilig op pad met de scootmobiel. Een gezellige en 
leerzame middag onder het genot van een kopje koffie of thee, waar persoonlijke 

aandacht voorop staat. Op pad gaan met de scootmobiel geeft enorm veel vrijheid. 

Op 12 en 19 april

Cursus vaardig en 
veilig op pad met 
de scootmobiel

Maar dat op pad gaan moet wel op een verant-
woorde manier gebeuren. De cursist wordt onder 
andere bijgepraat over veilig deelnemen aan het 
verkeer en gaat daarna praktisch aan de slag met 
zijn of haar scootmobiel. Er is ook een rit door 
de wijk. Deelnemers aan eerdere cursussen zijn 
wild enthousiast. Zij begeven zich weer vol zelf-
vertrouwen in het drukke verkeer.  

Rijvaardigheid verbeteren
Het fijne aan de cursus is ook dat de deelnemers 
de scootmobiel beter leren bedienen. Zij krijgen 
een betere rijvaardigheid en meer inzicht in ver-
keersdeelname. Bovendien maken de cursisten 
kennis met andere scootmobielers en dat wordt 
als heel positief ervaren.

Voor alles wordt gezorgd
De cursus vindt op 12 en 19 april plaats van 13.30 
uur tot 16.30 uur in sporthal de Westwijzer in 
Helmond-West. Voor de kosten hoeft de scoot-
mobieler het niet te laten. Deelname kost slechts 
7,50 euro, te voldoen tijdens de eerste cursus-
middag. Mocht de afstand een probleem zijn om 
zelfstandig naar de Westwijzer te komen, dan is 
vervoer voor de cursist en de scootmobiel moge-
lijk met de taxbus. Reserveren van de taxbus kan 
via 0800-0234795. 

Aanmelden voor de cursus kan via telefoon-
nummer 06 12 11 95 14 of via e-mail: Jos.Ver-
meulen@levgroep.nl. De cursus is een absolute 
aanrader voor iedereen die met de scootmobiel 
op pad gaat. 

de Werkboog  
06 2033 6878 | dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

Vacature 
BBL-opleidingen 
bij de Zorgboog

Heb je vragen over onze opleidingstrajecten? 
Stuur dan een berichtje via whatsapp of neem telefonisch contact op: 06 2033 6878 

BBL-opleiding tot Verzorgende C 
mbo-niveau 3 | opleidingsduur 1 jaar

In de opleiding leer je hoe je de eigen 
regie van een zorgvrager ondersteunt, 
persoonlijke zorg biedt en verpleeg-
technische handelingen uitvoert. Wat je 
op school leert, pas je meteen toe in de 
praktijk! Je hebt een vaste werkplek, die 
halverwege wisselt zodat je nog meer 
ervaring kunt opdoen.

BBL-opleiding tot Verzorgende IG 
mbo-niveau 3 | opleidingsduur 2,5 jaar

Je leert mensen verzorgen, verplegen 
en begeleiden bij hun dagelijkse 
activiteiten. Je gaat één dag in de week 
naar school en hebt tijdens de opleiding 
drie verschillende werkplekken. Zo leer 
je veel en ontdek je wat bij jou past, 
als Verzorgende IG kun je namelijk alle 
kanten op.

De vacatures staan open tot medio maart.

Dit najaar starten wij met verschillende 
BBL-opleidingen!
Voor alle opleidingen geldt dat de kosten 100% 
worden vergoed, je een leerarbeidsovereenkomst 
krijgt voor 24 uur per week, salaris én baangarantie 
bij diplomeren. Wil je meer weten en ben je klaar 
om de uitdaging met ons aan te gaan? 

Scan de QR-code voor meer informatie 
en om te solliciteren!

INFO OPLEIDINGEN    
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Wat klein begon, ontwikkelde zich al 
binnen enkele dagen tot een geoliede 
machine die bemand wordt door een 
grote groep vrijwilligers. Er wordt di-
rect gesorteerd, gebruikmakend van 
verschillende maten dozen, die teza-
men ideaal te stapelen zijn op pallets, 
we willen immers geen lucht maar 
hulpgoederen vervoeren! 

Particulieren wisten ons al snel te 
vinden aan de Wiebiegenweg 2 te 
Helmond, maar ook vele bedrijven 
kwamen en komen met gulle giften. 
Omdat het carnavalsvakantie was, 
waren we de hele week open en 
vrachtwagen 1 was al snel vol. Deze 
vracht is na een reis van 6 dagen op 
14 maart aangekomen op ons EIGEN 
depot in Siret, een plaats in Roe-
menië nabij de grens met Oekraïne. 
Vanuit dit depot worden met kleine 
busjes de goederen verspreid in 
Oekraïne.

Inmiddels is er een stichting opge-
richt, want wij gaan voor hulp op de 
langere termijn en niet voor eenmalig 
een vrachtwagen hulpgoederen. Voor 
nu is dat echter wel waar de behoefte 
ligt en blijven we inzamelen, dit doen 
we in de weekenden op zaterdag 
en zondag van 12:00 tot 17:00,  

wij staan in direct contact met Oek-
raïne en krijgen regelmatig updates 
over waar behoefte aan is. 

Help ons Oekraïne helpen, 
er is nu vooral behoefte aan:
- EHBO dozen
- Paracetamol
- Dekbedden, dekens, slaapzakken
- Warme kleding, sjaal en mutsen 
 voor kinderen en volwassenen
- Babykleding en -voeding 
 (melkpoeder) 
- Eten in blik (vis, vlees, maaltijden)
- Energierepen, peperkoek, noten
- Instant noodles
- Maandverband, tampons en luiers
- Hygiënische doekjes
- Tandenborstels, tandpasta
- Honden- en kattenvoer
- Opvouwbare (baby)bedjes
- Batterijen

Winkels worden niet of slecht be-
voorraad, de mensen daar hebben 
niets en hebben ons hulp keihard 
nodig, het is hartverwarmend wat we 
al hebben mogen ontvangen en wij 
gaan door! 
Volg ons op Facebook voor updates 
over openingstijden en goederen die 
we zoeken: www.facebook.com/
stichtinghelpukraine.

Begin maart namen Andre en Marja Boudewijns het initiatief 
om een inzameling te starten voor Oekraïne. Zij zijn met hun 

bedrijf zowel actief in Nederland als in Oekraïne. 

Stichting Help Ukraine 

F | Stichting Help Ukraine.

F | D66 Helmond.

HELMOND D66-wethouder Gaby van den Waardenburg ontving namens Gemeente Helmond de eer-
volle titel ‘BNR Uitblinkgemeente’ voor het succesvolle woningbouwprogramma. In Helmond zijn in 
de afgelopen 4 jaren 2.226 nieuwe woningen extra bijgebouwd. Afgelopen jaar is het hoogste aantal 
woningen (690!) sinds jaren opgeleverd, een aantal dat sinds 2006 niet meer is bereikt. Dit succes is 

de verdienste van het hele college van B&W, maar vooral toch van de D66-bouwwethouder. 

Helmond is ‘Uitblinkgemeente’
D66-wethouder Gaby van den Waardenburg ontvangt namens gemeente eervolle titel 

In de live radio-uitzending van BNR Ra-
dio, 9 maart om 16.15 uur, feliciteert ver-
slaggever Martijn de Rijk de wethouder 
met deze mooie prijs. Gaby geeft een 
toelichting op het gerealiseerde succes. 

Daarbij schetst zij de Helmondse aan-
pak waarbij bij de start van deze be-
stuursperiode in 2018 de doelstellingen 
zijn opgehoogd van 500 woningen per 
jaar naar 750 woningen. Om dit te re-
aliseren heeft de gemeente een zoge-
naamd aanjaagteam ingesteld dat de 
voortgang van alle bouwplannen moet 
bewaken. Ook is extra personele capaci-
teit aangesteld voor het behandelen van 
bouwaanvragen zoals stedenbouwkun-

digen, projectleiders, contractjuristen 
etc. De nieuwe woningen zijn onder an-
dere gerealiseerd door de transformatie 
van kantoorpanden, op inbreidingsloca-
ties en boven winkels. 

Met deze pro-actieve benadering heeft 
het huidige college in de afgelopen 4 
jaren ruim 2.200 woningen kunnen re-
aliseren. 

Daarnaast zitten er nog 1.800 wonin-
gen in de pijplijn die in de komende 
periode van 2 jaren worden gebouwd. 
En tot 2040 worden in het centrum van 
Helmond maar liefst 10.000 woningen 
gebouwd. 

Gemeente Helmond vindt het belangrijk 
dat in alle wijken van de stad een goede 
mix van huur- en koopwoningen aanwe-
zig is. Daarom wordt bij bouwplannen 
ook altijd getoetst of er gebouwd wordt 
voor alle soorten woningzoekenden. Er 
wordt dus gewerkt aan sociale huurwo-
ningen, maar ook voor huurwoningen in 
het middensegment en ook betaalbare 
koopwoningen. 

Gaby vindt dat stenen stapelen geen 
doel op zich is. 
“De gemeente bouwt deze woningen 
voor haar inwoners. Want iedere Hel-
monder moet fijn kunnen wonen en 
leven in onze prachtige stad.”

Wie wint de carnavalsprijs van 2022?
MIERLO-HOUT Zaterdag 26 maart 2022 rond de klok van 11.00 uur zal een van onze trouwe 

papier/kledingbezorg(st)ers de trekking verrichten. Wie wint de Airfryer XXL?
Tot en met komende zaterdag 19 maart 2022 kunt u nog kans maken op deze fantastische 
prijs, breng uw oud papier, karton, kleding, textiel of schoeisel naar De Kluppels en speel 

gratis mee. Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Brenglocatie CV de Kluppels
Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout
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MINI 
APPELFLAPPEN
per stuk 

0,95

2 WEKEN GELDIG

t/m 29 maart

4+1 
GRATIS

  bakkerij bekk
e

r
s

KRENTEN-
BOLLEN
per stuk 

0,70

2 WEKEN GELDIG t/m 29 maart

3+1 
GRATIS

CAKE A BREAK 

ABRIKOZEN
2 WEKEN GELDIG t/m 29 maart

4,25

KWARK-
BOLLETJES
5 stuks
2,50

2 WEKEN GELDIG t/m 29 maart

1,95

AMEIDESTRAAT 13, HELMOND ,  SINT-MICHIELSGESTEL -  SINT-OEDENRODE – SON – VEGHEL – BREUGEL – EINDHOVEN – SCHIJNDEL – UDEN – BEST - NUENEN - WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE DINSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

Elke zondag open!

