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Op alle BINNEN- & BUITENPOTTERIE
                          (aardewerk & kunststof) 

50%  KORTING

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond
06-51141395

Paas-lente actie 
Winkelcentrum De Bus3. Training Koorzang 

Lambardi6. Les in verkeers-
veiligheid15. WAH?! 

Is dit cultuur?18.

glasvezelhelmond.nl

Mijlpaal bereikt: de laatste buurten 
van de binnenstad krijgen glasvezel. 

Lees verder in deze krant!
Glasvezel 
voor 
iedereen

Helmondse jongeren 
winnen debatwedstrijd

Het team uit Helmond won de gouden beker. | F Alain Dikken.

HELMOND Vrijdag 1 april vond op het provinciehuis in Den 
Bosch de voorronde van de debatwedstrijd Op Weg Naar 

Het Lagerhuis, gekoppeld aan het televisieprogramma van 
BNNVara plaats. 18 middelbare scholen uit Noord-Brabant 

stuurden een team naar de provinciale ronde, waar het 
Helmondse Dr.Knippenbergcollege van won en met een 

gouden beker naar huis ging. Leerlingen Sarah Broekmeulen 
(17) en Ruud Beks (18) deden eraan mee.

Door: Floortje Jansen 

Verschillende aspecten
Geheel zonder grappen werd de wed-
strijd niet gewonnen. Bij ‘Het Lagerhuis’ 
wordt namelijk gelet op verschillende 
aspecten van een debat, waarbij humor 
ook van groot belang is. “Deze zeven 
punten vormen het beoordelingssys-
teem. Zo is er in een ronde een speech, 
genaamd de V-Rede, of een 1-op-1 de-
bat”, vertelt Sarah. “Bij deze laatste ron-

de neemt één debater het op tegen een 
tegenstander van een andere school. De 
winnaar van één van deze twee onder-
delen verdient een punt voor het team.” 
Verder is er in iedere ronde een vaste 
rollendebat, waarbij het hele team sa-
men achter één standpunt staat en een 
zogeheten ‘360 gradendebat’, waarbij 
men halverwege wisselt van kant. De 
voorstanders worden de tegenstanders 
en vice versa. 
Lees verder op pagina 3.
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Struikmargriet
Deze bloeit de hele zomer. 
In 18cm-pot. 
8.99

4.99

Campanula Addenda
Of klokjesbloem, is een vaste plant. 
In 15cm-pot. 5.99

4.49

Vlinder lavendel
Of Lavandula stoechas heeft vlin-
derachtige bloemen en geurend 
blad. In 14cm-pot.
3.993.99

2.79

Phlox
De Phlox is een winterharde 
bodembedekker en heeft 
een rijke bloei in de zomer. In 
diverse kleuren, in 17cm-pot. 
2.49 p.st.
diverse kleuren, in 17cm-pot. 
2.492.49 p.st.

1.79

Scabiosa Butterfly 
Of Duifkruid is een vaste 
plant en heeft een prachtige 
roze of blauwe bloei in het 
voorjaar en de zomer.In 
13cm-pot. 2.99

1.99

Dianthus pink kisses
In 12 cm-pot. 2.99

1.991.99

Lewisia
In 12cm-pot. 2.49

1.79

Agapantus
Of Afrikaanse lelie is een 
kuipplant met blauwe 
bloemen. In 17cm-pot. Excl 
mand. 14.99

kuipplant met blauwe 
bloemen. In 17cm-pot. Excl 
mand. 14.9914.99

9.99

Vier de lente, 
zet jouw tuin 
in het zonnetje

Elke zondag open!

Helmond Akkerweg 70 
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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. Van 2015 t/m 2018 heeft Asperges op de 
Velden plaats gevonden bij de Raaijmakers Hoeve in 
Nuenen. In 2019 is het pop-up restaurant verhuisd naar 
Veldhoven.

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. 

20 MEI T/M 6 JUNI

SCAN DE CODE

RESERVEER NU!

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

WIJ ZIJN VERHUISD VAN NUENEN NAAR VELDHOVEN!
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Plameco Van Osch

Vervolg van pagina 1.

Onzekerheden nemen af
Sinds de derde klas zit Sarah bij de debatclub, 
geïnspireerd door onder andere haar oudere zus. 
“Thuis ging ik discussies al niet uit de weg. Maar bij 
het vak Nederlands vond ik het onderdeel debatte-
ren altijd saai”, vertelt ze. De onderwerpen die aan 
bod kwamen bij geschiedenis en maatschappijleer 
interesseerden haar veel meer. Gelukkig voor haar 
gingen de stellingen bij de debatclub daar meer op 
in. “Het bleek vooral heel leuk en gezellig te zijn!” Bij 
de wedstrijd van dat jaar mocht ze mee als ‘junior 
debater’, zodat ze de drempel van zelf opstaan nog 
niet over hoefde. Ze mocht meedoen in het reser-
veteam. “Samen bleek de tegenstander ineens niet 
zo intimiderend te zijn als ik dacht. Na die dag na-
men mijn onzekerheden af.”

Voor de lol
Medeleerling Ruud Beks zit er pas twee jaar bij en 
had de wedstrijd dus nog niet eerder meegemaakt. 
Anders dan Sarah ging hij bij de debatclub omdat 
hij beter wilde worden in spreken in het openbaar. 
“Het is belangrijk om je mening goed te kunnen ui-
ten in deze wereld. Dat leer je door te debatteren in 
een groep als deze.” De debatclub bestaat dit jaar 
uit zo’n vijfentwintig leerlingen, die iedere dinsdag-
middag een ‘flexles’ volgen. Vorige jaren werkte de 
school nog niet met dat systeem, waardoor het een 
vrijwillig buitenschools uurtje was. “Het voelt nog 
steeds zo. Iedereen zit daar echt voor de lol”, vinden 
Ruud en Sarah. 

Eerste wedstrijd
Ook de docenten die de groep begeleiden halen er 
veel plezier uit. Zo is één van hen oud-leerlinge, die 
een aantal jaar geleden zelf nog meedeed aan de 
wedstrijden. “Zij zijn dan ook echt heel blij en trots 
dat we de provinciale wedstrijd hebben gewonnen”, 
vertelt Sarah. Zelf is ze dan ook enigszins verbaasd 
dat de groep zo ver gekomen is. Na twee jaar zo 
goed als stil te hebben gelegen heeft een groot deel 
namelijk, net als Ruud, nooit een wedstrijd meege-
maakt. “Driekwart van ons was nog nooit mee naar 
Den Bosch geweest.” Zo ook vwo-leerling Jason 
Bechtold, die bij de eerste landelijke ronde in Hil-
versum invalt voor een andere leerling. “Debatteren 

op zo’n hoog niveau vind ik echt bijzonder”, vertelt 
hij. De school is dan ook niet eerder verder geko-
men dan de provinciale wedstrijden.

Leerzaam
“De voorbereiding viel mee”, vertelt Ruud. “En het 
was het sowieso waard.” Direct na zijn schoolexa-
mens zat hij wel goed in de flow en maakte hij van 
alle argumenten een samenvatting, waar de groep 
flink gebruik van kon maken. “Zodra de stellingen 
bekend zijn, verdelen we ze onder. Iedereen be-
denkt argumenten die we vervolgens samen oe-
fenen.” De onderwerpen zijn divers. Er zitten dan 
ook weleens stellingen tussen waar de leerlingen 
weinig kennis over hebben. Door zich in te lezen en 
meer informatie op te zoeken komen ze tot stof om 
een mening te kunnen vormen. “Daar leer je heel 
veel van.” Zelf heeft Ruud het niet per se nodig voor 
zijn vervolgopleiding. “Maar je bent in het algemeen 
beter ontwikkeld als je aan vaardigheden als deze 
werkt.” Daar is Jason het mee eens. “Ik heb hier 
het gevoel dat ik hier echt de ruimte heb om mijn 
kwaliteiten te laten zien en te ontwikkelen.”

Samenwerken
“Of je nou geselecteerd wordt of niet, iedereen leeft 
mee met de groep die gaat”, vertelt Sarah. “Ieder-
een wil namelijk dat we zover mogelijk komen.” 
Het gaat natuurlijk niet om het winnen, maar ‘dat 
is wel heel leuk’. “Ik had geen verwachtingen”, zegt 
Ruud. “Maar we hebben het goed gespeeld.” Dat 
kun je wel stellen, want het team mocht door naar 
de finale. “Dan moet je je echt gaan bewijzen”, zegt 
Sarah. “Ineens mag je in de Statenzaal met een mi-
crofoon die je doorgeeft en zit er publiek bij.” Vijf 
minuten van tevoren hoort het team welke kant 
ze moeten verdedigen, de voor- of de tegenpartij. 
Daarna krijgen ze ook even voorbereidingstijd. “Als 
een stel gekken roepen we dan door elkaar: ‘Let 
hierop! Zeg jij dit, dan kan hij daarop reageren!’ Dat 
is heel stressvol, maar ook echt grappig.”
Voor Ruud is het zijn laatste jaar om mee te kunnen 
doen aan de wedstrijd, omdat hij in zijn eindexa-
menjaar zit. Daarom is nu alle hoop gevestigd op 
de volgende ronde, de kwartfinale in Hilversum.  
Zijn schoolexamens zijn inmiddels gelukkig achter 
de rug. “Maar ik zou er zeker voor blijven zitten”, 
lacht hij.

Floortje Jansen, de schrijfster van dit artikel, zat ook in het team. | F Alain Dikken.

Kinderen van de Bundertjes versieren een paasmand. | F Winkelcentrum De Bus.

De ondernemers gaan 10 boodschappenpak-
ketten weggeven aan mensen die echt voor 
anderen hebben klaargestaan en die nu zelf een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen 
mogen iemand opgeven via een wenskaart-
je en geven ook de reden op waarom juist die 
persoon een bedank-pakket zou moeten ont-
vangen. In de winkels worden de wenskaartjes 
uitgereikt. Er zal een brievenbus staan om deze 
wenskaartjes in te doen in de weken voor Pa-
sen. Om de actie meer te laten leven, zullen we 
een aantal wenskaartjes ophangen in een grote 
paastak op het plein in ons winkelcentrum. Op 
zaterdag 16 april reiken we de boodschappen-
pakketten uit.
 
Hoe zien die pakketten eruit? Wie kunnen de 
pakketten er nou vrolijker uit laten zien dan 
kinderen? We gaan de samenwerking aan met 

4 basisscholen: De Rank, De Bundertjes, De 
Toermalijn en Kindcentrum Mozaïek. Zij krijgen 
de blanco dozen die ze geheel naar eigen inzicht 
mogen versieren en decoreren. Daarnaast mo-
gen de scholen ook ieder 1 persoon aanwijzen 
die altijd veel voor hen doet en altijd voor ieder-
een klaar staat, bijvoorbeeld de onmisbare con-
ciërge, een vrijwillige ouder of iemand anders 
die ze zelf in het zonnetje willen zetten.

Nadat we de gedecoreerde dozen hebben terug 
ontvangen van de scholen, zullen de onderne-
mers ze gaan vullen. Elke doos zal goed gevuld 
zijn, ongeveer ter waarde van € 100,-. Daar-
naast krijgen de scholen kaartjes waarmee de 
kinderen op zaterdag 16 april in het winkelcen-
trum letters kunnen gaan zoeken die een woord 
vormen. Elk deelnemend kind ontvangt van de 
paashaas iets lekkers.

