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300
OCCASIONS
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GEPRIJSD

Op alle BINNEN- & BUITENPOTTERIE
                          (aardewerk & kunststof) 

50%  KORTING

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond
06-51141395

Collecte Hartstichting 
gaat van start3. Heel de wereld in één 

vrouw: Worldwife6. Sponsorloop door 
leerlingen11. Welkom is ook echt 

welkom bij Nei Skoen16.
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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Elke zondag openElke zondag openElke zondag open

40 liter 
kwaliteits-
potgrond
3.99 p.st.

3 voor

8.99

‘n Ouwe Sok maakt er dit weekend een feestje van 

HELMOND Dit weekend is het zover. 
Dan haalt ‘n Ouwe Sok het Wereldre-
cord-Langste-Waslijn-met-Sokken 
naar Helmond. In wedstrijdverband 
hangen teams ruim 100.000 sok-
ken aan 8 km waslijn. Op zaterdag 
2 en zondag 3 april is iedereen van 
harte uitgenodigd te komen helpen 
en aanmoedigen. We maken er voor 
jong en oud een leuk feest van.

Het programma op het Piet Blomplein, 
bij de kubuswoningen, zit beide dagen 
vol activiteiten en muziek. Wethouder 

Erik de Vries geeft zaterdag om 12.00 
uur het startsein. Daarna barst het feest 
en de wedstrijd-sokken-ophangen los. 
Er is muziek van Irma en Erica Mar-
tens (Dubbel Trubbel), Lennart Schraui, 
Tjonge jonge, Carmen Verduyn, Henkes, 
DJ Petertje, harmonie Amicitia en Two 
on point. Je kunt genieten van de smul-
bus van Korein, de Hobbel Brommobiel 
en de Kunst Kriebelbus. Op zondag is 
ook voorleeskampioen Irene de Gruyter 
van de partij en kun je meedoen aan de 
workshop ‘Happy socks’ of de wedstrijd 
soktrekken.

Doel van het wereldrecord en het feest 
is aandacht vragen voor alle kinderen 
die in Helmond onder de armoedegrens 
leven. Behalve aandacht vragen wil ‘n 
Ouwe Sok ook geld inzamelen om deze 
kinderen een onvergetelijke dag te be-
zorgen. De teller staat op € 20.000,-. 

Het doel is € 50.000,-. Op zaterdag 2 en 
zondag 3 april is er daarom ook een vei-
ling met fantastische items, onder meer 
beschikbaar gesteld door Helmondse 
ondernemers.  Wil je meer weten? Kijk 
op: ouwesokhelmond.nl

Ook bij deze 
uitgave:
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Je hoort op de radio dat Poetin in 
een hele kleine wereld leeft. Hij is 
geen mensenmens. Tegenstanders 
snoert hij hardhandig de mond. Wat 
doet hij daar aan tafel? Waarom 
zat hij daar met de president van 
Frankrijk? Hij had zijn plannen 
allang uitgedacht? Was dit allemaal 
voor de bühne? 

En dan denken we aan die andere 
tafel. Zoals Leonardo da Vinci die 
heeft geschilderd. De tafel waar Jezus 
aan zat voor zijn Laatste Avondmaal. 
Aan deze tafel geen afstand, maar 
mensen die zich naar elkaar toe 
buigen. Er is contact. Men viert 
het ( joodse) Paasfeest: feest van 
bevrijding, feest van dankbaarheid 
en iedereen mag er bij zijn. Ook 
Judas dus, die Jezus zal verraden. 
En Petrus, die zijn trouw niet kon 

volhouden. En natuurlijk Thomas: 
die twijfelaar, die zoeker. Jezus deelde 
met hen allen de maaltijd. 

Zijn tegenstanders: Jezus trad ze 
zachtmoedig tegemoet en luisterde 
naar hen. Hij wilde hen graag 
behoeden voor het kwaad, maar 
liet hen in vrijheid hun eigen weg 
kiezen. (Zou Jezus Poetin dan ook 
hebben uitgenodigd?) De tafel van 
Jezus wordt gebruikt waar een tafel 
bij uitstek voor geschikt is: om het 
leven met elkaar te delen. Ieder 
mag er zijn, ongeacht verleden en 
toekomst(plannen). Vanuit zo’n 
liefde kunnen mensen groeien, 
door lijden en dood heen naar een 
nieuwe manier van leven. 

We blijven in vieringen bij elkaar 
komen rondom de tafel in de kerk. 

Maar we kunnen ook weer koffie 
drinken, omdat de afstand van 
die anderhalve meter er niet meer 
hoeft te zijn. En ondertussen is ook 
de Eerste Communievoorbereiding 
begonnen. Jonge gezinnen die 
elkaar ontmoeten en proeven van 
de rijkdom van het christelijk geloof. 
Uitkijkend naar die Grote Dag 
waarop de kinderen zich met brood 
en wijn verbinden met Jezus en met 
heel de kerk. Laten we samen blijven bidden 

voor vrede: niet alleen in Oekraïne 
maar ook in Myanmar, in Jemen, in 
Afghanistan, in Soedan, in Syrië en al 
die andere landen waar mensen niet 
meer in vrijheid met elkaar aan tafel 
kunnen zitten. Er ontstaat nieuwe 
hoop als ieder zich uitgenodigd weet 
om op zijn of haar eigen manier mee 
te doen aan die hele grote tafel!

Vanuit de redactieEen nieuwe lente…

Ondanks de kans op nog wat nachtvorst, is de nieuwe lente aangebroken. F | ©Mario Coolen.

DAMIAAN De zon scheen de gehele maand maart overvloedig. De natuur ontwaakt, want de lente wordt 

ingeluid. Maar ondertussen werd het ook oorlog. De Oekraïense samenleving wordt kapot gemaakt en de 

dreiging gaat verder. Mensen slaan op de vlucht. Geloven we nog in een betere wereld? Geloven we nog in 

nieuwe bloei? Hoe is het om in deze sfeer naar Pasen toe te leven? Onvoorstelbaar hoeveel lijden Poetin talloze 

mensen aandoet... 

DAMIAAN Nadat het vanwege corona de afgelopen twee 

jaar erg rustig is geweest met de nieuwe projecten in Ghana 

en Tanzania, willen wij jullie informeren wat er toch nog wel 

gebeurd is. En nog zal gebeuren en met dit bericht willen wij 

aandacht vragen voor de slachtoffers en vluchtelingen in de 

oorlog van de Oekraïne.
In Ghana hebben wij een project goedgekeurd om in de 

scholengemeenschap van Ko een nieuw toiletgebouw te bouwen. In 

de afgelopen periode is dat project ook daadwerkelijk gerealiseerd. 

De foto van het resultaat kunt u binnenkort vinden op onze website. 

De financiële verantwoording hebben wij ontvangen, waaruit blijkt 

dat onze bijdrage van € 11454,-- goed besteed is geworden.
Eveneens hebben wij in Ghana al eerder een project goedgekeurd 

om een nieuwe keuken te bouwen bij de school van de broeders 

van Liefde in Wa. Door de corona is dat project niet eerder 

kunnen beginnen, maar ook omdat de bouwkosten vanwege de 

prijsstijgingen hoger waren dat het beschikbaar gestelde budget. 

Inmiddels is de keuken gerealiseerd, mede door hun eigen inzet van 

middelen en menskracht. De financiële goedkeurig zullen wij op 

korte termijn ontvangen. Men is binnen het beschikbare budget van 

€ 20.000,--gebleven. Dankzij onze ondersteuning heeft de school 

een mooie keuken en voor diegene die daar dagelijks koken is de 

veiligheid en de mogelijkheden om gezond te kunnen koken flink 

toegenomen. 

Door onze MOV hebben wij een van de projecten van de Stg. 

Kupanda2grow in Kenia kunnen ondersteunen. Zij werken vooral in 

het gebied van Abossi en Lemek in welk gebied wij voorheen ook 

actief waren. Onze activiteiten daar zijn door de genoemde stichting 

overgenomen en vanaf deze plek wensen wij hen veel succes met 

het realiseren van projecten in Kenia. In Tanzania is een begin gemaakt voor de bouw van een klaslokaal 

en 2 kantoren voor de Teresa D’Lima primaryschool. Dit klaslokaal 

en kantoren zijn hard nodig om de kinderen daar, kwalitatief goed 

onderwijs te geven. Helma Rijkers zal de ontwikkelingen in Tanzania 

volgen en wanneer het project klaar is daarvan verslag doen. Wij 

hebben als MOV een bedrag van € 20.000,-- daaraan bijgedragen. 

Dit bedrag zullen wij in 2 gedeelten beschikbaar stellen. Zodra dit 

project klaar is zullen wij daarvan verslag doen.

Actie in de Vasten en de Oekraïne

Lees verder op pagina 3.
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Feestweekend

Leuke
KINDERATTRACTIES

Loterij
MET DIVERSE

CADEAUBONNEN

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL
MET LEUKE AANBIEDINGEN BIJ DE WINKELS, KINDERATTRACTIES, KRAMEN EN LIVE MUZIEK.

OP KOOPZONDAG ZIJN ALLE WINKELS OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

MEER INFORMATIE: WWW.WINKELCENTRUMBROUWHORST.NL

MET LIVE

muziek
& ENTERTAINMENT

AL 35 JAAR EEN BRUISEND 
WINKELCENTRUM WAAR 
ALTIJD WAT TE DOEN IS!

Ronnie
Ballonn

ie
MET BALLONNEN

CLOWN

Timboe

EN MASCOTTEVAN KIDSPLAZA
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BROUWHUIS Het gehele week-
end worden bij elke aankoop 
van € 5,- in alle winkels van 
winkelcentrum Brouwhorst 
kraskaarten uitgedeeld waar-
bij geweldige prijzen te winnen 
zijn. Veel winkels hebben het 
hele weekend leuke aanbiedin-
gen. Alle drie de dagen staat er 
een draaimolen op het plein en 
is er voor de kinderen een pop-
corn- en suikerspinnenkraam. 

Kinderen kunnen een strippenkaart 
kopen voor € 1,-. Daarvoor mogen 
ze 3 x in de draaimolen, 1 x popcorn 
en 1 x suikerspin halen. Tevens ma-
ken ze met die strippenkaart kans 
om 1 van de 10 entreekaartjes voor 
Kidsplaza te winnen.

Op zaterdag:
• Zijn alle winkels 
 normaal geopend
• Is er een ballonnenclown
 voor de kinderen aanwezig
• Zorgt orkest de Hoizeiers voor
 een muzikale omlijsting
 in het winkelcentrum
 van 12.00 tot 17.00 uur

Op zondag:
• Zijn alle winkels open van 12.00
 tot 17.00 uur en staan er gezellige
 kramen met leuke aanbiedingen
• Is er een ballonnenclown
 voor de kinderen aanwezig
• Zal dweilorkest Navenant
 van 12.00 tot 17.00 uur zorgen
 voor een muzikaal sfeertje
• Komt de mascotte van Kids-
 plaza tussen 13.00 en 14.00
 uur ons een bezoekje brengen

Superactie in 
winkelcentrum 
Brouwhorst!

Collecte voor de Hartstichting gaat weer van start

Iedereen een gezond hart. Dat is de 
droom van de Hartstichting. Want met 
een gezond hart haal je meer uit het le-
ven. Al meer dan 55 jaar investeren ze 
in onderzoek en innovatie op het gebied 
van preventie en zorg. Maar net zo be-

langrijk vinden zij het om Nederlanders 
te helpen hun hart te kennen en goed 
voor hun hart te zorgen.

Daarom zetten deze wijkhoofden en 
collectanten zich in om de benodigde 

gelden bijeen te halen, van deur tot 
deur, van wijk tot wijk. Voor een gelde-
lijke donatie, muntgeld of briefpapier, 
maar ook digitaal doneren behoort tot 
de mogelijkheden. Aan de hand van de 
QR-code kan men via de telefoon een 
donatie doen.

Je hoort wel eens dat de collecte niet 
meer van deze tijd is, niets is minder 
waar; de huis-aan-huiscollecte zorgt 
nog altijd voor een wezenlijke opbrengst 
waarmee de doelen kunnen worden ge-
haald. Wel heeft ieder goed doel, ook de 
Hartstichting, te kampen met terugloop 

van beschikbare collectanten, waardoor 
straten en soms zelfs wijken niet gelo-
pen kunnen worden. Ook Helmond kent 
dat probleem. De plaatselijke organi-
satie is dan ook blij met iedere nieuwe 
collectant die zich aanmeldt om zich 
enkele uurtjes per jaar voor dit doel in 
te inzetten.

Aanmelden kan bij de Hartstichting, 
per e mail vrijwilligers@hartstichting.
nl of per telefoon 070 – 31 556 95. Op 
de website van de Hartstichting (www.
hartstichting.nl/collecte) is ook info 
en een aanmeldingsformulier te vinden.

HELMOND Juist in het jaar waarin Hartstichting Helmond 
haar gouden jubileum zou gaan vieren (2020), kwam door co-

rona de jaarlijkse collecte tot stilstand; ook het daaropvolgende 
jaar kon door deze pandemie niet gecollecteerd worden. De 

dames en heren wijkhoofden en collectanten zijn dan ook maar 
wat blij dat ze binnenkort (10 tot en met 16 april) weer bij de 

Helmondse bevolking mogen aanbellen voor een bijdrage voor 
het goede doel.

F | Hartstichting

F | Jibb+

Kom in beweging in de meivakantie

Van padel tot beachgames
We bieden deze vakantie een verras-
send aanbod aan activiteiten aan. Wat 
dacht je van een potje padel of zijn de 
bosspelen meer iets voor jou? Er zit vast 
een leuke activiteit voor jou tussen. We 
gaan midgetgolven, twirlen en rugbyen. 
Ook bieden we een tennisspektakel, Ex-

peditie Robinson, beachgames en ver-
schillende urban sports aan. “Daarnaast 
hebben onze Junior Jibb+’ers het ‘Juni-
or Jibb Sportspektakel’ georganiseerd. 
Deze activiteit is ontstaan uit de ideeën-
box die afgelopen weken op een aantal 
basisscholen te vinden was”, vertelt Giel 
Swinkels, buurtsportcoach bij Jibb+. 

Toffe peer
Naast activiteiten die gericht zijn op 
sport, bieden we deze vakantie ook ac-
tiviteiten aan die in het teken staan van 
gezond eten. Zo hebben we de activiteit 
Blije Bammetjes, waarin kinderen bo-
terhammen gaan versieren. Ook kun je 
met het hele gezin de Toffe Perenroute 
lopen.

In beweging tijdens de vakantie
Jibb+ organiseert, in samenwerking 
met Helmondse sportaanbieders, ie-
dere vakantieperiode diverse sport- en 

beweegactiviteiten voor alle basis-
schoolkinderen in Helmond. Giel: “Dit 
is het ideale moment om jouw sport te 
ontdekken.”

Schrijf je in!
Op maandag 4 april om 09:00 uur start 
de inschrijving voor de activiteiten op de 
website van Jibb+ (www.jibbplus.nl). 
Kosten zijn € 2,50 per activiteit. 

Mocht je de activiteit niet kunnen be-
talen, dan kun je een beroep doen op 
Stichting Leergeld!

HELMOND In de meivakantie biedt Jibb+ weer een ruim 
aanbod aan activiteiten aan voor basisschoolkinderen. De 

activiteiten worden verzorgd in samenwerking met Helmondse 
sportaanbieders. Vanaf 4 april om 09:00 uur kunnen kinderen 

zich inschrijven via de website van Jibb+.
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Podiumbijeenkomst dinsdag 5 april 
over integriteit
Op dinsdag 5 april organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
over integriteit. Tijdens deze bijeenkomst staat centraal hoe raadsleden 
het onderwerp actief kunnen benaderen, met welke risico’s zij te maken 
krijgen en welke middelen zij hebben om hierover afspraken te maken. De 
podiumbijeenkomst start om 19:30 uur en vindt plaats in Wijkhuis de Geseldonk 
(Cederhoutstraat 44).  U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom om deze 
bijeenkomst bij te wonen!

Op deze informatieve avond kunt u luisteren naar een aantal interessante 
sprekers vanuit diverse organisaties die hun deskundigheid over het thema 
integriteit overbrengen. Na iedere spreker heeft u de mogelijkheid om vragen te 
stellen. 

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een inleiding van burgemeester Blanksma. Ze zal 
stilstaan bij wat integriteit voor raadsleden betekent en waarom het onderwerp 
continu aandacht verdiend. Ze vertelt ook waar u als inwoner van Helmond 
terecht kan als er vragen zijn over integriteit of over dilemma’s.

Vervolgens spreekt Michel Linnenbank over netwerkintegriteit: het klinkt voor 
veel mensen als iets waarmee ze nooit in aanraking willen of zullen komen. Toch 
liggen integriteitskwesties in ons dagelijks leven op de loer. Soms komt iemand in 
een ingewikkelde situatie, omdat ze iemand verder willen helpen, een project een 
duwtje in de rug willen geven of vanuit persoonlijke interesse of loyaliteit bepaalde 
onderwerpen extra willen ondersteunen. Daarom is het extra belangrijk dat we ons 
bewust zijn van integriteit in het netwerk en wat dat voor (onbewuste) gevolgen 
kan hebben voor het raadswerk.