Helmond Akkerweg 70 

Hello spring
Elke zondag open!

Campanula 
Addenda
Of klokjes-
bloem, is een 
vaste plant. 
In 12cm-pot. 
4.49

2.99

Hortensia
Heeft 5 tot 9 bloemschermen. Leuk 
voor in huis en daarna in de tuin. 
Diverse kleuren, in 13cm-pot. 8.99

5.99

Elke zondag open!

Kersenbloesem
Per bos. 2.99.

1.79

8.99

Diverse kleuren, in 13cm-pot. 

Festuca Glauca
Dit siergras is winterhard en heeft 
een krachtig blauw grijs blad. 5.99

4.49

Bellis
Of Meizoentje 
heeft een rijke 
bloei in het 
voorjaar. In wit 
of rood. 1.49

heeft een rijke 
bloei in het 
voorjaar. In wit 
of rood. 

Hyacint
3 in 1 pot. 
In diverse 
kleuren
2.49 p.st.

Narcis Tête-à-tête
Heeft meerdere 
bloemen per bol. 
In 12cm-pot. 2.49

1.49
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0.99 0.79

Violen tray
In diverse 
kleuren. 6.99

4.99

Tray à 
12 stuks

Tulpenschoof
25 Tulpen met bol in een zak, 
in diverse kleuren. 11.99
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Aquavit is een lofzang op een medi-
um dat in de negentiende eeuw furo-
re maakte onder grote kunstenaars 
zoals William Turner, maar nu vooral 
bekend staat als een medium voor 
amateurkunstenaars. Samenstellers 
Ludo van Halem (curator) en Caren 
van Herwaarden (beeldend kunste-
naar) vinden het daarom de hoogste 
tijd voor een grootse rehabilitatie.

Voor Aquavit selecteerden zij 12 
gerenommeerde kunstenaars: 
Nour-Eddine Jarram (geëngageerde 
series van vluchtelingen-portret-
ten), Paul Faassen (een installatie 
met vogelportretten), Maria Roosen 
(intense kleurexplosies van aqua-
rel met zelfontworpen lijsten van 
glas en eieren), Aline Thomassen 
(monumentale portretten van vrou-
wen), Joris Geurts (zinderende, 
subtiele landschappen), Nan Groot 
Antink (studies van zeewieren uit 
de Venetiaanse lagune op basis van 
zelfgemaakt pigment), Caren van 
Herwaarden (drieluik met honderden 
paarden die elkaar beklimmen), Hen-
ri Jacobs (ingenieuze rasterpatronen 
uit de serie ‘Journaaltekeningen’), 
Arno Kramer (sensitieve verbeeldin-
gen van mens en dier in met aquarel 
gemengde technieken), Q.S. Serafijn 
(serie aquarellen met onder meer 
zwevende badpakken), Jolanda 
Schouten (slingerende, woekerende 
natuur op groot formaat) en Ina van 
Zyl (reeksen van kleurige, alledaagse 
voorwerpen).

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

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

De ruimtelijke kwaliteit en het heldere 
licht in De Cacaofabriek in Helmond 
maken het mogelijk om onverwachte, 
verrassende aspecten van de heden-
daagse aquarel te laten zien op zowel 
de allergrootste formaten als in om-
vangrijke reeksen en ensembles.

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

SUYTKADE Op zondag 6 maart opende in de Cacao Expo-
ruimte van De Cacaofabriek in Helmond de tentoonstelling 

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

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

Aquavit, hedendaagse aquarellen 
in De Cacaofabriek

Nederland draagt niet genoeg bij aan 
de wereldwijde corona-aanpak
De jeugdambassadeurs maken zich 
zorgen over het feit dat Nederland niet 
genoeg bijdraagt aan internationale 
initiatieven die zich focussen op een 
wereldwijd economisch herstel van de 
pandemie en lokale vaccinproductie 
ondersteunen. 

 Volgens de Wereldgezondheidsorgani-
satie haalde het kabinet vorig jaar maar 
35% van de ‘fair share’ van Nederland. 
Afgelopen week kondigde het kabinet 
nog aan geen extra middelen vrij te ma-
ken. Daardoor blijft Rutte IV dit jaar zelfs 
steken op 20% van het eerlijke aandeel. 
Dit terwijl de vaccinatiegraad in armere 
landen nog steeds blijft steken op 7%.

Lisa Vervoort (22) uit Helmond zegt: 
“Terwijl de nood hoog is, loopt Neder-
land weg van hun verantwoordelijkheid. 
Dat terwijl landen als Duitsland, Cana-
da, Noorwegen en Zweden zelfs meer 
dan 100% gaven van hun ‘fair share’. Op 
11 maart is het alweer twee jaar geleden 
dat de Wereldgezondheidsorganisatie 
COVID-19 een pandemie verklaarde. 
Nederland moet de inzet in de wereld 
vergroten willen we beloftes uit het re-
geerakkoord waarmaken. Dit is ook in 

ons eigen belang, met een lage wereld-
wijde vaccinatiegraad blijven we vatbaar 
voor nieuwe dodelijke varianten.”

Zorgen over vaccinatieongelijkheid
Nederlanders maken zich zorgen over 
de wereldwijde vaccinatieongelijkheid. 
Uit een recente peiling, in opdracht van 
ontwikkelingsorganisaties ONE en Cor-
daid, blijkt dat 68% het onrechtvaardig 
vindt dat in armere landen zo veel min-
der mensen gevaccineerd zijn. Zij vinden 
dat we pas echt klaar zijn met corona als 
het coronavirus in elk land in de wereld 
is verslagen (67%). Omdat corona zich 
niets aantrekt van landsgrenzen, vindt 
73% van de Nederlanders het belangrijk 
dat we landen helpen die zelf te weinig 
middelen hebben om het virus te ver-
slaan. 75% vindt dan ook dat alle landen 
gelijk en eerlijk toegang moeten krijgen 
tot het coronavaccin, de benodigde me-
dicijnen, en behandelingen om de co-
ronacrisis overal ter wereld te verslaan. 
Een ruime meerderheid (71%) vindt het 
ook oneerlijk dat arme landen hiervoor 
afhankelijk zijn van rijke landen. 

Bas Bijlsma, beleidsadviseur van de 
ONE Campaign: “De Nederlandse re-
gering moet zijn verantwoordelijkheid 
nemen en fors meer bijdragen aan de 

wereldwijde strijd tegen corona. Het is 
niet alleen onwenselijk maar ook on-
rechtvaardig dat in arme landen slechts 
7% van de mensen volledig gevacci-
neerd is tegen corona, terwijl dat in rijke 
landen 73% is.” 

Nu actie nodig om de pandemie over-
al te eindigen
Ontwikkelingsorganisaties ONE en Cor-
daid willen dat het kabinet snel in actie 
komt. Het coalitieakkoord biedt hier vol-
doende aanknopingspunten voor. Twee 
derde (60%) van de Nederlanders is het 
hiermee eens en vindt dat we veel meer 
moeten investeren in gezondheidssys-
temen in arme landen zodat die bij een 
volgende pandemie veel sterker zullen 
zijn, en 62% is van mening dat de co-
ronapandemie laat zien dat de onze 
huidige inzet op internationale gezond-
heidszorg onvoldoende is. 

Tenslotte wil 75% dat bedrijven die co-
ronavaccins en medicijnen hebben uit-
gevonden hun kennis veel meer moeten 
delen en vindt 78% dat de strijd tegen 
corona niet ten koste mag gaan van de 
strijd tegen andere te voorkomen ziek-
tes, zoals tuberculose, hiv/aids en ma-
laria. Donderdag 10 maart debatteerde 
de Tweede Kamer hierover.

Lisa Vervoort (22), ONE-jeugdambassadeur uit Helmond, voert actie:

Rutte IV moet veel meer doen om de 
coronapandemie te beëindigen

HELMOND Zaterdag voerden de ONE Jeugdambassadeurs, jonge activisten van de 
ontwikkelingsorganisatie ONE, actie bij het torentje en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Ze stuurden ansichtkaarten van honderden Nederlanders aan minister-president Rutte en 
minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking) met de oproep 

nu actie te ondernemen om de coronapandemie wereldwijd te beëindigen. 

Helmondse Lichtjesparade 
gaat niet door

MIERLO-HOUT Helaas kan de Helmondse Lichtjesparade toch 
geen doorgang vinden. De commisie schrijft: 

“Na lang wikken en wegen hebben wij helaas moeten besluiten 
om de HLP op 2 april 2022 af te gelasten.

Wij als commissie betreuren dit besluit 
enorm, vanwege de late versoepeling 
van de coronamaatregelen zijn er te 
weinig inschrijvingen binnengekomen 
om een kwalitatieve goede parade te 
kunnen organiseren. 
Wij hebben in de afgelopen weken erg 
ons best gedaan om meer deelnemers 

te verkrijgen, helaas is dat niet voldoen-
de gebleken. 

Erg jammer voor onze vereniging en de 
Houtse gemeenschap, maar we gaan 
niet lang treuren want we zien met ple-
zier uit naar 23 maart 2023, dan organi-
seren we weer een spetterende Parade.”

“In samenwerking met de gemeente 
Helmond en COC Noordoost-Brabant 
hebben we deze mooie expositie tijdelijk 
naar de Pannehoeve kunnen halen”, ver-
telt locatiecoördinator Jos Mies. 

