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Generaal Snijdersstraat 60, Helmond
www.newgrace.nl  

0492-565821 of 0492-554222
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Specialist in het verkopen van 
woningen tot € 350.000,- k.k.

.nl

WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

GIGANTISCH 

LAAG 
GEPRIJSD

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond • 06-51141395

2e PAASDAG  
GEOPEND
van 11.00 tot 17.00 uur
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MAAK KENNIS MET DE SUZUKI S-CROSS EN VITARA HYBRID
Deze stijlvolle SUV’s hebben een stoere en luxe uitstraling en zijn super betrouwbaar.
Daarnaast krijg u op al onze modellen 6 jaar garantie.   

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro 6-norm EC 2018/1832AP: 5,3 – 6,1 l/100 km; 18,9 – 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 120 – 139 g/km.
Suzuki Private Lease tarief o.b.v. 60 mnd, 10.000 km/jaar. Onder voorbehoud van acceptatie. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Varenschut 21D · 5705 DK Helmond · Tel 0492-588975 · suzuki.nl/vdns-suzuki

Kom snel langs bij VDNS Suzuki

VITARA
FULL HYBRID

S-CROSS
SMART HYBRID

VANAF

€29.350,-
VANAF

€27.995,-

2E PAASDAG GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR

De nieuwe Kia Niro.

씲449 p/m449 
Vanaf:

Deze zomer in de showroom.

Tweede paasdag geopend.

Maak kennis met de nieuwe Kia Niro. Laat je inspireren door de mix van geavanceerde 
technologie, eenvoudige bediening en gedurfde stijl en geniet van de verrassend 
slimme features voor jouw veiligheid en comfort. Onze showroom is tweede paasdag 
geopend van 11:00 - 17:00 uur.

Gemiddeld brandstofverbruik Kia Niro Hybrid, Plug-in Hybrid: 1,0-4,9 l/100 km, 20,4-100,0 km/l. CO2-uitstoot: 22-115 g/km. De Niro EV met 64.8 kWh batterij heeft een actieradius van 463 km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het rijbereik zijn gemeten volgens WLTP en zijn in afwachting van de쏾 nitieve homologatie. Getoond private lease tarief is een 
vanaf prijs van de Kia Niro Hybrid en is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar bij Kia Autolease, geldig bij aankoop van het genoemde model met uiterste kentekenaan-
vraag op 30-06-2022 en uiterste registratie op 31-07-2022. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Varenschut 21D, Helmond
Tel: 0492 - 588 970  |  kia-vdns.nl

VDNS Helmond
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MAGAZINE

Cursus Digisterker
Tijdens de 4 bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod als: een DigiD 
aanvragen en gebruiken, informatie zoeken op overheidswebsites over bij-
voorbeeld toeslagen, het registreren van je keuze in het Donorregister en het 
aanmaken van de corona-QR-code voor reizen naar het buitenland. Na deze 
cursus kunnen de deelnemers zelfstandig gebruik maken van de online dienst-
verlening van instanties als de gemeente, het ziekenhuis en de Belastingdienst.

Docent Carlijn: “Sommige deelnemers zijn eerst nog een beetje voorzichtig 
omdat ze het spannend vinden, dat hele digitale gebeuren. Met elke les gaat 
het makkelijker en worden ze vaardiger. Een deelnemer vertelde na de oefe-
ning ‘aanvragen’ trots aan mijn collega dat hij voor iedereen in zijn familie een 
traplift had ‘aangevraagd’. Mooi dat de deelnemers er zo’n vertrouwen en ple-
zier in krijgen.”

Waar en wanneer
Digisterker start donderdag 21 april om 10.15 uur in Bibliotheek Helmond, Wa-
termolenwal 11, en bestaat uit 4 wekelijkse lessen van 2 uur. De overige data 
zijn 28 april en 12 en 19 mei. Heb je zelf een laptop of tablet? Dan kun je deze 
meenemen naar de cursus. Anders zorgt de bibliotheek voor een computer. Bij 
de cursus hoort een praktisch werkboek dat je voor 10 euro kunt aanschaffen. 
Dit is ook een fijn naslagwerk voor thuis.

Deelnemer Marie (74 jaar): “Inloggen met DigiD vond ik altijd erg spannend. 
Het was heel fijn om veel te kunnen oefenen in een kleine groep. Ook weet ik 
nu beter hoe ik op internet moet zoeken en bepaalde dingen kan vinden. Nu 
kan ik met vertrouwen inloggen!”

Meedoen?
Meer informatie en aanmelden via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/digis-
terker. Je mag natuurlijk ook bellen (0492 – 522 220) of langskomen bij de 
bibliotheek. 

De cursus wordt in een kleine groep gehouden en we zorgen ervoor dat de 
deelnemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.