Titus Visser spreekt over conflictsituaties: uit een onderzoek uit 2016, de European 
Working Conditions Survey, kwam naar voren dat Nederlanders twee keer zoveel te 
maken krijgen met geweld dan gemiddeld. De gevolgen hiervan zijn groot. Hierbij 
kan gedacht worden aan angst, gezondheidsklachten, burn-outs. Maar het kan 
ook zo ver gaan dat politici zich in hun werk laten beïnvloeden door eventuele 
repercussies. Hoe stel je grenzen als politicus aan agressie en intimidatie en hoe 
zorg je ervoor dat je zelf het goede voorbeeld toont?

Bart de Jong deelt zijn kennis over: het inzichtelijk hebben van mogelijke risico’s die 
op het pad van raadsleden komen en het maken van afspraken over hoe raadsleden 
om willen gaan met die risico’s. Hierbij kunt u denken aan de gedragscode en wat je 
daar als gemeenteraad in wil opnemen. Maar ook hoe je elkaar kan aanspreken op 
gedrag of het contact tussen raadsleden en ambtenaren.

Vragen stellen
Na afloop van de presentaties is er ruimte voor vragen aan alle sprekers.

Meer informatie
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 5 april. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 5 april, 19 april en 
3 mei 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

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

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

Samen in actie voor een gezonde natuur – 
houd uw hond aan de lijn
De eerste bloembollen komen bovengronds, vogels zijn aan het broeden en 
drachtige reeën bereiden zich voor op hun jongen. De natuur is nu bijzonder 
mooi, maar ook op z’n kwetsbaarst. In de periode tussen maart en juli is het 
zogenaamde ‘broedseizoen’. Een periode waarin er veel kwetsbare, jonge dieren 
in de natuur zijn. Het is daarom extra belangrijk dat honden daar aangelijnd zijn.  

Houd uw hond aangelijnd 
Elk jaar zien we weer veel bijtincidenten met honden. Daarbij worden jonge wilde 
dieren verwond of gedood. Dit is naar om te zien en schadelijk voor wilde dieren. 
Veel hondenbezitters denken: ‘Mijn hond doet dat niet’. Volgens ecoloog Wouter 
van Vijfeijken ligt dit anders. Iedere hond heeft een jachtinstinct. Ook rondrennen 
door het veld kan voor verstoring zorgen van broedende vogels. Drachtige reeën 
kunnen in paniek raken van loslopende honden en zichzelf daarbij verwonden.  

Doe dit vooral in bos- en natuurgebieden 
In een aantal gebieden in Helmond geldt een aanlijnplicht, uw hond moet hier 
aan de lijn. Welke gebieden dit zijn kunt u vinden op de hondenkaart op 
www.helmond.nl/dieren. In de gebieden waar aanlijnen niet verplicht is vragen 
wij u om de hond tijdens het broedseizoen  (maart - juli) alsnog zoveel mogelijk 
aan te lijnen. De komende maanden hebben de boa’s hier extra aandacht voor.  

Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 april 
rijden de GRIP-wagen én kca-bus weer 
door Helmond
Vanaf maandag 4 april rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de kca-bus 
tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval voor het GRIP als 
voor klein chemisch afval inleveren. De wagens staan elke dag op verschillende 
plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een bezoek aan het GRIP 
en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal kunt inleveren. 

Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
•  metalen;
•  kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
•  lampen;
•  piepschuim (let op: geen foam, geen gekleurd piepschuim, geen vervuild 
 piepschuim);
•  batterijen en kleine accu’s 
•  textiel;
•  harde kunststoffen;
•  frituurvet;
•  elektrische apparaten;
•  hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 
 spiegel).

U mag maximaal één boodschappentas vol naar het GRIP brengen.

Batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren bij kca-bus
Heeft u thuis nog klein chemisch afval (kca)? In de week van 4 tot en met 8 april 
komen we met de kca-bus naar uw wijk om het op te halen! Bij de kca-bus kunt u 
onder andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis 
inleveren. U mag klein chemisch afval onbeperkt inleveren bij de kca-bus.

Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april 
elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het rondreisschema in 
DeAfvalApp en op www.helmond.nl/GRIP en www.helmond.nl/kca. U kunt daar 
ook al de schema’s van de volgende rondes in juni (week van 20 juni) en oktober 
(week van 31 oktober) bekijken. DeAfvalApp is gratis te downloaden in de App 
Store of Google Play Store.

Let op: Locaties kunnen afwijken van eerdere rondes. Kijk in het schema wanneer 
we in welke wijk  staan.
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Haal in april gratis compost op bij de 
milieustraat
Net de tuin aan het verbouwen? Heeft u een eigen moestuin? Of bent u 
gek op tuinieren? Kom dan langs op de milieustraat. In april is het namelijk 
compostmaand. Dit betekent dat u de hele maand gratis compost kunt ophalen 
bij de milieustraat in Helmond. Maak een afspraak en neem een schop, zak of 
eventueel aanhangwagen mee zodat u het zelf kunt inladen. U mag tot één volle 
aanhangwagen per keer meenemen. 

Groente, fruit, tuinafval en etensresten
Wist u dat etensresten en tuinafval binnen 12 dagen worden omgezet naar 
compost? Dat compost belandt dan weer op de landbouwgronden of misschien 
wel in uw tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar zorgt ervoor dat al uw 
planten en bloemen gezond kunnen groeien. Compost zit namelijk boordevol 
voedingstoffen en houdt vocht vast, waardoor u in droge periodes de tuin minder 
vaak hoeft te sproeien. 

Komt u gratis compost ophalen bij de milieustraat? 
Maak vooraf een afspraak via www.helmond.nl/afspraak of bel naar 14-0492. 
De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 

De openingstijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur;
• zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Bekendmakingen

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

3e Haagstraat 157 21-03-2022 verhogen dak 6833701

Brouwhuissedijk 28 21-03-2022 vervangen houten kozijnen door  6820417

  kunststof 

Torenstraat 1 21-03-2022 plaatsen reclame 6801421

Eikenwal 6 22-03-2022 verwijderen 2 steunmuren 6838779

Burgemeester Geukerspark 1 21-03-2022 plaatsen reclame 6836625

Griftstraat 74 21-03-2022 aanbouw en opbouw aan de achterzijde  6836461

Beemdweg 22-03-2022 oprichten overkapping/loods 6795359

van der Brugghenstraat 44 23-03-2022 plaatsen dakkapel 6842229

Bleriotstraat 2 17-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6824945

 

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

Martinalidonk 43 22-03-2022 oprichten woning 6710011

Aarle-Rixtelseweg 113 22-03-2022 vergroten woning 6665375

Burgemeester Krollaan 32 22-03-2022 vergroten berging/garage 6702283

Caroluslaan 20 23-03-2022 plaatsen zonnepanelen 6707423

Brouwhuissedijk 28 24-03-2022 vervangen houten kozijnen door kunststof 6820417

Rotsheide 10 24-03-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6598655

Watermolenwal 2 25-03-2022 vervangen 4 dakramen 6811479

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

Coppesdonk 4 31-12-2021 oprichten woning, maken uitweg  6544569

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

  plaatsen vluchttrap  

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

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

Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

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

op 14 maart 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van Equans Nederland en betreft de locatie die bekend staat als 

Weg op den Heuvel 35 (Stadskantoor) met locatiecode AA079409159.

Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

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

16 maart 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren.

De melding is afkomstig van adviesbureau MILON bv, namens de afdeling IBOR van de 

gemeente Helmond, en betreft de locatie die bekend staat als Hoek Torenstraat- de Waart met 

locatiecode AA079409528.

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

Helmond Centrum 18-03-2022     Koningsnacht en Koningsdag,  2022-00084

  Helmond Centrum, 26 en 27 april 2022 

Helmond 18-03-2022     Kennedymars, Helmond,  2022-00085

  2 en 3 juli 2022 

Frans Joseph van Thielpark 7 18-03-2022     Groen Weekend,  2022-00087

  Frans Joseph van Thielpark 7, 4 en 5 juni 2022 

Burgemeester Geukerspark 19-03-2022     Drakenboot Festival,  2022-00089

  Burgemeester Geukerspark, 3-6 t/m 5-6-2022 

Antonianenpad 1 - buiten,  22-03-2022     Beer-Burgers and Two Smoking Barrels,  2022-00092

Gilde terrein  St.Antonianenpad 1, 21 mei 2022 

De Zandbergen - Stiphout 15-03-2022     Regionale Scouting wedstrijden,  2022-00078

  de Zandbergen Stiphout, 22-4 t/m 24-4-2022 

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.:

Icarusstraat 35 21-03-2022  Team Holzken Kickboksgala,  2022-00062

  14 en 15 mei 2022 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 22-03-2022  Kasteeltuin Markt, 28 augustus 2022 2022-00059

Stiphoutse bossen 22-03-2022  3D Ronde Helmond,  2022-00047

  3 en 4 september 2022 

Overloop 1 -  24-03-2022  Koningsdag/Oranjemarkt, 27 april 2022 2022-00058

Winkelcentrum Brouwhorst 

Bezwaar maken 

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

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

     Datum verzending

’t Zusje Helmond Steenweg 2-4 Alcoholwetvergunning 50857510/

22-03-2022

Meer informatie 

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

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

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• 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 31 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Heel de wereld in één vrouw: Worldwife 
HELMOND Zo’n zes jaar geleden begint Judith van der Linden 
met haar reisblog. Ze reist dan nog voornamelijk alleen. “Ik was 
net gescheiden en mijn zoon was al wat ouder, dus ik kon zelf 
op pad.” Om wat ze meemaakt toch kwijt te kunnen, schrijft 
ze haar ervaringen onderweg op. Los van de mensen die ze 

ontmoet, is ze namelijk meestal in haar eentje. Wat begint voor 
vrienden en familie groeit uit tot een platform met een groot 

aantal lezers, onder de naam ‘Worldwife’.

Door: Floortje Jansen

Zelfstandig
“Eerst schreef ik voor mijn blog naast 
een fulltime baan”, vertelt Judith. Als 
het contract eindigt, besluit ze het om 
te gooien. “Ik wilde alles eruit halen wat 
erin zit en locatie-onafhankelijk werken.” 
Waar en wanneer bepaalt ze zelf. Dat is 
vaak nog altijd thuis in Helmond. “Maar 
ik kan wel gaan wanneer ik dat wil.” Al 
snel weten bedrijven haar te vinden voor 
samenwerkingen; na een jaar wordt ze 
uitgenodigd voor een eerste persreis 
naar Riga, de hoofdstad van Letland. 
“Natuurlijk was ik helemaal happy. Het 
was een hele relaxte reis en dat is niet 
altijd het geval.” Het leven van een reis-
blogster bestaat namelijk niet uit enkel 
vakantievieren en een paar woordjes 
typen. “Sommige van die reizen zijn zo-
danig uitgestippeld dat je echt van A to 
Z begeleid en geleefd wordt. Het is niet 
alleen maar leuk.” 

Thuis in Helmond
Judith rolt al snel meer in het wereld-
je en verandert ook haar manier van 
schrijven. Waar het eerst voornamelijk 
bestond uit leuke verhaaltjes voor ken-
nissen geeft ze ook tips aan reizigers, 
met name over haar grootste passie: 
de verborgen plekjes en street art in de 
stad. 
“Alleen zijn kan ik prima, vaak vind ik het 
zelfs prettig”, vertelt Judith. “Maar je wilt 
wel kunnen delen wat je meemaakt.” 
Daarom stelt ze haar foto’s, video’s en 
ervaringen openbaar op haar eigen reis-
blog. Judith ziet de hele wereld, maar 
is toch gehecht aan huis en haard in 
Helmond. Op de homepagina van haar 
website prijkt dan bijvoorbeeld ook een 

item over ’t Ketsegangske, in Judiths se-
rie ‘Helmond op z’n mooist’. 

Het moderne reizen
De tijdsgeest van nu wat betreft reizen 
is heel anders dan een aantal jaar terug, 
bemerkt Judith. “Was ik nu 25 geweest, 
had je me waarschijnlijk nooit meer ge-
zien in Nederland. Maar in mijn tijd was 
dat helemaal niet aan de orde.” Als twin-
tiger wilde ze wel een jaar naar Australië 
gaan, maar zonder internet voor duide-
lijkere informatie klonk het toch als heel 
ver weg voor haar ouders. “Nu kun je 
alles veel gemakkelijker bereizen en we 
lezen en horen meer over verre bestem-
mingen.” Daar draagt ze door middel van 
haar eigen blog ook aan bij.

Corona…
In een ‘normaal’ jaar is Judith zo’n tien 
tot vijftien keer weg, vertelt ze. “Dat zijn 
niet allemaal reizen van drie weken, ook 
korte stedentripjes tel ik daarbij op.” Ook 
in coronatijd heeft ze nog een aantal 
keer kunnen reizen, maar ze voelde de 
restricties wel. Zo heeft ze al twee jaar 
tickets liggen om naar IJsland te gaan 
en liepen de bezoekersaantallen op de 
website terug. “Samenwerkingen zijn er 
nu eigenlijk niet of nauwelijks. Het be-
gint weer een beetje te komen, maar ik 
vind dat wel lastig. In veel landen leeft 
de bevolking namelijk vooral van het 
toerisme en dan kom ik voor een gratis 
overnachting. Dat voelt niet goed.” Als 
ze nu reist, betaalt ze dan ook alles zelf. 
Toch is ze Europa lang niet uit geweest, 
waardoor ze ook meer is gaan bekijken 
in Nederland. “Dat was wel leuk, maar 
ik vind het ervaren van een andere cul-
tuur, een andere manier van leven, zo 
interessant.”

Geen vakantie
Emigreren zal Judith nooit. “Ik ga heel 
graag weg”, zegt ze. “Maar ik ben ook heel 
graag thuis. Na een week of vier vind ik 
het echt wel genoeg, want ik vind het 
hier in Helmond ook fijn.” Alle prikkels en 
snelle informatieverwerking kunnen dan 
toch flink vermoeien. De behoefte aan 
rust en alleen zijn is dan groot. Ze woont 
dan ook niet met haar vriend, maar sa-
men reizen doen ze wel. “Hij heeft ook 
wel het virus te pakken. Na drie weken 
op Cuba vindt hij het verschrikkelijk om 
weer terug te zijn. Ik vind het heerlijk!” 
Alleen reizen doet Judith nog wel, maar 
vaker nog gaan ze samen. Voor het ma-
ken van video’s is haar vriend zeker niet 
te beroerd en als het drie keer opnieuw 
moet, ook niet. “Maar het is natuurlijk 
wel een ding dat het voor mij geen va-
kantie is en voor hem wel”, stelt ze. “Al-
tijd nog even daar foto’s maken en dit 
hier vind ik niet zo zeer interessant, maar 
mijn lezers wel dus laten we er nog even 
heen gaan.” Echt vakantie heeft ze dan 
ook niet. “Het gaat 24/7 door, ik ben er 
altijd mee bezig. Maar dat mag ook, want 
mijn hobby is mijn werk geworden.”

F | Judith van der Linden

Geweldige prestaties R&TC Buitenlust 
HELMOND Het afgelopen wintersei-
zoen zijn onze leden van R&TC Bui-
tenlust weer zeer actief geweest en 
zijn er diverse ereplaatsen behaald 
bij diverse kampioenschappen. Zo 
werd Anne van de Ven Limburgs 
Kampioen bij de Webu-cross op de 
mountainbike, een mooie prestatie. 
Thomas van Katwijk wist bij het Ne-
derlands kampioenschap veldrijden 
in categorie 1 bij de jongens een 
bronzen medaille te behalen. 

Ook op de baan waren er leden van 
R&TC Buitenlust actief. Britt Jeucken 

wist op zowel het onderdeel sprint als 
het onderdeel duur een zilveren me-
daille binnen te slepen. Geweldige pres-
taties en uiteraard werden ze door hun 
eigen vereniging in het zonnetje gezet. 