“Op de foto’s zijn mensen afgebeeld die 
staan voor de diversiteit van de samen-
leving naar leeftijd, geslacht, leefwijze 
en gender. De portretten en verhalen 
nodigen uit tot gesprek: Mag iedereen 
er wel zijn? Voor welke overtuigingen 
sta je? Wat zijn je dromen? Of je zorgen? 
Respect voor elkaar is de rode draad.”

De serie is in 2017 gemaakt door foto-
graaf Karin Jonkers en journalist Eric 
Alink bij de viering van Roze Zaterdag in 
Den Bosch en Oss. De expositie is nu al 
te bewonderen voor (wijk)bewoners en 
overige geïnteresseerden in de Gasterij 
van de Pannehoeve, Jan van Goyenlaan 
1 in Helmond. 

COC Noordoost-Brabant zet zich in 
ter bevordering van de emancipatie, 
acceptatie en integratie van lesbische, 
homoseksuele, biseksuele, transgender 
& intersekse personen. 

Bij de Zorgboog staan we klaar voor 
alle generaties. Iedereen, ongeacht 
welke leeftijd, kan bij ons terecht voor 
een breed pakket aan diensten in zorg, 
wonen en welzijn. Van zwangerschaps-
begeleiding en kraamzorg tot gemaks-
diensten, cursussen en verpleging en 
verzorging. U vindt ons in een woon-
zorgcentrum bij u in de buurt of we ko-
men bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de 
beste zorg. Dagelijks zetten zo’n 2600 
medewerkers en 1300 vrijwilligers zich 
in voor de zorg en dienstverlening aan 
cliënten en bewoners.

Foto-expositie ‘Iedereen mag er zijn’ 
in de Pannehoeve

HELMOND-NOORD Op woensdag 30 maart vindt in woonzorgcentrum de Pannehoeve in 
Helmond de officiële opening plaats van de bijzondere foto-expositie ‘Iedereen mag er zijn’. 

De portrettenserie met bijhorende verhalen van mensen uit de LHBTQ+ gemeenschap geven 
stof tot nadenken én nodigen uit om in gesprek te gaan.

WWW.HELMONDNU.NL
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3,49

1,49

5,99

13,99

5,49

ORIGINEEL
UIT 

OOSTENRIJK

9,99

3 bakken
voor

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

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

Mexicano’s
15 stuks - De Vries

Normaal 17,29

Vietnamese
loempia’s

6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,69 - 4,79

Gepelde of ongepelde
Edamame boontjes
500 gram - Asian Choice

Normaal 2,49

Broodje frikandel of 
pikante gehaktstaaf

8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 8,89 - 9,99

Diverse soorten
Schnitzel of 
cordon bleu
650 - 750 gram - Stritzinger

Normaal 6,99 - 6,79 - 7,49

Stoofvlees-
kroket

5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,99

20 verschillende smaken
Roomijs
Bak à 1 liter - Luigi

Normaal 3,99

Van Rijsingen

Inloopspreekuur

Welkom terug!
Wij starten weer met onze inloopspreekuren. Heeft u een vraag over uw 
woning? Is er iets stuk? Zoekt u een woning of heeft u moeite met het 
betalen van de huur? Elke woensdag (uitgezonderd schoolvakanties) bent 
u van 10.00 tot 11.30 uur van harte welkom op ons inloopspreekuur in 
Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 0493 49 76 66

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

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

BEETJE • CHECKEN • COMMANDO • DOORDRIJVEN• EGYPTE • GESIS 
HANGOP • HAPJE • HEDENDAAGS • KNIJPER • KRUISBES

MECHANISME • NERGENS • NETELIG • NOEMER• NOTULEREN 
OPZOEKEN • OVERDRAG • PEPERMUNT • RUMOER • SNURK • SUITE

TEKENEND • TEPEL • VOLGEND • VOLVO • VOORGOED • ZEDIG

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

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

Winnaar week 9: Hennie Versteegden  •  Oplossing: WOELIG

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis
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De FeelGood Market staat voor een 
relaxed dagje uit met mooie en aparte 
producten, workshops, goede live mu-
ziek en lekkere (bio)hapjes. En omdat 
FeelGood voor ons ook gaat over duur-
zaamheid en FairTrade, zijn de meeste 
producten handgemaakt, zo mogelijk 
van gerecyclede materialen en streek-
producten. 
Everything to make you FeelGood!

Live muziek:
Mr. Moto heeft alles in huis om ons als 
eerste band na corona even lekker wak-
ker te schudden. In ‘een rock-’n-roll-
trein met hart en ziel’ combineren ‘de 
bad boys uit Brabant’ 70’s, classic rock 
en moderne rock tot hun eigen genre en 
halen alles uit de kast om ons te laten 
ervaren wat we al die tijd zo gemist heb-
ben! 

Singer/songwriter verrassing!
FeelGood Music door DJ Nick Lebeat
Activiteiten:
Henna Art, voedingsadvies, proeverijen, 
kinderknutselplein, schminken, 
gitaarles, springkussen
Waar: Ketelhuisplein, Ketelhuisplein 
1,Strijp S, 5617 AE Eindhoven 
Wanneer: 20 maart 2022 
12:00-18:00 uur. Gratis entree!

FeelGood Market op 20 maart 
weer van start met live muziek! 

Eindelijk mag de FeelGood Market zijn vleugels weer uitslaan en doen wat ze het liefste doet. 
Live muziek en activiteiten mogen weer! Dus we zijn weer terug met onze mooie markt met 

daarbij goede live muziek en activiteiten.

F | FeelGood Market.

Zo gaat Flo iedere woensdagochtend 
van 11.00 tot 12.00 uur wandelen 
met een groep mensen met onder 
andere COPD en mensen die om wat 
voor reden dan ook niet snel kunnen 
wandelen. Dit doet ze in het stads-
park de Warande. “Een uurtje wan-
delen we op rustig tempo, zodat ie-
dereen op zijn niveau mee kan en we 
houden rekening met elkaar” vertelt 
ze. “De mensen hebben onderling 
veel steun aan elkaar en het is echt 
een sociaal moment.” Ook Lisanne 
kan beamen dat het veel meer is dan 
alleen bewegen. Ook zij ervaart bij de 
groep ‘Bewegen op Maat’ dat men-
sen naast voor het bewegen, ook 
echt voor het sociale contact naar de 
groep toe komen.

Lisanne: “Ieder woensdagmiddag 
van 15.30 tot 16.30 uur bewegen we 
op ieders niveau in de gymzaal van 
de Westwijzer. Elke les proberen we 
iets met kracht, balans en spelactivi-
teiten te doen.” De groep deelnemers 
varieert in leeftijd en bestaat onder 
andere uit mensen met Parkinson 
en NAH.

Bij zowel de COPD-wandelgroep als 
Bewegen op Maat is het mogelijk 
om deel te nemen! Meer informatie 
of een proefles komen doen? Neem 
dan contact op via lisannevander-
veen@jibbplus.nl of bel naar 06 – 
82 04 27 97.

Jibb+ brengt ook mensen met 
een beperking of chronische 

aandoening in beweging! 

F| Jibb+

HELMOND Flo de Haas en Lisanne van der Veen, 
buurtsportcoaches bij Jibb+, vertellen: “Jibb+ is er niet 
alleen voor kinderen en 55-plussers. We zijn er ook voor 

volwassenen die een beperking ervaren of een chronische 
aandoening hebben!”

Een van de vrijwilligers was wethouder 
Cathalijne Dortmans. Zij was samen 
met vier kinderen naar de begraafplaats 
toe gegaan om daar bij enkele graven 
voorjaarsbloemen te planten en de 
graven schoon te maken. Daarna nog 
even naar het monumentje in de Sle-
gersstraat waar het infobord schoon 
werd gemaakt. Bij het monument aan 
de Hoofdstraat werd de omgeving weer 
spic en span gemaakt.

Na afloop werden de vrijwilligers voor-
zien van chocomel en ’n stroopwafel. 
Als afsluiting van het adoptiejaar werd 
door de wethouder een certificaat uit-
gereikt voor hun verdienste van het af-
gelopen jaar. Tevens werd door Mario 
Coolen een oorkonde uitgereikt voor de 
deelname aan NLdoet. Als Stichtings-
bestuur willen wij alle vrijwilligers har-
telijk bedanken voor hun bijdrage aan 
NLdoet 2022.

NLdoet bij Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout

F | Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout.

MIERLO-HOUT Ook dit jaar heeft een afvaardiging van onze 
adoptieschool 2021-2022, OBS ’t Hout, onder het genot van een 

heerlijk zonnetje, de handen uit de mouwen gestoken. Onder 
begeleiding van het bestuur van Stichting Herdenkingsmonument 

Mierlo-Hout en andere vrijwilligers, hebben zij met z’n allen 
klusjes uitgevoerd in de directe omgeving van het monument en 

op de begraafplaats achter de St. Luciakerk.

WWW.HELMONDNU.NL
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De muzikanten en hun dirigenten kij-
ken enorm uit naar het concert. Door 
corona hebben zij de afgelopen twee 
jaar slechts beperkt kunnen repeteren 
en werden geplande concerten telkens 
noodgedwongen geannuleerd. Ze zijn 
dan ook blij dat ze nu eindelijk weer 
kunnen doen wat ze het liefste doen: 
het publiek laten genieten van hun mu-
ziek!

Het Slagwerkensemble (SWE) onder 
leiding van Rob van der Sommen opent 
het concert. De slagwerkers voeren 
voor het eerst het stuk ‘Extra Terra’ uit, 
dat speciaal voor hen werd geschreven 
door Etienne Houben. Met dit stuk 

zal het SWE in juli deelnemen aan het 
prestigieuze Wereld Muziek Concours 
in Kerkrade.

Na de pauze is het de beurt aan het har-
monieorkest onder leiding van Willem 
van Zee. Het orkest speelt onder meer 
Royal Processional (John J. Morrissey) 
en Armenian Dances (Alfred Reed). 
Ook mag Thijn Mariman nog een keer 
optreden als solist op trombone in ‘zijn’ 
T-bone Concerto. Dat stuk speelde hij 
afgelopen november tijdens zijn D-ex-
amen bij het Kunstkwartier en slaagde 
daar ‘cum laude’. Nu mag hij zijn exa-
menstuk dus nog een keer spelen, nu 
voor live-publiek.