Word direct Digisterker met de 
cursus in de bibliotheek

F Bibliotheek Helmond-Peel

HELMOND Vind jij het ook lastig om in te loggen met je 
DigiD? Weet jij niet altijd je weg te vinden als het gaat om 
de Belastingdienst of de gemeente? Kom dan naar onze 

Digisterker-cursus in Bibliotheek Helmond. De cursus leert 
je hoe je contact maakt met de digitale overheid: van het 
aanmaken van een DigiD tot het zelf regelen van je zaken 
met de overheid en over je gezondheid. De cursus is gratis 

en voor iedereen, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Beeld en ontwerp: Nieke Bouman

Tijdens het festival maak je kennis met 
organisaties als: Home Start/Huma-
nitas Helmond, de Dierenambulance, 
St. Duofietsen, de Zorgboog, Speeltuin 
Leonardus, ORO, Home Computer Mu-
seum, Savant, Heemkundekring Hel-
mont, Amnesty International Helmond, 
Dagelijks Leven (Hurkhuis), Hart voor 
Brouwhuis-Rijpelberg, St. Ouders en 
Jeugdzorg, IVN, Bibliotheek Helmond, 
de Surprise Brigade, Stichting Zelfhulp-
netwerk, Speeltuin Helmond-West, St. 
Speel je mee?, St. Dierenparken Hel-
mond, het Annatheater, LEVgroep en 
Museum Helmond.
Wees welkom op deze gezellige dag!

Het festival is een initiatief van Museum 
Helmond en LEVGroep. Vanaf 14.00 
uur vindt er op het podium een Tijdvei-

ling plaats. Een veiling waarbij je met 
uren vrijwilligerswerk kan bieden! Kom 
ook bieden op fantastische producten, 
diensten en belevenissen!

De tijdveiling werkt als volgt:
Bedrijven of instellingen bieden aan-
trekkelijke producten of diensten aan op 
tijdveiling.onzeveilingonline.nl.
Mensen bieden met uren in plaats van 
geld op deze producenten en diensten. 
Je kunt bieden als individu of team. Dat 
kan dus ook een bedrijfsteam, sport-
team of vriendengroep zijn.

Op 24 april om 14.00 uur gaan de pro-
ducten en diensten ‘onder de hamer’ en 
wordt er geboden. We beginnen met de 
starttijd die al op de website geboden is.
Wie de meeste tijd biedt, die wint het 
aangeboden product of dienst.
De winnaar maakt op 24 april afspraken 

met een vrijwilligersorganisatie naar 
keuze om zijn/haar tijd als vrijwilliger 
in te zetten. Op het Open Deur Festival 
zijn natuurlijk tal van vrijwilligersorgani-
saties aanwezig, zodat de winnaar een 
keuze kan maken waar hij/zij het vrijwil-
ligerswerk uit wil gaan voeren.
Na het laten zien van de concrete af-
spraken aan de organisatie, wordt het 
product/artikel waar je op geboden hebt 
overhandigd.

Je krijgt - naast het product waar je op 
geboden hebt - ook de kans om kennis 
te maken met het doen van vrijwilligers-
werk. Jij mag zelf kiezen voor welke or-
ganisatie jij je uren wilt inzetten. En met 
zo veel verschillende mogelijkheden is 
er altijd een organisatie die bij je past!
Voor meer informatie én de verschillen-
de veilingitems kijk je op de website van 
LEVGroep. 

Open Deur Festival bij Kasteel Helmond
CENTRUM Zondag 24 april opent Helmond haar deuren op het Open Deur Festival. Tussen 

11.00 en 17.00 uur laten tal van (vrijwilligers)organisaties zien wat zij in huis hebben. Kom naar 
Kasteel Helmond en beleef wat Helmond te bieden heeft! Ga bijvoorbeeld met het IVN een 

wandeling door de kasteeltuin maken. Of rijdt een rondje met een duo-fiets. Ga met kinderen 
gedichten maken, haal iets leuks uit de grabbelton en bekijk onder het genot van een Hollandse 
puntzak friet diverse optredens op het podium. Kortom, hier wil je bij zijn! Zowel het festival als 

het Kasteel zijn die dag GRATIS te bezoeken. 

Service en vakmanschap hebben altijd erg hoog in het 
vaandel gestaan. De laatste jaren zijn we meegegaan in 
een markt die ontzettend veranderd is, hierdoor hebben 
we een flinke groei gemaakt. De komende jaren willen 
we graag blijven groeien en willen we dé elektrospecia-
list van Helmond, Someren en omgeving blijven. Hiervoor 
hebben we een plan gemaakt waarin service, advies en 
klanttevredenheid een belangrijke rol speelt.