Naast deze huldiging werden alle leden 
op de foto gezet. Van eenieder werd een 
portretfoto gemaakt en ook een team-
foto werd geschoten. De nieuwe foto’s 
waren nodig dankzij het nieuwe tenue. 
De vereniging is in de coronaperiode 
verder gegroeid. Dankzij de inzet van 
sponsoren en de inzet van vele vrijwilli-
gers ziet de toekomst er zonnig uit. 
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 Maak serieuze stappen qua bestuurlijke 
vernieuwing en stel het belang van onze 
inwoners voorop. Met de historische 5 
zetels zijn we als Helder Helmond niet 
ontevreden. Dit versterkt onze opinie 
dat kiezers deze lokale verandering ook 
echt willen doorvoeren. Wij gaan in ieder 
geval door via onze buurtcafés, straatin-
terviews en online vraaggesprekken. 
Echter, dit alleen is niet genoeg. Het 
collegeakkoord is een belangrijke stap 
om het vertrouwen van de inwoners te 
herstellen. Wat Helder Helmond betreft 
dient ‘bestuurlijke vernieuwing’ nadruk-
kelijk meegenomen te worden in een 
coalitieakkoord op hoofdlijnen. Daar-
naast zijn we van mening dat er een 
college moet komen wat recht doet aan 
de uitslag van de verkiezingen. En als je 
het mij persoonlijk zou vragen, dan mag 
er ook een raadsakkoord komen. Er zijn 
namelijk een aantal politieke onderwer-
pen die breed gedragen worden. Dat zou 
al een mooi begin zijn.
Deze keer nemen maar liefst 22 nieuwe 
raadsleden plaats in Helmond. Naast Al-

exandra Koolen en ikzelf zitten namens 
Helder Helmond Louis van de Werff, 
Willem Boetzkes en Stefanie Brugmans 
in de gemeenteraad. Ik vind het mooi als 
mensen via voorkeursstemmen in de 
raad komen. En helemaal als diegenen 
daarmee een plek afdwingen waar ze 
anders geen recht op hadden. Rick Koo-
len, Marlotte Brouwers en Marita van 
Lierop waren dat bij de afgelopen ver-
kiezingen. Van 4 jaar terug weet ik dat 
dat niet gemakkelijk is om dat te berei-
ken. Super gedaan! Ik heb er wel moeite 
mee als je gekozen bent en alsnog afziet 
van deze raadszetel. Dit gebeurde dus 
bij laatstgenoemde naam van 50PLUS. 
Als het een lijstduwer betreft, dan kan ik 
dat nog begrijpen. Echter, met plek 3 en 
als hooggeplaatste vrouw op de lijst, kan 
je het in mijn ogen niet maken tegenover 
je kiezers om dan geen zitting te nemen 
in de gemeenteraad. Dit is mijn laatste 
column (voor nu?), iedereen bedankt 
voor het lezen & reageren, maar een 
speciale dank voor Rob van de Weblog 
die me deze kans heeft geboden.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Martijn Rieter: 
Laat dit het kantelpunt zijn!
Gelukkig draagt Helmond niet wederom de rode lantaarn wat laagste opkomst van heel Nederland 
betreft. Echter trots kunnen we niet zijn met een opkomst van 39,3%. Als ik in de wandelgangen 

met collega’s spreek, dan valt het me op dat de meesten de schuld geven aan de landelijke 
perikelen. Natuurlijk speelt dat een rol, maar ik denk toch echt dat we als lokale politiek ook in de 

spiegel moeten kijken. Laat dit het kantelpunt zijn! 

Dit weekend viert winkelcentrum 
Brouwhorst hun 35-jarig jubileum 
en dat doen ze groots. Het is altijd 
de moeite om naar dit gezellige plein 
te gaan, waar ik al 21 jaar kom, zo-
lang als ik hier woon. Maar vural 
dees weekend, want er is zoveul 
leuks te beleven voor jong en oud.

Natuurlijk hebben alle winkels 
speciale aanbiedingen en zijn ze 
ook een zondag open. Beide da-
gen is er een ballonnenclown en 
gezellige, live muziek. Er staat een 
draaimolen en vur een euro mogen 
de kinderen 3 keer draaien en krij-
gen een zak popcorn en suikerspin 
erbij. Een leuk uitje voor het hele ge-
zin. Zondag staan er ook nog eens 
kramen met leuke aanbiedingen.

Als Rijpelberger (wat ik ben) is dit 
mijn buurtwinkelcentrum. Er zit 
echt alles wat ge nodig hebt. Een 
bakker, unne slager, maar ik heb 
wel een paar jaar een gruunten-
boer gemist, maar met de komst 
van het Streeckhuys een dik jaar 
geleden is dat opgelost. Zij hebben 
namelijk ook een groentenafdeling, 
een echte aanwinst vind ik deze 
winkel voor het plein.

Het leuke is dat je ook al jaren hier 
dezelfde gezichten ziet. Ik kan wel 
zeggen dat ik bij alle winkels wel 
eens binnenloop en veel winkeliers 
ken. Maar ook heb ik hier mijn 
favorieten, waaronder natuurlijk 
Suzette dameskleding waar ik re-
gelmatig een kijkje ga nemen en 
vaak met een gevuld tasje naar 
buiten loop. De koffie staat er altijd 
klaar en je wordt er fijn geholpen, 
keimooie collectie en mooie merken 
vind je er. Men skônne jasje wat ik 
draag op deze foto is ook uit haar 
winkel.

Bob van de hakkenbar helpt me 
altijd met schoenen en laarzen, rie-
men of tassen waar iets aan moet 
gebeuren. Bob zoekt altijd naar 
oplossingen en zit al 33 jaar op dit 
plein. Ook heb ik Bob gestrikt om 
deze leuke foto te maken, waar ik 
samen met het bestuur van het win-
kelcentrum opsta. Gerrit en Kla-
zien (wie kent ze niet) zitten ook al 
33 jaar op het plein, vruuger had-
den ze het Postkantoor waar we al-
lemaal wel eens binnenliepen. Ook 
daar hedde altijd gezellige buurt in 
hun mooie snoep-, tabak- en kado-
winkel.

Er zit hier echt van alles, van 
kinderkleding tot feestartikelen 
en ballonnen en zelfs een Poolse 
delicatessenwinkel waar je ook 
eens een kijkje moet nemen. Zoals 
vruuger bij de buurtsuper heb ik 
het zelfde gevuul hier bij de winke-
liers, je voelt je hier overal meer als 
welkom. Ge moet gewoon eens zelf 
hier komen kijken. En vural dees 
feestweekend met al die mooie aan-
biedingen. Er staan ook nog wat 
pandjes leeg die te huur zijn, denk 
er eens aan als je een leuke locatie 
zoekt voor jouw winkel.

Gefeliciteerd aan alle winkeliers 
met dit jubileum en geweldig dat 
jullie dit gezellige weekend hebben 
georganiseerd. 

Iedereen een fijn weekend, tot ziens 
in winkelcentrum Brouwhorst in 
Brouwhuis.

Tot volgende week.

Winkelcentrum in Brouwhuis  

Houdoe!

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
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Nieuw platform in gemeente Helmond voor jongeren op Geldfit 
HELMOND Geldfit introduceerde deze 
week, tijdens de week van het geld, 
een nieuw platform voor jongeren. Op 
Geldfit.nl/jongeren ontdekken zij hoe 
ze weer grip krijgen op hun geld. Ruim 
1 op de 5 jongeren loopt achter met 
betalen, terwijl ze ook vaak geld mis-
lopen. Ze vergeten bijvoorbeeld be-
lastingaangifte te doen of zorgtoeslag 
aan te vragen. Het gaat soms om meer 
dan € 100 per maand. Ook de hulplijn 
0800 - 8115 merkt dat jongeren vaak 
niet op de hoogte zijn van bepaalde 
regelingen en rondlopen met vragen. 

Op Geldfit.nl/jongeren vinden jongeren 
artikelen en een test over geld(zaken). 
Bijvoorbeeld artikelen over wat je allemaal 
moet regelen als je 18 jaar bent, belastin-
gaangifte doen, verzekeringen afsluiten, 
bijbanen, studiefinanciering en bespaar-
tips. Er staat ook een team klaar die via 
de telefoon of chat met jongeren mee kan 
denken als ze vragen of zorgen hebben 
over geld. Gemeente Helmond is aange-

sloten is bij Geldfit, waardoor jongeren als 
dat nodig is, ook direct in contact gebracht 
worden met passende hulp in de buurt.

Vragen onder jongeren over geldzaken
Frederieke Kokol van Geldfit vertelt: “Jon-
geren hebben bijvoorbeeld vragen over het 
terugvragen van belasting en over welke 
rechten en plichten ze hebben als ze wer-
ken naast hun studie. Ook spreken we jon-
geren die door (gok- of game)verslavingen 
in de financiële problemen zijn gekomen. 
Daarnaast speelt studieschuld ook een 
grote rol onder jongeren. Ze weten meestal 
niet dat er mogelijkheden zijn om de aflos-
sing tijdelijk stop te zetten als er geen (of 
weinig) inkomen is. Jongeren die vragen 
hebben over geld(zaken) helpen wij graag 
verder via de telefoon of de chat.”

Jongeren lopen geld mis
Uit allerlei onderzoeken van onder andere 
het Nibud blijkt dat veel jongeren inkom-
sten mislopen. Zo vergeet ruim één op de 
vier jongeren zorgtoeslag aan te vragen en 

twee derde van de mbo-studenten doet 
geen belastingaangifte. Ook lopen veel 
jongeren achter met betalen of ervaren ze 
stress over geld. Frederieke: “Met de lance-
ring van dit jongerenplatform op Geldfit.nl/
jongeren hopen we dat jongeren meer grip 
krijgen op hun geld. Geldzaken zijn soms 
best ingewikkeld, maar er is altijd wel ie-
mand die met je mee kan denken. Het zou 
mooi zijn als jongeren daar gebruik van 
weten te maken.”

Week van het geld
Geldfit.nl/jongeren werd gelanceerd tij-
dens de Week van het geld, een initiatief 
van Wijzer in geldzaken, die plaatsvindt 
van 28 maart tot en met 1 april. Dit jaar 
is het thema ‘Van Doekoe tot Digi’ en gaat 
over de toenemende digitalisering van geld, 
zoals contactloos betalen, internetbankie-
ren, digitale betaalverzoeken en online be-
leggen. Door kinderen en jongeren al tijdig 
te leren omgaan met geld, wordt de basis 
gelegd voor financiële zelfstandigheid op 
volwassen leeftijd. 
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HALF 
PAASBROOD
5,50

2 WEKEN GELDIG

t/m 12 april

4,25

  bakkerij bekk
e

r
s

WITTE 
PUNTBROODJES
per stuk 
0,35

2 WEKEN GELDIG t/m 12 april

3+1 
GRATIS

CHOCOLADE-
ROOM TWISTER 
per stuk 1,50

2 stuks

2 WEKEN GELDIG t/m 12 april

2,50

SNEEUWSTER 

ADVOCAAT-
SLAGROOM 
11,50

2 WEKEN GELDIG t/m 12 april

9,50

pasen is 
  in zicht

hier alvast 
   ‘n voorproefje

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

Inlichtingen en reactie:
Hebben we je interesse gewekt: kijk gerust op onze website of bel met Mw. Dyonne
van Dijk, HRM (088-730 7234) en stuur je sollicitatie naar vacature@safebv.eu.

SAFE B.V. verzorgt al ruim 35 jaar de meest complexe en innovatieve 
ondersteuningsoplossingen voor de betonbouw in de utiliteits-, civiele en woningbouw
in de gehele Benelux. 
Vanuit ons hoofdkantoor in Beek en Donk geven we vorm aan de meest prachtige 
projecten, welke we graag laten zien op onze website www.safebv.eu.

Wij willen blijven groeien en zoeken enthousiaste collega’s om verder te bouwen met SAFE.
Zoek jij een afwisselende functie, met secretariële en ondersteunende activiteiten? Wil je 
het voortouw nemen bij bijeenkomsten en op PR-vlak en ben je geïnteresseerd in facilitaire 
diensten?

Voor ons kantoor in Beek en Donk zoeken wij een

• Je ondersteunt de Algemeen Directeur met secretariële werkzaamheden en 
agenda en bent verantwoordelijk voor de telefooncentrale en voor in- en uitgaande 
correspondentie.

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel onze medewerkers als voor bezoekers.
• Als gastvrouw verzorg je bijeenkomsten en evenementen en ben je verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de attentieregeling.
• Je begeleidt de interieurverzorging en bent verantwoordelijk voor het voorraadbeheer 

van facilitaire goederen en relatiegeschenken.
• Je ondersteunt projectverwerving met het uitwerken en verzenden van 

opdrachtbevestigingen en notuleert management team en afdelingsvergaderingen.  

Je ideale profiel:
• Je bent communicatief vaardig en hebt een klant- en servicegerichte houding 
• Je hebt een MBO opleiding secretarieel of gelijkwaardig door ervaring
• Ervaring op het gebied van PR en het beheer van een website is een pré
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een grote mate van zelfstandigheid

SAFE biedt:
• Een gevarieerde en veelzijdige functie in het centrum van ons bedrijf
•  Een enthousiast en respectvol team, waar alle deuren open staan
•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden en vele scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Office Manager

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

A.S. ZONDAG OPEN DAG 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

ZEER GROOT
 ASSORTIMENT VASTE 

PLANTEN ,HEESTERS ETC.

GROTE 
LAVENDELPLANTEN

€ 2.95 per stuk | 5 voor € 12.50

Wij zijn gespecialiseerd in:
 Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses

 Protheses op implantaten (klikgebit)

 Immediaat protheses 
 (na het trekken van de tanden, noodgebit)

 Partieële en frame protheses 
 (gedeeltelijk gebit)

 Rebasen (passend maken van de 
 huidige gebitsprothese)

 Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u:
 Geen verwijzing nodig van een tandarts

 Vergoeding via uw zorgverzekeraar

 Reparaties klaar terwijl u wacht

 Het verhelpen van pijnplekken

 Vrijblijvend advies

 Eerste consult gratis

Lucas Gasselstraat 12, Helmond  |  0492-474205
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€ 0,-
Uw

hoortoestel
tot 30 april

*

Helmond, Zuid Koninginnewal 30a

Hoe dat kan? 
We vergoeden 
tot 30 april 2022  
de kosten die uw zorg-
verzekeraar niet vergoedt.
M.u.v. uw eigen risico en 
kosten voor oplaadbaar. 
*Bekijk de voorwaarden op onze website:

www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052

MOJO HAND
Bluesband in

Jazz Café Mierlo

Een heerlijk avondje uit, luisteren naar een gevarieerd repertoire van eigen en 
bewerkte bluesnummers van bekende grootheden. Diverse bluesstijlen wor-
den met veel passie, plezier en vooral blues ten gehore gebracht. Ingetogen en 
swingend, van Texas naar Chicago en van funky naar de boogie.  

Door de uitgebreide instrumentale bezetting bestaand uit gitaar, Hammond, 
piano, bluesharp, drums, bas en tweemaal zang, is de sound smaakvol divers 
en is een optreden nooit saai. Lovende kritieken bevestigen dat! Het gaat nooit 
vervelen met MOJO HAND.

Ze spelen woensdagavond 6 april 2022 in Jazz Café Mierlo, een podium voor 
kwalitatief goede, laagdrempelige jazzconcerten met een gevarieerde pro-
grammering voor inwoners van Mierlo en omstreken. 

Locatie: ’t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14-16, Mierlo.
Kijk voor meer informatie op: www.jazzcafemierlo.nl.

MIERLO MOJO HAND is een fantastische 
Nederlandse vier man sterke bluesband, spelend met 

plezier, energie en passie. MOJO HAND laat je 
‘the blues experience’ voelen!

F | Jazz Café Mierlo

Ben jij er ook bij op 25 en 26 juni 2022?

HELMOND Op woensdag 8 april 
om 20.00 uur wordt er in wijkhuis 
De Boerderij een informatieavond 
van de stichting ‘In Beweging Tegen 
Kanker’ gehouden. Als opvolger van 
de Samenloop voor Hoop wordt er 
in het weekend van 25 en 26 juni 
bij het historische kasteel van Hel-
mond een uniek evenement georga-
niseerd in de vorm van een 26 uur 
durende wandeltocht rondom het 
kasteel. 

Het doel van deze wandeltocht is ver-
binden, het creëren van saamhorigheid 
en natuurlijk samen bewegen tegen 
kanker! Tijdens het evenement wordt er 
stilgestaan bij de eregasten, mensen die 
kanker hebben of kanker gehad hebben. 
Wij hopen deze eregasten een onverge-
telijk weekend te bezorgen en het leven 
te vieren.

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

Uiteraard zal tijdens het weekend ook 
een uitgebreid amusemensprogramma 
worden aangeboden met onder andere 
diverse artiesten. 
 
Graag tot 6 april op onze informatie-
avond in wijkhuis De Boerderij, Harmo-
niestraat 105, 5702 JD Helmond. Wil je 
meer informatie bezoek dan onze web-
site: www.inbewegingtegenkanker.com, 
hier staan ook de goede doelen vermeld. 
Hier kun je jezelf ook aanmelden als 

deelnemer of als vrijwilliger aan dit nieu-
we evenement.

In Beweging Tegen Kanker

'In Beweging Tegen Kanker' zal in de Kasteeltuin worden gehouden 
| F In Beweging Tegen Kanker

Simpel Zat zoekt ‘zwaar werk’

Vanwege hun uitstraling, enthousiasme, 
muziekkeuze en niet te vergeten show 
is ‘Simpel Zat’ een gewaardeerde gast 
op festivals, braderieën, koopzondagen, 
openingen, van alles wat. 100% gezellig-
heid is waar ze voor staan en dat stralen 
ze ook elke keer uit. ‘Simpel Zat’ bestaat 
momenteel uit 13 mannen. Zij hebben 

versterking nodig, vooral in het ‘zwaar 
werk’ om weer de gewenste bezetting 
te verkrijgen. Voel jij de uitdaging? Of 
heb je interesse? Speel je euphonium/
bariton, of trombone? Dan is ‘Simpel 
Zat’ iets voor jou!! En mocht je trompet 
spelen, dan kom ook gerust langs! ‘Sim-
pel Zat’ repeteert op maandagavond van 

20:30 tot 22:30 uur. Het repetitielokaal 
staat aan de Korte Schutsboom 5 te 
Helmond. Meer informatie of een im-
pressie? Bezoek de website (www.sim-
pelzat.nl), neem een kijkje op Facebook 
of neem contact op via info@simpelzat.
nl of bel met Sjoerd (06 – 89 97 04 22) 
of Nino (06 – 18 18 32 40). 

MIERLO/HELMOND ‘Simpel Zat’ bestaat nu ruim 10 jaar. Zij maken muziek net iets 
meer en net wat anders. Arrangementen worden speciaal voor hen geschreven. ‘Simpel Zat’ 

heeft een eigen sound. Iedere week wordt er intensief gerepeteerd om het niveau verder omhoog 
te brengen. Dat is hun uitdaging! 