BRANDEVOORT Voor het eerst sinds ruim 2 jaar geeft het 
Helmonds Muziek Corps weer een concert mét live-publiek. 

Op zondag 20 maart zorgen twee orkesten van HMC voor een 
gevarieerd muzikaal programma tijdens het voorjaarsconcert 

in het Atrium van het Carolus Borromeus College. Aanvang van 
het concert is om 15.00 uur, toegang is gratis.

Voorjaarsconcert Helmonds 
Muziek Corps 

Wethouder Cathalijne Dortmans: “Na 
vier jaar voorbereiding is het eindelijk 
zover. Nadat eind vorig jaar de aller-
eerste bewoner van de wijk van de toe-
komst zijn intrek nam in de CASA-wo-
ning, worden nu de eerste modulaire 
woningen opgeleverd. 

De CASA-woning en het mHome-pro-
ject vormen samen de eerste sprekende 
voorbeelden van de innovatieve wijk van 
Brainport Smart District. BSD is niet zo-
maar een wijk, maar een proeftuin waar 
onder andere kennisontwikkeling, nieu-
we manieren van samenwerken, duur-
zamere en slimmere woningen, een 
sociale, veilige en gezonde omgeving, 
CO2-reductie én slimme mobiliteits-
oplossingen centraal staan. Maar ook 
een wijk die sterk inzet op community 
building en participatie. De bewoners 
bepalen samen hoe hun leefomgeving 
tot leven komt.” 

Samen de buurt vormgeven
De eerste vier van de 52 modulaire 
woningen (mHomes) zijn geplaatst op 
Telkesveld. De straat is vernoemd naar 
Mária Telkes, een Hongaars-Ame-
rikaans onderzoekster die in 1948 
de eerste woning op zonne-energie 
bouwde. De bewoners van Telkesveld 
gaan gezamenlijk aan de slag met het 
vormgeven van hun buurt waar ze ge-
meenschappelijke ruimtes en voorzie-
ningen delen. Ze beslissen hoe ze deze 
ruimtes en tuin willen inrichten en hoe 
ze het onderhoud organiseren. Met het 
tuinpakket dat ze als welkomstcadeau 
kregen, kunnen ze alvast een mooie 
start maken met het aanleggen van de 
gemeenschappelijke tuin. Een mooi 
voorbeeld voor het hele BSD-gebied, 
waar de komende jaren het ‘nieuwe wo-
nen’ vorm krijgt. De verwachting is dat in 
het najaar van 2022 de laatste blokken 
mHomes zijn geplaatst.

Inclusieve wijk
De mHomes die ontwikkelaar mHome 
hier in de wijk van de toekomst laat ver-
rijzen, zijn een mix van sociale huur en 
vrije sector huur. Bernd Hendriksen van 
mHome: “De 3-kamer-woningen zijn 
geschikt voor 1 à 2 persoonshuishou-
dens en gebouwd met natuurlijke ma-
terialen. De flexibele woonmodules zijn 
duurzaam en werken positief op de ge-
zondheid dankzij het materiaalgebruik 
en het gunstige binnenklimaat.”
Zes mHomes zijn bestemd voor Bege-
leid Wonen-plekken voor mensen met 
een verstandelijke beperking via zor-
ginstelling ORO. Wethouder Dortmans: 
“De wijk van de toekomst wordt een 
inclusieve wijk waar iedereen onderdeel 
is van de gemeenschap. Iedereen is hier 
welkom en kan meedoen. Jong of oud, 
arm of rijk, met of zonder beperking. 
De eerste bewoners hebben de mooie 
uitdaging om zo’n eerste gemeenschap 
samen vorm te gaan geven.”

Officieel startschot bouw ‘wijk van 
de toekomst’ in Brandevoort 

Het welkomstcadeau wordt overhandigd. F | Brainport Smart District.

BRANDEVOORT Met het plaatsen van de eerste vier duurzame, modulaire woningen verwelko-
men gemeente Helmond, Stichting Brainport Smart District (BSD) en ontwikkelaar mHome de 

eerste groep bewoners van de ‘wijk van de toekomst’. Wethouder Cathalijne Dortmans heette op 
vrijdag 11 maart de bewoners welkom. Daarmee markeerde ze ook de start van de bouw van het 

nieuwe gedeelte van Brandevoort dat door BSD wordt ontwikkeld. 

Wethouder Cathalijne Dortmans maakt een praatje met de eerste groep bewoners. F | Brainport Smart District.

UW COMMUNICATIEPARTNER VOOR:

Reclamecampagnes  •  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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Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Ultimate 2018
35Dkm, Navigatie, DAB, PDC, Stoelverw., 
Cruise control, ECC, BlueT, Led, € 249 p/m17.950

ŠKODA Kamiq 1.0 TSI Ambition
22Dkm, Automaat, PDC, DAB, Stoelverwar-
ming, Lmv, € 329 p/m 26.950

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

Seat Leon 1.5i FR 2019
18Dkm, 150Pk, Trekhaak, Navigatie, 
Climate control 19.945

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

Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline 2019
50Dkm, Automaat, Apple Carplay, Wifi , 
DAB, Navi, PDC, ECC, Cruise, € 239 p/m 19.450

Volvo S60 1.6 T4 Summum 2014
55Dkm, Automaat, Leder, Stoelverw., LED, 
Navigatie, Trekhaak, ECC, Cruise, € 299 p/m20.950

Volvo V40 T2 Momentum 2018
46 Dkm, Navigatie, Cruise control, 
Climate control 19.945

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

Kia Picanto 1.0i Comfort Line 2020
16 Dkm, Airco, BlueTooth 12.945

Suzuki Ignis 1.2 Select 2017
46Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Airco, 
Stoelverwarming, Hoge instap, € 189 p/m 12.950

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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Deze competitie wordt georganiseerd 
door atletiekclubs uit Brabant en Lim-
burg met deelname uit het hele land. 
Jeugdleden van AtH, atletiek Helmond, 
presteerden heel de competitie in de 
diverse leeftijdscategorieën opvallend 
goed. 

In het eindklassement behaalden de at-
leten van AtH met vijftien ereplaatsen de 
meeste podiumplaatsen van alle deel-
nemende verenigingen. Winnaars van 
het klassement zijn Mike van Wouwe, 
Timo Klomp, Abel Kovacs-Borbas en 
Dex Scheepers. De andere podiumplek-
ken werden behaald door Jorg Klomp, 
Lieve Derks, Sophie Tripp, Lente Looij-
mans, Selin Dogan, Niels Richters, Tim 
Michiels, Ruud Langstraat, Aron Ko-
vacs-Borbas, Noor Fodil en Kai Koonen.

Jeugd Atletiek Helmond succesvol in Limbracompetitie

F | Atletiek Helmond.

HELMOND De Limbra-com-
petitie is een reeks van loop-

wedstrijden in het winter-
seizoen, die zondag 6 maart 

haar laatste wedstrijd kende.

De themadagen zijn een mooie gelegenheid om 
de bezoeker op een ludieke wijze kennis te laten 
maken met gebruiken en gewoontes uit het ver-
leden. Stamppot ofwel petazzie, was naast de 
broodmaaltijd een belangrijk bestanddeel van 
de maaltijd op het Oost-Brabantse platteland. 
Hoofdingrediënt van alle soorten stamppot is 
de aardappel. Als het beschikbaar was, maak-
ten verschillende soorten gedroogd en gerookt 
spek, ham en worst de stamppot extra lekker. 
Niet ongebruikelijk was om de pan midden op 
tafel te zetten, en daar met de hele familie zon-
der gebruik van servies uit te eten (denk hierbij 
aan de aardappeleters van Vincent van Gogh).

Tijdens het bezoek is er gelegenheid om tegen 

een kleine vergoeding van de
stamppotten te proeven. Ook onze ambachtelij-
ke bakkerij is tijdens deze dag in bedrijf. De geur 
van versgebakken brood zal u doen watertan-
den.

Op deze themadag is de toegang tot het muse-
um gratis, een mooie gelegenheid om ook onze 
uitgebreide collectie landbouwwerktuigen en 
onze verzameling brandweervoertuigen te be-
zichtigen.

De themadag begint om 12.00 uur en duurt tot 
17.00 uur. Het Jan Visser Museum is gelegen 
aan de Keizerin Marialaan 5 in Helmond nabij 
zwembad De Wissen. 

Bezoek gratis het Jan Visser Museum tijdens 
de stamppotdag 

BINNENSTAD Het Jan Visser Museum organiseert op zondag 20 maart 
in het kader van hun themadagen de befaamde stamppotdag. Er worden 
drie soorten stamppot bereid, namelijk wortel, zuurkool en boerenkool, 

naar keuze met spek, worst, hachee of gehaktballen. En tijdens deze gure 
dagen mag een kop stevige snert (erwtensoep) zeker niet ontbreken.

F | Jan Visser Museum.

www.atletiekhelmond.nl

www.dierenambulancehelmond.nl

Nangka viert bijna haar eerste verjaardag. Haar moedigere broer 
en zus zijn al geadopteerd, maar voor Nangka zoeken we nog 
een thuis. Ze is onzeker maar leert stapje voor stapje met men-
sen omgaan. Ze vindt het nog allemaal heel spannend, maar laat 
zich soms aaien en spint dan zachtjes. Spelen met een hengeltje 
heeft ze nu ook ontdekt. Met een uitdrukking van pure lol op haar 
snuitje mept ze feilloos tegen het beestje aan de hengel. Heerlijk!
Nangka heeft een baasje nodig met ervaring met onzekere kat-
ten. Ze zal langer moeten wennen en kan het beste op een apart 
kamertje beginnen, om van daaruit stapje voor stapje het huis te 

verkennen. Dat wordt een hele belevenis, want ze is waarschijn-
lijk nooit in een huis geweest. Ook wil ze weer graag naar buiten. 
In een rustig huishouden kan Nangka zich verder ontplooien. 
Kinderen zijn te druk en onvoorspelbaar, maar Nangka kan wel 
samen met andere katten. 
Wij zoeken nog gastgezinnen voor kittens die binnenkort geboren 
worden.