Om deze groei te realiseren is Rick Delissen doorgegroeid 
en gaat hij deel uitmaken van de Wout van Vlerken-fami-
lie! Per 1 april 2022 is Rick daarom mede-eigenaar gewor-
den van ons mooie familiebedrijf.

Wij zijn bijzonder verheugd met de toevoeging van Rick en 
kijken ernaar uit om ons bedrijf de komende jaren verder 
uit te bouwen.

HELMOND/SOMEREN Al ruim 50 jaar is Wout van Vlerken een familiebedrijf met een winkel 
in Helmond en vanaf 2017 ook in Someren. De vakzaak is in 1969 opgericht door Wout en 

Franka van Vlerken. In 2001 heeft Wout (jr.) het bedrijf overgenomen van zijn ouders. 

Rick Delissen mede-eigenaar Wout van Verken 

www.woutvanvlerken.nl
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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. 

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners en Omgeving
Dinsdag 19 april 2022, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
2. Zienswijze begroting Metropoolregio Eindhoven 2023

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

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.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

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

Suytkade Metopestraat 31-03-2022 oprichten 12 patiowoningen 6865095

Kotterlaan 6 21-03-2022 realiseren aanbouw 6837053

Noord Parallelweg 30 04-04-2022 bouw garage - berging 6876095

Dierdonklaan 78 27-03-2022 vervangen erfafscheiding 6852777

Willem Prinzenstraat 116 07-04-2022 wijzigen gevel 6883265

Hortsedijk 41 08-04-2022 oprichten entree bij bijgebouw 2022-X1041

Binderseind 23 07-04-2022 aanbrengen fysieke scheiding en  6885997

  wijzigen huisnummer 

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

Hoofdstraat 169 05-04-2022 plaatsen van een erfafscheiding 6742715

Abendonk 48 05-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6663945

t.h.v. Duizeldonksestraat 1C 05-04-2022 kappen van een boom  6797145

Sweelincklaan 22 06-04-2022 vergroten woning 6095719

Tivoli 22 07-04-2022 verbouwing woonhuis 6626633

Europaweg 152 06-04-2022 oprichten wasboxen 6727761

Geeneindse Kerkweg 18 11-04-2022 verbouwing en vergroten woning 6695161
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Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Deurneseweg 5 10-02-2022 uitbreiden bedrijfsruimte   6708595

Schutterslaan 6 14-02-2022 vergroten woning  6007873

Vleutendonk 8 14-02-2022 oprichten woning  6736401

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

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

Helmond e.o. 05-04-2022 Wandel Avond Vierdaagse,  2022-00023

  van 18 t/m 21 mei 2022  
 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via 

www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

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

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
 

Raischi, A.  16-10-1985

Oordt, M.  18-12-1993

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

Aharchi, S.  25-07-1987

Hamzaoglu, F.  07-04-1970

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

Kryzius, I.  12-10-1990

Filinta, N,M.  28-08-1973

Hamzaoglu, A.M.  06-11-1973

Bloemendaal, D.  28-06-1989

Rutkowski, T.K.  16-08-1979

Rijt van, W.J.H.M.  05-05-1969

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
 

Dimitrov, D.M.  15-03-1985

Bennett, G.G.  01-01-1978

Grigaitis, A.  11-01-1990

Szwaica, D.J.  16-05-1990

Rutjens, R.  21-10-1999

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 14 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.

Lotte met haar zelfgebakken cakejes. F Kindcentrum Puur Sang.

Cakejes bakken 
voor Oekraïne

Hierdoor kwam Lotte Raaijmakers uit 
groep 4/5 van locatie Loeswijk op het 
idee om iets te willen doen voor Giro 
555. Lotte wilde graag cakejes gaan 
bakken en verkopen. Met hulp van haar 
moeder en vriend Milan zijn ze een eer-
ste lading gaan bakken. Deze cakejes 
verkocht ze binnen haar familie. 

Dit was zo’n groot succes dat ze al snel 
van vrienden van de familie en leer-
krachten op school ook een aanvraag 

kreeg voor cakejes. Ook de hulp van 
oma werd ingeroepen en zo kon Lotte in 
een korte tijd veel mensen voorzien van 
haar overheerlijke cakejes met daarop 
de Oekraïense vlag. 

Inmiddels heeft ze al 150 cakejes gebak-
ken en het einde is nog niet in zicht.

Ook cakejes kopen? Neem contact op 
via oma (06 – 20 28 60 51) of mama 
(06 – 48 95 68 42).

MIERLO Enkele weken geleden bereikte ons het 
verschrikkelijke nieuws uit Oekraïne. Op Kindcentrum Puur 
Sang in Mierlo is hier uiteraard ook aandacht aan besteed 

tijdens kringgesprekken met de kinderen. 