Paas-lente actie Winkelcentrum De Bus

HELMOND-NOORD Na een lange en ellendige coronatijd met vele beper-
kingen, vinden de ondernemers van Winkelcentrum De Bus het tijd om 

juist die mensen in het zonnetje te zetten die voor anderen de coronaperi-
ode draaglijker hebben gemaakt. Welk moment is daar geschikter voor dan 

het vrolijk paasfeest, het feest in het vroege voorjaar waarin we de (we-
der-)geboorte vieren. We kunnen namelijk weer nieuwe dingen gaan doen, 

maar laten we daarbij nog wel even stilstaan bij alle hulp die we gehad 
hebben in het recente verleden.

www.helmondnu.nl
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Ook de binnenstad van Helmond 
krijgt glasvezel
25% van de bewoners heeft aangegeven een glasvezelaansluiting van Glasvezel 
Helmond te willen. Daarom gaan we nu ook in de Annawijk, Suytkade, 
Stationsgebied en het Centrum een glasvezelnetwerk van Glasvezel Helmond 
aanleggen. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt: álle woonwijken in 
Helmond hebben straks toegang tot glasvezel. 

Het netwerk van Glasvezel Helmond is er voor iedereen
Of u nu in een huurhuis of in een koopwoning woont, appartement of 
vrijstaande woning, nieuwbouw of jaren ’30 huis: voor elke woning is een 
glasvezelaansluiting beschikbaar. Glasvezel levert alles wat nodig is voor het 
toenemende dataverbruik, zoals onbeperkt streamen en gamen, thuiswerken en 
het gebruik van slimme apparaten in uw huis. 

Het netwerk wordt de komende jaren uitgebreid met meer providers en diensten
Samen met Helmondse maatschappelijke organisaties werkt de gemeente 
aan digitale ontwikkelingen die goed zijn voor de Helmonders. Denk aan 
mantelzorgdienst Leefsamen of verkeerslichten die altijd groen licht geven als er 
een ambulance met zwaailicht aankomt. 

Tot begin 2023 wordt het glasvezelnetwerk in de binnenstad fase voor fase 
aangelegd 
Daarna volgen nog de woningen in Industriegebied-Zuid, de laatste woningen in 
het buitengebied en de woningen in Brainport Smart district. De inwoners van 
deze gebieden worden door Glasvezel Helmond persoonlijk benaderd voor een 
glasvezelaansluiting. Voor meer informatie kijk op www.helmond.nl/glasvezel. 

Verdachte situatie? Meld het! 
Steeds meer mensen doen mee in de strijd tegen criminaliteit

Een groot gevaar voor de samenleving is de vermenging van onder- en 
bovenwereld. Het gaat hierbij om illegale activiteiten die bijna niet uit te 
voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld 
zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in hennepkwekerijen en drugslabs in wijken en buurten of het 
buitengebied. Dit noemen we ondermijning. De aanpak van ondermijning is 
niet iets van de overheid alleen, de ogen en oren van inwoners zijn hard nodig. 
Daarom roept de gemeente inwoners op om te melden als u een verdachte 
situatie ziet. Samen zorgen we voor een veilige buurt!

Meld zaken die niet pluis zijn
De gemeente en politie roepen inwoners op om melding te maken van zaken die 
‘niet pluis’ zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om dure auto’s die opvallend voorbij 
rijden in de straat, busjes die ’s nachts af- en aanrijden bij bedrijfspanden of 
woningen waar veel camera’s hangen. 

Hoe kan ik een melding maken? 
U kunt makkelijk online een melding maken via www.politie.nl of door te bellen 
met 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem online via 
www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen naar 0800-7000. 
Meldingen zijn vaak het begin van een onderzoek dat leidt tot de ontdekking 
van bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij. Onderneem nooit zelf actie 
wanneer u een lab of kwekerij vindt, maar maak daar een melding van! 

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

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag
Goede vrijdag (15 april) en Tweede Paasdag (maandag 18 april) zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze 
twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 19 april. Die 
dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op 
afspraak. Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Goede vrijdag wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede 
Paasdag (18 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat uw 
huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de 
ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de afvalapp ook als app downloaden 
voor op uw smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
•  Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden van 13.00 tot 
 17.00 uur 
•  Eerste en Tweede Paasdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 

Aanvullende steun voor de Helmondse 
cultuursector
De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van 
de coronacrisis. Ook in 2021 golden er voor veel culturele organisaties diverse 
beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Organisaties liepen daardoor 
inkomsten mis, terwijl betalingsverplichtingen aanhielden. Om de cultuursector 
(deels) te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen in het jaar 2021, 
biedt de gemeente Helmond steunmaatregelen aan voor zowel lokale culturele 
instellingen als lokale culturele ondernemingen. 

1. Een compensatiefonds coronacrisis voor lokale culturele ondernemingen 
Het compensatiefonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van 
exploitatiekosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming 
gedurende de coronacrisis in 2021. Het voorziet in het compenseren van 
noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken 
ondanks de crisis (bijv. verzekeringen) of juist vanwege de crisis (bijv. 
kuchschermen), terwijl er tegelijkertijd sprake was van minstens 30% minder 
inkomsten. De regeling staat open tot en met 1 juni a.s. en aanvragen worden op 
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Meer informatie over het 
compensatiefonds is te vinden op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. 

2. Een steunfonds coronacrisis voor lokale culturele instellingen
Het steunfonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van de in 
2021 gerealiseerde exploitatietekorten. Voor instellingen die minstens 
30% inkomstenverlies leden, vergoedt de gemeente 50% van het ontstane 
exploitatietekort over 2021. De regeling staat open tot en met 1 juni a.s. en 
aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 
Meer informatie over het steunfonds is te vinden op 
www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Aankomend weekend werkzaamheden 
aan N270 tussen Helmond en Venray 
De provincie wil graag de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de 
N270 verbeteren. Daarom voert de provincie aankomend weekend (van vrijdag 
8 april 19.00 uur tot maandag 11 april 05.00 uur) wegwerkzaamheden uit aan 
deze weg. De N270 van/naar Deurne is afgesloten vanaf de Raktseweg. 
Het verkeer wordt tijdens die periode omgeleid via Bakel. Op www.brabant.nl 
vindt u meer informatie over de wegwerkzaamheden aan de N270. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 19 april, 3 mei en 17 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.

Bekendmakingen

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

de Groene Loper, Zoete Kers,  24-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6237767

kavel K42 

Liverdonk, kavel L73 28-03-2022 oprichten woning 6440413

Liverdonk (Abendonk), 26-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6318361

Kavel L91 

Altenahof 24 15-03-2022 gevel en kozijn wijziging 6817835

Grasbeemd 1 25-03-2022 plaatsen poort 6845873

Huiskensstraat 2 28-03-2022 vervangen handelsreclame 6856389

Jadestraat 15 27-03-2022 vervangen bestaande erfafscheiding. 6852697

Engelbrechthoek 24 26-03-2022 kapschuur in achtertuin plaatsen  6852315

Heibloemweg, 25-03-2022 nieuwbouw bedrijfspand pro-seating 6849921

kadastraal Z 863 

Twentehof 32 29-03-2022 vergroten berging 6790485

Helmondsingel 217 29-03-2022 herbouw bedrijfswoning/woonwagen 6859713

Oud Brandevoort 22 30-03-2022 plaatsen dakkapellen 6511659

Heistraat 6A 30-03-2022 splitsen pand, oprichten appartementen 6863771

Mierloseweg 37 31-03-2022 realiseren 2 appartementen 6865549

de Korte Geer 3 01-04-2022 plaatsen dakkapel, voorgevel 6855259

Glanzerhof 17 30-03-2022 vervangen houten kozijnen door  6864333

  kunststof 

Vossenbeemd 111A-111B- 01-04-2022 wijzigen brandcompartimenten 6869877

111D-111 

de Groene Loper, Zoete Kers,  01-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6312335

Sectie L 2993 

Sweelincklaan 22 01-04-2022 vergroten woning 6095719

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum terinzagelegging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Weyerweg 51 8 april 2022 realiseren gezinshuis  OLO 5263647

  ( jeugdhulpverlening) 

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 8 april 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor 

(Binnen Parallelweg 44). Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

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

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

Statenlaan 146 t/m 172 28-03-2022 oprichten 36 koop- en 9 huurwoningen 6542511

Planetenbuurt 28-03-2022 Renovatie type d, e en f woningen  6820281

  planetenbuurt 

Eikenwal 6 29-03-2022 verwijderen 2 steunmuren 6838779

Bakelsedijk 52 29-03-2022 plaatsen erker voorzijde 6789343

van Weerden  25-03-2022 oprichten overkapping 6671967

Poelmanstraat 65 

Dwergvlasbeek 1 25-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6829199

Hazelaar 1 29-03-2022 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6747699

‘t Cour 2-4-6 30-03-2022 wijzigen kantoor in drie appartementen 6740347

Azalealaan 40 04-04-2022 strijdig gebruik 2022-X0265

Gerwenseweg 88 30-03-2022 wijzigen berging en gevel 6712835

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

Dr. Dreeslaan, kavel 22 en  22-02-2022 Oprichten woonhuis met bedrijfshal  6758827

de Hoefkens 12 

Kanaaldijk N.O. 100 08-02-2022 oprichten bedrijfsgebouw   6699613

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

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

rondje Helmond 25-03-2022     Rondje Helmond, fietsroute Rondje  2022-00100

  Helmond, 1 mei 2022 

Biezenlaan 29 /  28-03-2022     Kindervakantieweek Brandevoort, 2022-00101

Sportpark Brandevoort 1  Biezenlaan 29-Sportpark Brandevoort 1, 

  25 juli t/m 29 juli 2022 

Raktweg 1 - Berkendonk 29-03-2022     Triathlon Brabant, Raktweg 1- 2022-00103

  Berkendonk, 25 september 2022 

grasveld Houtsdonk 23-03-2022     Wijkfeest Houtsdonk 50 jaar bestaan,  2022-00094

  grasveld Houtsdonk, 26 juni 2022 

Stiphoutse bossen 30-03-2022     Wandeltocht runnersclub Lieshout,  2022-00105

  Stiphoutse bossen, 10 juli 2022 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

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

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 3A te Helmond  
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort – Kaldersedijk 3” ten behoeve van het oprichten van een 

woning, op het perceel Kaldersedijk 3A te Helmond

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang 

van 8 april 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
 

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via telefoonnummer 14-0492).

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum
 

Guarmazi, M.L.  29-04-1975

Szumylo, J.  13-03-1998

Stoilas, A.  03-07-1974

Sypianska, A.J.  21-05-1993

Jarmuła, S.Z.  06-01-1986

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

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

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum
 

Idzkiewicz, M.A.  06-11-1977

Amukwaman, H.A.  17-08-1959

Crommentuijn, J.J.P.A.  02-01-2004

Mazurek, N.E.  21-09-1989

Knobel, L.R.R.A.  02-09-1999

Hassati, S.  10-03-1980

Bartkowiak, M.  05-09-1989

Gazieva, F.  06-12-1984

Pawlus, P.M.  27-05-1997

Hermans, F.M.M.  11-02-1970

Zienswijzen indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
transformatie ’t Cour 2-6 naar appartementen

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 31 maart 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 52 

dB(A) ten gevolge van het bedrijventerrein Vlisco hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning transformatie ’t Cour 2-6 naar appartementen. 

Bezwaar maken 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het 

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

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 7 maart 2022 een melding is ontvangen van een voornemen handelingen te verrichten als 

gevolg waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van adviesbureau BK Ingenieurs, namens Enexis Netbeheer, en betreft 

de locatie die bekend staat als “Sterfietspad Binnen Parallelweg - Kanaal” met locatiecode 

AA079409031.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 7 april 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.

In opdracht van de gemeente Helmond 
heeft Blom Ecologie, een team van ge-
passioneerde ecologen, opgericht in 
2013, een grootschalige inventarisatie 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
huismussen, gierzwaluwen en vleer-
muizen in het centrum van Helmond. 