10 vrijdag 1 april 2022 de loop weekkrant HELMOND

ASPERGES OP DE VELDENAsperges op de Velden  20 mei t/m 6 juni

POP-UP RESTAURANT
Van 20 mei t/m 6 juni vindt de zesde editie plaats van Asperges 
op de Velden. Bijna drie weken lang verrijst weer een stijlvol 
pop-up restaurant midden in de velden van Aspergekwekerij 
Kelders in Veldhoven. Hier worden dagelijks culinaire lunches 
en diners geserveerd, uiteraard bereid met de vers gestoken 
asperges van het land. Het evenement is geschikt voor kleine en 
grote gezelschappen, voor jong en oud, zowel zakelijk als privé.

TOP-CHEF DAGEN
Traditiegetrouw kent het evenement top-chefdagen waarop 
toonaangevende restaurants uit de regio koken bij ons op de 
velden. Dit jaar bieden we een podium aan sterrenrestaurant 
Eden uit Valkenswaard, Smaek uit Geldrop, Lugar uit Waalre, 
Truff elaer uit Veldhoven en Nastrium uit Helmond. Maak kennis 
met de verschillende keukens en de wereld van de Michelin-koks. 

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

Muzikale ontmoeting 
Lambardi in het Orgelmuseum

Tekst en foto's: Henk van Dijk

Gezellige boel
Dat is het natuurlijk ook geworden en 
ze brachten ook nog eens iets heel 
bijzonders mee.  De gasten hadden 
muziek meegebracht, die kan worden 
afgedraaid op de orgels. Het was een 

initiatief van Jack Bijsterveld. Hij gaf 
zelf, in duidelijk Helmonds dialect, uit-
leg hoe hij er toe gekomen was om deze 
Orgeldraaiboeken te laten maken. Hij 
had twee formaten gekapte draaiboe-
ken laten maken, waarvan de ene op de 
Wald Kirch kan worden afgespeeld en de 
andere op de Kleine Verbeeck. De beide 

boeken werden door Jack Bijsterveld 
aan de orgeldraaiers overhandigd en ze 
zijn ook gelijk eigendom geworden van 
het Orgelmuseum. Het is al een oude, 
maar bekende melodie, die in de boeken 
gekapt is. Vijfenveertig jaar geleden heeft 
Loek van Poppel op die melodie een 
Helmondse tekst geschreven, die we-

BINNENSTAD Het Helmondse Lambardi-mannenkoor, heeft een bezoek 
gebracht aan het Orgelmuseum en het EDAH museum in Loods 20. Want als je toch in Loods 

20 bent, moet je ook aan de beide musea een bezoek brengen. Het ene muziekgezelschap gaat 
op bezoek bij de andere muzikale instelling. Dat moet een gezellige boel geworden zijn, zul je als 

buitenstaander kunnen bedenken. 

reldberoemd geworden is in Helmond. 
Iedereen die het lied hoort, zingt in ieder 
geval het refrein mee van Umdekker zo 
van Haaw . Toen de muziek op de or-
gels begon te spelen, werd de melodie 
gezongen door Loek van Poppel en Cor 
Verbakel en natuurlijk werd het refrein 
door alle Lambardisten meegezongen. 
Het orgelmuseum was erg blij met de 
ontvangst van zo’n bijzondere gift.

Zaterdag 2 april
Zaterdag 2 april van 10.00 tot 16.00 uur 
kunnen zangers in spé, ook die zonder 
enige ervaring, in het Theo Driessen 
Instituut kennismaken met Lambardi. 
Mannen die een nieuwe uitdaging zoe-
ken, maken op deze dag kennis met het 
samen zingen. Ervaring is niet nodig, 
enthousiasme is genoeg reden om dit  
te proberen.
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Sponsorloop door leerlingen 
BSS de Vuurvogel, voor 22q11 en Opkikker 

Door: Henk van Dijk

Bekendheid verkrijgen
Stichting Steun 22q11 wil meer bekend-
heid verkrijgen voor het  22q11-syn-
droom, zodat er sneller een diagnose 
kan worden gesteld en er meer begrip 
is voor kinderen, volwassenen en hun 
naasten. Stichting Opkikker wil gezin-
nen met een langdurig ziek kind van 
kracht voorzien. Ieder lichtpuntje, hoe 
klein ook, is dan superbelangrijk. Dit 
doen ze door het organiseren van Opkik-
kerdagen met bijzondere activiteiten en 
waar het gehele gezin ontzorgd wordt.

22Q11 is het op een na 
grootste syndroom
Hartafwijkingen, een gehemeltespleet, 
verminderde weerstand tegen infec-
ties, epileptische aanvallen, ziekte 
van Parkinson, scoliose, spraak-taal-
problemen, nierafwijkingen en ont-
wikkelings- en gedragsstoornissen 
waaronder ADHD, autisme, angst- en 
stemmingsstoornissen en schizofrenie. 
Mensen geboren met het 22q11.2-de-
letiesyndroom (22q11DS) kunnen van 
al deze zaken in meer of mindere mate 
last hebben. Eén op de 2000 mensen 
wordt geboren met deze afwijking in het 
DNA. Na het downsyndroom is 22Q11 
het meest voorkomende syndroom  
van Nederland.

Sponsors zoeken
In de periode van veertien februari tot 
en met dertien maart zijn alle leerlingen 
op pad geweest om via sponsors gelden 
bijeen te verzamelen. Op maandagmor-
gen 21 maart zijn ze allemaal gaan hard-
lopen en rondjes maken in de buurt van 
de school om de huizenblokken van We-
zelplein, als hun sportieve tegenpresta-
tie voor alle gulle gevers. De sponsoring 
was niet direct per gelopen ronde, maar 
was een gift die in een keer werd gege-
ven. Het waren de leerlingen uit de laag-
ste klas die de spits afbeten en hiermee 
hun beste beentje konden voorzetten. 
Maar de jeugdige lopers waren wel zo 
fanatiek, dat ze zoveel mogelijk rondjes 
wilden lopen, als ze zelf maar konden. 
Hierdoor is het een heel geslaagd spor-

tief festijn geworden voor allemaal. Er 
liepen ook wel een aantal talenten voor 
de loopsport bij en ze maakten allemaal 
een sportieve strijd.

Het bijeen gebrachte geld
Het bijeen gebrachte geld is overhandigd 
in het bijzijn van enkele sportievelingen. 
Een van de jongste deelnemers mocht 
de cijfers, die het eindbedrag vormden, 
in de kantine bij elkaar zoeken en op de 
plaats plakken. Het was niemand min-
der dan Stefanie Aarts, die het mooie 
bedrag van € 4697,26 in ontvangst 
mocht nemen voor de twee stichtingen. 
Dit geweldig groot bedrag overtrof alle 
verwachtingen en een dikke duim voor 
al die leerlingen, die zich voor dit bedrag 
hebben ingezet.

BINNENSTAD Vorige week werd de start gegeven voor de sponsorloop. Er is dit jaar gekozen 
voor 2 stichtingen: Opkikker en 22q11. Het waren de leerlingen van de Basisschool de Vuurvogel 
aan de Prins Karelstraat, die zich hebben ingezet om geld bijeen te brengen voor de patiëntjes, 

die met deze vervelende 22q11-aandoening te doen hebben. Er is door de werkgroep goede 
doelen gekozen voor een gezin dat bekend is op de school, waarvan een van de twee kinderen de 

aandoening 22q11 DS heeft.

F | Henk van Dijk

Start nieuwe 
Fun 2 Run-cursus 
BRANDEVOORT Voor beginnende hardlopers of hardlopers die bij-
voorbeeld door een blessure lang uit de running zijn geweest, biedt 
Lopersgroep Brandevoort twee keer per jaar de cursus Fun 2 Run aan. 
De volgende cursus start op 16 april.

Drie kilometer en door…
Deelnemers aan Fun 2 Run leren in 6 weken tijd om een afstand van 3 kilo-
meter aaneengesloten te hardlopen. Daarna kan deze afstand nog verder uit-
gebouwd worden. Hiervoor biedt Lopersgroep Brandevoort een vervolgcursus 
aan. Deze werkt toe naar een afstand van 5 kilometer. Vervolgens kunnen deel-
nemers instromen in het reguliere trainingsprogramma voor het hardlopen. 

Informatiebijeenkomsten en kosten
Voor geïnteresseerden die meer willen weten over deze cursus organiseert de 
lopersgroep op woensdagavond 13 april een informatiebijeenkomst. Deze bij-
eenkomst vindt plaats in het Sporthuis van sportpark Brandevoort en start om 
20.30 uur. Voor meer informatie en inschrijven: zie www.lopersgroepbrande-
voort.nl. De kosten voor deze cursus bedragen eenmalig € 35,- .

MIERLO Zingen verbindt! Dat erva-
ren de leden van zanggroep Ankoor 
uit Mierlo des te meer na de roerige 
coronaperiode. In september 2021 
volgde Marco Mariën uit Wanssum, 
Philip van Vlerken op als muzikaal 
begeleider. Marco is een door de wol 
geverfde muzikant met heel veel er-
varing op het gebied van koordirec-
tie. Bovendien arrangeert hij zelf 
muziekstukken, waardoor de door 
hem gearrangeerde nummers altijd 
uniek en origineel zijn.

Ankoor was na anderhalf jaar co-
ronapauze enthousiast begonnen met 
het opfrissen van haar bestaande pop-

repertoire en het instuderen van nieuwe 
nummers, toen wederom een lockdown 
werd aangekondigd voor twee maan-
den. Gelukkig kon ze begin februari de 
repetities hervatten.

De zanggroep is momenteel nog niet 
op volle sterkte en op zoek naar nieu-
we leden. Zingen werkt louterend, dus 
als je kunt zingen, meld je dan aan bij 
zanggroep Ankoor en woon een keer 
vrijblijvend een repetitie bij op woens-
dagavond van 20.30 uur tot 22.00 uur. 
Aanmelden kan via de website www.
ankoor.nl. Je hoeft geen ‘first class’ 
zangtalent te zijn om mee te zingen met 
deze gezellige club.

Ankoor zoekt nieuwe leden

Zwetsweekend in 
’t Brandpunt gaat niet door
BRANDEVOORT De artiesten had-
den er veel zin in, getuige hun aan-
stekelijke oproepen via social me-
dia. Helaas kan het Zwetsweekend 
op 2 en 3 april aanstaande, georga-
niseerd door de Stichting Brande-
voort in Actie in samenwerking met 
CS De Brandeliers, toch niet door-
gaan. Er zijn onvoldoende kaartjes 
verkocht. 

Iedereen die kaartjes gekocht heeft, kan 
deze terugbrengen naar ’t Brandpunt. 
U krijgt dan uw geld terug. Kaartjes zijn 
niet geldig voor een volgende editie.
We hopen iedereen volgend jaar bij een 
nieuwe editie te mogen begroeten. We 
danken iedereen voor zijn of haar bij-
drage aan de organisatie van het Zwets-
weekend. Stichting Brandevoort in Ac-
tie, Commissie Carnaval

hartstichting.nl

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

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

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

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

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

In het weekend van 9 en 10 april vindt het 
hardloop- en wandelevenement de Lavans 
Halve van Helmond plaats in de Veste in 
Brandevoort.

Bewoners van Brandevoort dienen op 
zaterdag 9 en zondag 10 april rekening te 
houden met verkeersoverlast en wegafsluitingen.

Bewoners van Stiphout dienen op zondag
10 april rekening te houden met verkeersoverlast 
en wegafsluitingen.

Meer informatie over 
verkeersmaatregelen:
halvevanhelmond.nl/informatie/
verkeersmaatregelen

Vacature Planner Taxi
(22 tot 30 uur in overleg; werkdagen: maandag, woensdag, vrijdag)

Als allround planner ben jij de spin in het web in 
ons bedrijf. Je hebt veel contact met chauffeurs 
en klanten en zorgt dat taxiritten op een zo 
efficiënt mogelijke wijze worden ingepland. Ben 
jij toe aan deze uitdaging en wil je graag in een 
jong en hecht team werken? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 
• Het op een klantvriendelijke manier 

aannemen van de telefoon en zorgen 
 voor een correcte klantenbehandeling; 
• Het verwerken van ritten in het 

planningssysteem; 
• Het tijdig en efficiënt toekennen 
 van ritten aan chauffeurs; 
• Controle houden op de uitvoering 
 van het vervoer. 
 
Wat vragen wij van je? 
Als planner is het vanzelfsprekend dat je goed 
kunt omgaan met stressvolle situaties en dat je 
een goede logistieke kennis hebt van de regio 
Helmond en Eindhoven. Ook heb jij affiniteit 
met de personenvervoerbranche. Daarnaast 
vragen wij van je: 
• Je bent 22 tot 30 uur per week beschikbaar 

(werkdagen tussen ma en vr); 
• Flexibel 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal / 

prettige telefoonstem.

• MBO werk- en denkniveau
• Je kunt zelfstandig werken en bent 

oplossingsgericht; 
• Kennis van Microsoft office-programma’s
• Ervaring met een planninssysteem is een pré 

maar geen vereiste; 
• Je bent woonachtig binnen een straal 
 van 20 km van Mierlo 

Wat krijg je hiervoor terug?
Een functie binnen een hecht familiebedrijf het 
team bestaat op dit moment uit twee andere 
planners en is jong en dynamisch. Daarnaast 
bieden wij: 
• Een afwisselende en uitdagende baan 
 van 22 tot 30 uur per week;
• Een baan voor langere tijd 
 (dit is geen tijdelijke functie); 
Marktconform salaris volgens CAO 
Taxivervoer (vakantiedagen en vakantiegeld 
bouw je apart nog op); 
 
Heeft deze advertentie je interesse 
gewekt? Solliciteer dan, door je cv en 
motivatie te mailen naar:
personeelszaken@bergerhof.nl
Of per post Bergerhof Taxi BV 
t.a.v. personeelszaken. 
Wilhelminastraat 78, 5731 ER Mierlo

Wij zijn op zoek naar chau� eurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen maandag t/m vrijdag; 
15 tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. 
Liever geen vastigheid? Solliciteer dan als afroepchau� eur.

Heb je interesse? Een aanvullende cursus wordt intern verzorgd.
Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op:
personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492 – 66 22 60.

VACATURE CHAUFFEUR 
LEERLINGENVERVOER

• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag in 
 de ochtend en in de middag (schooltijden).
• Beheers je de Nederlandse taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving.
• Ben je in het bezit van minimaal een 
 B-rijbewijs.
• Salaris conform CAO.

• Heb je a�  niteit met de doelgroep en een 
 flexibele instelling.
• Ben je bereid een korte interne cursus te volgen. 
• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.
• Chau� eurs moeten woonachtend zijn in 
 gemeente Helmond of Geldrop/Mierlo

.nl

Advertorial

Samen schilderen, een cursus bridge of een taal leren. Bij de Volksuniversiteit Helmond 
(VUH) kan dat allemaal. Achter de schermen zetten Yvonne de Koning, Monique 

Wessels en Rein Nieland en andere vrijwilligers zich hiervoor in.

Je zou misschien denken dat iedere 
Volksuniversiteit in Nederland hetzelfde 
cursusaanbod heeft, maar niets is minder 
waar. De vrijwilligers die er werken, mogen het 
aanbod zelf ontwikkelen. ‘De cursussen starten 
in september, maar wij zijn vanaf januari al druk 
bezig voor komend seizoen’, vertelt vrijwilliger 
Rein. ‘Dit omdat we graag inspelen op trends en 
dus regelmatig nieuwe cursussen bedenken. 
Ook is het een hele puzzel om docenten te 
vinden én het rooster te maken.’

Fijne club
De VUH drijft op 14 vrijwilligers en 2 
medewerkers. En uit de tijd dat ze er al 
rondlopen, valt op te maken dat het een fijne 
club is. Rein zit er al 14 jaar bij. Yvonne werkt 
ruim 13 jaar als administratief medewerker en 
‘duizendpoot’. Vrijwilliger Monique zit er ‘het 

kortst’ bij: 10 jaar. ‘De sfeer is geweldig’, vertelt 
zij. ‘Het is fijn dat je met vrijwilligers zoiets in 
stand kan houden. Hier hebben mensen echt 
iets aan.’

Hun inzet is niet voor niets. Het loopt goed bij 
de Volksuniversiteit Helmond. En dat zonder 
subsidie(s). ‘We zijn heel blij dat cursisten ons 
weten te vinden. Al mag het altijd meer en 
beter, natuurlijk’, zegt Yvonne. ‘Soms schrikt de 
naam Volksuniversiteit af. Dan kijken mensen 
vooral naar dat laatste deel en denken ze dat 
het heel academisch is. Daarom is onze slogan 
ook: leren voor je plezier. Want dat is het écht.’

Kijkje op de website
Meer weten over het cursusaanbod of de VUH 
zelf? Neem eens een kijkje op de website: 
www.vuhelmond.nl 

Volksuniversiteit Helmond 
leren met plezier



13vrijdag 1 april 2022de loop weekkrant HELMOND

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen tot 21 jaar op in armoede. Kinderhulp 
is er voor hen en helpt met iets groots, of iets kleins. Een fiets bijvoorbeeld, een 
cadeautje van de Sint, een zorgeloos dagje uit of een laptop. Dingen die heel 
gewoon lijken, maar dat voor kinderen die opgroeien in armoede niet zijn.