6 vrijdag 15 april 2022 de loop weekkrant HELMOND

Fiat 500 X 1.4 Turbo MultiAir Lounge 2017
Automaat, 68Dkm, Navigatie, Leder, Lmv, 
Stoelverw., BT, ECC, Cruise control, € 259 p/m18.945

Mini 1.5 Cooper Chili Serious Business  2017
36Dkm, Navigatie, Cruise control, ECC, 
BT, Stoelverwarming, Lmv, € 259 p/m 18.950

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

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

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 Ignis 1.2 Select 2018
32Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Hoge instap, Zeer zuinig, € 199 p/m 14.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2017
97Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Stoelverwarming, Cruise control, € 279 p/m19.950

(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.

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

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

2E PAASDAG – MAANDAG 18 APRIL
GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

BIJ AANKOOP VAN 
EEN AUTO EEN 

AUTODROOM 
MENU VOOR 
2 PERSONEN
BIJ LA BOCCA 
GRANDE

•  1 JAAR GARANTIE

•  24 UUR-SERVICEPAS 
VOOR GEHEEL EUROPA 

•  BIJ AFSLUITEN BOVAG 
AUTOPOLIS €100,- CASHBACK

•  SCHERPE 
FINANCIERINGSTARIEVEN

AUTODROOM 

Dinerbon

100,- CASHBACK

VOOR PROEFRITAFSPRAAK OF RESERVERING
BEL 0492 - 58 89 69 OF CHAT 0492 - 58 89 88
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De werknemers die we spraken, tonen zich strijdbaar en waardeerden ons 
gebaar.
Geschrokken lazen we de berichten dat GNK Aerospace/Fokker al ander-
half jaar plannen had alle werkzaamheden te verhuizen naar Papendrecht. 
De gemeente Papendrecht heeft voor deze werkgelegenheid een investe-
ring van maximaal 16 miljoen toegezegd.

Hierdoor verliezen in Helmond 300 mensen en in Hoogerheide nog eens 
800 mensen hun baan en is er de nodige schade bij toeleveringsbedrijven 
etc. Politiek hebben we, in de raad van de gemeente Helmond vragen ge-
steld over de sluiting in Helmond en in Provinciale Staten van Noord-Bra-
bant over de sluiting in Helmond en Hoogerheide.

Solidariteitsactie SP 
bij Fokker

BROUWHUIS De SP hield een solidariteitsactie 
aan de poort in Helmond. De SP is solidair met de 

werknemers, maar roept hen ook op solidair te blijven 
met elkaar. Voor de een is het immers makkelijker 

nieuw werk te vinden dan voor de ander.

F SP Helmond.

Mooie prestaties op de halve mara-
thon
Met prachtig weer, enthousiast publiek 
en muzikale ondersteuning waren alle 
ingrediënten aanwezig om mooie tijden 
te lopen. Burgemeester Elly Blanksma 
loste het startschot van de halve ma-
rathon. De snelste tijd bij de mannen 
werd gelopen door Michael Beuwer in 
1:10:16, bij de vrouwen kwam Barbara 
Saat in 1:28:42 als eerste over de fi-
nish. Overige uitslagen zijn te vinden op 
www.halvevanhelmond.nl/informatie/
uitslagen.

Internationaal deelnemersveld van 
alle leeftijden
In totaal gingen ruim 670 hardlopers, 
250 kinderen en 120 wandelaars en-

thousiast van start afgelopen weekend. 
Het deelnemersveld was internationaal 
met deelnemers uit Nederland, België 
en Polen. Bovendien bleek het écht een 
evenement voor alle leeftijden; de jong-
ste deelnemer was 5 jaar en de oudste 
87 jaar. Enthousiast publiek, waaronder 
burgemeester Elly Blanksma en wet-
houder Harrie van Dijk, moedigde de 
sportieve deelnemers aan. 

Geweldig trots
“Wederom hebben we een fantastisch 
evenement neergezet”, aldus een trotse 
Hans Steijaert, voorzitter van de Lavans 
Halve van Helmond. “In het hart van 
Brandevoort, wat ook een extra sfeer 
met zich meebracht. Geweldig om alle 
deelnemers te zien genieten om met 

elkaar een sportieve prestatie neer te 
zetten. Chapeau ook voor de 140 vrijwil-
ligers die hebben meegeholpen. Boven-
dien dank aan sponsoren en gemeente 
voor hun enthousiaste ondersteuning. 
Eén van onze doelstellingen is om met 
sport voor verbinding te zorgen, volgens 
mij zijn we daar met zijn allen heel goed 
in geslaagd.” 