Nestlocaties, verblijfplaatsen en re-
levante groenstructuren zijn in kaart 
gebracht door het gebied per fiets en 
te voet te onderzoeken. De resultaten 
zijn inmiddels aan de gemeente over-

gedragen en er zal een soortenmanage-
mentplan opgesteld worden waardoor 
natuurwetgeving minder vaak een 
belemmering zal vormen en het voort-
bestaan van kwetsbare soorten kan 
worden gewaarborgd. Ginger Fairhurst, 
projectleider bij Blom Ecologie, zal in 
deze lezing de focus leggen op de gier-
zwaluw in Helmond. 

Locatie: de kantine van Speeltuin Hel-
mond-West, Arbergstraat 85.
Toegang is 2 euro, pinnen is mogelijk.

Lezing bij IVN Helmond over de gierzwaluw 

HELMOND-WEST Vogelwerkgroep De Zwaluw van IVN afdeling 
Helmond organiseert een lezing op donderdag 14 april om 20.00 
uur. De natuur en de samenleving in Nederland zijn in disbalans. 

Oorzaak en gevolg hiervan is een complexe samenhang van 
belangen en ontwikkelingen in de maatschappij. De weg terug 

naar een harmonieuzer geheel is moeilijk.

De gierzwaluw. | F Anne Regts.

F | Jan Dijstelbloem.

In 10 wekelijkse lessen van 19.15 tot 
20.00 uur worden de deelnemers weg-
wijs gemaakt in het zingen bij Lambardi. 

Zaken die aan de orde komen zijn onder 
andere het notenschrift en stemgebruik, 
maar de hoofdmoot is natuurlijk zingen. 
De deelnemers zullen hierbij worden 
ondersteund door een aantal leden van 
het koor. Door deze ondersteuning zal 
men sneller het aangebodene oppikken 

en tegelijkertijd ervaren dat samen zin-
gen makkelijker is dan gedacht, omdat 
je veel steun hebt aan de collegazangers 
om je heen.

Als afsluiting van deze koortraining 
ligt het in de bedoeling, dat wat men 
heeft geleerd, ook in de praktijk wordt 
gebracht. Op 10 juli aanstaande zullen 
alle deelnemers aan de koortraining 
in het Carat Paviljoen in de Warande 

van zich laten horen. Op die dag na-
melijk, van 12.00 tot 13.45 uur, is er 
een mooi concert van Mannenkoor 
Lambardi samen met Maas Muziek 
uit Eindhoven. Een mooie gelegen-
heid dus voor de koorzangers in spé. 

Inschrijven voor deze koortraining kan 
via de website: 
mannenkoorlambardi.nl.

Training Koorzang Lambardi 

HELMOND Mannen kunnen zich nu nog opgeven voor de Training Koorzang van Mannenkoor 
Lambardi welke onder leiding van dirigent Jules Luesink maandag 11 april van start gaat.
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En waarom zijn informatiegesprekken 
belangrijk? Je zou toch kunnen zeggen: 
alle partijen die gegroeid zijn, pakken de 
klus op. Maar zo simpel is dat nou ook 
weer niet; iedereen die dit stukje leest, 
zal dat kunnen begrijpen. Een bestuur 
samenstellen vraagt om aandacht voor 
inhoud van alle partijprogramma’s. Maar 
je wilt ook dat de stad zich herkent in de 
verkiezingsuitkomst. En we hebben een 
krachtig bestuur nodig de komende 4 ja-
ren. De periode die we tegemoet gaan is 
niet per se eenvoudiger, dan de corona-
periode die achter ons ligt. De instabili-
teit in de wereld is door de oorlog in de 
Oekraïne toegenomen.

We moeten als gemeente vluchtelingen 
opvangen, maar we krijgen hiervoor 
geen geld van het rijk. De energie- en 
grondstofprijzen rijzen de pan uit en 
daarvan hebben veel Helmonders met 
een smalle beurs last. De compensatie 
van het rijk is waarschijnlijk niet genoeg 
om de energievergoeding te betalen. En 
dat geldt ook voor de jeugdzorg. We heb-
ben er de laatste jaren geld bij gekregen, 
maar dat valt de komende periode weg. 

En dan zijn er nog onze gemeentelijke 
bouwprojecten. Die zullen door de prijs-
stijgingen fors duurder worden.

In zo’n periode moet je als bestuur 
koersvast zijn, met oog voor de belan-
gen van alle Helmonders. Dat vraagt 
om een sterk team. Niet veel anders 
dan in het bedrijfsleven of in de sport. 
Als je wilt presteren, is het besturen van 
de stad teamwerk van college en raad. 
Op hoofdlijnen wil je een koers waar de 
meerderheid van de raad achter staat 
en waarin de inwoners van de stad zich 
kunnen herkennen.

Dat vraagt bereidheid om te zoeken 
naar compromissen. Maar natuurlijk 
ook een stevig debat over de keuzes, 
die we moeten maken. Met stijgende 
kosten en minder inkomsten, zullen dat 
af en toe lastige keuzes zijn. Daarom is 
de taak van informateur Frits Lintmeijer 
belangrijk. We hebben de komende ja-
ren een stabiel bestuur nodig en conti-
nuïteit in beleid om koersvast te blijven 
op een eerlijker, menselijker en groener 
Helmond.

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Meulenbroek: nieuw bestuur
De verkiezingen zijn achter de rug en de uitkomst is nog niet zo makkelijk te lezen. Er zijn partijen 

gegroeid, gekrompen, gelijk gebleven en verdwenen. En er komen drie partijen bij. Een flinke 
uitdaging om met deze uitkomst een nieuw college samen te stellen. Met deze taak is informateur 
Frits Lintmeijer momenteel aan de slag. Hij is met instemming van alle partijen door GroenLinks 

gevraagd een verkenning te doen naar een kansrijke coalitie.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

16 maart 2022 is in ieder geval in 
tweeërlei opzichten een gedenkwaar-
dige dag; voor 50PLUS Helmond in 
positieve zin omdat we de komende 
vier jaar weer verder met 2 raadsle-
den kunnen werken aan de positie 
van en voor ouderen in onze stad.

Minder goed was de uitkomst van de op-
komst voor deze verkiezingen in de stad. 
Lager dan de vorige keer, maar in elke 
geval NIET de laagste in Nederland. Al-
hoewel je daaruit moet afleiden dat het 
niet alleen een Helmonds probleem is, 
ontslaat ons dat niet van de verplichting 
om met alle partijen onder leiding van 
de burgemeester een grondig analyse te 
maken en nog belangrijker er ook werk 
van te maken dat die opkomst opge-
schroefd wordt. Aan de gedrevenheid 
van burgemeester Blanksma zal het niet 
liggen; zij is er op gebrand om het tij te 
keren in Helmond.

De Helmondse politiek is nu onderge-
dompeld in het proces van het vormen 
van een nieuwe ‘regering’ voor de stad. 
Na een eerste intake door de informa-
teur is het nog oorverdovend stil aan het 
formatiefront: althans op het moment 
dat deze letters op papier weren gezet. 
We wachten rustig af: als fractie weten 
we wat we willen, maar zeker ook wat 
we niet willen. Het is jammer dat we in 
Helmond niet openlijk spreken/verga-
deren over een dergelijk akkoord; iets 
voor de toekomst?

In verkiezingstijd spreek je met veel 
meer mensen in de stad, in ieder geval 
veel meer dan in niet-verkiezingstijd 
(overigens als fractie maken we elke za-
terdag een rondje over de markt!).
We hebben vragen gekregen over het 
beheer van de fietsstallingen, of liever 
gezegd het tekort aan beheer. Sinds 
corona is het checken van inkomende 
en uitgaande fietsen stilgelegd en wordt 
er ook geen controle meer uitgeoefend. 
En dat er terwijl wel een beheerder aan-
wezig is. Daarnaast worden stallingen 
meer en meer gebruikt als (schuil/chill) 
plek voor niet-fietsers.

De vraag die ons gesteld werd is of die 
controle weer ingevoerd kon worden. 
Een beetje veiligheidsgevoel speelt dan 
een rol, maar ook het idee dat je rede-
lijk zeker van kunt zijn dat je jouw eigen 
fiets weer mee naar buiten kunt nemen. 
Wij hebben over dit onderwerp vragen 
gesteld aan het college met daarin de 
dringende oproep om de beheerdersta-
ken van voor corona te herstellen.

De fractie 50PLUS Helmond

Voorbij de verkiezingen 
van 16 maart 2022 

Een eerste veiligheidspuntje 

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Burgemeester Elly Blanksma heette 
alle nieuwe en oude raadsleden van 
harte welkom en wenste hen voor deze 
raadsperiode tot 2026, heel veel succes 
en wijsheid toe. Onder het toezicht van 
vele familieleden en belangstellenden, 
hebben de nieuwe en oude raadsleden 
ten overstaande van burgemeester Elly 
Blanksma de eed of de gelofte afgelegd. 
Zij wenste allen veel wijsheid en goed 
overleg toe. De raadsleden werden al-
lemaal opgeroepen door de griffier Jan 
Jaspers. Hij dit voor de laatste keer, 
omdat hij in juli met pensioen vertrekt. 
Het eerste voorstel dat werd aangedra-
gen, werd door iedereen ingestemd en 
de handen gingen hiervoor in de lucht. 
Burgemeester Elly Blanksma wees de 
nieuwe raadsleden er wel op dat deze 

nieuwe job die ze erbij gaan doen, wel 
veel tijd in beslag zal gaan nemen en 
dat het thuisfront hier ook rekening mee 
moet gaan houden.

De nieuwe raadsleden zijn: Sanae Yahia 
(GL), Tommie Niessen (GL), Jeanette 
Hendriks (GL),   Joyce Willems-Kar-
dol (VVD), Rick Koolen (VVD), Rob de 
Greef (VVD), Louis van de Werff (HH), 
Willem Boetzkes (HH), Stefanie Brug-
mans-Aarts (HH), John van der Kant 
(CDA), Ron Peters (CDA), Dirk van 
Dam (SP), Marlotte Brouwers (D66), 
Annegien Wijnands (PvdA), Theo Heller 
(FvD), Manfred Smol (FvD), Omar Fkihi 
(DENK), Herbie Guldenaar (Mì Helle-
monders).

Nieuwe gemeenteraad van 
Helmond geïnstalleerd

HELMOND Woensdagavond 30 maart is door burgemeester 
Elly Blanksma de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd voor de 
periode 2022-2026. Maar liefst 22 nieuwe raadsleden werden 

toegevoegd aan de overgebleven 15 raadsleden uit de oude 
raad. Hopelijk voelen de nieuwe raadsleden zich snel thuis in 
deze raadszaal. Als alles goed gaat, zullen zij ergens in 2023 

ook nog een keer mogen verhuizen naar Het Huis voor de Stad, 
dat nu nog in aanbouw is.