Na 2 collectejaren in ‘coronastijl’ is hulp bij de collecte heel erg welkom. Met 
meer collectanten halen we een hogere collecteopbrengst op en kunnen we 
meer kinderen helpen. En dat is hard nodig. Na 2 uurtjes collecteren bevat een 
collectebus al snel voldoende voor:
• Een goed paar passen schoenen,
• een paar zwemlessen, 
• of een paar blije kinderen dankzij een cadeau op 5 december.

Aanmelden? Super! Dat kan bij: Sylvia Pop, via telefoonnummer 06 – 40 24 15 
06. En ook via: collecte@kinderhulp.nl. Informatie en contactgegevens vind je 
ook via www.kinderhulp.nl/collecte.

Hulp gezocht in Helmond
voor kinderen die opgroeien

in armoede 
HELMOND Van 18 tot en met 23 april 2022 is het de lan-

delijke collecteweek van Nationaal Fonds Kinderhulp. Hulp 
daarbij in Helmond is heel welkom. Door 2 uurtjes met 

een collectebus op pad te gaan, hopelijk vergezeld van het 
voorjaarszonnetje, maak je al een verschil voor kinderen 

die opgroeien in armoede. 

Geef aan de collectant of loop mee.
Doneren kan ook op

Help je mee?

Kinderhulp collecteert 
van 18 t/m 23 april

Kinderhulp_Adv_130_96_V1.indd   1 11/01/2021   14:52

Tweede editie Lavans 
Halve van Helmond 

BRANDEVOORT De tweede editie van de Lavans Halve van Helmond zal 
plaatsvinden op zondag 10 april 2022. Inschrijven voor het hardloop- en wandelevenement 

kan online via www.halvevanhelmond.nl.

De tweede editie
Het evenement van HAC en Lopers-
groep Brandevoort heeft vorig jaar haar 
debuut gemaakt in de rare tijd van co-
rona. Nu kan het evenement doorgang 
vinden zonder coronamaatregelen. De 
tweede editie gaat op zondag 10 april 
plaatsvinden. Het wordt een groots en 
gezellig evenement voor sporters van 
alle niveaus. Ook publiek is welkom om 
de sporters aan te moedigen. Langs de 
route wordt gezorgd voor muzikale aan-
moediging en zijn er terrasjes in Bran-
devoort en bij Sportpark Molenven in 
Stiphout. 

Verschillende onderdelen
Bij de Lavans Halve van Helmond staat 
de halve marathon centraal. Daarnaast 
is er een loop van 5 km en 10 km, een 

bedrijvenloop, 5K Challenge (scholie-
renloop), kidsrun en een wandelloop. 
Per onderdeel zijn er mooie prijzen te 
winnen voor de snelste lopers. Kortom, 
een evenement voor jong en oud, voor 
wedstrijdatleten en recreatieve lopers.

Het parcours start bij de Veste 
De start en finish van het evenement 
vinden plaats vanuit de Veste in Brande-
voort. Het hardloopparcours loopt door 
Brandevoort en Stiphout en is door de 
Atletiekunie gecertificeerd als officieel 
wedstrijdparcours. Voor wandelaars 
worden verschillende mooie routes uit-
gezet in de omgeving van Brandevoort. 

5K Challenge & Kidsrun
De 5K Challenge is er voor jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar, zij lopen een 

afstand van 5 km. Deelnemers van de 
5K Challenge starten samen met de 
5km-lopers. De allerjongste sportieve-
lingen tot en met 12 jaar kunnen mee-
doen met de kidsrun. Om het aantal 
deelnemers te spreiden, vindt de ki-
dsrun plaats op zaterdagavond 9 april. 
Ook deze start zal plaatsvinden vanuit 
de Veste in Brandevoort. 

Meer informatie en inschrijven
Meer informatie en inschrijven voor het 
evenement, waarvan Lavans hoofd-
sponsor is, via de website www.halve-
vanhelmond.nl. Inschrijven kan online 
tot en met 7 april. Na-inschrijven kan op 
de dag zelf op het evenemententerrein. 
Schrijf je op tijd in; voor de hardloopon-
derdelen op 10 april is er een limiet aan 
het aantal startbewijzen, dus vol = vol.

F | Lavans Halve van Helmond

Gouden ZLTO-speld voor 
Henk van den Boogaard 

HELMOND/MIERLO Tijdens de Ledenvergadering van ZLTO Helmond-Mier-
lo op 24 maart is door hoofdbestuurslid Hendrik Hoeksema de gouden ZL-
TO-speld uitgereikt aan Henk van den Boogaard. Dit naar aanleiding van 
zijn vele verdiensten als voorzitter van de ZLTO-afdeling Helmond-Mierlo. 
Die functie heeft Henk 19 jaar bekleed. De gouden ZLTO-speld is de hoogste 
onderscheiding binnen onze organisatie.

We staan aan de vooravond van een fusie van de ZLTO-afdelingen Deurne, Asten, 
Someren en Helmond-Mierlo. De opheffingsvergadering van onze afdeling is donder-
dag 7 april en de oprichtingsvergadering van ZLTO de Peel is voorzien op donderdag 
21 april. De nieuwe afdeling zal zo’n 600 leden tellen.

Henk van den Boogaard ontving de gouden ZLTO-speld | F Jan Roefsa

Singlecafé Brandevoort 40-plussers 
BRANDEVOORT Na een onderbre-
king van 2 jaar gaan we weer een 
frisse start maken met het organise-
ren van het Singlecafé Brandevoort 
in Wijkhuis ‘t Brandpunt aan de Bie-
zenlaan 29 in Brandevoort. 

We doen dit onder het genot van een 
drankje om in een gezellige en ont-
spannen sfeer een laagdrempelige ont-

moetingsplek te creëren voor singles 
specifiek gericht op 40-plussers uit 
Brandevoort en omgeving. Deze avond 
biedt jou bij uitstek de mogelijkheid om 
nieuwe contacten te leggen. 
De eerstvolgende avond staat gepland 
op vrijdag 8 april, aanvang 20.30 uur. 
Het Singlecafé is vrij toegankelijk, dus je 
bent van harte welkom!
Voor meer info: Jan van der Sanden, 

telefoon 06 – 10 72 03 31. Echter het 
zou nog fijner zijn om die avond gewoon 
even gezellig binnen te lopen. Ken je zelf 
nog singles die binnen deze doelgroep 
vallen, vertel het dan gerust verder en 
nodig ze ook uit!

Dus hopelijk mogen we je ontmoeten op  
vrijdag 8 april aanstaande in Wijkhuis ’t 
Brandpunt.

Lintje voor Sacha van Lierop van plan! 
HELMOND Afgelopen maandagavond is Sacha van Lierop benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Al sinds 2007 is Sacha raadslid geweest voor de gemeente Helmond. Omdat hij zich 
meer dan 12 jaar hiervoor inzette, heeft hij een koninklijke onderscheiding verdiend. 
Sacha, van harte gefeliciteerd!
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Vitaliteitsdag 
in Helmond

Begin juli 2019 had Helmond de primeur in Brabant voor de 

Vitaliteitsdag, georganiseerd door de ouderenbonden in de 

VBOH, KBO Kring Helmond, PVGE Helmond, PCOB en NOMB. 

Het plan was dit elk jaar ten behoeve van de senioren te doen, 

maar Corona gooide roet in het eten. Maar nu kan het weer!

Gezondheid en ziekte horen bij het leven. We weten steeds beter dat we daar ook zelf iets 

aan kunnen bijdragen. Niet alleen regelmatig doktersbezoek en gebruik van pillen zorgen 

ervoor dat we gezond blijven. Zaken als stress, voeding, beweging en sociale contacten spelen 

eveneens een rol. Kennis daarover komt onder andere uit de zogenoemde ‘Blauwe Zones’, een 

aantal gebieden in de wereld waar mensen ouder worden en langer gezond zijn en het model 

van positieve gezondheid volgens Huber. Gezondheid is niet alleen ‘niet ziek zijn’ maar heeft 

ook te maken met het vermogen van mensen zich aan te passen aan fysieke en sociale uitda-

gingen van het leven. Dat hebben we de afgelopen twee jaar zeker moeten doen.

Dat wil niet zeggen dat gezonder leven moeilijk is of zwaar moet zijn! Nee, werken aan gezond-

heid kan in kleine stapjes en moet vooral leuk zijn. Daarom organiseren KBO Kring Helmond 

en de seniorenverenigingen PVGE en PCOB binnen VBOH-verband opnieuw in Helmond 

zogenoemde vi-taliteitsmetingen. Een concept dat door KBO-Brabant met vele vrijwilligers en 

studenten met veel succes is uitgewerkt. Senioren krijgen daar in duo’s, met een aantal metin-

gen, zelf inzicht in aspecten van hun leven en fysieke gesteldheid. De metingen staan centraal, 

maar verder wordt het vooral een leuke dag. U krijgt een kopje koffie, gezellig gezelschap, 

maakt kennis met vrijwilligers en er zijn meerdere jongeren betrokken bij het project.

De vitaliteitsmetingen en gesprekken zijn gebaseerd op 

kennis uit de Blauwe zones. Deze ‘gezonde gebieden’ 

verspreid over de hele wereld, kenmerken zich door:

• Natuurlijke beweging (werken in de tuin, lopen naar de 

supermarkt)

• Een doel hebben ‘om je bed voor uit te komen’

− Dagelijks rust- of ont stress-moment

− Niet te veel eten, veel bonen en peulvruchten eten, 

soms een glas wijn drinken

− Ruimte en tijd voor geloof, geliefden en mensen in de 

omgeving

− Iedereen ‘hoort ergens thuis’.

De eerste Helmondse vitaliteitsdag vindt plaats op 20 

april 2022 in de Geseldonk. Als het lukt organiseren in 

2022 wij meerdere dagen op andere plekken in Helmond.

Om 10.00 uur start dan het eerste duo. U gaat dus in 

tweetallen het circuit met de stations doorlopen. Dat kan 

samen met uw partner (bijv. als u zich alleen aanmeldt, 

wordt u ingedeeld met een mede deelnemer door de orga-

nisatie. Geef het dagdeel van uw voorkeur op, ’s morgens 

of ’s middags. Om 12.00 uur geven wethouder Harrie van 

Dijk en voorzitter KBO Brabant acte de presence.

U dient zich uiterlijk 12 april 2022 op te geven. Op of rond 

18 april 2022 krijgt u dan telefonisch uw starttijd op. Op 

dat moment moet u uiteraard aanwezig zijn. Zorg dus dat 

u op tijd bent.

Blauwe zones

Het formulier als u zich schriftelijk aanmeldt. 
U kunt het ook in de email plakken.

Naam 1.

Naam 2.

Telefoonnummer:

Emailadres:

De aanmeldingsprocedure is als volgt:
Meldt u bij de secretaris van VBOH Helmond, Piet Maas. Dat kan op drie manieren., telefo-

nisch, per email of schriftelijk door middel van onderstaand formulier.  Geef uw na(a)m(en) én 

uw telefoonnummer én als u het hebt, uw emailadres op.

• Het telefoonnummer is 06-22374593. Neemt Piet niet op of is hij even niet bereikbaar, 

spreek dan zijn voicemail in met de hierboven genoemde gegevens.

• Het emailadres is info@vboh.nl

• Schriftelijk, sturen naar: Secretariaat VBOH, Pastoor Elsenstraat 46, 5706 VP Helmond.

Mocht u vanwege een fysieke onmogelijkheid 

zelf niet in staat zijn om met eigen vervoer te komen, 

zorgen wij voor vervoer naar en van de Geseldonk. 

Gelieve dat aan te geven bij aanmelding.
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Vrijwilligerspenning voor 
meneer Van den Eynden

HELMOND Op woensdagavond 
heeft de heer R.F.H.M. (René) van 
den Eynden uit handen van wet-
houder Harrie van Dijk de vrijwilli-
gerspenning van de gemeente Hel-
mond ontvangen.

Deze penning is aan de heer Van den 
Eynden uitgereikt, omdat hij sinds 1985 
actief is als vrijwilliger voor de Hart-
stichting Comité Helmond in diverse 
functies. Zo startte hij als wijkhoofd en 
collectant in zijn woonwijk de Eeuwsels. 
In 2008 nam hij het voorzitterschap 

over en vulde deze functie later nog aan 
met de rol van secretaris en collecteco-
ordinator. 

Door de jaren heen heeft hij onder an-
dere de collecte tijdens de Nationale 
Hartweek in zijn wijk georganiseerd, 
zich beziggehouden met de werving van 
nieuwe collectanten, activiteiten van de 
plaatselijke organisatie, zoals reanima-
tiecursussen, mede georganiseerd en 
regionale en landelijke bijeenkomsten 
van de Hartstichting bijgewoond. In 
2020 heeft de heer Van den Eynden 

na een inzet van ruim 35 jaar zijn taken 
overgedragen aan zijn opvolger.

Naast zijn activiteiten voor de Hartstich-
ting zette de heer Van den Eynden zich ook 
in als vrijwilliger voor Handbalvereniging 
Swift, Scouting Leonardus, basisschool 
De Schakel, Con Brio en dorpsboerderij 
Weverkeshof in Nuenen. Zijn onvermoei-
bare vrijwillige inzet gedurende vele jaren 
is voor burgemeester en wethouders aan-
leiding geweest om aan meneer Van den 
Eynden de vrijwilligerspenning van de ge-
meente Helmond toe te kennen.

HELMOND Op vrijdag hebben mevrouw M.C.W. van Deursen-van 
Veijfeijken, mevrouw A.M. Claassen-van Deursen, mevrouw A.M. 
Klerkx-Klerkx en de heer G.P.C. Boogaarts uit handen van wethou-
der Harrie van Dijk de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond 
ontvangen.

De afdeling Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek Ziekenhuis is sinds 
1984 actief. De werkzaamheden, het vervoer van de patiënten naar onder-
zoek- en behandelruimten, worden gedaan door vrijwilligers. De groep vrij-
willigers vormt inmiddels een grote ondersteuning voor de verpleging die door 
het aangeboden transport haar aandacht aan andere facetten van de zorg 
kan geven.

Mevrouw Van Deursen - van Veijfeijken was op 15 mei 2020 25 jaar 
werkzaam op de afdeling.
Mevrouw CIaassen - van Deursen was op 11 september 2020 25 jaar 
werkzaam op de afdeling.
Mevrouw Klerkx - Klerkx was op 15 december 2020 25 jaar werkzaam op 
de afdeling. De heer Boogaarts was op 1 december 2021 25 jaar werkzaam 
op de afdeling. Mede dankzij hun enthousiaste inzet kan de afdeling haar be-
langrijke werk blijven uitvoeren.

Hun onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is voor burgemees-
ter en wethouders aanleiding geweest om hen de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Helmond toe te kennen.

Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers
afdeling Vrijwillig Patiëntenvervoer

van het Elkerliek Ziekenhuis 

Open dag Seniorweb
KBO Stiphout-Warande
STIPHOUT/WARANDE Op zaterdag 2 april van 10:30 - 13:00 uur houdt 
Seniorweb KBO Stiphout-Warande een open dag aan de Claassenstraat 1 
(bijgebouw hoek Gerwenseweg - Claassenstraat). Seniorweb Stiphout is 
een nauwe samenwerking aangegaan met de KBO Stiphout-Warande om 
alle senioren nog beter de kans te geven om hun digitale vaardigheden te 
verbeteren. Daarom heten we voortaan Seniorweb KBO Stiphout-Warande.

Na een lange pauze mogen we weer cursussen gaan geven en daarom proberen wij 
weer begin april te starten met het geven van onze cursussen. Bent u van plan om 
deel te nemen aan een van de cursussen computer, telefoon of tablets, kom dan 
zaterdag 2 april naar de open dag van Seniorweb KBO Stiphout-Warande om u in te 
schrijven voor een van de volgende cursussen.

Het (voorlopige) aanbod voor dit voorjaar bestaat onder andere uit de volgende cur-
sussen:
• Windows 10, evtueel met overstap naar Windows 11
• Apple iPhone
• Apple iPad
• Samsung Smartphone met Android 11 en hoger
• Samsung tablet
• Fotoboek maken met Albelli
• Video bewerken met Adobe Premiere Elements
Bij voldoende belangstelling kunnen we ook een workshop WhatsApp, werken in de 
Cloud en/of veilig internet verzorgen. Door de samenwerking met KBO Stiphout-Wa-
rande gaan we ontdekken en uitvinden hoe we elkaar het beste kunnen ondersteu-
nen en helpen. Voor inschrijving en informatie kunt u contact opnemen met:
Jac van Maasakkers | Telefoon: 0492 – 539 280 | Email: seniorwebstiphout@gmail.com

F | Seniorweb KBO Stiphout-Warande

MIERLO-HOUT Komende zondag 
3 april gaat Tourclub Mierlo-Hout 
de Tramtocht rijden. De tocht is 
noord-georiënteerd. 

De tocht gaat vanuit Mierlo-Hout via 
Brandevoort, Stiphout, Gerwen, Lie-
shout, Mariahout en Zijtaart naar Ge-
mert. Hier doen we voor de tweede keer 
dit seizoen bij KOKS, het vroegere Kokse 
Hoeve, aanleggen voor een hapje en een 
drankje. We hebben dan ongeveer 40 
km gereden. Na de korte pauze wordt de 
tocht vervolgd via Boekel, Huize Padua, 
Handel, De Mortel, De Aarlese Heikant, 
Croy, Stiphout via Brandevoort naar 
Mierlo-Hout. 