Volgende editie 16 april 2023
De Lavans Halve van Helmond wordt 
georganiseerd door een samenwer-
kingsverband tussen Lopersgroep 
Brandevoort en de Helmondse Atletiek-
club HAC, met Lavans als hoofdspon-
sor. Volgend jaar vindt het evenement 
plaats op 16 april 2023.

BRANDEVOORT Op zondag 10 april vond de tweede editie van de Lavans Halve van Helmond 
plaats.  Dit hardloop- en wandelevenement trok ruim 1040 deelnemers uit binnen- en buitenland. 

In de Veste in Brandevoort werden dit weekend fantastische sportieve prestaties neergezet.

Tweede editie Lavans Halve van Helmond groot succes

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Nabij de plek die op de Markt een bij-
zonder trefpunt is voor veel mensen, 
zal het een natte boel gaan worden. Het 
is een kruispunt van wegen in het cen-
trum; Veestraat, Markt, Kerkstraat en 
Ameidestraat komen daar samen. Ook 
zal er ruimte moeten blijven voor overige 
dingen zoals ruimte voor terrassen, de 
weekmarkt, kunst en de kermis. 

Aantrekkelijkheid
Er moet volgens burgemeester en wet-
houders in dit deel van het centrum 
iets komen dat de aantrekkelijkheid zal 
vergroten. Die aantrekkelijkheid zou 
moeten ontstaan door het plaatsen van 
een waterspeeltoestel op deze plaats, 
hetgeen dan iets extra’s toevoegt. Er zal 
nu weer geschoven moeten worden met 

terrassen en delen van de weekmarkt 
op zaterdag. Met een vooruitziende blik, 
heeft men een paar jaar geleden de ki-
osk die daar toen stond, weggehaald.

Waterspeeltoestel
Het waterspeeltoestel krijgt een knipoog 
naar de historische binnenstad, zoals 
die heel vroeger was, dat moet hierbij 
weer zichtbaar worden. De waterloop 
van de Oude Aa wordt verwerkt als goot. 
Het mag er dan ook wel aangenaam ko-
men uit te zien. 

Als het goed gaat, komt er verlichting in 
de waterfonteinen en komt er een zit-
rand om het toestel heen, waar je  dan 
op je gemak de zaak eens kunt gaan zit-
ten bekijken, hoe dat al die spelende kin-
deren er zeiknat vandaan komen. Wat 
verder wel moet blijven is afgesproken, 

dat bijvoorbeeld de oliebollenkraam, een 
kermisattractie, een speciale kraam van 
de weekmarkt of een tijdelijk (pop)podi-
um in stand wordt gehouden.

Wat ging het ook alweer kosten
Het ontwerp voor het waterspeeltoe-
stel is in zijn geheel uitgewerkt, en het 
moet vóór de start van het terrasseizoen 
van deze zomer klaar zijn. De kosten 
vallen ook wel mee? Zij gaan maximaal 
220.000 euro bedragen wordt ge-
dacht. Het zal niet het eerste project in 
Helmond zijn, waar het mis is gegaan 
met de begroting en het toch allemaal 
‘iets’duurder is uitgevallen dan men had 
gedacht. Vanuit het budget ‘vergroten 
aantrekkelijkheid centrum’ is geld be-
schikbaar voor dit project. We leven in 
een tijd, waarbij dagelijks de prijzen van 
grondstoffen omhoog schieten.

Waterspelen op de markt 
Hadden we voorheen een kiosk op de markt die een sta-in-de-weg was en was er al eens 

tientallen jaren geleden een waterpartij, nu gaan we ons over een aantal weken lekker douchen 
op de markt. De aanleg van dat geplande waterspeeltoestel is in volle gang. 

BINNENSTAD Op zaterdag 14 mei om 20.00 uur is het SHOWTIME: een spet-
terende muziek en lichtshow  van het Nijmeegs Amusements Orkest.

Het orkest brengt ook dit jaar weer een wervelende muziekshow met 2 zangeressen 
en  zangers, showballet en lichtshow. Dit alles onder leiding van de bekende Hel-
mondse dirigent Louis v.d. Waarsenburg. Elk jaar een hoogtepunt in de Fonkel!

Kaartjes zijn te koop aan de receptie van De Fonkel, Prins Karelstaat 123, Helmond. 
Telefoon: 0492 – 597 444.

De Fonkel prestenteer:
Het Nijmeegs AmusementsOrkest
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CAMPER
VERHUUR

UW ZEKERHEDEN
Alles goed geregeld
Jonge betrouwbare campers
Altijd vrije kilometers
Complete uitrusting
Heldere voorwaarden
Veilig parkeren eigen auto
24/7 assistentie
Eindschoonmaak door ons

CAMPSHARE

Duizeldonksestraat 2F
5705 CA  Helmond

+31 (0)85 - 500 11 22
info@campshare.nl
www.campshare.nl

CAMPER
VERKOOP

NIEUW
:L

AN

GWEEKEND
HUREN*- 

Bezoek voor
meer informatie

onze website

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een:

VOORMAN 
TIMMERMAN

&
ALLROUND 

TIMMERMAN
Het leiding geven en zelfstandig verrichten van 
ruwbouw & afbouw traditioneel timmerwerk.