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

NANGKA
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Door: Henk van Dijk

Om dit jaar speciale aandacht te vragen 
voor geweld tegen vrouwen, is er bij de 
vrouwen van de Soroptimistclub van 
Helmond Peelland een heel mooi plan 
ontstaan. Zij hadden het idee opgevat 
om binnen het item geweld tegen vrou-
wen, een zeer opvallende Orange Social 
Sofa te gaan ontwerpen, die symbool 
moet staan om samen de strijd tegen 
geweld aan te gaan. Het is een zeer 
grote klus geworden, maar de dames, 
die allemaal hebben meegewerkt aan 

de Orange Social Sofa, waren allemaal 
zeer gemotiveerd en lieten zich niet af-
schrikken voor al het lijm- en plakwerk 
van al die duizenden gekleurde steen-
tjes op de betonnen bank.

De dames van de Soroptimistclub 
en de nodige vrijwilligers die hebben 
meegeholpen, waren ook hier in grote 
getale aanwezig om het eindresultaat te 
kunnen aanschouwen. Het is een zeer 
kleurrijk geheel geworden en het heeft 
bovendien een mooie plek gekregen 
in het Kasteelpark. Burgemeester Elly 

Blanksma heeft de Orange Social Sofa 
op deze Internationale Vrouwendag 
samen met al de dames die deze grote 
klus geklaard hebben, mogen onthullen 
en bovendien heeft zij hem aangebo-
den gekregen voor Helmond. Zij prees 
de dames voor hun inzet en moedigde 
de Soroptimistclub van Helmond Peel-
land aan door te gaan met al hun goede 
activiteiten. Het is voor mij als fotojour-
nalist een mooi voorrecht geweest, om 
aan dit bijzondere project van begin tot 
einde de aandacht te hebben mogen 
schenken die het verdient.

Internationale Vrouwendag 2022: 
Orange the World

F | Henk van Dijk.

CENTRUM De Internationale Vrouwendag 
(8 maart) heeft in Helmond een bijzondere 
aandacht gekregen. Het blijkt nog steeds 
nodig te zijn om deze dag jaarlijks te laten 

terugkomen. Het geweld tegen vrouwen en 
meisjes blijft nog altijd bestaan in deze wereld.

Ondanks dat het ook voor hen twee 
moeilijke jaren waren met lock-
downs en quarantaines, hebben zij 
laten zien veel te hebben bijgeleerd 
met nieuwe onderdelen en een goe-
de afwerking. Allen zijn (minimaal) 
één divisie gepromoveerd en komen 
nu uit in de tweede divisie.

Junioren-1 Sem Holtackers eindig-
de op de zesde plaats (baan 1), Nick 
van Heugten eindigde als 15e (baan 
2). Wassim Toub (junior-2) behaal-
de op sprong de hoogste score, een 
9e plaats voor hem. In de andere 
baan wist Philip van Bommel ook 
9e te worden en Roel Dankers 12e. 

Komend weekend vindt voor hen de 
tweede plaatsingswedstrijd in Volen-
dam plaats.

Ondertussen kwamen ook enkele 
senioren uitkomend in de 2e divi-
sie in actie. Toulaye Vereijken wist 
het hoogste punt op vloer te halen, 
zij eindigde als 8e in de meerkamp. 
Anouk van Aerle werd 15e. In de an-
dere baan behaalde ook Anne Dolle-
kens de hoogste score op vloer, een 
12e plaats voor haar in totaal. Daph-
ne Donkers eindigde als 14e.

De volledige uitslag is de vinden op 
de website www.ht35.nl.

Landelijke turnwedstrijden 
heren en dames 

Van links naar rechts: Wassim, Sem, Nick, Philip en Roel. F | HT’35.

HELMOND Afgelopen weekend vonden zowel heren- als 
damesturnwedstrijden plaats, waar turnvereniging HT’35 

bij aanwezig was. De bovenbouw junioren turnden hun 
eerste plaatsingswedstrijd in Bergschenhoek. 

Een gevarieerde opleiding waarin alle 
aspecten van ‘een huis op wielen bou-
wen’ aan de orde komen. Houtskelet-
bouw, constructiewerk, isolatie, materi-
aalkeuze, elektra, sanitair, timmerwerk 
en afwerking zoals schilderen en kit-
ten. Met als extra uitdaging een balans 
zoeken tussen gewicht, stevigheid, 
duurzame materialen en zo betaalbaar 
mogelijk. Deelnemers komen uit ver-
schillende provincies en vooral uit Bra-
bant. Ervaren vakman Pierre Groenen 
geeft les en begeleidt het team.

Deze opleiding die op 22 januari 2022 
van start is gegaan, maakt het mogelijk 
voor particulieren om zelf aan de slag te 

gaan. Een mens kan veel zelf. Je eigen 
tiny house bouwen is zonder meer een 
unieke ervaring en een antwoord op de 
enorme woningbehoefte. De mobiele 
variant biedt soelaas voor als je nog 
eens moet verkassen.

Inmiddels is het enthousiaste bouw-
team zover dat er ook al wat te zien valt. 
Op zaterdag 19 maart om 14:00 uur 
organiseren we een informatiebijeen-
komst voor belangstellenden. 

Meer informatie: www.mooivakon-
derwijs.nl. Vooraf aanmelden. Locatie: 
Mierloseweg 244, 5707 AV Helmond 
(werkplaats 7).

Je eigen tiny house leren 
bouwen? Dat kan bij 
Mooivakonderwijs in 

Helmond! 
MIERLO-HOUT Een team van 8 deelnemers bouwt in 35 
zaterdagen een compleet tiny house, van vloer tot en met 

afwerking. De opdrachtgever bouwt overigens zelf ook mee. 
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Door: Henk van Dijk

Hierna kwamen vervolgens burgmees-
ter Elly Blanksma, jeugdburgemeester 
Noel Salalahi en wethouder Harrie van 
Dijk aan het woord om de genodigden 
toe te spreken. Er werd door het drietal 
ruime aandacht gegeven aan het hele 
project van Het Huis voor de Stad. Hoe 
het met de sloop gegaan was en waar-
om het op deze manier gedaan was en 

welke voorzieningen er allemaal worden 
aangebracht en geïnstalleerd. 

Na al deze sprekers was de tijd gekomen 
om de daad bij het woord te stellen en 
werd de onthulling een feit. Er stond op 
een tafel een voorwerp dat was afgedekt 
door een speciaal ontworpen dessin van 
de Vlisco. Door het doek te laten verwij-
deren door Elly Blanksma, Noel Salalahi 
en Harrie van Dijk, kwam een mooie 

gevelsteen te voorschijn die later in het 
gebouw verwerkt zal gaan worden.
Om aan deze bijeenkomst toch ook een 
feestelijk tintje te geven, werd er samen 
met burgemeester Elly Blanksma en 
wethouder Harrie van Dijk het glas ge-
heven, om samen met alle aanwezigen 
middels een hapje en een drankje te 
proosten op deze mooie ontwikkeling 
van een toekomstbestendig en milieu-
vriendelijk gebouw.

Bouw van het Huis voor 
de Stad in volle gang 

HELMOND Op maandag 14 maart heeft er tegenover ‘t Cour, op het terrein van het Huis voor de 
Stad, de onthulling plaats gevonden van het eerste stukje van het Huis voor de Stad. De opening 
van de bijkomst die door Udo Houtappels werd verricht en waarbij hij alle aanwezigen van harte 

welkom heette, bij dit bijzonder moment van een onthulling. Hij had natuurlijk zo als altijd de 
nodige anekdotes op papier staan. Er waren ook nog enkel prominente personen aanwezig zoals 

de oud-burgemeesters Van Elk en Jacobs, alsook oud-bouwwethouder Sjef Jonkers.

F | Henk van Dijk.
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Ik mocht deze feestelijke middag aan-
wezig zijn van deze geweldige groep 
mensen. Wat is dat eigenlijk? Ik kende 
het in ieder geval niet en had er nog 
nooit van geheurd. Bij de Blindensoos 
komen elke maandagmiddag zo’n 12 
blinden of slechtzienden bij elkaar in 
De Schabbert in de Nachtegaallaan 
Helmond-Noord, waar ze diverse acti-
viteiten doen. Niks moet hier en bijna 
alles mag.

Er worden kranten voorgelezen, ze doen 
spellekes en er wordt gezellig gebuurt 
en bij goei weer wordt er ook wel eens 
gewandeld in natuurgebied de Bun-
dertjes of winkelcentrum De Bus. Deze 
activiteiten kunnen natuurlijk alleen 
plaatsvinden mee de inzet van vrij-
willigers. 8 skônne, lieve Helmonders 
hebben die taak op zich genomen. We 
hebben samen een mooie foto gemaakt 
die bij dees column staat.
Ik kwam in een warm bad terecht die 
middag. Er is veul humor en gezellig-
heid, een echt familiegevuul kreeg ik 
ervan. Ik viel ook met mijn neus in de 
boter; omdat het feest was kreeg ieder-
een een heerlijke lunch, waar ik mee 
aanschoof. Ook was er unne zanger die 
heerlijke meezingers zong, waar ieder-
een mee mee kon zingen, maar natuur-
lijk heb ik ook gezellig gebuurt. Toen ik 
binnenkwam, kreeg ik gelijk te heuren: 
gij komt van Tilburg. En laat nou net 
ook iemand erbij zijn die 5 jaar gele-
den vanuit Tilburg naar Helmond is 
geëmigreerd, net als ik 20 jaar geleden. 
Ikke natuurlijk gelijk naar Jan Nuijten, 
zoals deze meneer heette en we hebben 
samen effe bijgebuurt over waar we 
opgegroeid zijn en da allemaal op zijn 
Tilburgs. 
Ook raak ik aan de praat met Peter 
van Rijt. Hij is blind en komt al 22 
jaar naar de Blindensoos, dat zegt ei-
genlijk al genoeg over hoe leuk het hier 
is. Hij heeft zich nog nooit verveeld hier. 
Hij buurt graag, praat over voetbal, 
ook rikt hij met eigen kaarten die hij 
zelf gebrailleerd heeft en geniet hier van 
het sociale leven. Ook was er iemand 
van de LevGroep die een bloempje aan 
de vrijwilligers kwam overhandigen. 