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 
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Škoda Fabia Combi 1.2 Active 2014
79Dkm, Airco, Electrisch pakket, 
€ 119 p/m 8.200

Mercedes-Benz GLA-klasse 200 Premium 2017
74Dkm, Navigatie, Pdc v+a, Halfl eder met 
Stoelverwarming, Lmv, € 369 p/m 26.950

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

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

Fiat Punto Evo 2013
Twin Air, 5-Deurs , Airco 6.945

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

Ford Focus Wagon 1.6 EcoB. Titanium 2013
150pk, Navigatie, Parkeersens., Climate 
Airco, Cruise, 1500kg trekgew., € 139 p/m 8.945

Renault Scénic 1.2 TCe Bose 131pk 2016
79Dkm, Navigatie, ECC, Camera, 
Halfl eder, Pdc v+a, Lmv, € 239 p/m 15.900

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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€ 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

In de tachtiger jaren werden in onze stad de eerste petanqueclubs opge-
richt, er werd eerst onderling gespeeld, dan enkele onderlinge toernooien 
georganiseerd waaraan de clubs konden meedoen. In 1991 kwam het be-
stuur van de petanque-afdeling van Swift Helmond met het idee een com-
petitie tussen de verschillende Helmondse jeu de boules-verenigingen te 
houden. Jan van Erp, Ad van Griensven en Wim van Lieshout vormden het 
dagelijks bestuur bij Swift en hen komt de lof toe het idee van een stads-
competitie gelanceerd te hebben. De zes toenmalige petanqueclubs deden 
mee: Barrierke (Mierlo-Hout), HMHC Petanque, HUAC Petanque, Littie of 
Littienie, Swift Helmond en Jeu de Boules Stiphout. In de zomer van 1992 
werd de eerste competitie gespeeld en Stiphout werd de eerste winnaar. 
De afspraak was dat de laatste competitieronde op het terrein van de vorige 
bekerwinnaar gespeeld zou worden, dus was Stiphout in 1993 het toneel 
van de slotronde met prijsuitreiking. Die werd verricht door onze burge-
meester van destijds mr. Wim van Elk. Er deden steeds meer petanquers 
mee aan de competitie, daarom werd twintig jaar geleden besloten de laat-
ste speelronde bij Littie of Littienie te houden. Het terrein op de Braak heeft 
voldoende boulebanen om alle deelnemers mee te laten doen.

De eerste competitieleider was Frits Boogaarts, de secretaris van HMHC 
Petanque, dat toen nog speelde op het terrein van de hockeyclub aan het 
Verliefd Laantje. Hij zou dit tot eind 1998 blijven toen er naast de zomer-
competitie ook een wintercompetitie werd georganiseerd in het zojuist 
gereedgekomen Boulodrome de Braak, de thuishaven van PV Littie of Lit-
tienie. 

Door de jaren heen is het inmiddels niet meer bestaande Houtse Barrierke 
de succesvolste petanquevereniging geweest. De club wist de zomercom-
petitie liefst 16 keer te winnen en de wintercompetitie 9 maal. Littie of Lit-
tienie was in de zomer vijfmaal en ‘s winters tienmaal de beste. Stiphout 
won vier zomertitels, maar werd nimmer winterwinnaar. Swift Helmond 
was tweemaal zomer- en driemaal winterkampioen. HUAC won ten slotte 
één keer het zomerkampioenschap. 

Aan het nieuwe zomerseizoen doen zeven teams mee: drie van Littie of Lit-
tienie, twee van Jeu de Boules Stiphout en verder Brandevoort en HUAC 
Petanque met elk een team. Op de Braak worden op 14 april gespeeld: Lit-
tie 1 tegen Brandevoort en Littie 2 tegen Littie 3. Stiphout 1 speelt thuis 
tegen HUAC, het tweede team van Stiphout heeft een vrijloting. 

Elke veertien dagen is er een competitieronde. Op 6 oktober vindt de slot-
ronde met prijsuitreiking op Boulodrome de Braak plaats.

Leo de Bruyn, Competitieleider.

Komende donderdag 14 april kan – na twee jaar stilstand – 
de stadscompetitie petanque in Helmond weer beginnen. 

Eigenlijk zou de zomercompetitie zonder de onderbrekingen 
vanwege de coronacrisis voor de 31ste maal sinds de start 
in 1992 op het programma staan, nu beginnen we evenwel 

pas aan de 29ste editie. 

Stadscompetitie Petanque 
na twee jaar hervat

Het originele record staat op 6.066 meter en is in handen 
van Halverde, Duitsland. Om 18.00 uur maakte jurylid van 
GUINNESS WORLD RECORDS Lena Kuhlmann, de einduit-
slag bekend. Het record is onderdeel van project ’n Ouwe Sok 
dat valt onder de stichting Cultuur Verbindt Helmond. Met de 
poging haalt de organisatie geld op en vraagt aandacht voor 
alle 2.500 kinderen die in Helmond leven onder de armoede-
grens. Aan het eind van de recordpoging staat de voorlopige 

tussenstand voor dat doel op € 23.836,25. Met het geld bie-
den zij aan het eind van de zomer al deze kinderen de dag van 
hun leven.

Ruim 300 Helmonders hingen in twee dagen tijd het record-
aantal sokken op en 182 lokale ondernemers droegen op hun 
eigen manier een steentje bij. Het is dan ook met recht een 
verbindend project geworden.

Helmond breekt GUINNESS WORLD RECORDS 
Langste-Waslijn-met-Sokken net niet

HELMOND Op zondag 3 april hangen er 100.519 sokken op 5.747.08 meter waslijn in het 
centrum van Helmond. Dit is net niet genoeg om het GUINNESS WORLD RECORDS 

Langste-Waslijn-met-Sokken te breken. 

F | Tahné Klein

Witte Donderdag (14 april 19.00 uur): 
een dienst waarin de maaltijd van de 
Heer gevierd wordt.
Goede Vrijdag (15 april 19.00 uur): we 
lezen met elkaar het lijdensverhaal – af-
gewisseld met muziek en zang.
Stille Zaterdag (16 april 22.00 uur): de 
nieuwe paaskaars wordt binnengedra-
gen: het licht dat terugkomt wordt ge-
vierd.
Paasmorgen (17 april 10.00 uur): vieren 
we de terugkeer van het nieuwe leven. 
Neemt u deze dienst bloemen mee? 

De bloemen worden in een kruis ge-
stoken en later traditiegetrouw naar de 

Protestantse begraafplaats aan de Mo-
lenstraat gebracht.

Paas-challenge 2022
Om op een spannende manier het 
paasverhaal te ontdekken en te leren, 
organiseren wij op zaterdag 16 april het 
interactieve paas-challenge-spel voor 
de jeugd van 12-17 jaar!
In dit spel speelt iedere deelnemer een 
rol als volgeling van Jezus met een be-
paald verlangen, maar ook met scha-
duwzijden. De avontuurlijke uitdaging 
kent principes uit twee bekende spel-
len:
Weerwolven van Wakkerdam. De deel-

nemers hebben geheime identiteiten en 
proberen die verborgen te houden voor 
elkaar.
Wie is de Mol? Eén van de deelnemers 
vervult de rol van Jezus. Net als in ‘Wie 
is de Mol?’
Het programma begint op zaterdag 
16 april om 17:00 en zal tot ongeveer 
21:00 duren, in de Bethlehemkerk in 
Helmond.

Wil je meer informatie of jezelf aanmel-
den, 
stuur dan voor 10 april een mailtje naar:
marionvanhoofapperlo@gmail.com.

De Protestantse Gemeente van Helmond houdt op weg naar Pasen diverse samenkomsten in de 
Bethlehemkerk (Sperwerstraat 2, Helmond)

Pasen in de Bethlehemkerk 
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POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

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

SUYTKADE In de collegevergadering van 15 maart 2022 heeft het college het (principe)be-
sluit genomen om de locatie Suytknoop als toekomstige locatie voor het nieuwe te realiseren 
Jan van Brabant College aan te wijzen. Deze locatie voldoet aan de door de gemeenteraad 
gestelde uitgangspunten, zo is in de raadsinformatiebrief te lezen. Het ging hierbij om de vol-
gende uitgangspunten: 

- Het terrein is reeds eigendom van de gemeente 
- De locatie ligt direct naast de sportzaal 
- Ten opzichte van de andere VO-scholen is er sprake van een goede spreiding 
- De inpassing van het Jan van Brabant is in lijn met de ambities voor de Suytknoop en de reeds 
gerealiseerde plannen in de directe nabijheid. 

Het college streeft ernaar om nog voor de zomervakantie de locatie verder uit te werken. In het najaar 
van 2022 komt de definitieve locatiekeuze opnieuw ter sprake voor de definitieve besluitvorming.

Suytknoop locatie nieuw te realiseren 
Jan van Brabant College?

Ouderwets Poetsen onderscheidt zich hierin, door 
wél dat extra stapje te zetten. Bij hen staat het 
woordje ‘nee’ niet in het woordenboek. Voor alle 
(huishoudelijke) klussen wordt een passende op-
lossing gezocht. Daarnaast krijgt u als cliënt een 
vaste medewerker toegewezen, wat zorgt voor extra 
vertrouwd en laagdrempelig contact.

Het concept van Ouderwets Poetsen staat al jaren 
garant voor tevreden opdrachtgevers. Inmiddels is 

de cliëntenkring uitgegroeid tot meer dan 100, iets 
om trots op te zijn! Ouderwets Poetsen wil dan ook 
graag iedereen bedanken voor het vertrouwen. 

Wil je ook graag de diensten van Ouderwets Poet-
sen inschakelen? Kun je bijvoorbeeld zelf niet goed 
meer je huis schoonhouden? Plan dan een gesprek 
in en bespreek welke werkzaamheden je graag 
gedaan zou hebben. Kijk voor meer informatie op 
www.ouderwetspoetsen.nl.

Ouderwets Poetsen: poetsen met aandacht
Bij Ouderwets Poetsen wordt er nog ouderwets gepoetst. Ouderwets 

als in: professioneel en hygiënisch schoonmaken zoals het hoort en wat 
extra aandacht voor de cliënt. Want juist die persoonlijke touch is waar het 

tegenwoordig vaak aan schort. 
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Deze week komt men column uit 
Ameland, waar ik samen met 
man, dochter en de hundjes ben 
neergestreken vur een midweekje 
vakantie. Omdat André zondag 
74 is geworden, mocht hij van ons 
een midweekje mee, deze keer naar 
Ameland. 

Hebben we de afgelopen weken 
het mooiste weer ooit in maart 
gehad, deze week was baggerweer 
vurspeld. Hoewel het weer veul 
beter had gekund, meugen we niet 
klagen. Want elke morgen geeft 
hij zeker ook droge uren aan. En 
kunnen we toch met de fiets op pad.

We hebben elektrische fietsen 
gehuurd en tussen de buien door 
vliegen we over het eiland op 
onze fietskus mee een hondenkar 
erachter, de hundjes vinden het 
geweldig in die kar. 
We leggen aan bij de 
strandpaviljoens die open zijn, 
want we zitten nog wel buiten 
het seizoen, daardoor is nie alles 
open deurdeweeks. We slapen 
op een steenworp afstand van de 
vuurtoren en ‘s avonds zien we 
elke keer het licht van de vuurtoren 
draaien.

Vur ons dun irste keer op dees 

Waddeneiland, maar niet de leste 
keer. Een heerlijk rustig skon eiland 
met prachtige stranden. Mooie 
natuur en ge kunt hier heerlijk 
fietsen. Maar ge magt hier ook 
met de auto komen. We gaan nog 
met een boot op pad op zuuk naar 
zeehonden, ook daar meugen onze 
hundjes mee op. Wat een ontzettend 
hondvriendelijk eiland.

We genieten samen heerlijk van deze 
korte vakantie. De spellekustas is 
meegebracht en wordt als het regent 
teveurschijn gehaald. Heerlijk, 
quality time samen. Genieten. Tis 
een eindje rijden vanaf Helmond: 3 
uur en dan een uurke mee dun boot. 
Maar het is het waard. 

Het weekend zijn we weer gewoon 
in ons Helmond, want wonen zo ver 
weg zou ik niet willen, dan ist vur 
men te rustig. Ik ben een stadsmens, 
een durpke is ook niks vur men.
There is no place like home in ons 
eigen Helmond. 

Fijn weekend tot volgende week.

Groeten uit Ameland  

Houdoe!