Claassen Bouw & Vastgoed BV richt zich voornamelijk op de verbouw en 
nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Al meer dan 90 jaar zijn wij een 

solide en professionele onderneming. 

Meer info over ons bedrijf op onze website: www.claassen-bouw.nl

Ben je geïnteresseerd in deze 
functie?

Stuur je sollicitatie met CV naar
Claassen Bouw & Vastgoed BV

t.a.v. personeelszaken
Hollevoort 11, 5761 PC  Bakel

of per mail: info@claassen-bouw.nl

Enthousiast? Solliciteer dan nu! Stuur je CV en motivatiebrief naar
j.beekmans@vtvr.nl of neem direct contact op via 0492 - 46 34 95.

Van Thiel & Van Rooij Notariaat • Beek en Donk • 0492-463495
notaris@vtvr.nl • www.vtvr.nl

OVER ONS:
Persoonlijk, toegankelijk, modern en duidelijk. Dit 
is in een paar woorden hét karakter van Van Thiel 
& Van Rooij Notariaat. Onze aandacht en energie 
steken we zoveel mogelijk in cliënten en zo min 
mogelijk in bureaucratische rompslomp.

Geen hoge drempels of onbegrijpelijke taal. Integen-
deel. Ingewikkelde zaken worden helder uitgelegd 
en met vragen kunt u altijd bij ons terecht. We 
nemen de tijd en zijn pas tevreden als alles duidelijk 
is. Een écht persoonlijke benadering dus.

Vanuit deze opzet hebben onze cliënten één 
aanspreekpunt binnen het kantoor: de notaris of de 
dossier behandelaar zelf. Dit verhoogt de effi ciency 
en voorkomt onnodige wachttijd.

JE WERKZAAMHEDEN:
Samen met jouw collega’s van personen – en fami-
lierecht help jij bestaande en nieuwe cliënten door 
het uitvoeren de volgende werkzaamheden:
• Opmaken en verwerken van notariële akten;
• Het aanmaken en archiveren van dossiers;
• Het aanschrijven van cliënten en relaties inzake 

lopende dossiers;
• Advies geven aan cliënten en onderzoek doen in 

dossiers;
• Contact onderhouden met derden;
• Het inplannen van afspraken en besprekingen;
• Functioneren als sparringpartner binnen het team 

van PFR.

Deze functie is zeer veelzijdig en uiteenlopend, 
daarom zijn wij op zoek naar iemand die weet 

van aanpakken, makkelijk kan schakelen tussen 
werkzaamheden en effectief kan samenwerken. 
Alhoewel het onze voorkeur heeft, is ervaring in het 
notariaat niet persé noodzakelijk. 

JOUW KWALITEITEN:
Als notarieel medewerker bij Van Thiel en Van Rooij 
notariaat voldoe je aan de volgende eisen:
• Je hebt MBO of HBO denkniveau
• Je bent een starter of hebt relevante werkervaring 

binnen het notariaat, affi niteit met familierecht is 
een pré;

• Je hebt zeer sterke communicatieve- en commer-
ciële vaardigheden;

• Je bent minimaal 3 dagen per week inzetbaar;
• Je denkt pro-actief mee met de clïent en jouw 

directe collega’s. Je hebt een gunfactor en haalt 
veel plezier uit het contact met cliënten.

ONS AANBOD:
Wanneer je ervoor kiest om te werken bij Van Thiel 
en Van Rooij bestaat ons aanbod uit het volgende:
Een baan op fulltime of parttime basis, met een 
marktconform salaris naar ervaring en kennis;
Ruime mogelijkheden met betrekking tot je secun-
daire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen, 

door te studeren, cursussen te volgen en elke dag 
weer beter te worden in wat jij doet;

• Een fi jne en gemoedelijke werkomgeving met een 
prettige werksfeer binnen het team;

• Een team van gezellige en toegankelijke collega’s 
dat bestaat uit een mix van ervaren professionals 
en jonge starters.

NOTARIEEL MEDEWERKER
PERSONEN- EN FAMILIERECHT (M/V)

Wij zijn op zoek naar een (startende) notarieel medewerker op parttime of fulltime basis 
die accuraat is en open staat voor een uitdagende en veelzijdige baan binnen ons kantoor.