Deze activiteit zit onder de hoed van de 
LevGroep.
3 vrijwilligers werden extra in de bloe-
men gezet, omdat ze vanaf het begin 
erbij zijn en al 30 jaar vrijwilliger bij 
deze soos zijn, dat is hullemaal bijzon-
der. Toos, Riekie en Door vinden het 
maar heel normaal dat ze dit al 30 
jaar doen. Geven en zorgen is waar ze 
blij van worden. Dat telt voor alle vrij-
willigers hier. Iedereen loopt met een big 
smile rond, vriendelijk, gezellig.
Als ik aan de praat raak met Toos is 
er een herkenning, want Toos is ook 
vrijwilliger bij de Pannehoeve waar ik 
met ons hundje Kate kwam. Toos doet 
al 50 jaar vrijwilligerswerk en is zelf 
84 jaar. Ze danst nog gezellig rond en 
als ze zou zeggen ik ben 70, geleuf ik het 
ook. Als je jong wil blijven, moete trou-
wens vrijwilligerswerk gaan doen want 
al die vrijwilligers die ik tegenkom zijn 
jong van buiten en binnen. Een wens 
van deze vrijwilligers is om wat meer 
gasten erbij te krijgen. Ben je zelf blind 
of slechtziend, heb je een familielid of 
kennis met deze handicap, jong of oud, 
dan zou ik zeker eens hier een kijkje 
gaan nemen op de maandagmiddag in 
de Schabbert.
Soms is het moeilijk om dit soort drem-
pels te nemen, maar eenmaal over deze 
drempel wilde hier nooit meer weg da 
weet ik zeker. Dit hadde veul eerder 
moeten doen denkte dan.
Je voelt je hier thuis, op je gemak, wel-
kom en gewaardeerd ik ben ook de hille 
middag gebleven.
Bedankt iedereen van de Blindensoos 
dat ik bij jullie een kijkje heb mogen ne-
men en vur het keilekkere eten, wat met 
heel veel liefde was bereid. Ik hoop echt 
dat er wat meer mensen die deze handi-
cap hebben de weg naar jullie vinden, 
vooral vur henzelf. Tot een maandag, 
dan kom ik als afsluiter mijn column 
aan jullie zelf vurlezen. Godsgruwlijk 
trots ben ik op alle vrijwilligers in ons 
Helmond.
Fijn weekend. 

30 jaar Blindensoos

Houdoe!

Mathijs
Mathijs is een vrolijke en gezellige jon-
gen. Hij gaat naar groep 7 in het regulier 
onderwijs en doet het goed op school. 
Mathijs is heel behulpzaam, houdt van 
gamen en spelen met Lego. Hij heeft 
ADHD en zijn sociaal-emotionele ont-
wikkelingsleeftijd ligt rond de 8 jaar.

Wat voor gezin zoeken ze voor 
Mathijs?
Voor Mathijs zoeken ze een pleeggezin 
in de omgeving van Helmond of Eind-
hoven waar hij mag opgroeien. Een ge-
zin dat hem structuur kan bieden met 
duidelijke en consequente opvoeder(s), 

zodat hij zich veilig kan voelen en waar 
hij alle liefde en aandacht krijgt die hij 
nodig heeft. Het is belangrijk voor Ma-
thijs dat hij vanuit het pleeggezin het 
contact met zijn vader en moeder kan 
voortzetten. Mathijs heeft een hamster 
en die wil hij graag meenemen naar zijn 
nieuwe woonplek.

Ben je of ken je het pleeggezin 
voor Mathijs?
Spreekt het profiel van Mathijs jou aan? 
Of ken je mensen waarvan je denkt dat 
zij hem een passende plek kunnen bie-
den? Of wil je meer informatie? Neem 
dan contact op met Marjolein van Com-

binatie Jeugdzorg, telefonisch via 040 
245 1945 of per e-mail: kgw@combina-
tiejeugdzorg.nl.

Meer weten over pleegzorg?
Via pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl 
kun je een informatiepakket aanvragen 
of je opgeven voor een informatieavond. 

De ouders van Mathijs hebben toestem-
ming gegeven om deze oproep te plaat-
sen. In verband met privacy is zijn naam 
gefingeerd en is de foto een stockfoto. 
Zijn verhaal is wel echt.

Pleeggezin gezocht voor Mathijs waar hij mag opgroeien 

F | Stockfoto Combinatie Jeugdzorg.

De 12-jarige Mathijs woont tijdelijk in een zorggezin (kortdurende opvang). Omdat hij niet meer 
bij zijn ouders kan gaan wonen, is Combinatie Jeugdzorg op zoek naar een warm pleeggezin in 

de omgeving van Helmond of Eindhoven waar Mathijs mag opgroeien.

Wijkschoonmaak Apostelwijk

MIERLO-HOUT Op zaterdag 26 maart organiseert de buurtvereniging samen met de 
werkgroep buurtpreventie de jaarlijkse wijkschoonmaak in de Apostelwijk. Wijkbewoners 
worden uitgenodigd om hun ‘mouwen’ op te stropen en de wijk van zwerfafval te ontdoen!
We starten om 11.00 uur en rond 13.00 uur is ongeveer de klus geklaard. Er wordt gezorgd 
voor afvalknijpers, vuilniszakken en hesjes. Samenkomst om 11.00 uur in het wijkpark aan 

de Thorbeckestraat. Kom jij ook? Nogmaals; vele handen maken licht werk.
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Op 18 maart wordt afgetrapt met 
‘Scotch, The band’.
“The Scotch produces high-energy 
shows with upbeat melodies on vi-
olin and accordion, alternated with 
polyphonic singing on a driving base 
of drums, bass, banjo and guitar. This 
party folk is equally danceable played 
acoustically or fully amplified. Traditio-
nal folk songs from every corner of the 
world is brought straight from the heart 
and without any restraint. In the past 
15 years, Scotch has played over 500 
shows throughout Europe and released 
five studio albums.”

Op zaterdag 19 maart staat de Ierse 
folksband ‘Whatsever’s Left’ op het 
podium.
Whatever’s Left is een folk/rock cover-
band uit het noorden van Nederland. 

Met hun Ierse muziek halen zij het ge-
voel van de Ierse pub in huis. Zij zorgen 
voor een fantastische avond vol gezel-
ligheid met meezingers en dansbare 
nummers. Denk hierbij onder andere 
aan Fiddler’s Green, Flogging Molly en 
Dropkick Murphys.

St. Patricks weekend, Guiness van de 
tap, terwijl de Ierse volksmuziek door 
de Vijfhoeck stroomt. 

Wanneer: 18 en 19 maart 
vanaf 20.30 uur 
Waar: Grand Café De Vijfhoeck, Kam-
straat 26, Helmond 
Entree: gratis 

Telefoon: 0492 – 834 544 
E-mail: info@devijfhoeck.nl 
Website: www.devijfhoeck.nl 

St. Patrick’s weekend bij 
De Vijfhoeck 

Hét Ierse volksfeest wordt gevierd in Helmond op 18 en 
19 maart in Helmond onder het motto ‘Party like an Irishman’. 

Na een periode waarin de kermis 
helaas even niet mogelijk was, kun-
nen we nu weer zwieren en zwaai-
en in het centrum van Helmond. 
De voorjaarskermis duurt negen 
dagen met daarin twee weeken-
den. De Helmondse voorkaarsker-
mis is bovendien een van de eerste 
kermissen van het seizoen. Het 
volksfeest begint zaterdag 19 maart 
om 12:00 uur. Zoals de coronare-
gels nu zijn, is het kermisterrein 
voor iedereen vrij toegankelijk, dus 
zonder afzettingen of controles van 
QR-code of testuitslag. Er staan 
veertig attracties wat zorgt voor een 
mooie volle en aantrekkelijke kermis. 
Topattractie dit jaar is de Space Jam die 
op de Ameidewal een plek heeft gekre-
gen. Deze attractie biedt ruimte aan 24 
mensen, waarna de stoeltjes naar een 
hoogte van 36 meter worden gebracht. 
Al zwevend kun je over heel Helmond 
en omgeving uitkijken. 

Weekmarkt
Tegelijk met de voorjaarskermis is er 
op de zaterdagen 19 en 26 maart de 

‘verzette weekmarkt’ in de binnenstad 
te vinden. Die dagen staan de markt-
kramen op de Watermolenwal, tussen 
de Torenstraat en Havenweg en op de 
Noord-Koninginnewal, vanaf de Amei-
dewal tot aan de kruising met de Mo-
lenstraat. De parkeergarage bij de Elzas 
Passage is beide zaterdagen alleen be-
reikbaar via de Havenweg. 

Wegafzettingen
De opbouw van de attracties is al ge-
start. Er geldt een parkeerverbod op 

de Ameidewal. Tot en met dinsdag 
29 maart zijn daarnaast de Markt-
straat. De Ameidewal, de Markt en 
gedeeltes van de Noord-Koningin-
newal en Watermolenwal afgeslo-
ten voor alle verkeer.

Winacties
Houd de Facebook- en Instagram-
pagina van Kermis Helmond in de 
gaten voor diverse winacties van 
vrijkaarten voor de kermis. 

Openingstijden kermis
Zaterdag 19 en 26 maart start de 

voorjaarskermis vanaf 12.00 uur en is 
open tot 00:00. De overige dagen is de 
kermis geopend van 13.00 tot en met 
00.00 uur.