Het netwerk van Glasvezel Helmond is 
het enige glasvezelnetwerk in Helmond 
dat er echt voor iedereen is. Of je nu 
in een huurhuis of in een koopwoning 
woont, appartement of vrijstaande wo-
ning, nieuwbouw of jaren ’30 huis: voor 
elke woning is een glasvezelaansluiting 
beschikbaar. Glasvezel levert voor nu en 
in de toekomst alles wat nodig is voor je 
toenemende dataverbruik zoals onbe-
perkt streamen en gamen, thuiswerken 
en het gebruik van slimme apparaten in 
je huis.

Wethouder Serge van de Brug: “We heb-
ben als gemeente hoge ambities om een 
sociale, duurzaam gezonde, bereikbare 
en aantrekkelijke stad te zijn. Denk aan 
digitale zorg, onderwijs op afstand en 
digitalisering van de openbare ruimte. 
Om die ambities waar te maken, is een 
hoogwaardige internetverbinding nodig. 
In 2018 hebben we zelf regie genomen 
in de aanleg en de exploitatie van glas-
vezel via Glasvezel Helmond BV. En nu 
lukt het ons om heel Helmond verglaasd 
te hebben. Dat is uniek.”

Digitale stappen voorwaarts
Het glasvezelnetwerk maakt het moge-
lijk om digitaal stappen voorwaarts te 
zetten. Het wordt de komende jaren uit-
gebreid met meer providers en diensten. 
Directeur Henri de Bekker: “We werken 
samen met verschillende maatschap-

pelijke organisaties aan ontwikkelingen 
die ten goede komen aan alle Helmon-
ders. Met Volksbelang en de gemeente 
loopt er bijvoorbeeld een pilot in twee 
appartementencomplexen met de di-
gitale mantelzorgdienst Leefsamen. Of 
een ander voorbeeld: in de openbare 
ruimte zijn de eerste verkeerslichten op 
glasvezel aangesloten. Dat leidt tot slim-
me oplossingen in de toekomst zoals 
ziekenauto’s die altijd groen licht krijgen. 
Zo zijn er vele nuttige ontwikkelingen 
mogelijk. Helmond is dus klaar voor de 
toekomst.” 

Planning
Tot begin 2023 wordt de binnenstad 
fase voor fase worden aangelegd. Daar-
na zijn nog aan de beurt de woningen in 

Industriegebied-Zuid, de laatste wonin-
gen in het buitengebied en de woningen 
in Brainport Smart district. Bewoners 
van deze gebieden worden in de tweede 
helft van 2022 door Glasvezel Helmond 
persoonlijk benaderd voor een glas-
vezelaansluiting. En ook daarna gaat 
Glasvezel Helmond gewoon door, want 
Helmond groeit en het glasvezelnetwerk 
sluit daar natuurlijk bij aan.

Over Glasvezel Helmond
Glasvezel Helmond BV is het samen-
werkingsverband tussen gemeente Hel-
mond en de lokale glasvezelspecialist 
e-Quest. Glasvezel Helmond is een open 
netwerk en stelt haar netwerk beschik-
baar voor alle providers en diensten die 
ten goede komen aan onze stad.

Glasvezel voor de gehele binnenstad van Helmond 
BINNENSTAD De laatste buurten van de binnenstad krijgen ook glasvezel! 

Het deelnamepercentage van 25% is gehaald en daarom gaan ook de Annawijk, Suytkade, 
Stationsgebied en het centrum profiteren van het netwerk van Glasvezel Helmond. Hiermee 
hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Want het betekent dat straks alle woonwijken in 

Helmond glasvezel hebben.

F | Glasvezel Helmond.

Beste redactie,

Ik lees regelmatig dat op verschillende plaatsen de com-
municatie tussen gastgezinnen en gemeente niet optimaal 
verloopt. Het ligt mij daarom aan het hart om ook eens een 
positief bericht te sturen.

Wij hebben in de wijk Brandevoort de handen ineen gesla-
gen om onze Oekraïense gasten zoveel mogelijk te helpen 
en ondersteunen. Bij mij en mijn vrouw woont inmiddels 
al circa 3 weken een jonge vrouw (30) met haar twee kind-
jes (10 en 7). Daarom zijn wij redelijk actief op zoek gegaan 
naar hulp en ondersteuning door de gemeente Helmond. 
Al vrij snel kreeg ik een ‘hotline’ naar een ambtenaar die 
mij geweldig ondersteunt en mijn vragen doorstuurt naar 
de betreffende afdeling, waarvan ik meestal ook snel ant-
woord ontvang. Zo hebben we een dag gereserveerd waar-
op in Brandevoort in het wijkhuis de mensen zich konden 
inschrijven in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) 
en waarna ze heel snel een BSN kregen. Na dat moment 
(dat uiteraard eenmalig was) kan men de gemeente bellen 
en als dan wordt aangegeven dat het een inschrijving van 
Oekraïners betreft, wordt men met voorrang geholpen.

Er is met mij contact opgenomen door de directie van de 
gezamenlijke basisscholen in de wijk (OBS, Mondomijn en 
Vendelier) en samen met hen hebben we binnen een week 
twee lokalen kunnen reserveren en inrichten die speciaal 
voor de Oekraïense kinderen beschikbaar zijn. Op elk dag-

deel staat een Nederlandse leerkracht samen met een Oe-
kraïense ondersteuning voor de groep en hebben de kinde-
ren les. Maar vooral structuur! Alles is inmiddels voorbereid 
en we starten op donderdag 7 april vanaf 08.20 uur met de 
eerste lessen. In eerste instantie nog maar met 6 kinderen, 
maar de verwachting is dat het er snel meer zullen zijn. En 
dan is Brandevoort voorbereid! Een fantastisch voorbeeld 
van hoe bewoners en scholen elkaar vinden, helpen en on-
dersteunen.

Daarnaast hebben we in Brandevoort de inzameling en 
distributie van diverse spullen (kleding, fietsen, laptops, 
stepjes, speelgoed etc.) gecoördineerd en gestructureerd. 
We hebben zelfs dankzij de wijkraad een eigen winkelpand! 
Ook is inmiddels in het wijkhuis de taalles voor ouders 
gestart en kan men samen sport beoefenen. Ook wor-
den regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar zowel 
Oekraïense gasten als Nederlandse gastgezinnen elkaar 
kunnen ontmoeten. Tot besluit hebben we lijntjes gelegd 
naar psychisch hulpverleners, zowel voor de Oekraïens/
Russisch sprekende mensen, als ook voor de Nederlandse 
gastgezinnen.

Wellicht ten overvloede; het betreft voor iedereen (scholen, 
bewoners, gastgezinnen etc.) uitsluitend vrijwilligerswerk. 
Kortom een behoorlijk positief verhaal.

Hartelijke groeten,
Fons Bosman

Ingezonden brief

De wereld staat in brand en de 
Tweede Kamer zeurt over een 

mail, ga gvd aan het werk!!
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Perk & Kuipgoed 
Wandhangers
Hanging Baskets
Groenteplanten
Moestuin & Kruidenplanten
Vaste planten & grassen

openingstijden: 
ma-vrij: 9.OO - 18.OO

za: 9.OO - 17.OO 
zon-feestdag: 11.OO - 17.OO

Ganzewinkel 10, 5706 LK Helmond
www.kwekerijvanderlinden.nl
info@kwekerijvanderlinden.nl

OPEN
vanaf:

11 April
Nu ook grassen en vaste planten in ons 

assortiment!

Fanfare de Vooruitgang bestaat sinds 
juni 2021 100 jaar. Helaas zijn door de 
pandemie bijna alle festiviteiten en top-
concerten afgeblazen en verplaatst naar 
2022. Voor het eerste topconcert had-
den het fanfareorkest en de slagwerk-
groep hun krachten samengebonden 

en zijn ze een fijne samenwerking met 
Rob Mennen aangegaan (bekend van 
het L1 televisieprogramma ‘op verzeuk 
op bezeuk’). Nog nagenietend van het 
succes en een uitverkocht auditorium 
van het Carolus werden snel de voorbe-
reidingen getroffen voor het tweede top-

concert. Het fanfareorkest werkt hierin 
samen met het Nederlands Blazers En-
semble (NBE). Samen gaan zij 100 jaar 
muzikale geschiedenis op eigentijdse en 
energieke wijze vertalen. 

Het orkest pakt het deze keer anders 
aan en brengt met de professionals van 
het NBE een meeslepend muzikaal ver-
haal. Met het komende concert ga je de 
fanfare zien en horen zoals nooit tevo-
ren! Er wordt muziek gemaakt in maar 
liefst 17 wisselende samenstellingen, 
staand, lopend en zelfs acrobatisch.  

Het wordt een theatrale muziekvoorstel-
ling die begint met de jeugd van Fanfare 
de Vooruitgang. Gaandeweg komen dan 
steeds meer muzikanten aan bod om 
tenslotte met alle blazers en professio-
nals samen op het podium te eindigen. 

Het Nederlands Blazers Ensemble is 
bekend van het jaarlijkse nieuwjaars-
concert in het Amsterdamse Concert-
gebouw en ook van staatsbezoeken van 
koning en koningin. Muzikaal leider ho-
boïst Bart Schneemann stuurt het NBE 
steeds nieuwe wegen in. Zo verbindt 

het ensemble klassieke en moderne 
muziek met volksmuziek en experimen-
tele muziek, waarbij het zelfs zo ver gaat 
dat muzikanten al spelend aan touwen 
hangen en op kisten klimmen. 

Nieuwsgierig geworden naar wat de 
fanfare en het NBE voor u gaat perfor-
men? Fanfare de Vooruitgang heet u van 
harte welkom om dit bijzondere concert 
mee te maken. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de website van het Speelhuis www.
theaterspeelhuis.nl of via de link op 
www.fanfaredevooruitgang.nl.

Concert Fanfare de Vooruitgang 100 jaar
CENTRUM Na een succesvol jubileumconcert op 

zondagmiddag 13 maart in het Carolus Borromeus College, viert 
Fanfare de Vooruitgang met een vernieuwend tweede concert 

haar 100-jarig bestaan samen met het Nederlands Blazers 
Ensemble (NBE). Dit topconcert vindt plaats in het Speelhuis 

Helmond op zaterdagavond 23 april, aanvang 20.15 uur.

F | Fanfare de Vooruitgang
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1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 15221.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 14033.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 15194.

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

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

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

MIERLO-HOUT Zaterdag 2 april 2022 is de derde trekking 
verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven 

in de maand maart 2022.

Wethouder Harrie van Dijk verrichtte de trekking. | F CV De Kluppels.

Petra Rooijackers wint de airfryer. | F De Kluppels.

MIERLO-HOUT De extra carnavalsloterij 2022 met als hoofdprijs een zeer 
exclusieve airfryer XXL is gewonnen door Petra Rooijackers. Namens de 
OPK-commissie proficiat en veel kookplezier.

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

Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

Trekking carnavalsloterij Kluppels 

Open dag Scouting Rijpelberg
9 april van 13.30 tot 17.00 uur. Ben je 
op zoek naar een leuke hobby? Ben je 
tussen de 5 en 21 jaar oud? Hou je van 
avontuur? Lust je geroosterde marsh-
mallows? Denk dan eens aan Scouting.