VACATURE
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Bij Adventure Store in Mierlo-
Hout (Helmond) kunt u tijdens het 
paasweekend terecht  voor een 
ouderwetse paasshow. Alle zaken 
omtrent het buitenleven kunt u tijdens 
dit weekend aanschouwen en aangezien 
Adventure Store 75 jaar bestaat is er 
een hapje en drankje  aanwezig. Ook zal 
er een BBQ-demo gegeven worden op 
zaterdag 16 april en  maandag 18 april 
(tweede paasdag). Wie jarig is trakteert, 
kom ook even langs tijdens het paas- 
weekend en vier met ons mee

Paasshow bij 
Adventure Store

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!
75JAAR
WIE JARIG IS TRAKTEERT!

BBQ-DEMO
Zaterdag 16 april | 12.00 - 17.00 uur
Maandag 18 april (2e paasdag) 12.00 - 17.00 uur

VRIJDAG 15 APRIL 
09.30 - 18.00 uur

ZATERDAG 16 APRIL
09.30 - 17.00 uur

MAANDAG 18 APRIL 
(2e Paasdag) 12.00 - 17.00 uur 

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

BBQ

MEUBILAIR

RECREATIE

KAMPEREN

BuitenlevenBuitenleven
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Ontdek onze
slimme
hoortoestellen.

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Tijdens de Demodag ontdekt u 
hoe de nieuwste technologie u kan 
helpen bij beginnend gehoorverlies. 
Onze productspecialisten laten u 
kennismaken met verschillende 
slimme hoortoestellen met handige 
toepassingen. Zo zijn ze bijvoorbeeld 
oplaadbaar en direct te koppelen aan 
uw smartphone. Daarnaast worden 

onze hoortoestellen op maat voor 
u gemaakt en zijn ze soms zelfs 
100% onzichtbaar.

Kom langs op vrijdag 22 april!
We kijken ernaar uit om u op 22 april 
te verwelkomen in onze winkel. 
Loop gewoon eens binnen en laat 
u verrassen! 

U gelooft werkelijk uw oren niet als u hoort wat er tegenwoordig 
allemaal kan op hoorgebied. We willen het u persoonlijk laten ervaren 
tijdens de Demodag op 22 april in onze Schoonenberg winkel.

Demodag vrijdag 22 april

Schoonenberg Helmond
Zuid Koninginnewal 38
088-9324358

Liever een afspraak op een andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

15
7

www.summacollege.nl

21 april
18.00 - 21.00 uur

open avond

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór dinsdag 20 april

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

AANSTOKEN • AFVLOEIEN • AMPER • BEHULPZAAM • EERROOF
ESSENCE • GEHANNES • HALTE • HIJSEN • HORDE • KARWIJ • KIMONO
KOLONEL • LAAGVLAKTE • LUWEN • MILKSHAKE • MYTHE • ONDER
OPBOUW • RESOLUUT • RIJBROEK • SCHETS • SCHILDERIJ • SHORT

SKELET • SNEEUW • VERLEREN • VOORTMAKEN

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

Winnaar week 13: Tiny van den Beek  •  Oplossing: WARTAAL

LAAT ZIEN DAT JE 
UIT HELMOND KOMT!

Winnaars krijgen een uniek Helmonds shirt. 
Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: 

zwart, grijs, geel, oranje of rood. 
Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL.
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Het repertoire van het koor is erg uit-
eenlopend. Het koor treedt vaak op, 
onder andere in tehuizen voor ouderen 
en mensen met een beperking. Daar 
is een gedeelte van het repertoire dan 
ook op afgestemd. Het geeft erg veel 
voldoening om te zien hoe de bewo-
ners van die tehuizen met veel plezier 
meezingen met liederen die ze nog van 
vroeger kennen. Daarnaast wordt er 
ook bij andere gelegenheden gezongen 
en dan wordt er meer modernere mu-
ziek, ballades, volksliederen uit diverse 
landen ten gehore gebracht. Maar wel 
allemaal rond het centrale thema: de 

zee. Het verdriet van de vrouwen die 
achterblijven als de vloot uitvaart, de 
pijn als schepen niet terug komen, de 
zorg om de bemanning. Met een lach 
en een traan wordt dit op verschillende 
manieren bezongen, onder begeleiding 
van twee accordeonisten, en in stijlvolle 
vissersvrouwen-kledij.