Informatie
Op zoek naar meer informatie? Kijk op 
de website www.helmondkermis.nl of 
volg ons via verschillende socialmedia-
kanalen, zoals Facebook (@helmond-
kermis) en Instagram (@helmondker-
mis). Een mailtje sturen kan natuurlijk 
ook: info@helmondkermis.nl.

Voorjaarskermis Helmond 2022 
CENTRUM De altijd gezellige voorjaarskermis in Helmond vindt dit jaar plaats van zaterdag 

19 maart tot en met zondag 27 maart 2022. De attracties staan op de Markt en de Ameidewal 
en biedt topvermaak voor jong en oud.

WWW.HELMONDNU.NL

Nu evenementen weer zijn toegestaan 
kan de organisatie van het project ’n 
Ouwe Sok, die valt onder de stichting 
Cultuur Verbindt Helmond, na 2 jaar 
haar plannen eindelijk uitvoeren. Tij-
dens een tweedaags festival zullen di-
verse Helmonders in wedstrijdverband 
de sokken ophangen. Als alles volgens 
planning verloopt moeten de sokken op 
zondag 3 april hangen. Daarna gaat alle 
bewijslast naar Guinness om het offici-

ele wereldrecord vast te stellen. 
Met de recordpoging zamelt de stich-
ting geld in voor alle 2.500 Helmondse 
kinderen die leven onder de armoede-
grens. Met het geld organiseren zij na de 
zomervakantie diverse activiteiten om al 
deze kinderen de dag van hun leven te 
bezorgen. Alle Oekraïense vluchtelingen 
tot 18 jaar die de komende maanden 
onderdak vinden in Helmond zijn even-
eens uitgenodigd voor de activiteiten. 

’n Ouwe Sok werkt hierin samen met 
Stichting Leergeld Helmond.

Ondanks dat de recordpoging 3 keer is 
verzet was ’n Ouwe Sok ook tijdens de 
coronamaatregelen druk bezig met de 
doelgroep en het project. Zo zamelde 

zij in 2020, tijdens de eerste lockdown, 
speelgoed in die zij vervolgens rond-
brachten bij 700 kinderen onder de 
armoedegrens. Tijdens de tweede lock-
down zamelde zij in nog geen 2 maan-
den tijd 100.000 oude sokken in voor 
het wereldrecord. Daarnaast liep er al 
die tijd een online veiling om geld in te 
zamelen voor het goede doel.

Inmiddels is er al bijna € 20.000,- op-

gehaald. De organisatie hoopt hier voor 
de zomervakantie minimaal € 50.000,- 
van te maken. Alle bedrijven, clubs 
en particulieren die hieraan bij willen 
dragen zijn van harte welkom. Dat kan 
onder andere door sokken op te hangen 
tijdens de recordpoging, geld te doneren 
via de crowdfunding of mee te bieden 
op een van de vele veilingitems. 
Meer informatie vindt u op 
ouwesokhelmond.nl.

Wereldrecord-Langste-Waslijn-met-Sokken eindelijk naar Helmond 
HELMOND Na 3 keer uitstellen wegens de coronamaatregelen 

komt op 2 en 3 april het Guinness Wereldrecord-Langste-
Waslijn-met-Sokken eindelijk naar Helmond. Dat weekend 

worden er op het Piet Blomplein, voor de bekende 
kubuswoningen, ruim 100.000 sokken opgehangen verdeeld 

over een waslijn van ongeveer 8 kilometer. Daarmee verbreekt 
de stad het huidige wereldrecord van 6.066 meter. 



24 vrijdag 18 maart 2022 de loop weekkrant HELMOND

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Gluren bij de Buren is het festival waarbij het vloer-
kleed het podium en de bank de tribune is. Zijn de 
optredens in de tuin? Dan zijn de tuinstoelen het 
nieuwe rode pluche, en het terras de balletvloer. 
Enthousiaste Helmonders stellen hun huiskamer of 
tuin open voor een act en voor publiek uit de buurt. 

Aan elke deelnemende locatie wordt één act ge-
koppeld die zondagmiddag drie keer 30 minuten op 
vaste tijden optreedt. Bezoekers kunnen een route 
uitstippelen en van locatie naar locatie hoppen. 

Tot en met 22 mei kan iedereen zich aanmelden 
om deel te nemen. Alle wijken doen mee. Gluren bij 

de Buren biedt plaats aan amateurpodiumkunste-
naars uit Helmond en omgeving. Denk hierbij aan 
dans, theater, muziek, poëzie en nog veel meer!
Aanmelden is mogelijk tot en met 22 mei via www.
glurenbijdeburen.nl.
Gluren bij de Buren wordt georganiseerd door 
Stichting de Bühne en ondersteund door Wijkhuis 
Westwijzer.

Algemene informatie
Datum: zondag 3 juli 2022
Tijden: 13:00 - 18:00 uur
Entree: Pay what you can
www.glurenbijdeburen.nl

Gluren bij de buren in 
tuinen én huiskamers 

Meld je aan als host of act!

HELMOND Op 3 juli vindt Gluren bij de Buren voor de vierde keer plaats in 
Helmond. Tijdens dit festival vinden er bij alle deelnemende hosts verspreid 

door de hele gemeente optredens plaats in huiskamers en tuinen. De organisatie 
is op zoek naar lokale acts en hosts. Aanmelden kan tot en met 22 mei.

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker 
HELMOND Voor mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld en die 
erover willen praten, kan het moeilijk zijn om gehoor te vinden. Daarom 
nodigt de Prostaatkankerstichting hen uit om hun ervaringen en vragen 

te delen met lotgenoten, die allemaal weten wat zij doormaken. En hoe zij 
ermee omgaan. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie en 

tips rond een behandeling belangrijke steun geven.

U bent van harte welkom op maandag 21 maart in Inloophuis de Cirkel, 
Evertsenstraat 19, Helmond. Graag aanmelden via een mail naar: 

pks.eindhoven@gmail.com. Ook of u met uw partner komt. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Het thema 
van de middag is: Mijn PSA loopt op na de behandeling. Wat nu? 

Info: www.prostaatkankerstichting.nl.

Noël Silalahi
De jongste Maestro die op de bok zal staan, is Noël 
Silalahi. De jeugdburgemeester is geboren en ge-
togen in Helmond. Over twee jaar hoopt hij af te 
studeren aan de opleiding bestuurskunde en in zijn 
vrije tijd is hij bovendien actief als voorzitter van de 
Molukse welzijnsstichting Ain Ni Ain Helmond. Als 
jeugdburgemeester was Noël betrokken bij diverse 
projecten die jongerenparticipatie bevorderen. Zijn 
deelname aan De Helmondse Maestro bestempelt 
hij zelf als een uitdaging, omdat hij naar eigen zeg-
gen eigenlijk niet zo heel veel heeft met muziek. 

“Ik luister vooral naar de top 50, naar wat hip is en 
ik haal herinneringen op aan de hand van muziek.” 
Toch kijkt hij erg uit naar zijn deelname aan de mu-
zikale strijd: “Het is iets nieuws, een uitdaging en 
een mooie ervaring om op te doen!”

Geraldine Setz
Geraldine Setz is bij veel Helmonders bekend van 
Helmonds bekendste ‘kleinste kamertje’: de stad-
stoiletten ‘The Rosegarden’. Veertien jaar lang was 
ze het gezicht van de meest chique toiletten van de 
stad. Daarvoor had ze 42 jaar lang een kapsalon 
aan de Bakelsedijk en was ze werkzaam in de Mari-
nabar. Ze houdt ervan om te ondernemen en bezig 
te blijven, dus is ze ook regelmatig nog te vinden 
in de kapsalon die door haar dochter is overgeno-
men en verbindt ze graag mensen in de echt als 
vrijgevestigd ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Geraldine vindt het leuk om muziek te beluisteren, 
maar de vleugel die bij haar thuis staat, is nog nooit 
bespeeld. Met haar deelname aan de Helmondse 
Maestro verheugt Geraldine zich erop om weer 
eens op het podium te staan: “Als kapster werkte ik 
ook regelmatig op het podium, ik vind het leuk om 
publiek om me heen te hebben!”

Zeker zijn van een plaatsje bij de zinderende mu-
zikale finale? Reserveer dan snel tickets via www.
theaterspeelhuis.nl en vergeet niet om Helmonds 
Muziek Corps te volgen op onder andere Facebook 
en Instagram voor meer informatie. 

De Helmondse Maestro’s stellen zich voor… 
HELMOND Op zaterdagavond 14 mei 2022 organiseert Helmonds Muziek Corps 
in Theater Het Speelhuis voor de tweede keer de muzikale strijd om de titel van 
De Helmondse Maestro. In 2019 won sterrenkok Jermain de Rozario de eerste 
editie van de Helmondse Maestro. Een uitverkocht Speelhuis zag hoe hij zich 

met veel passie en bravoure voor het harmonieorkest van het Helmonds Muziek 
Corps naar de winst dirigeerde. Wie van de zes nieuwe kandidaten volgt 

hem op? De komende weken stellen wij ze graag nader aan u voor. 

Noël Silalahi. F | Esmee Joosten.

Geraldine Setz. F | Esmee Joosten.
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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.

Vrijdag 18 maart
14.00 uur Luciakerk: Huwelijk Nicky Sleegers en Samantha Swartz

Zaterdag 19 SINT JOZEF en zondag 20 maart: 3e zondag in de veertigdagentijd C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en met kinderkerk
 Intenties: familie Donkers-Kolenburg vw verjaardag moeder
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores en met kinderkerk
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg en schoonzus Bep 
Hendriks-van Vegchel; Therese Hoang Thi Thiep
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaanskoor
 Intenties: Josepha de Bie- Terwindt; Theo van Bommel; 
Hans Graat;Piet Schröder en Peter van Vliet

Donderdag 24 maart: vooravond Maria Boodschap 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 26 en zondag 27 maart: 4e zondag in de veertigdagentijd C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en met kinderkerk
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Edith Steinkoor en met kinderkerk
Intenties: Harry en Liza van Kessel-van Hout vw verjaardag; André de 
Bruijne; Overleden familieleden fam. van Ojen en overleden familieleden 
van Leuken; Marietje van de Westerlo-van Breugel vw sterfdag
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers 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 van Berkel en Helena van Weick de echtgenote; Maria van der Burgt; 
Adrianus en Marietje Klaasen; Frans Klaasen; Mien Klaasen; Pastoor Klaasen.