Scouting is een jeugdvereniging waar:
- Buiten spelen belangrijk is
- Samen spelen belangrijker is dan win-
nen
- Iedere week een ander programma 
wordt georganiseerd
- Je leiding nog gekker is dan jij
- Je spelenderwijs leert overleven in de 
natuur
- Iedereen welkom is
- Je zelfstandig op je benen leert staan
- Je vrienden voor het leven maakt
- Het altijd gezellig is

Op 9 april houdt Scouting Rijpelberg 
een open dag bij de blokhut. Hier kun je 
proeven aan allerlei scoutingactiviteiten, 
zoals koken boven houtvuur, spelen in 
het bos, kamperen in de natuur of klim-
men over een zelfgebouwde brug. Aan 
alle activiteiten kun je zo deelnemen, 
dus kom gerust tussen 13.30 en 17.00 
uur eens kijken. Neem je ouders gezellig 
mee, dan zorgen wij dat er een bar staat 
en er wat lekkers te koop is. Tijd voor 
avontuur, tijd voor Scouting Rijpelberg!
Kijk voor meer informatie op: www.
scoutingrijpelberg.nl of www.scou-
ting.nl.

RIJPELBERG Ook bij ons gaan de deuren weer open! We 
denken niet alleen aan de scouting; we hebben een loterij-actie 

waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat, GIRO 555.

Open dag Scouting Rijpelberg 

Het aantal Helmondse diamanten echt-
paren stijgt gestaag en daarom is het 
initiatief genomen voor het organise-
ren van deze jaarlijkse bijeenkomsten. 
Daarbij verwelkomt burgemeester Elly 
Blanksma de jubilerende echtparen in 
het Kasteel. Op 30 maart 2022 vond 
deze bijeenkomst ook weer plaats voor 
19 jubilerende echtparen. Maar door al-
lerlei oorzaken van fysieke aard, moes-
ten helaas 14 echtparen het af laten 
weten. De burgemeester vond het heel 
jammer, dat zoveel mensen niet aanwe-
zig konden zijn.

De afwezigen kregen allemaal een 
mooie cadeau-mand thuisbezorgd, 
als pleister op de wonde. De aanwe-
zige  echtparen werden op bijzondere 
wijze in het Kasteel binnen ontvangen. 
Via de bekende rode loper werden ze 
opgevangen door een heuse lakei en 
gastvrouw. Zo’n gezamenlijk uitgebrei-
de lunch, met al die andere diamanten 
echtparen, werd door iedereen heel ge-
zellig gevonden en uitzonderlijk. Tijdens 
de lunch met burgemeester Elly Blanks-
ma werden door de echtparen ook vele 
verhalen opgehaald van vroeger.

Diamanten echtparen

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

HELMOND Burgemeester Elly Blanksma heeft diamanten echtparen weer in het Kasteel 
kunnen ontvangen. De jubilerende echtparen werden ontvangen met een heerlijke lunch. Het 

zijn de afgelopen periode 19 echtparen, die hun diamanten jubileum hebben mogen vieren. Heel 
fijn dat het coronavirus ons voor een groot deel heeft verlaten en dat er wat gemakkelijker met 

elkaar kon worden omgegaan.
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SAMENVERDER.NL

Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen met 
dementie, biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

 Casemanager
De steun en toeverlaat voor 
mantelzorgers bij het omgaan met 
dementie.

 Ondersteuner/maatje
Zorgt voor een passende 
daginvulling en ontspanning en 
helpt bij maaltijden etc..

 Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging 
en specialistische verpleging thuis.

 Huishoudelijke ondersteuning
Voor een schoon en leefbaar huis.

 Techniek op maat
Zodat alleenstaande mensen 
met dementie meer dagstructuur 
hebben en mantelzorgers via 
leefstijlmonitoring een signaal 
kunnen ontvangen van hun naaste.

Neem contact met ons op0492-476 001

Door dementie wordt iemand 
steeds afhankelijker van de directe 
leefomgeving. Het proces vraagt 
intensieve zorg en ondersteuning van de 
mantelzorgers en de zorgprofessional. Door het 
verlenen van passende zorg aan huis kan een oudere 
met dementie langer en veiliger thuis blijven wonen.

Langer en veiliger 
thuis wonen voor 
ouderen met 
dementie? 

Kijk wat úw specifi eke mogelijkheden zijn op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op: 0492 - 476 001 / info@samenverder.nl.

Wie zijn wij?
Dierenartsencombinatie ZuidOost is een 
van de grootste dierenartsenpraktijken in 
Nederland waar nagenoeg alle diersoorten 
behandeld kunnen worden. DAC ZuidOost 
bestaat uit 6 locaties in Noord-Brabant: 
Gemert, Beek en Donk, Deurne, Brouwhuis, 
Stiphout en Bijsterveld. Er werken 17 
dierenartsen en 43 assistentes en overig 
personeel. De locaties in Beek en Donk, 
Bijsterveld en Brouwhuis zijn alleen gericht 
op de gezelschapsdieren. De locaties in 
Gemert, Stiphout en Deurne zijn een stuk 
groter, op deze locaties richten ze zich ook 
op de landbouwhuisdieren en de paarden. 

Aanbod: 
Ben jij accuraat, betrokken, stressbestendig, 
nauwkeurig, houd jij van cijfers en neem je 

verantwoordelijkheid hiervoor? Heb je een 
flinke dosis positieve energie en zie jij jezelf 
wel in een gedreven omgeving? 

Ben je in het bezit van mimimaal een 
afgeronde en relevante HBO opleiding of 
heb je HBO werk/denkniveau? Heb je al een 
aantal jaren ervaring binnen een soortgelijke 
functie? Dan zijn we op zoek naar jou!

Taken: 
Binnen deze functie ben jij verantwoordelijk 
voor een breed en divers takenpakket. Je 
zult bezig zijn met alle werkzaamheden die 
behoren bij de  financiële administratie/
debiteurenbeheer en overige administratieve 
taken.  

Ervaring met Afas en Oracle is een pre.

Dierenartsencombinatie ZuidOost is op zoek naar een 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER 

Uren in overleg.

www.daczuidoost.nl • Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je motivatie en CV naar: personeelszaken@daczuidoost.nl  

Voor eventuele vragen kan er contact opgenomen worden met 
Margreet Ypenberg 06-16290034 of Claudia van den Berg 06-20698329  

Bingoavonden, hier ook wel bekend als kienavon-
den, zijn in deze regio niet zo speciaal. De avond 
die Ronde Tafel 162 Croy op 17 maart organiseerde, 
was dat wél. De inleg van de deelnemers kwam vol-
ledig ten goede aan de oorlogsslachtoffers. 

Oekraïense prijzen
Om de opbrengst te verhogen, had de organisatie 
nog een aantal acties op touw gezet. Zo werd er tij-
dens de avond een Oekraïens dessert geserveerd, 
bereid door een Oekraïense vrouw die in Neder-
land woont. Ook de prijzen hadden een geel-blauw 
tintje: zo konden de gelukkigen met een volle kaart 
zich naar de jurytafel spoedden voor Oekraïens bier 
en snoepgoed. 

Na afloop van de avond stond de teller op € 3.560,-
. Dat geld is inmiddels overgemaakt naar Round 
Table Moldova en Round Table Germany, de Tafels 
die de actie coördineren. Zij zetten de opbrengst 
in om oorlogsvluchtelingen te huisvesten en in le-
vensbehoeften te voorzien. 

Succesvolle avond
Mark van Oorschot, aspirant-lid van Ronde Tafel 
162 Croy en tevens initiator van de bingoavond, 
spreekt van een succesvolle avond. “De gebeurte-
nissen in, en beelden uit Oekraïne zijn verschrik-
kelijk, maar het is hartverwarmend hoe Nederland 
de mouwen opstroopt om iets voor de slachtoffers 
te kunnen doen. Zo ook op deze bingoavond: het 
wij-gevoel was sterk aanwezig. We zijn blij dat we 
iets kunnen betekenen voor de mensen van wie de 
toekomst van het ene op het andere moment onze-
ker is geworden.”

Over de Ronde Tafel
De Ronde Tafel is een internationale organisatie 
voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. De Ronde 
Tafel is onderdeel van Round Table International en 
wordt gevormd door 200 lokale Tafels in verschil-
lende Nederlandse steden en dorpen. De organisa-
tie staat voor vriendschap, zelfontwikkeling en ser-
vice en is dus niet een typische serviceclub, maar 
stelt zich wel ten doel zichzelf in te zetten voor de 
samenleving.

HELMOND Op allerlei manieren halen betrokken Nederlanders geld op om 
de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te ondersteunen. Ronde Tafel 162 

Croy, een onderdeel van de internationaal opererende organisatie Round 
Table International, deed dat op geheel eigen wijze. Niet zonder succes: 

met een bijzondere bingoavond haalde de lokale Tafel € 3.560,- op voor de 
oorlogsslachtoffers.

Kienen voor Oekraïne levert veel geld op

De Romeinse tijd markeert de bijzondere pe-
riode van prehistorie naar historie. Uit de op-
gravingen blijkt dat die ook in de omgeving van 
Helmond grote veranderingen teweeg hebben 
gebracht. De Romeinse vondsten in Helmond 
staan ook niet op zichzelf. In de regio zijn even-
eens meerdere nederzettingen en grafvelden 
aangetroffen.

Over de spreker
Theo de Jong verdiept zich al enkele decennia 
in dit soort vondsten. Hij heeft een archeologie-

studie afgerond aan de Universiteit van Leiden 
en was vanaf begin jaren ’80 actief lid van de 
‘Historische en Archeologische Vereniging 
Helmont’. Ook is hij sinds 2010 gemeentelijk 
archeoloog.
 
Lezing op 12 april 20.00 uur 
De lezing van de Volksuniversiteit Helmond is op 
dinsdag 12 april om 20.00 uur. Een kaartje kost 
6 euro. De locatie is Bibliotheek Helmond-Peel 
aan de Watermolenwal in Helmond. Aanmel-
den kan via de website van de bibliotheek.

Leer meer over de Romeinen 
in Helmond bij VUH 

HELMOND In Helmond zijn de afgelopen jaren sporen van nederzettingen 
en grafvelden uit de Romeinse tijd opgegraven. Dit wijst op bewoners 
die sterk door Romeinse gewoonten waren beïnvloed. Maar wie waren 
het? Hoe leefden ze? En wat maakten ze? Dit soort vragen behandelt 
gemeentelijk archeoloog Theo de Jong tijdens de lezing ‘Romeinen in 

Helmond, nieuw zicht op een veranderende wereld’ op dinsdag 12 april. 

WWW.HELMONDNU.NL grootpeelland.nl
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Documentairemaker Gilberto Claassen en presentatrice Lia Stoop maakten voor 
lokale omroep ‘Dit is Helmond’ deze documentaire in 4 delen, maar speciaal voor de 
liefhebbers zal deze als één geheel te zien zijn in de Cacaofabriek op het grote doek, 
tevens met een aantal nieuwe fragmenten. 

Een documentaire met liefde gemaakt, waar de leukste anekdotes in verteld worden 
met een lach en een traan, maar ook zijn er diverse fragmenten uit zijn shows met 
conferences en liedjes te zien. 

Zondag 10 april 16.00 uur in de Cacaofabriek. 

Documentaire over Bert Kuijpers 
eenmalig te zien in de filmzaal van 

de Cacaofabriek
SUYTKADE Zondagmiddag 10 april om 16.00 uur is eenmalig 

de circa 60 minuten durende documentaire ‘De Toegift’ te zien 
in de filmzaal van de Cacaofabriek. De documentaire gaat over 
het leven van de vorig jaar overleden Bert Kuijpers, de vader, 
echtgenoot, docent, tonprater, cabaretier, woordkunstenaar, 

liedjesschrijver, stadsdichter en meer dan dat. 

Still uit de documentaire over Bert Kuijpers.