Deze mooie tocht wordt voorgereden 
door Mario Langewouters. De man 
die al meer dan 60.000 km in ons 
clubverband heeft meegefietst. Het zal 
een garantie zijn om niet te verdwalen 
deze zondag.  De start zal om 08:30 
uur plaatsvinden bij jeugdboerderij 
‘De Houtduif’ aan de Koeveldsestraat 
in Mierlo- Hout. Vooraf is een praatje 
mogelijk onder het genot van koffie en 
kruidkoek, verzorgd door onze chauf-
feur van de volgauto, Frans. Voor club-
informatie kunnen wij u verwijzen naar 
onze website www.tourclub-mier-
lohout.nl. Of neem een kijkje op onze 
Facebookpagina. Indien je als gastrijder 
twijfelt of je de afstand wel aankunt of 

twijfelt over het te presteren niveau, we 
hebben een volgauto met aanhanger 
om deelnemers die het toch te zwaar 
vinden te ondersteunen. Een tourclub 
is geen raceclub of wedstrijdteam. Het 
gaat om het genieten op de fiets in de 
buitenlucht in een gezellig gezelschap. 

Hopende op een goede opkomst, 
tot zondag. 

Tourclub Mierlo-Hout: Tramtocht 78 km

Pasen in de stadstuin
BROUWHUIS Wie zin heeft om iets 
leuks te doen met Pasen, kan bij de 
stadstuin meedoen met paasactivi-
teiten. Op 6 april organiseert Kidsclub 
Lichtwezens verschillende activitei-
ten in de ban van pasen. Je kan dan 
eieren gaan zoeken, een paas-cup-
cake en een voorjaarsbloem maken! 
Iedereen kan meedoen en vooraf 
aanmelden is verplicht. 

Door: Denice Verkooijen 

Op 18 april vind er een paasspeurtocht 
plaats, dat zich aansluit op het verhaal 
van de vorige speurtochten. Op tweede 
paasdag gaat de heks op zoek naar de 
eieren die paashaas heeft verstopt. Ze 
is wakker en struint op de naastgelegen 
akker. De lichtwezens willen de kinde-
ren bedanken voor het redden van de 
vele lichtwezens in het vorig seizoen. 
Ook de warme mutsjes, die gemaakt 
zijn door de kinderen, waren uitkomst 
voor de lichtwezentjes tijdens de koude 
dagen. Nu het lente aan het worden is 
en de nieuwe plantjes en bloemetjes 

weer zichtbaar zijn, zijn de lichtwezen-
tjes opperblij… Nog even en we zijn van 
de heks verlost… Er worden namelijk 
geheime plannetjes verzonnen om dit te 
bereiken… Maar sttttt... dat mag de heks 
niet weten!

Wil jij weten hoe het verhaal verder 

gaat? En wil je meehelpen de lichtwe-
zens te bevrijden? Meld je dan aan voor 
de speurtocht via de site of door contact 
met ons op te nemen.

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond
Stichtingvriendenstadstuin@gmail.com
06 17 43 64 58

F | Nicole van de Rijt
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Welkom is ook echt welkom bij Nei Skoen
MIERLO-HOUT Nei Skoen Helmond is een stigmavrije ontmoetingsplaats waar iedereen welkom 

is. Zij draait op subsidie van de gemeente Helmond die aan Nei Skoen gevraagd heeft zelfhulp 
en ervaringsdeskundigheid een ‘boost’ te geven met extra aandacht voor kwetsbare Helmon-

ders. We spreken dan van ‘herstel’: herstel van een kwaliteit van leven, ook als genezing van een 
aandoening niet mogelijk is.

Door: Dirk den Hollander

Nei Skoen doet dat door in Mierlo-Hout 
een vrijplaats te creëren waar IEDER-
EEN welkom is. En welkom is ook echt 
welkom. Daarbij wordt aan deelnemers 
gevraagd om etiketten (zoals diagnoses) 
letterlijk aan de kapstok te hangen. Het 
enige dat Nei Skoen van iemand hoeft te 
weten, is zijn voornaam.

Eén van de deelnemers is Gert Jan 
Veneman, een man met bijzondere en 
uitgesproken meningen. Zo staat hij bij 
Nei Skoen ook bekend. Bij anderen staat 
hij bekend als complotdenker. Zo ook bij 
programmamaker Filemon Wesselink, 

die een programma heeft dat ‘Filemon 
en de complotten’ heet. Filemon gaat 
een uitziending aan Gert Jan besteden 
en kwam dit op 23 maart filmen.
Dit levert vast prachtige beelden op. Fi-
lemon is een echte doorvrager die niet 
met halve antwoorden genoegen neemt. 
Gert Jan is een echte doordouwer die 
zich niet uit het veld laat slaan. Hij is 
zeker niet alleen complotdenker, je kunt 
hem ook wereldverbeteraar noemen.

Want alles wat hij doet, staat in het te-
ken van het beter maken van de wereld 
waarin we leven. Hij verzet zich tegen 
polarisatie en tweedeling en zoekt naar 
evenwaardigheid in de omgang tussen 

mensen. Hij geeft aan erg geïnspireerd 
te zijn door een herstelondersteunende 
methodiek die Steunend Relationeel 
Handelen heet en mede ontwikkeld is 
door een van de initiatiefnemers van Nei 
Skoen. Bij Nei Skoen vormt zij ook een 
basis voor de omgang met elkaar. 

Omdat etiketten en ellende bij Nei Skoen 
aan de kapstok worden gehangen, is het 
mogelijk dat een andere kant van Gert 
Jan zichtbaar wordt: hij heeft samen 
met zijn zus een zogenaamde ‘Ik-aca-
demie’ opgericht waarin hij workshops 
geeft, onder andere gericht op het ver-
groten van zelfvertrouwen. Eén van zijn 
workshops heeft de prachtige titel ‘schijt 
aan de wereld’. Hij is dus iemand die de 
daad bij het woord voegt. Er wordt een 
deel van de workshop gefilmd ten be-
hoeve van de uitzending die op 25 april 
aanstaande plaatsvindt.

Zichtbaar wordt zo de verschillende 
kanten die iemand heeft: het maakt erg 
uit of je beide kanten wilt zien. Is Gert 
Jan een complotdenker? Of is hij ie-
mand die zich overmatig zorgen maakt 
over hoe het in de wereld gaat? Op 25 
april mag u zelf een mening vormen.

Dirk den Hollander en Gert Jan Veneman | F Nei Skoen

Jubileumconcert Regionaal Projectkoor Vox Humana 
Lambertus Concerten presenteert: 

CENTRUM Op zaterdagavond 2 
april 2022 presenteert het Regi-
onaal Projectkoor ‘Vox Humana’ 
onder leiding van Kees van Houten 
zich weer als vanouds aan het pu-
bliek met het eerste van twee jubi-
leumconcerten. Op het programma 
staat 500 jaar koormuziek, van Tal-
lis en Monteverdi tot Mendelssohn 
en Rutter. Het geheel wordt bege-
leid door vaste pianist Evert Mos-
tert, een symfonisch ensemble en 
een blokfluittrio. Plaats: Het Speel-
huis, Speelhuisplein 2 in Helmond. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6 –€ 
15. Dat is inclusief pauzedrankje 
en programmaboekje. Alle info en 
kaartverkoop via:   www.project-
koorvoxhumana.nl.

Twee jaar eerder legde corona alle vo-
cale activiteiten helemaal stil. Maar 
sinds 13 oktober is Vox Humana weer 
begonnen met repeteren om zich voor 
te bereiden op een groot vocaal jubile-
umfeest: het koor viert zijn koperen jubi-
leum en dirigent Frans van Houten viert 
zelfs zijn (uitgestelde) 50-jarig gouden 
jubileum als koordirigent.

Als afsluiting van het twaalfde koor-
project geeft het koor twee concerten: 
het eerste concert in het kader van de 
Lambertusconcerten in het Speelhuis 
in Helmond op zaterdagavond 2 april 
2022, aanvang 20.00 uur en het tweede 
concert in het Cultuurcentrum Martien 
van Doorne in Deurne op zondagmiddag 
3 april 2022, aanvang 14.00 uur.

Het concertprogramma omvat (vanaf 
1500) vijfhonderd jaar klassieke koor-
muziek. De volgende componisten/
composities komen voorbij: Juan del 
Encina en Thomas Tallis, Claudio Mon-
teverdi (drie delen uit ‘Scherzi Musicali a 
tre voci’), Hans Leo Hassler (Tanzen und 
Springen), Christoph Willibald Gluck (6 
delen uit zijn opera ‘Orfeo ed Euridice’), 
Wolfgang Amadeus Mozart (‘Sancta Ma-
ria’ KV 237), Luigi Cherubini (Requiem 
en Kyrie in c), Romantische koorwerken 
van Franz Schubert (‘An die Musik’), 
Robert Schumann (‘Zigeunerleben’ en 
‘Widmung’) en Felix Mendelssohn (uit 
Psalm 42 ‘Wie der Hirsch schreit’) en 
ten slotte uit de 20e eeuw twee koor-
werken van John Rutter. Alle koorwer-
ken worden op piano begeleid door de 

vaste pianist Evert Mostert en een klein 
symfonisch ensemble bestaande uit 
8 strijkers en 5 houtblazers (concert-
meester Chika Fujie). Ook zal er een 
blokfluittrio meespelen bij de werken uit 

de Renaissance en Barok. Tijdens het 
concert worden beelden geprojecteerd 
onder andere ter illustratie van de uitge-
voerde composities. Een heerlijk avond-
je uit voor de echte koorliefhebber!

Vox Humana | F Lambertus Concerten
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Week van het geld: Bewustwording
kan niet jong genoeg beginnen

B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Veel jongeren krijgen problemen met 
geldzaken. Naarmate jongeren ouder 
worden, komen ze vaker geld te kort. 
37% van de mbo’ers van 18 jaar en ou-
der heeft momenteel een schuld. Eén 
op de vier heeft betalingsachterstanden. 
Dat is veel te veel, maar wel te verklaren. 
Vanaf 18 jaar zijn jongeren verantwoor-
delijk voor hun eigen geldzaken. Ineens 
moet je van álles zelf regelen: een DigiD 
aanvragen, zorgverzekering, toeslagen. 
En je bent verantwoordelijk voor even-
tuele schulden. Behoorlijk ingewikkeld 
als dit allemaal nieuw voor je is.  
Het is belangrijk om te weten hoe kin-
deren en jongeren tegen een onderwerp 
als ‘armoede’ aankijken. En waar zijn ze 
mee geholpen? Daarom ga ik op ver-
schillende manieren met ze in gesprek. 
Praat met jongeren, niet over ze! Binnen 
het project Jeugdvriendelijke Stad heb-
ben we bijvoorbeeld een Jeugdpanel. 
Het thema Armoede staat in de top 5 
van de jeugdagenda, die door meer dan 
2000 Helmondse kinderen en jongeren 
is opgesteld. Ook heb ik vorig jaar op het 
ROC ter Aa dialoogsessies gevoerd met 

jongeren. Zij kwamen met veel goede 
ideeën, zoals het organiseren van spe-
ciale lessen over dit thema met een er-
varingsdeskundige. Om zo het begrip te 
vergroten en de schaamte te verminde-
ren. Of het houden van lessen over het 
regelen van je financiën. Zo halen we bij 
de Helmondse jeugd allerlei input op. En 
gaan we ermee aan de slag!
We sturen bijvoorbeeld verjaardags-
kaarten naar Helmondse jongeren die 
bijna 18 jaar worden. Daarin staan han-
dige informatie en tips voor een vliegen-
de start. Ook is afgelopen oktober het 
lespakket ‘Aan de slag met armoede’ 
verspreid onder alle Helmondse scho-
len. Dit kan gebruikt worden als handvat 
om over armoede en omgaan met geld 
te praten samen met de leerlingen. Zo 
proberen we onze jongeren op verschil-
lende manieren te ondersteunen. 
De Week van het Geld draagt bij aan be-
wustzijn rond dit thema. Ik hoop vooral 
dat jongeren inzien dat ze zich niet hoe-
ven te schamen. Het is belangrijker dat 
ze hulp zoeken als er geldproblemen zijn 
om te voorkomen dat het erger wordt. 

Er zijn in Helmond allerlei organisaties 
die kunnen helpen. Kijk eens op www.
helmond.nl/geld, neem contact op met 
LEVHelmond of kom langs bij het Jon-
geren Inloop Punt (JIP).  

Cathalijne Dortmans
Wethouder Jeugd, Onderwijs 
en Gezondheid

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ probeert ‘de 
Week van het Geld’ kinderen en jongeren voor te bereiden 
op een toekomst waarin ze bewust omgaan met geld. Van 
28 maart tot en met 1 april 2022 wordt in heel Nederland 

stilgestaan bij dit onderwerp, ook in Helmond. 

Rock ’n Rollators
HELMOND In de Jaren ‘60, ‘70 en ‘80 stonden ze wekelijks in een 
bezweet repetitiehok met een gitaar of microfoon in de hand. En mis-
schien waren ze zelfs wel zo dapper dat ze ook wel eens ergens op 
een podium in Helmond of een van de omliggende dorpen stonden. 
Misschien hadden ze zelfs groupies. Toch ligt dat instrument al jaren 
te verstoffen op zolder en rollen kleinkinderen met hun ogen als opa’s 
en oma’s vertellen dat ze vroeger echt wel cool waren.

Maar hoe cool zou het zijn om de liefde voor het spelen weer terug te bren-
gen? Opnieuw oefenen met toonladders en rifjes, de stem opwarmen met 
honing en whisky en het applaus weer te horen!

Muzikanten 65+ gezocht!
Wat gaan we doen? Wij gaan die oude muzikanten werven, bandjes vormen 
of bandjes opnieuw bij elkaar brengen en nummers instuderen. We repeteren 
tweewekelijks en overdag op dinsdagen – in totaal 10 keer -  in de popzaal van 
de Cacaofabriek onder begeleiding van een bandleider van het Kunstkwartier. 
Ouderen die het nodig hebben of leuk vinden kunnen muzikale bijspijkercur-
sussen volgen bij het Kunstkwartier. Een eigen instrument is niet direct nood-
zakelijk. Wij zorgen voor een basis. 

Het einddoel?
Optreden tijdens het slotconcert op 13 november in de Cacaofabriek. En dat 
optreden laten we vastleggen door concertfotografen. Als in meervoud? Ja-
zeker! We gaan de diehard groupies opleiden tot concertfotografen! Helmon-
der en een van de beste concertfotografen van Nederland – Dave van Hout 
– geeft 5 workshops concertfotografie. Het eindconcert op 13 november is 
de eindopdracht voor de fotografiestudenten. En de mooiste foto’s van die 
middag? Die worden geëxposeerd bij de Cacaofabriek!

Wil je meedoen?
Ben je 65 jaar of ouder en wil je samen met anderen muziek maken? Meld je 
aan via annique@cultuur-contact.nl of kijk eerst even op de website voor meer 
informatie: www.cultuur-contact.nl/cultuur-voor-iedereen/rock-n-rollators.

De Kapelwerkgroep van het 
Elkerliek Ziekenhuis is weer actief 

De vieringen zijn weer gestart
Iedere zondag is om 10 uur is er een vie-
ring waarbij u wordt uitgenodigd. Na de 
viering drinken we gezamenlijk ook nog 
een lekker bakje koffie met een koek-
je en kan er een goed gesprek worden 
gevoerd. 

Wij nodigen u en vele andere uit om de 
viering bij te wonen op de zondagen om 
10.00 uur.
Een mooi programma voor de komende 
maanden is gemaakt en vele koren zul-
len aan deze vieringen hun medewer-

king geven.
Het programma is als volgt:
3 april 10.00 uur koor: Samenzang
10 april 10.00 uur koor: Lambardi
15 april (vrijdag) 20.30 uur
koor: Klokkengieters
16 april (paaswake) 20.30 uur
koor: Helmonds Slavisch
17 april (paasdag) 10.00 uur 
koor: Druzhba
24 april 10.00 uur koor: Da Capo
1 mei 10.00 uur koor: 
Dameskoor St. Leonardus
8 mei 10.00 uur koor: Zingiz

15 mei 10.00 uur koor: Cantimond
22 mei 10.00 uur koor: 
Astens Mannenkoor
29 mei 10.00 uur koor: Anke Coolen
Het programma van paaszaterdag en 
de eerste paasdag willen we bij u aan-
bevelen. Op de eerste paasdag zal een 
extra paasviering worden gehouden dat 
geheel in het teken staat van Oekraïne 
en waarbij onze Oekraïense vrienden en 
belangstellenden ook uitgenodigd zijn. 
Deze dienst wordt muzikaal opgeluis-
terd door het Slavisch koor DRUZHBA 
met gezangen uit de Orthodoxe Kerk.