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 
Zondag 20 maart eredienst waarbij de Bijbel open gaat en het levende en 
levensveranderende evangelie van Jezus Christus centraal staat. Komende zondag 
spreekt Henk Schouten. U bent weer van harte welkom. Aanvang 10 uur.

Tiener- en kinderdienst
Om de twee weken is er een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd 
van 6 tot 18 jaar. Wij investeren in jonge mensenlevens zodat ook zij de rijkdom 
van het evangelie aan den lijve mogen ondervinden. Aanvang 10 uur.

De huiskring
Komende dinsdag gaan we met elkaar in gebed voor actuele punten die ons en 
de wereld rondom ons bezig houden. We pleiten op het gezaghebbende woord 
van God, de Bijbel. Vandaag de dag zien we de profetieën die eeuwen geleden 
voorzegd zijn bewaarheid worden. Onze gebeden zijn zeker niet tevergeefs!

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

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

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

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

‘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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De bandleden zijn op basgitaar Ad van 
Eijk, accordeon Frans Relou, slagwerk 
en zang Willy van Extel en op gitaar en 
zang Tonny van der Els.

Kom naar De Fonkel om er samen met 
andere bezoekers, nu het weer mogelijk 
is, een gezellige muziekmiddag van te 
maken. Bij binnenkomst staat er een 

kopje koffie of thee voor u klaar en onze 
consumpties zijn redelijk geprijsd.

Entree € 3,00. Kaartjes zijn te koop aan 
de receptie en zondag bij binnenkomst 
aan de foyer (ontmoetingsruimte). 
Adres De Fonkel: Prins Karelstraat 123 
Helmond. Telefoon: 597 444.

De Fonkel presenteert: 

Un Bietje Brabants

F | Un Bietje Brabants.

BINNENSTAD Deze al lang bestaande en bekende band uit 
Aarle Rixtel heeft haar repertoire helemaal aangepast aan deze 
tijd en brengen Engelse, Duitse en Nederlandse en zelfs Franse 

en natuurlijk enkele bekende Brabantse nummers op hun 
enthousiaste en gezellige wijze ten gehore op zondagmiddag 

20 maart om 14.00 uur.

MIERLO-HOUT Dansvereniging X-perience uit Mierlo-Hout/
Brandevoort organiseert op zondag 27 maart 2022 een gran-
dioos danssporttoernooi onder auspiciën van de Nederlandse 
Danssport Organisatie. Ruim 350 dansers zullen die dag op 
het podium verschijnen en strijden om een felbegeerd ticket 
voor deelname aan Eurodance 2022 in ‘s-Hertogenbosch te 
bemachtigen. De dansers dansen alleen, als duo of als groep. 
Dit zowel op het gebied van moderne dans als garde. De wed-
strijden beginnen om 9.00 uur en het duurt tot 19.30 uur.

Locatie:
Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44
5706 XC Helmond
Entreeprijzen bezoekers:
Volwassenen: € 4,-
Kinderen tot en met 12 jaar & 65+ (op vertoon van pas): € 2,-
Op de locatie is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Spectaculair dansevenement X-perience in de Geseldonk
F | X-perience.

De tocht van zondag gaat vanuit ons ver-
trekpunt, via Croy, Laarbeek, Keldonk 
en Erp naar café-restaurant ‘Koks’, beter 
bekend als de Koksehoeve, in Gemert. 
Hier verzorgen de uitbaters de koffie en 
thee in de pauze. 

Na de pauze zal de weg vervolgd worden 
om De Mortel heen naar Bakel en via de 
Aarlese Heikant, langs de Zuid-Willems-
vaart, via Aarle- Rixtel en Brandevoort 
naar onze startlocatie op ‘t Hout. 

Omdat de tochten nog niet zo lang zijn 
in het begin van ons tweeëndertig toch-
ten tellende seizoen, is dit een mooie 
kans voor geïnteresseerde gastrijders 
om eens mee te fietsen in groepsver-
band. Voor clubinformatie kunnen wij 
u verwijzen naar onze website www.
tourclub-mierlohout.nl of volg ons op 
Facebook.

Indien je als gastrijder twijfelt of je de 
afstand wel aan kunt of twijfelt over 

het te presteren niveau, we hebben een 
volgauto met aanhanger om deelnemers 
die het toch te zwaar vinden te onder-
steunen. Een tourclub is geen raceclub 
of wedstrijdteam. Het gaat om te genie-
ten op de fiets in de buitenlucht in een 
gezellig gezelschap. 

Hopende op voldoende belangstelling, 
tot zondag. 

De voorzitter, A. van Bussel

Pandelaarse Kampentocht
MIERLO-HOUT/REGIO Op zondag 20 maart gaat Tourclub Mierlo-Hout haar tweede tocht 

van dit seizoen verrijden: de Pandelaarse Kampentocht van 60 km. De start zal om 09:00 uur 
plaatsvinden vanuit de jeugdboerderij ‘De Houtduif’ aan de Koeveldsestraat in Mierlo-Hout onder 

begeleiding van Els Gijsberts, de vrouw die de kracht heeft van een kerel. Een terriër zoiets.

Helmond-Oost Iedere maandag orga-
niseert het HMC een Superkien in Soos 
40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- 
met onder andere een hoofdprijs van 
€ 400,- en een loterij voor het winnen 
van 2 gevulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten.
Ook vindt er 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 maart van 11.00 tot 
14.00 uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom. Zie ook  www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg.
Brandevoort, Helmond-West en Mier-
lo-Hout Repaircafé KBO – St. Lucia: 
iedereen mag gebruikmaken van deze 
aangeboden faciliteit. Er zijn geen ver-
plichtingen 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 
organisatie die het mogelijk maak uw 
defecte spulletjes te laten repareren. 
Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar 
zijn per fiets of simpel transportmiddel 
zijn acceptabel en zullen in behandeling 
worden genomen. Wij repareren naar 
ons vermogen en kennis elektrische 
en elektronische apparaten, speel-
goed, naaimachines, gereedschap, 
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, 
slijpen klein gereedschap en scharen/
messen, fietsen en ander klein materi-
eel.

Brouwhuis/Rijpelberg KBO-Brouw-
huis organiseert wederom een rommel-
markt en wel op 20 maart in wijkhuis de 
Brem, Rijpelplein 1, van 10.00 tot 14.30. 
De toegangsprijs is slechts een euro per 
persoon.

Als u privé spulletjes wilt verkopen dan 
kunt u een of meerdere tafels huren 
voor € 5,00 per tafel. Voor een kle-
dingrek langs uw tafel betaald u € 2,00 
per meter. Kledingrek zelf meebrengen. 
U kunt zich aanmelden bij Cees Sen-
ders tel: 0492 – 513 335 of c.senders@
bbhmail.nl.
De opbrengst van de tafelhuur en de 
entree komt geheel ten goede aan 
KBO-Brouwhuis.

Mierlo-Hout Bridgeclub ’t Houtse 
Slem gaat weer van start. We spelen 
op maandagavond competitie en vrij-
dagmiddag vrije inloop in Wijkhuis De 
Geseldonk. Nieuwe leden zijn welkom. 
Ook starten we weer met een cursus 
voor beginners, die wordt gegeven in 
een kleine groep van 4 deelnemers. Info 
en aanmelden bij Theo Leijten 06 – 21 
42 51 09.

Binnenstad Tot 14 april exposeert An-
toinette van Dalen haar schilderijen van 

onder andere haar familieportretten. 
Tijdens openingsuren te bezoeken in 
wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 te Helmond.

Mierlo-Hout Elke donderdagmiddag 
vrij kaarten, rikken, in de Geseldonk in 
Mierlo-Hout van 13.30 uur tot 17.00 
uur. Aanmelden vanaf 13.15 uur tot 
13.30 uur. Inleg 1 euro. Geen verplich-
tingen. 

Hebt u donderdagmiddag nog niets te 
doen en rikt u graag, dan kunt u elke 
donderdagmiddag vrij rikken in de Ge-
seldonk. Er wordt niets van u gevraagd, 
alleen dat u op de hoogte bent van de 
beginselen van het rikken. Vragen en 
informatie bij dhr. Frits van Bussel, te-
lefoon 06 – 30 73 06 20.
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MILIEUSTRAAT TAXI
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

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

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

EVENEMENTEN

Zondag 20 maart megavlooienmarkt
Tennishal Eindhoven Noord, bomvol!!

Vijfkamplaan 10 Eindhoven.
9-16u. info: 06-20299824.

www.timmermansevenementen.nl

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

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl WONINGONTRUIMINGEN 

MARKTEN EN BRADERIEËN

Ook zolders schuren en garages (bezemschoon) 
kleine herstelwerkzaamheden. Tevens gevraagd 

antiek klokken beelden schilderijen enz.
bel vrijblijvend voor info naar: 

TWAN 06-13208306. 
WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

L&G
GRATIS OPHALEN

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

grootpeelland.nl
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

BELASTINGAANGIFTE? 
Bel voor deskundige hulp: 

0492 475 245 www.radhelmond.nl

Lenie Klaasen | 06-52716622



28 vrijdag 18 maart 2022 de loop weekkrant HELMOND

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzenwaardebon|dL

KOGA 
E-NOVA PT 
AUTOMATIC

vanaf

4399.-

EXCLUSIEF DEALER 
VOOR HELMOND 
EN OMSTREKEN

Topmodel van Koga met 
automatische versnellingen.

Proefrit maken zonder afspraak 
kan iedere dag die we open zijn.

NU 20% KORTING 
OP EEN 
FIETSTAS 
NAAR 
KEUZE

geldig t/m 
26 maart 
2022