Maandag 29 en dinsdag 30 maart gaf 
vrachtwagenchauffeur en instructeur 
Corina Hamer van TLN les aan de groe-
pen 7 en 8 van De Goede Herder. De 
leerlingen leerden de twee vuistregels: 
‘Blijf rechts en ruim achter grote voer-
tuigen’ en ‘Houd minstens drie meter 
afstand’. 
De bestuurders van vrachtwagens en 
andere grote voertuigen kunnen buiten 
niet alles zien van achter hun stuur. 
Deze ‘dode hoeken’ zijn gevaarlijk voor 
andere weggebruikers. Spiegels en ca-
mera’s maken de dode hoeken kleiner, 
maar lossen het probleem niet hele-
maal op. Daarom is voorlichting van le-

vensbelang, vooral voor jonge verkeers-
deelnemers.

In de les leerde Corina de kinderen waar 
ze goed zichtbaar zijn voor de chauffeur 
en hoe ze het beste kunnen omgaan 
met grote voertuigen in het verkeer. De 
leerlingen stelden vragen aan Corina en 
klommen zelf achter het grote stuur van 
de vrachtwagen. Daar keken ze of ze 
hun klasgenoten, meester of juf wel of 
juist niet konden zien in de spiegels.

Uniek lesproject
’Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek’ is 
het grootste dode hoek-lesprogramma 

in Nederland en uniek in Europa. Jaar-
lijks worden door TLN, VVN en alle Veilig 
op Weg-partners, zo’n 1500 basisscho-
len bezocht. Het project wordt gespon-
sord door: RAI Vereniging, DAF Neder-
land , IVECO Nederland, MAN Truck & 
Bus Nederland, Mercedes-Benz Trucks 
Nederland, Renault Trucks Nederland, 
Scania Nederland, Volvo Trucks Ne-
derland, Schmitz Cargobull, Tip Trailer 
Services, Profile Nederland, Hankook, 
PTV Group, Randstad Transport, BP, 
Ecclesia, Sectorinstituut Transport en 
Logistiek en TLN Verzekeringen.

Leerlingen van basisschool De Goede Herder 
volgen les in verkeersveiligheid 

De leerlingen van groep 7 van De Goede Herder kregen les in verkeersveiligheid. | F Transport en Logistiek Nederland.

Links Sam, uiterst rechts Teun. | F HT’35.

Madeleine en Jenna. | F Dansvereniging X-perience.

HELMOND-OOST Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van grote voertuigen in 
het verkeer, verzorgen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) 

een speciaal lesprogramma ‘Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek’ voor leerlingen van de basisschool. 

Garde Solo Junioren Vrije Klasse
Madeleine van der Sommen 253 punten 1e plaats

Jenna van der Kuylen 252 punten 2e plaats
Garde Solo Junioren Sportklasse
Indy van der Kuylen 265 punten

Garde Polka Minioren
Kids Garde 192 punten

Garde Polka Junioren Vrije Klasse
Teen Garde 253 punten 1e plaats

Show Modern Junioren Vrije Klasse
Teen Show 254 punten 1e plaats

Garde Solo Jeugd Sportklasse
Maureen van der Sommen 263 punten

Chloé van Laanen 256 punten
Garde Polka Hoofd Sportklasse

Dance Garde 275 punten 2e plaats
Show Modern Hoofd Sportklasse

Dance Modern 281 punten 2e plaats
Show Freestyle Hoofd Klasse

Dance Freestyle 275 punten 1e plaats
Iedereen hartelijk gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Promotie voor dansers van Dansvereniging X-perience
MIERLO-HOUT Op 27 maart 2022 is een groot danssportevent gehouden in Wijkhuis De 

Geseldonk in Mierlo-Hout. De solo danseressen Jenna van der Kuylen en Madeleine van der 
Sommen en de groep Teen Modern zijn gepromoveerd van de Vrije Klasse naar de Sportklasse. 

De meiden hebben er allemaal hard voor gewerkt en wij zijn uiteraard super trots op deze 
toppers! De uitslagen zijn als volgt:

HELMOND Afgelopen weekend vond er een districtswedstrijd plaats in Oirsbeek 
voor Teun Heinemans en Sam Stoffels samen met hun teamgenoten Liam, Rune 
en Loek van Tensor Turnen Weert. Uitkomend in de categorie ‘pupillen C’ hebben ze 
hun prestaties van de vorige wedstrijd verbeterd. Het was een spannende wedstrijd 
en de verschillen waren klein, maar doordat alle jongens beter geturnd hebben dan 
de vorige keer, werden ze beloond met een gouden plak!

Goud voor turners HT’35
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In de coronatijd is de maatwerkweek ontwikkeld, een nieuw concept dat 
we al diverse keren moesten annuleren door het virus. We hebben deze 
week onder meer voorstellingen, een cursus reanimeren, uiteenlopende 
workshops, sport en spel, creativiteit aanboren, cultuur en de voetbalwed-
strijd leerlingen-docenten. Het belooft een mooie week te worden! Van-
morgen hebben we al op een mooie manier afgetrapt met onder meer een 
les gebarentaal en workshops vreemde talen. Op vrijdag 8 april sluiten we 
af met een belangrijke voorstelling in het Annatheater. 

Theatervoorstelling 
Laat Het Licht Aan pakt het onderwerp depressie aan met de leerlingen. 
Zij leren symptomen van depressie te herkennen bij zichzelf, maar ook 
bij mensen in hun omgeving. Eén op de vijf jongeren is wel eens som-
ber of heeft depressieve klachten. Vaak zijn er wel signalen, maar die zijn 
niet altijd makkelijk te herkennen. De voorstelling is speciaal geschreven 
voor jongeren en bestaat uit een lespakket, theatershow en een afterca-
re programma. De voorstelling vertelt het verhaal van Jarno Korf (24) die 
vroeger zelf leed aan een depressie. Hij werd op jonge leeftijd seksueel 
misbruikt door zijn stiefbroer en kwam daardoor in zijn puberjaren in een 
diepe depressie terecht. Met zang en spel laat hij zien waar hij tegenaan 
loopt binnen het gezin en zijn omgeving. Hij verloor het vertrouwen in de 
hulpverlening, werd steeds opstandiger in zijn gedrag en werd door zijn 
omgeving gezien als een probleemkind. 

Bewustwording
De voorstelling is bedoeld om een andere kijk te geven op depressie, want 
het raakt niet alleen de persoon zelf, maar is ook heel moeilijk voor de 
omgeving. De bewustmakende, educatieve theatershow is ontwikkeld in 
samenwerking met onder andere 113 Zelfmoordpreventie en wordt ge-
steund door onder meer stichting SPARKLE en de Faculty of Psychology 
and Neuroscience van Universiteit Maastricht. Verrassend, doordringend 
en soms emotioneel: het bespreekbaar maken van depressie draagt bij 
aan de oplossing.

Laat Het Licht Aan op Vakcollege Helmond: 
theatervoorstelling tegen depressie 

HELMOND Terwijl de examenkandidaten oefenen met 
het maken van examens, hebben Vakcollege-leerlingen 

leerjaar 1-2-3 er weer een spannende toetsweek op 
zitten. Deze week is het tijd om te ontladen. 

F OMO Scholengroep.

Nieuw in de organisatie is Karel, 47 jaar 
en woonachtig in Vlierden, zeker niet. 
Hij bezat reeds een significant aandeel 
van 48,57% in de onderneming. Direct 
na zijn studie begon hij 26 jaar geleden 
als assistent transportplanner van Wil-
lie van den Broek bij de organisatie en 
wist zich gaandeweg op te werken tot 
directeur en mede-eigenaar. Een weg 
die uiteindelijk heeft geleid tot de mooie 
aandelenoverdracht die op 31 maart 
werd bekrachtigd en hem volledig eige-
naar maakte. 

Willie van den Broek: “Van den Broek 
kent een rijke historie van maar liefst 
57 jaar. In die jaren zijn we een toon-
aangevend transport- en opslagbedrijf 
geworden en gegroeid naar een solide 
organisatie met circa 150 medewer-
kers, 75 vrachtwagens en het dubbele 
aantal opleggers. In onze magazijnen 

herbergen we structureel zo’n 40.000 
pallets voor onze klanten. Kortom: een 
onderneming waar we met z’n allen 
trots op zijn. Met Karel hebben we de 
afgelopen jaren een weg uitgestippeld 
die uiteindelijk zou leiden tot volledige 
overname van de werkmaatschappijen. 
Ikzelf, mijn vrouw Annelies en dochter 
Audrey zijn blij dat de opvolging binnen 
het bedrijf zo toekomstbestendig gega-
randeerd is en hebben hier het volste 
vertrouwen in!”

Karel van Rooij benadrukt dat de over-
name een logische keuze is. “Na, en 
door, deze overdracht verandert er niets 
in de huidige bedrijfsvoering en dienst-
verlening. Ook voor medewerkers, op-
drachtgevers en leveranciers heeft het 
geen gevolgen. Waar we de afgelopen 
jaren veel externe overnames zagen 
door grote logistieke partijen en inves-

teerders, kiezen wij ervoor de toekomst 
intern zeker te stellen. Daarmee borgen 
we onze huidige service, kwaliteit en 
flexibiliteit en gaan we onverminderd 
door om met eigen mensen en midde-
len onze opdrachtgevers in de gehele 
logistieke keten te ontzorgen.” 

Tenslotte spreekt hij zijn dank uit aan 
familie Van den Broek. “Ik heb een 
perfecte leerschool gehad binnen het 
bedrijf. Dat ik op de ladder mee heb 
kunnen klimmen tot waar ik nu sta, 
toont de enorme waardering en het 
vertrouwen aan dat Willie, Annelies en 
Audrey mij hebben gegeven. Ik hou het 
oorspronkelijke gedachtegoed van het 
familiebedrijf vast en zal de naamvoe-
ring en het vertrouwde beeld op de weg 
dan ook niet veranderen. Samen met 
mijn gezin heb ik enorm veel zin in deze 
nieuwe stap!”

Van links naar rechts: Audrey van den Broek, Annelies van den Broek, Willie van den Broek, notaris mr Steffie van de Ven, 
Karel van Rooij en Tanja van Rooij. | F Van den Broek Logistics.

Karel van Rooij volledig eigenaar van Van den Broek 
Logistics en Van den Broek Warehousing 

HELMOND Op 31 maart 2022 heeft Karel van Rooij alle aandelen in Van den Broek en Van 
Rooij Beheer verworven. Hij neemt daarmee het aandelenpakket van Willie, Annelies en 

dochter Audrey van den Broek over en is volledig eigenaar en enige aandeelhouder van de groep 
waaronder Van den Broek Logistics, Van den Broek Warehousing, Van den Broek Trucks en Van 

den Broek Transportmiddelen vallen. 

Van 18 mei tot en met 21 mei kan er 
weer gewandeld worden op de diverse 
afstanden. De uitdaging is om 4 dagen 
achter elkaar 5 of 10 km te wandelen. 
Dit wordt gedaan door heel de stad 
Helmond en de mooie omgeving ervan. 
Bij startbureau Brouwhuis/Rijpelberg 
kan ook worden ingeschreven voor de 
15 km. De start van de wandelingen 
vindt alle vier de dagen plaats op een 
van de vier over de stad verdeelde start-
bureaus, bij de Speeltuin Leonardus in 

de Leonarduswijk, bij De Geseldonk in 
Mierlo-Hout, bij wijkhuis De Loop in 
Brouwhuis (ook voor Rijpelberg) en bij 
de Oude Toren van Scouting Jan Baloys 
in Stiphout.

Tot slot wordt als finale na de vier wan-
deltochten op zaterdagmiddag 21 mei 
gezamenlijk met alle deelnemers vanaf 
de Lorentzstraat naar Boscotondo de 
feestelijke bloemenintocht gelopen. 
Vanaf het grasveld bij de Lorentzstraat 

gaan we naar het Frans Joseph van 
Thielpark (Boscotondo), waar een dele-
gatie van het college van burgemeester 
en wethouders ook aanwezig zal zijn bij 
het jaarlijkse bloemendefilé.