HELMOND Corona heeft de laatste 2 jaar ook de vieringen van de ziekenhuiskapel voor veel 
problemen gezorgd. Door allerlei beperkende maatregelen was het dikwijls niet mogelijk de 

vieringen te kunnen uitvoeren. Gelukkig zijn de maatregelingen versoepeld, waardoor de kapel-
werkgroep weer voortvarend te werk is gegaan.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Fiat 500 C 0.9 TwinAir Lounge Cabriolet 2012
170Dkm, Electrisch cabriodak, Climat 
Airco, Parkeersensoren, Lmv, € 119 p/m 7.450

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic 2018
65Dkm, Navigatie, Parkeercamera, Lane 
assist, Cruise control, BlueTooth, € 329 p/m22.950

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 Vitara 1.6 Exclusive 2015
60Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie, Achteruit-
rijcamera, Dealer onderhouden, € 239 p/m 16.450

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
50Dkm, Fabrieksgarantie, Airco, Bluetooth, 
Hoge instap, Zeer zuinig, € 199 p/m 13.950

Peugeot Partner Tepee 1.6 VTi Outdoor 2010
112Dkm, Airco, Panoramadak, Airco, 
Parkeersensor, € 149 p/m 9.950

Mini 2.0 Cooper S Chili Serious Business 2014
192PK, Automaat, 79Dkm, Navi, Works Sty-
ling, Leder, Panorama schuifdak, € 299 p/m 20.950

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

Kia Rio 1.2i Design Edition 2012
LM Velgen, Airco, Cruise control, 
1e Eigenaar 8.945

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

Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway 2017
54Dkm, Navigatie, Achteruirijcamera, 
Cruise control, € 169 p/m 11.450

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
82Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Full 
LED, Keyless Go, Hoge instap, € 239 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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Benefietconcert van Slavisch Koor Helmond voor de Oekraïne

Na de inleiding van de vice-voorzitter 
waarin het doel en het programma wor-
den toegelicht, valt er in weldadige stilte 
in de kerk. Die stilte krijgt een indringend 
karakter op het moment dat een Oekra-
iens lid van het koor haar aanwezige 
landgenoten, die samen met de gastge-
zinnen in grote getale aanwezig zijn, ook 
welkom heet.
Er volgt een schitterend concert, ook 
omdat de inhoud van de liederen steeds 
wordt toegelicht en er ongewild teksten 
zijn die oorspronkelijk op een totaal 
andere manier bedoeld waren dan het-
geen er nu aan de orde is in de Oekraïne. 
Een sterk gevoel van saamhorigheid in 
de kerk ontstaat en daarin is ook ruim-
te voor het moment dat ook medeleven 
wordt uitgesproken aan mensen uit 

Rusland die hier hun toevluchtsoord 
hebben gezocht; een daarvan is ook lid 
van het koor.
De harmonie en de ingetogenheid waar-
mee het koor de liederen uitvoert, ma-
ken het geheel tot een sereen en mooi 
concert.
Spontaan staan alle bezoekers op wan-
neer het koor het Oekraïense volkslied 
inzet en dat vanwege de impact die het 
heeft nog een keer zingt; daarbij op ac-
cordeon begeleid door de dirigent die de 
hand had in de kracht van het concert.
De financiële opbrengst is 1545,30 
euro; wat het effect is van dit concert is 
niet te omschrijven wat betreft mentale 
opbrengst, maar samen hopen koor en 
aanwezigen dat die ongekend hoog zal 
blijken in de toekomst.

HELMOND Nadat het koor het inzing-moment afsluit, drup-
pelen de eerste bezoekers voor het concert binnen. Wanneer 

om 8 uur het koor in Oekraïense klederdracht de plaats op het 
altaar inneemt, is in de Trudokerk elke plaats bezet.

F | Slavisch Koor Helmond

Afscheid van 22 raadsleden

Door: Henk van Dijk

Ook streefde hij naar een grotere betrok-
kenheid van de inwoners bij de lokale 
politiek en meer zeggenschap voor wijk-
bewoners. Burgemeester Elly Blanksma 
spelde hem de Koninklijke Onderschei-
ding op tijdens een speciale vergadering 
van de gemeenteraad, waarin maar 
liefst 22 raadsleden afscheid namen.
 
Blanksma memoreerde hoe lastig het 
de afgelopen twee jaar was om het 
raadswerk gedurende de coronatijd te 
doen en waardeerde aller inzet enorm. 
Bij de vertrekkende raadsleden zitten er 

een stel met een bak ervaring. Die wer-
den al eerder koninklijk onderscheiden 
zoals onder andere Cor van der Burgt, 
Tiny Kuypers, Michael Rieter, Jan Roefs 
en Berry Smits. Zij, maar ook alle ande-
re raadsleden, kregen een persoonlijk 
afscheidswoordje van Blanksma.

Behalve Sacha van Lierop namen 
maandagavond afscheid: Michael Ak-
kers (VVD), Jacqueline Bach (Bach 
Plus), Henk Bekkers (Lokaal Sterk), Jes-
se Bleekrode (GroenLinks), Jochem van 
den Bogaard (D66), Cor van der Burgt 
(Na 16 jaar VVD, nu Lokaal Sterk), Sedat 
Dere (CDA), Hans van Gemert (SP), Ger 

Klaus (SP), Tiny Kuypers (Lokaal Sterk), 
Tim van de Meulengraaf (GroenLinks), 
Nathalie Peijs (PvdA), Michael Rieter 
(Mì Hellemonders), Jan Roefs (CDA), 
Maarten Selten (D66), Berry Smits 
(Fractie Smits), Ad Spruijt (SP), Sandra 
Stijke-Van den Braken (VVD), Hikmet 
Trerzioglu (SP), M’hamed Yahia (Groen-
Links) en Yalcin Yeyden (CDA).

Er waren tot slot nog enkele afscheidstoe-
spraken. Hiervoor kwamen de heren Jan 
Roefs, Michael Rieter en Sacha van Lierop 
achter het sprekersgestoelte. Zij verhaal-
den nog de nodige anekdotes en gebeurte-
nissen uit hun verleden in de raad.

HELMOND Bij zijn afscheid van de gemeenteraad werd Sacha van Lierop van de fractie plan! 
maandagavond onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lierop was zestien 

jaar raadslid. Zijn fractie kreeg op 16 maart te weinig stemmen bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen en behaalde geen zetel. Sacha van Lierop had verschillende functies binnen de gemeente-

raad en maakte zich sterk voor een toekomstbestendige raad.

22 raadsleden hebben afscheid genomen | F Henk van Dijk

Lezing immuuntherapie 
in De Cirkel 

Internist-hematoloog Jeroen Vincent geeft woensdagavond 13 april een lezing over 
immuuntherapie | F Jan-Willem van den Endena

“Om te beginnen zal ik proberen uit te leggen hoe ons immuunsysteem werkt, 
hoe we daaruit doelen voor behandeling hebben gehaald en hoe we bepaalde 
onderdelen van ons immuunsysteem gebruiken bij allerlei soorten behandelin-
gen”, vertelt Vincent.  

Verder zal de internist-hematoloog met name ingaan op hoe bepaalde behan-
delingen zijn afgeleid vanuit de hematologie. “Het zal daarbij gaan over doelge-
richte therapie door middel van gebruik van antistoffen en de behandeling met 
immuuntherapie die de afweer versterkt tegen kanker.” Ook zal hij stilstaan bij 
de nieuwste ontwikkelingen zoals CAR-T-cellen die in de toekomst veel vaker 
ingezet gaan worden.

HELMOND Internist-hematoloog Jeroen Vincent van het 
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond geeft woensdagavond 

13 april een lezing over immuuntherapie in het regionaal 
inloophuis De Cirkel. De gratis lezing begint om 19.30 uur. 
Het adres van De Cirkel is Evertsenstraat 19 in Helmond.   

hartstichting.nl
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Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 30 maart t/m dinsdag
19 april 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

Dat wordt Dat wordt 
 genieten tijdens  genieten tijdens 
de Paasdagen!de Paasdagen!

worsten, pikant, ragout,
goulash of saucijzen
Mini broodjes
8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,69 - 3,89

2+1
GRATIS

Croissants
om zelf af te bakken
10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,79

3,29

als
lekkerste 
getest!

Smoothiesap met 
vriesvers fruit
1 liter + 4 zakjes fruit - SmoothieShop

Normaal 7,65

5,99

Maak zelf 
een gezonde 

smoothie!

Gerookte 
palingfilet
100 gram - Rijpelaal

Normaal 5,89 8,99

2 stuks
voor

Gepelde 
garnalen
400 gram - Epic

Normaal 8,29 

5,49

Paastaart 
roomijs 

1135 ml - van Gils

Normaal 12,79

IJsgebakjes 
pasen

4 stuks - Van Gils 

Normaal 6,79

4,49

8,99

Mini 
 pizzabodems
10 stuks - Fundo Crust

Normaal 3,89

Boontjes in spek
6 stuks - Sabor&Gusto

Normaal 4,49

2,79

Chocolade, kers, 
 hazelnoot of tiramisu

IJscoupe
2 stuks - Primafrost 

Normaal 3,49

2,49

Worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 6,79

2+1
GRATIS

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 12 april

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

AFWIKKELEN • BAKERMAT • BLIEP • BREIN• FIJNTJES • FLOPPEN 
HALLELUJA • HOOIEN • IZMIR • JUKBEEN • KALIG

KRIMP • LAMEL • MIKKEN • MINSTENS• OPBLAZEN 
ORDER • PLOFFEN • PUBERTEIT • ROEIEN • ROOKMELDER • SLEEPBOOT

STOFDOEK • TORSEN • UILSKUIKEN • VERBOD • VERGROTEN

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

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

Winnaar week 11: E. Bollerman  •  Oplossing: HALFSTOK

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis

Samen met een gezellig team ben jij het eerste aanspreekpunt voor 

onze klanten. Je hebt contact met onze klanten en beantwoordt

alle binnengekomen vragen.

Wij vragen:

- Een gezellige collega die graag in een team werkt.

- Een klantvriendelijke medewerker. We scoren jaarlijks een dikke 8 

   op klanttevredenheid!

Wij bieden:

- Informele- en klantgerichte werkomgeving.

- Aangename werksfeer in een klein, gezellig team met 5 collega’s.

- Contracturen tussen de 24 en 32 uur per week.

Breedband Helmond is een lokale glasvezelaanbieder 

met hoogwaardige glasvezeldiensten.

(Internet, TV en telefonie)

Zijn wij op zoek naar jou? 
Reageren kan via een e-mail naar 
d.balog@breedbandhelmond.nl.

 

  

 

 

 

Werken in 
Helmond?!

Solliciteer op deze 

 

leuke vacature!

Klantenservice medewerker gezocht! 
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Apostelwijk weer
opgeruimd!

MIERLO-HOUT Afgelopen zaterdag heeft een grote groep wijkbewo-
ners zich weer ingezet om het zwerfvuil in de Apostelwijk te ruimen. 
Onder prachtige weersomstandigheden werd wederom een fikse hoop 
zwerfafval bijeen geraapt. Een mooi resultaat, maar eigenlijk een sig-
naal dat men (?) het afval nog steeds achterlaat in de openbare ruimte. 

De slogan ‘gooi afval in de afvalbak!’ zit nog steeds niet ‘tussen de oren’! Jam-
mer maar helaas. Ook mochten de wijkbewoners hun grof vuil/restafval in een 
container storten. Een container die door corporatie woCom vanuit sponsoring 
ter beschikking was gesteld. De 40 m3-container was rond 13.00 uur aardig 
gevuld! De Apostelwijk was weer opgeruimd.

Frustrerend is dan toch om te zien dat na het weekend er weer op diverse 
plaatsen weer afval ligt en Burger King schijnbaar goede zaken heeft gedaan! 
Soms is het vechten tegen de bierkaai! Maar toch, het opruimen is de moeite 
waard, met dank aan de vrijwilligers vanuit de Apostelwijk.

De Apostelwijk is weer ontdaan van zwerfafval | F Berry Smits

Trekking carnavalsloterij Houtse Kluppels 

MIERLO-HOUT Zaterdag 26 maart 2022 is de trekking 
verricht van de carnavalsloterij van 2022 met als exclu-
sieve hoofdprijs een AirFryer XXL.

Uitslag:
1e prijs is gevallen op lotnummer 0731: AirFryer XXL
2e prijs is gevallen op lotnummer 0562: Cadeaubon ter waar-
de van € 50,- euro

3e prijs is gevallen op lotnummer 0102: Cadeaubon ter waarde 
van € 25,- euro

Prijzen kunnen worden afgehaald bij De Kluppelhal. Iedere 
zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. 

Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout. 
Gun uw oud papier, kleding, schoeisel en textiel een tweede leven.

De trekking werd verricht door de heer P. Snijders|  F De Kluppels

Daan Schuurmans is de beste 
brugklas-voorlezer van Helmond-Peel

De kandidaten werden beoordeeld door 
een deskundige jury: Hans van Gennip 
van Boekhandel De Ganzenveer, Saskia 
Kalter van Marketingbureau Afdeling 
Online en Sonja Trapman van Biblio-
theek Helmond-Peel. Alle 3 de kan-
didaten wisten de jury en het publiek 
(vrienden en ouders) te boeien. Er kan 
er maar 1 de winnaar zijn en dat was 
Daan Schuurmans van het Carolus. Hij 
las voor uit ‘Vals Nest’ van Beatrijs Pee-
ters en wist de spanning geweldig op te 
bouwen. Hij stopte op een superspan-
nend moment in het verhaal en eigenlijk 
wilde iedereen dat hij verder las. En dat 
is natuurlijk precies wat je wilt bereiken 
als voorlezer!

Daan is de Brugklas Voorleeskampioen 
2022 van Helmond-Peel. Jaydon en Eli-
ne werden gedeeld 2e. De winnaar van 
deze finale neemt het op 8 april tegen de 
andere regionale  Voorleeskampioenen 
tijdens de provinciale finale in Goirle 
in de strijd om de titel Brugklas Voor-
leeskampioen van Brabant 2022. De 
winnaar hiervan gaat naar de landelijke 
finale op 4 juni in Utrecht.

Read2Me!
Read2Me! wordt mogelijk gemaakt 
vanuit het leesbevorderingsprogramma 
de Bibliotheek op school (Stichting Le-
zen/Koninklijke Bibliotheek). De biblio-
theeksector voert het programma uit. 
Het wordt onder de noemer Kunst van 

Lezen gefinancierd door het ministerie 
van OCW. Kunst van Lezen richt zich op 
de kennismaking met de wereld van het 
boek en de literatuur. Het actieplan be-
dient diverse leeftijdsgroepen; voor de 
doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! één 
van de projecten.

HELMOND Op donderdag 17 maart organiseerde Bibliotheek Helmond-Peel de lokale finale van 
Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het voortgezet onderwijs. Deze finale 

vond plaats in de Bibliotheek Helmond. Met de voorleeswedstrijd Read2Me! willen bibliotheken 
en scholen laten zien dat lezen niet alleen belangrijk, maar ook leuk is. De schoolkampioenen 
Jaydon van Reek van het Alfrinkcollege uit Deurne, Daan Schuurmans van het Carolus Borro-
meus College en Eline Prinsen van het Dr.-Knippenbergcollege uit Helmond streden om de titel 

Brugklas Voorleeskampioen van Helmond-Peel. 

F | Bibliotheek Helmond-Peel 

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

Ammi (anderhalf jaar) heeft een kleur die we schildpad noemen. Wat Ammi 
bijzonder maakt, zijn de goudkleurige vlekjes aan de achterzijde. Apart en 
beeldschoon. Daarnaast is ze ook bijzonder lief en aanhankelijk. Ze vindt het 
heerlijk om aandacht te krijgen en geaaid te worden. Ze komt op schoot, maar 
is zo druk bezig met kopjes geven dat ze vergeet te gaan liggen. Als ze niet 
kroelt, speelt Ammi. Hengeltjes, muisjes, alles heeft haar interesse. Ammi 
heeft een hartruisje, waarvoor ze medicatie krijgt. Uit haar hartecho blijkt dat 
ze hier prima op reageert. Haar medicatie kan nu zelfs gereduceerd worden tot 
een half pilletje per dag. Toediening is supergemakkelijk: doe het pilletje in een 
bolletje mousse of een ander lekkernijtje, dan merkt ze er niks van. Hap, slik, 
weg!  Ammi is zó lief, ze verdient gewoon een thuis. Is er iemand die haar een 
goed verzorgde toekomst wil bieden? Wij zijn ook nog op zoek naar gastgezin-
nen voor kittens.

AMMI
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HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien in 
Soos 40, Azalealaan te Helmond. Met 
een totale prijzenpot van € 1.500,- met 
onder andere een hoofdprijs van € 
400,- en een loterij voor het winnen van 
2 gevulde levensmiddelenmanden en 
gratis kienkaarten. Ook vindt er regelma-
tig een gratis loterij plaats met prachtige 
prijzen. Aanvang is om 19.30 uur en het 
duurt tot 22.00 uur. De zaal is open van-
af 17.45 uur. U komt toch ook!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
zaterdag 2 april van 11.00 tot 14.00 uur 
en op woensdag 13 april van 13.00 tot 
16.00 uur. Locatie: De Torelaer, Gronin-

genhof 4, Helmond. Alle Helmonders, 
jong en oud, zijn welkom. Zie ook www.
facebook.com/RepaircafeRijpelberg.
Brandevoort, Helmond-West en Mier-
lo-Hout Repaircafé KBO – St. Lucia: 
iedereen mag gebruikmaken van deze 
aangeboden faciliteit. 

Er zijn geen verplichtingen aan verbon-
den ongeacht waar u woont of status. U 
bent van harte welkom op donderdag 31 
maart van 13.00 uur tot 16.00 uur of op 
zaterdag 16 april 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, speelgoed, 
naaimachines, gereedschap, kleding(re-
paraties), kinderspeelgoed, slijpen klein 
gereedschap en scharen/messen, fiet-
sen en ander klein materieel.