Jullie lopen toch ook weer mee!

Voor meer informatie zie ook onze web-
site 
www.wandelvierdaagsehelmond.nl.

18 tot en met 21 mei 2022: zet deze datum in je agenda en loop mee! 
Helmond loopt voor de 61e keer mee met 

de wandelavondvierdaagse 
HELMOND Het is weer zover! Op 18 mei gaat, na 2 jaar afwezigheid, de wandelavondvierdaagse 

weer van start! We hopen dat jullie allemaal weer meedoen.
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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 9 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 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
Intenties: Joseph Kemper 1e sterfdag; familie van Oorschot-Janssen vw verjaardag moeder; Antoon 
van der Linden
Zondag
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; Jan van de 
Ven vw verjaardag; ouders Sjef en Anna van de Ven Vogels. Frans en Fien van Stiphout-Langewou-
ters; Rosa Nguyen Thi Ngen
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden; Louis en Riek Maas-Welten
Donderdag 14 april: WITTE DONDERDAG
17.00 uur Trudokerk pastoraal team mmv Anke en Gertie
Intenties: Pastoor Henricus van de Ven; Cornelis van Kemenade; Johannes van der Veeken; Josep-
hus Kavelaars; Johannes Lempes; pastor Hans van den Heuvel; pastoor van der Hagen; pastoor van 
Haaren; Pastoor Thom van Lierop. Overleden kapelaans van de Trudokerk en de Lieve Vrouwekerk.
19.00 uur Luciakerk pastoraal team mmv Cantores en met kinderkerk
Intenties: Pastoor Elsen. Pastoor Strijbosch. Pastoor Verhoeckx. Pastoor van de Spijker. Pastoor Ver-
beek. Pastoor van de Ven. Overleden kapelaans van de Luciakerk en de Goddelijke Voorzienigheid. 
Pater Frits Bollen. Pastoor Jan der Kinderen. Pater Harrie van Dijk. Pastoor Thom van Lierop. Pastor 
Jos Simons. 
Vrijdag 15 april: GOEDE VRIJDAG
10.00 uur tuin pastorie Paasviering In het Hart van ’t Hout 
15.00 uur Luciakerk M. Verhoeven Kinderkruisweg 
15.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers kruisweg 
19.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers Kruisviering en hulde mmv Anke en Gertie

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 10 april is het Palmzondag er is dan weer een eredienst waarbij de Bijbel open gaat en het 
levensveranderende evangelie van Jezus Christus centraal staat. Komende zondag spreekt Martin 
Symons. U bent weer van harte welkom. Aanvang 10 uur.
Tiener- en kinderdienst
Komende zondag 10 april is er ook 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 12 april nemen we tijd voor gebed via Zoom en gaan we bidden voor actuele en 
algemene punten voor de wereld en de mensen om ons heen.
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.

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

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

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

Mierloseweg 41, Helmond. (0492) 55 34 23 • Aanbieding van de maand april

Nu voor €22.50

400 gram pasta zalm tonijn salade +
100 gram palingfilet +
100 gram gerookte zalm +
100 gram gamba’s in look +
Bakje zalm mousse (200 gram)

Speciaal voor Pasen---

V ISSPEC IAL I TE I TEN
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Van alles wa week 14

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 regelmatig een gratis loterij 
plaats met prachtige prijzen.
Aanvang is om 19.30 uur en het duurt 
tot 22.00 uur.
De zaal is open vanaf 17.45 uur.
U komt toch ook!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpel-
berg op woensdag 13 april van 13.00 tot 
16.00 uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom. Zie ook  www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg.

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST 
EN MIERLO-HOUT Repaircafé KBO – 
St. Lucia: iedereen mag gebruikmaken 
van deze aangeboden faciliteit. Er zijn 
geen verplichtingen aan verbonden on-
geacht waar u woont of status. U bent 
van harte welkom 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 verplich-
tingen. 

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

BINNENSTAD Op zondag 10 april aan-
staande is er weer een tweedehands 
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 Miranda 06 – 22 90 10 
53 of Anita 06 – 10 13 90 67.

HELMOND TV Shaile viert dit jaar haar 
100-jarig jubileum en wil dat graag vie-
ren 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 inge-
kocht, verder zijn er koffiepakketjes en 
een wasmiddelronde. De zaal is geo-
pend vanaf 19.00 uur. U bent van harte 
welkom.

De tocht van komende zondag gaat vanuit ons vertrekpunt 
via Stiphout, Laarbeek, Gemert, Boekel en Venhorst naar 
Landhorst. In Landhorst zal na 42 km de pauze worden ge-
houden bij Café Partijcentrum Buitenlust. 
Het tweede deel van de tocht zal beginnen met het door-
kruisen van de Boswachterij, waaraan de tocht haar 
naam heeft gekregen. De Boswachterij is een gevarieerd 
landschap met mooie bossen, heidevelden met jenever-
besstruiken en prachtige vliegdennen. De grove den bepaalt 
het gezicht van de boswachterij. In de vorige eeuw is deze 
aangeplant om stuthout voor de Limburgse mijnen te leve-
ren. Erg rijk aan natuur is dit soort bossen niet. Vandaar dat 
Staatsbosbeheer loofbomen heeft aangeplant. Dennen- en 
sparrenbossen worden nu afgewisseld met loofbossen van 
berk en eik. Op de heide grazen Kempische heideschapen 
en Schotse hooglanders. Zij helpen mee het landschap 
open te houden. In het heidegebied de Ullingse bergen zijn 

nog enkele stukken zandverstuiving.
Na de Boswachterij gaan we via Westerbeek, Vredepeel, 
De Rips, Milheeze, Bakel en jawel wederom de Aarlese 
Heikant, Aarle- Rixtel naar onze startlocatie op ‘t Hout. Dan 
staat de teller op 83 km. Weer een schepje erbij in de kilo-
meters. 
Interesse om mee te fietsen? Wij u verwijzen naar onze 
website www.tourclub-mierlohout.nl of volg ons op Fa-
cebook.

Indien je als gastrijder twijfelt of je de afstand wel aan kunt 
of twijfelt over het te presteren niveau, we hebben een volg-
auto met aanhanger om deelnemers die het toch te zwaar 
vinden te ondersteunen. Een tourclub is geen raceclub of 
wedstrijdteam. Het gaat om te genieten op de fiets in de 
buitenlucht in een gezellig gezelschap. 
Tot zondag. 

Tourclub Mierlo-Hout: Boswachterij-tocht 83 km 
MIERLO-HOUT Op zondag 10 april gaat Tourclub Mierlo-Hout haar vijfde tocht van dit 

seizoen verrijden: de Boswachterij-tocht van 83 km. De start zal om 08:30 uur plaatsvinden 
vanuit de jeugdboerderij ‘De Houtduif’ aan de Koeveldsestraat in Mierlo-Hout onder 

begeleiding van Arnold Gijsberts.

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen tot 21 jaar op in armoede. Kinder-
hulp is er voor hen en helpt met iets groots, of iets kleins. Een fiets bijvoor-
beeld, 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.

Van dinsdag 19 april (maandag 18 april is 2e paasdag) tot en met zaterdag 
23 april kan er een collectant bij je aan de deur komen voor een vrijwillige 
bijdrage. Die bijdrage kan gedaan worden met contant geld of middels de 
iDEAL QR-code op de collectebus. Beide manieren zijn eenmalig en volle-
dig anoniem. Kinderhulp hoopt op je steun, voor de ruim 300.000 kinde-
ren die opgroeien in armoede. 

Ga voor meer informatie over Kinderhulp en de collecte naar 
www.kinderhulp.nl.

HELMOND Van 18 tot en met 23 april 2022 is het 
de landelijke collecteweek van Nationaal Fonds 

Kinderhulp. Dan gaan alle Kinderhulp-collectanten, 
hopelijk vergezeld van het voorjaarszonnetje, op pad 

met 1 gezamenlijk doel: een volle collectebus. 

Collectanten in Helmond de straat 
op voor kinderen in armoede 

Wat gaan we doen? Het Annatheater, de bibliotheek Helmond-Peel, Museum 
Helmond, Het Speelhuis, Kunstkwartier en De Cacaofabriek zetten die week hun 
deuren wagenwijd open. Zij bieden een gevarieerd programma voor alle derdejaars 
leerlingen van OMO Scholengemeenschap (Carolus Borromeus College, Dr. Knip-
penberg College, Vakcollege en Praktijkschool Helmond) en het Jan van Brabant 
College (locaties Molenstraat en Deltaweg).

De leerlingen van verschillende richtingen volgen drie activiteiten, workshops of 
voorstellingen. Denk hierbij aan uiteenlopende activiteiten als het bijwonen van een 
echte theatervoorstelling en het volgen van workshops popkoor zingen of stop-mo-
tion video’s maken. Maar ook bijvoorbeeld het digitaal bewerken van bestaande 
kunstwerken. Alle cultuurdisciplines komen voorbij. Als afsluiting wonen de leerlin-
gen samen een concert bij in de popzaal van de Cacaofabriek.

Kunstprojectie
In de aanloop naar de Cultuurweek werken de jongeren op school aan collages van 
Helmonders in alle soorten en maten. Een deel van die collages is samengevoegd in 
een grote geanimeerde lichtprojectie op de muren van de Cacaofabriek. 
“Jongeren hebben de afgelopen periode veel moeten missen van wat belangrijk voor 
ze is: festivals, muziek, sociale contacten, je creatief uiten in een groep of in een 
kunstwerk. Echt samen iets maken of samen verwonderd raken. Wij gaan ze prik-
kelen en inspireren”, aldus Jochem Otten, directeur van De Cacaofabriek en Het 
Speelhuis. “Ze moeten over een paar jaar nog zeggen: dat was vet, die Cultuurweek!”

WAH?! Is dit cultuur? 
HELMOND Van 18 tot en met 22 april aanstaande snuiven 
1100 derdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs in 

Helmond cultuur op en bevestigen we nog eens met elkaar hoe 
essentieel die culturele sector is. Ook, of misschien wel juist 

voor jongeren. Want weten jongeren wel dat hiphop ook cultuur 
is? Of dat zelf vette posters ontwerpen ook gewoon kunst kan 

zijn? Na de Cultuurweek WAH?! weten ze dit sowieso!

F CultuurContact.

www.helmondnu.nl
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HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

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

MILIEUSTRAAT TAXI Wij voeren 
uw oude goederen af naar de 

stortplaats. Bel 06-54268030

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN
Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten 

en prijsopgaaf. Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

EVENEMENTEN
ZONDAG 10 APRIL VLOOIENMARKT
Tennishal Eindhoven Noord, Vijfkamplaan

Eindhoven 9-16u.  info: 06-20299824
www.timmermansevenementen.nl

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

tel. 0492-510855 
 www.ikgeefeenfeestje.nl

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.

www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens gevraagd 
antiek klokken beelden schilderijen enz.

bel vrijblijvend voor info naar:  
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

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). 

Lenie Klaasen 
06-52716622

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo
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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 prijzen

nu van 2.599,-
nu voor :

2.349.-

PEGASUS 
SIENA
DAMES OF HEREN MODEL

VOLOP KEUZE 

GROTE 
VOORRAAD

Voorzien van een Bosch Active plus  50nm middenmotor, 300wh accu, groot display, 
7 versnellingen en schijfremmen. Meerprijs 400wh accu is 150.-

Waardebon|DL

Bij aankoop van een 
buitenband naar keuze 
gratis een bijpassende 

binnenband.
Actie geldig t/m 16 april 2022