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 
Antoinette van Dalen haar schilderijen 
van onder andere haar familieportret-
ten. Tijdens openingsuren te bezoeken 
in wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 te Helmond.

MIERLO-HOUT Elke donderdagmid-
dag 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 verplichtingen. 

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.

BINNENSTAD Op zondag 10 april 
aanstaande is er weer een tweede-
hands speelgoed- & kinderkledingbeurs 
in wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 
123 (nabij St. Jozefkerk). 60 kramen 
vol met kinderkleding en speelgoed! De 
beurs is van 11.00 uur tot 15.00 uur en 
de toegang is gratis.
Er is ook geen QR-code nodig. Voor 
meer informatie of het huren van een 
tafel, kunt u contact opnemen met Mi-
randa 06 – 22 90 10 53 of Anita 06 – 
10 13 90 67.

GERWEN Op zondag 3 april vindt er in 
Gemeenschapshuis De Heuvel in Ger-
wen weer een boekenmarkt plaats. Een 
breed scala aan genres wordt u voorge-
schoteld op de ruim gesorteerde tafels. 
Bent u op zoek naar het missende boek 
in uw reeks, of wilt u alvast een vakan-
tieboek inslaan, dit kan op deze knusse 
markt. De markt is open van 10 tot 14 
uur. Natuurlijk kunt u tussendoor genie-
ten van een heerlijk kopje koffie.  De or-
ganisatie is in handen van Drumfanfare 
Jong Leven. Entree is uiteraard gratis. 
Tot ziens op 3 april.

HELMOND TV Shaile viert dit jaar 
haar 100-jarig jubileum en wil dat graag 
vieren met iedereen die zich betrokken 
voelt bij de club.

HELMOND-OOST Vrijdag 8 april gaan 
we weer beginnen met de kienavond in 
wijkhuis de Lier. Het kienen begint om 
19.30 uur voor iedereen boven de 16 jaar. 
Er zijn weer mooie prijzen ingekocht, ver-
der zijn er koffiepakketjes en een was-
middelronde. De zaal is geopend vanaf 
19.00 uur. U bent van harte welkom.

GGD is gestart met groepsvaccinaties
Rijksvaccinatieprogramma jeugd 

Ook jongens krijgen nu uitnodiging voor HPV-prik

HPV-prik voor jongens en 
meisjes vanaf 10 jaar
Na meisjes krijgen nu ook jongens de kans 
zich te beschermen tegen HPV-kanker. Het 
rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid 
na toenemend inzicht in de vormen van 
kanker die door het humaan papilloma-
virus (HPV) kunnen worden veroorzaakt. 
Omdat het vaccin het beste werkt voordat 
iemand in aanraking komt met het virus, 
gaat de vaccinatieleeftijd omlaag van der-
tien naar tien jaar. De kans is groot dat een 
kind dan nog niet besmet is. 

Wat is HPV?
HPV is een virus; het humaan papilloma-
virus. Van dat virus merk je meestal niks, 

maar het is wel heel besmettelijk. Als je 
HPV hebt, kun je gemakkelijk zonder dat 
je het weet iemand anders besmetten. 
Baarmoederhalskanker is de bekendste 
kanker door HPV. Maar een HPV-infectie 
kan daarnaast ook leiden tot kanker aan 
de mond- en keelholte, penis, anus, vagi-
na en schaamlippen. Het HPV-vaccin be-
schermt zo tegen zes soorten HPV-kan-
ker. 

Rijksvaccinatieprogramma  
Het Rijksvaccinatieprogramma be-
schermt alle kinderen in Nederland tegen 
12 ernstige infectieziekten. Naast de HPV-
prik voor 10-jarigen ontvangen ook jon-
gens en meisjes van 9 jaar een uitnodiging 

voor de BMR/DTP-prikken. Jongeren van 
14 jaar worden uitgenodigd voor een vac-
cinatie tegen meningokokkenziekte (Men 
ACWY). 

RIVM nodigt uit, GGD prikt
De prikken worden gezet op meerdere 
locaties in de regio. Jongens en meisjes 
die aan de beurt zijn, krijgen ongeveer 2 
weken van tevoren vanzelf een persoon-
lijke uitnodiging van het RIVM. In deze 
uitnodiging staat waar en wanneer je ver-
wacht wordt voor de prik. Alle informatie 
over het RVP lees je op www.rvp.nl. In-
formatie over de GGD-groepsvaccinaties 
dit voorjaar lees je op www.ggdbzo.nl/
groepsvaccinaties-rvp.

REGIO Afgelopen week is GGD Brabant-Zuidoost weer gestart met de vaccinaties volgens het 
Rijksvaccinatieprogramma. Jongens en meisjes vanaf 9 jaar ontvangen een uitnodiging van het 
RIVM voor hun vaccinaties BMR-DTP, HPV en Meningokokken ACWY. Vanaf dit jaar ontvangen 
ook jongens een uitnodiging voor de HPV-prik. De GGD Brabant-Zuidoost voert de vaccinaties 

uit op verschillende locaties in de hele regio. 

SP: Creatief zijn met
plaatstekort voor bomen

Zelf draagt ze daarvoor een mogelijke 
plek aan. Te weten de driehoek Rij-
pelbaan, Sjef de Kimpepad en Rijpel-
bergseweg. Daar wordt al jarenlang 
maïs en zelfs al enkele keren touw-
hennep ingezaaid. 
De SP denkt dat daar een flink tiny 
forest kan worden aangelegd met 
onder de hoogspanningsleiding een 

stuk kruidig grasland en in de over-
gang naar de bomen inheemse strui-
ken. 

De SP vraagt daarbij specifiek naar 
het aanplanten van inlands plantma-
teriaal voor zowel bomen, struiken en 
grasland. Dit ter bevordering van de 
biodiversiteit.

HELMOND De SP denkt dat er creatief moet worden 
omgegaan met het mogelijke plaatstekort voor het planten 
van miljoenen bomen. Ze vraagt B en W van Helmond om 
te zoeken naar plaatsen voor bijvoorbeeld de aanleg van 
tiny forests op plaatsen die anderszins niet of nauwelijks 

te gebruiken zijn voor een andere invulling.

Een mogelijke plaats voor het tiny forest | F SP Helmond
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Rondleidingen op 
Landgoed en 

Natuurbegraafplaats 
Weverslo 

De georganiseerde rondleidingen
gaan weer van start 

Met de beëindiging van de maatregelen rondom corona, zijn we blij 
dat we onze rondleidingen weer kunnen gaan starten. 

Georganiseerde rondleiding
Samen wandelen we over het Landgoed en de Natuurbegraafplaats en ge-
nieten we van de rust en van de natuur. Tussendoor vertellen we u meer 
over het gebied, het begraven in de natuur en de mogelijkheden op Weverslo. 

De natuur op en rondom Weverslo is gevarieerd, er is een grote variatie aan 
bodemgroeiers, boom- en struiksoorten. Ook is het bosgebied van Weverslo 
een broed- en schuilplaats voor verschillende dieren en vogels. Daarnaast zijn 
het de kleinschaligheid en intimiteit wat de Natuurbegraafplaats zo bijzonder 
maakt.  De rondleiding start bij het Boshuis van de Natuurbegraafplaats. De 
route gaat zowel over het Landgoed als over de Natuurbegraafplaats en gaat 
grotendeels over de bospaden. Deze wandeling duurt ongeveer een uur. 

De eestvolgende rondleidingen staan gepland op:
Zondag 3 april - 11.00 uur
Woensdag 20 april – 13.30 uur
Zondag 1 mei – 11.00 uur
Woensdag 18 mei – 13.30 uur
Maandag 6 juni – 13.30 uur
Woensdag 15 juni – 13.30 uur

Aanmelden voor deze rondleiding kan via: 
www.weverslo.nl/rondleidingen/georganiseerde-rondleiding.

Groepsrondleidingen
We verzorgen ook rondleidingen voor uw vereniging, groep of stichting. We 
kunnen voor deze rondleiding een programma op maat maken, waardoor 
deze zo goed mogelijk aansluit bij uw vraag. De focus kan liggen op natuur-
begraven, groene uitvaarten of cultuur. Informeer gerust bij ons naar de mo-
gelijkheden, dat kan via natuur@weverslo.nl.

Vrij wandelen
Uiteraard bent u van harte welkom om zelf de Natuurbegraafplaats te ont-
dekken en de sfeer te ervaren. Deze is vrij toegankelijk tussen zonsopkomst 
en zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op www.weverslo.nl,  
Facebook en Instagram.

F | Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo

Marjelein Verhoeven – van der Staak
12,5 jaar pastoraal werker 
Geachte genodigde,
Op vrijdag 1 april is het 12,5 jaar geleden dat Marjelein 
Verhoeven haar zending als pastoraal werker heeft ont-
vangen. Als parochiebestuur willen we deze bijzondere 
gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Wij nodigen u van harte uit voor de feestelijke eucharistieviering 
op zondag 3 april 2022 en het aansluitende informele samen-
zijn onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers.

De viering zal gehouden worden om 11.15 uur in de St. Trudo-
kerk in Stiphout (Dorpsstraat 34, Helmond). Het aansluitende 
informele samenzijn zal plaatsvinden zalencentrum De Smed 
in Stiphout (Dorpsstraat 40, Helmond) en zal tot uiterlijk 15.00 
uur duren. Wij stellen uw komst zeer op prijs en we hopen dat 
we Marjelein met elkaar op 3 april een onvergetelijke dag be-
zorgen.  Mocht u Marjelein een cadeau willen geven, dan liever 
geen wijn of bloemen. Cadeautip: 

Met vriendelijke groet,
Het parochiebestuur
Parochie H. Damiaan de Veuster

DAMIAANPAROCHIE HELMOND

De Vrolijke Noten kunnen
toch weer gaan optreden

Door: Henk van Dijk 

HELMOND-OOST De afgelopen 2 
jaar zijn onze mannen- en vrouwen-
koren stilgelegd door de corona-epi-
demie. Geen optredens konden 
worden verzorgd, maar erger nog 
ook repetities konden niet plaats-
vinden door allerlei regels die ver-
bonden waren aan corona. In deze 
periode hebben de oprichters van 
de Tierelieren, Coby en Wim, aange-
geven aan de leden dat ze er vele na 
zangjaren mee zouden gaan stop-
pen door de blijvende coronatijd. 

De Vrolijke Noten
Dit was natuurlijk een tegenvaller voor 

al die zingende dames. Goede raad was 
duur in deze plotselinge ontstane situa-
tie. Na korte tijd zijn er toch een aantal 
oude leden geweest die de koppen bij-
een gestoken hebben en tot een hero-
prichting hebben besloten. Natuurlijk 
wilden de dames allemaal weer komen 
zingen. 

Het nieuwe bestuur had ook maar me-
teen een nieuwe koornaam bedacht en 
dat is geworden: de Vrolijke Noten. 

Corona-lockdown
Ze wilden natuurlijk allemaal weer snel 
en goed repeteren, maar dat ging er 
door allerlei coronabeperkingen niet van 
komen. Uiteindelijk kwam er ook aan 

slechte tijden een einde en kon er volop 
gerepeteerd worden. Alles heeft er in 
geresulteerd dat er nu weer het eerste 
optreden in Wijkhuis De Lier van de Vro-
lijke Noten kon plaatsvinden. De eerste 
gasten werden nu de leden van de be-
jaardenvereniging de Goede Herder. 

Het is een hele mooie muzikale mid-
dag geworden, met een grote variatie 
in de gezongen liederen. Geleidelijk aan 
kwam er vanuit de zaal het meezingen 
op gang, een teken dat het allemaal wel 
gezellig gevonden werd. Hopelijk komt 
er voor dit nieuwe koor, een hoort zegt 
het voort en komen er voor hen nieuwe 
verzoeken voor optredens binnen, zodat 
ze zich overal weer kunnen laten horen.
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Wat wankel ter been maar o zo standvastig, ging
zonder kniezen of zeuren tevreden van ons heen

Berry Zerstegen
echtgenoot van

Tonny Zerstegen-Timmers

* 4 mei 1946                                     † 28 maart 2022

Tonny Zerstegen-Timmers

Familie Zerstegen

Familie Timmers

Correspondentieadres
Familie Zerstegen
Nassaustraat 30
5707 HM Helmond

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 2 april
om 15.30 uur in crematorium Berkendonk aan de
Meanderlaan 1 in Helmond.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te 
nemen op vrijdag 1 april tussen 18.30 en 19.00 uur 
in rouwcentrum Spierings aan de Postelstraat 31 in
Helmond.

spierings.com/condoleance

De 40-dagen-tijd is begonnen. Dat betekent 
dat wij ons voorbereiden op het paasfeest. 
De zondag voor Pasen, is het Palmpasen. In 
de kerk vieren we dat op die dag, Jezus als 
koning naar de belangrijke stad Jeruzalem 
kwam. Niet als andere koningen, met een 
dure koets of hoog op een paard. Jezus kwam 
als eenvoudige man en reed op een ezel. Toen 
begroetten de mensen Jezus met takken en 
legden zij kleden op de grond. 

Nu maken wij van Palmpasen een welkomstfeest 
met palmpasenstokken. Vorig jaar hebben we sa-
men met de Damiaanparochie een unieke, digita-
le optocht gemaakt. Het kon en mocht toen niet 

anders door de coronamaatregelen. Maar dit jaar 
mogen we weer bij elkaar komen!

De houten kruizen versieren wij daarom samen 
tijdens de kerkdienst van 10 april aanstaande. Als 
ze allemaal versierd zijn, laten wij ze zien in de kerk 
en vertellen we wat we eraan hebben gehangen en 
wat het betekent. Kom jij ook op 10 april om 10:00 
uur naar de Bethlehemkerk aan de Sperwerstraat 
2 in Helmond?

Om verspilling te voorkomen, maar wel genoeg ma-
teriaal voor iedereen te hebben, vragen we of je je 
wilt aanmelden voor 5 april, door een mailtje te stu-
ren naar marionvanhoofapperlo@gmail.com.

Palmpasen in de
Bethlehemkerk!

hartstichting.nl
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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.

Zaterdag 02 en zondag 03 april: 5e zondag in de veertigdagentijd C 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cambocantorij Someren  
en met kinderkerk Intenties: Jo van Duijnhoven vanwege verjaardag
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en met kinderkerk
Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Jozef van Vijf-
eijken 1e jgd, Wilma van den Berg-Snijders
11.15 uur Trudokerk Koperen ambtsjubileum M. Verhoeven mmv les Femmes
Intenties: Frits Wijn en Mia ten Hengel waar we in de afgelopen week afscheid van heb-
ben genomen; Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Marc 
van der Meulen; Graard en Drika Donkers – van Heeswijk;Jan en Martina van der 
Staak – van den Aker; Matthijs Hovelynck; Harrie van Hamond; Maria Rutten 
 
Donderdag 7 april: H. Johannes de La Salle 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
 
Zaterdag 09 en zondag 10 april: PALMZONDAG
17.00 uur Helmond-West: pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters
19.00 uu Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
Intenties: Joseph Kemper 1e sterfdag; familie van Oorschot-Jans-
sen vw verjaardag moeder; Antoon van der Linden
09.30 uur Trudokerk Palmpasenviering voor de allerkleinsten (0-6 jaar)
10.00 uur Luciakerk pastorale team en Gilde st. Antonius Abt. GEZINSVIERING 
Intenties: Bert en Cyril van Boxmeer-Verhagen vw verjaardag; Sjan Merkx vw verjaardag
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Ciska de Kok en haar overleden ouders en verde-
re familieleden; Louis en Riek Maas-Welten
12.30 uur Trudoker doopzondag diaken Martina 

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 3 april is er weer een eredienst waarbij de Bijbel open gaat en het levende en levensverande-
rende evangelie van Jezus Christus centraal staat. Komende zondag spreekt Michel van Rossum. U 
bent weer van harte welkom. Aanvang 10 uur.

Tiener- en kinderdienst
Volgende week zondag 10 april is er weer 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 5 april is er Bijbelstudie over ´het koninkrijk van God´ via Zoom verzorgd door 
Gerrit Houtman.

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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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in 
XS-S-M-L-XL-XXL Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar 

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

Logo in FC:

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

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl
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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). 

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.

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

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

tel. 0492-510855 
 www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G GRATIS OPHALEN van oud ijzer, 
metalen en electronica. 06-13362457.

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

CURSUS
CURSUS AQUARELLEREN 

voor beginners op dinsdagmiddag. Info 
0492-525451 www.atelier-overhorst.nlWONINGONTRUIMINGEN 

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

Lenie Klaasen 
06-52716622
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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

BATAVUS 
DINSDAG 
E-GO SPORT

vanaf

MET DE

2649.-

DE LENTE
TEGEMOET 
RIJDEN

In dames en heren 
model leverbaar. 
Sportieve e-bike met 
derailleurversnelling- 
en, krachtige Bosch 
Performance motor 
en standaard 
300wh accu.

Nu tot en met 
9 april leverbaar 
voor oude prijs:

Meerprijs 400wh accu 
is 150.- en 500wh accu 
meerprijs 350.-.

NU 20% KORTING 
OP EEN 
SLOT 
NAAR 
KEUZE

geldig t/m 
9 april
2022