Het koor heeft nu dus weer plaats voor 
wat aanvulling: vrouwen die ook graag 
zingen in een kwalitatief goed en gezel-
lig koor. De repetities zijn om de week, 
op donderdagavond, van 8 tot 10, voor-
lopig nog in Basisschool De Wentelwiek 

aan de Vallestap in Nuenen. Er wordt 
begonnen met ademhalings- en stem-
vormingsoefeningen, daarna worden 
er nieuwe liederen ingestudeerd en 
het bestaande repertoire wordt aange-
scherpt. Tijdens de pauze is er koffie, 
na de repetitie een nazit. Komende re-
petities, donderdag 14 en 28 april, zijn 
‘open repetities’: wie denkt dat zingen 
best wat voor haar zou kunnen zijn, is 
van harte welkom om een repetitie of 
een gedeelte ervan bij te wonen. Wel 
handig om even te melden dat je komt. 
Dat kan bij Nell (06 – 22 54 93 65 of 
Astrid (06 – 55 10 10 89).

Zingen: het kan weer 
HELMOND/REGIO Eindelijk, na twee jaar corona, kan en mag er weer gezongen worden. 

De leden van Vissersvrouwenkoor De Walnoten zijn dan ook heel enthousiast aan het repeteren 
gegaan. Zoals bij meer verenigingen is gebeurd, zijn er ook bij dit koor wat leden afgehaakt, maar 

gelukkig is er een evenwichtige kern overgebleven zodat de liederen weer vlot een-, twee- of 
driestemmig klinken.

F Vissersvrouwenkoor De Walnoten.

Uit jasje gegroeid
Trots kijkt de organisatie terug op de 
afgelopen 5 edities waarin Asperges op 
de Velden uitgegroeid is tot een evene-
ment wat niet meer weg te denken is uit 
de regio. Vanaf de start in 2015 hebben 
zij inmiddels ruim 15.000 gasten mo-
gen ontvangen  in hun stijlvolle pop-up 
restaurant en culinair mogen verrassen. 
In de eerste vier jaar heeft het evene-
ment een dusdanige groei en ontwik-
keling doorgemaakt dat een vernieuwde 
locatie niet kon uitblijven. Bertie licht 
toe: “Onze gasten komen van heinde en 
verre en het is echt een evenement ge-
worden van de regio Eindhoven en zeer 
verre omstreken. Om onze gasten te 
blijven verrassen, hebben we de switch 
gemaakt naar een nóg mooiere en faci-
litair gezien betere locatie dan men al 
gewend was van ons. En dat hebben 
we gevonden bij Aspergekwekerij Kel-
ders in Veldhoven.” Ook dit jaar zal het 
restaurant weer op deze locatie worden 
opgebouwd. Een prachtige locatie met 
een wijds uitzicht over het Kempische 
landschap en alle faciliteiten waaronder 
gratis parkeergelegenheid. Het sfeervol-
le terras is aan drie zijden omringd door 
aspergevelden.

Top-chefs koken op de velden
Het inmiddels regionaal bekende eve-
nement biedt elk jaar weer een uitge-
breid en gevarieerd programma. Voor 
jonge en oude gasten, voor particulie-
ren en zakelijke gezelschappen. Net als 
voorgaande jaren zullen toonaangeven-
de restaurants in het pop-up restaurant 
koken met de vers gestoken asperges 
van het land. Zo kunnen gasten genie-
ten van de culinaire hoogstandjes van 
sterrenrestaurant Eden uit Valkens-
waard. Daarnaast vormt Asperges op 
de Velden een podium voor bijzondere 

restaurants uit de omgeving waar-
onder Lugar uit Waalre, Nastrium uit 
Helmond, Truffelaer uit Veldhoven en 
Smaek uit Geldrop. Maak kennis met 
de verschillende keukens en de wereld 
van de Michelin-koks en geniet van uit-
eenlopende aspergegerechten die alle 
zintuigen prikkelen. Tijdens Hemelvaart 
en Pinksteren organiseren we tradi-
tiegetrouw de familiedagen waarbij u 
ongestoord kunt genieten terwijl wij de 
kinderen vermaken met diverse activi-
teiten. Op de reguliere dagen worden 
de lunches en diners verzorgd door het 
team van Asperges op de Velden.

Eigen evenement organiseren
Heeft u een jubileum, relatiedag, per-
soneelsfeest, bruiloft, familiefeest, 
verjaardag of bijeenkomst voor een 
business club te organiseren? Krijgt 
u buitenlandse gasten die u graag iets 
van onze cultuur wilt laten zien en la-
ten proeven? Ons pop-up restaurant  is 
op aanvraag volledig naar uw wensen 
en voor uw specifieke gezelschap in te 
vullen. Neem gerust contact met ons 
op, wij kijken graag met u mee naar de 
mogelijkheden.

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

F Asperges op de Velden.

Asperges op de Velden is verhuisd van Nuenen naar Veldhoven!
Van 20 mei tot en met 6 juni zal de 6e editie plaatsvinden van 

Asperges op de Velden, het stijlvolle pop-up restaurant middenin 
de aspergevelden waar dagelijks lunches en diners worden 

geserveerd. Dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door Bertie 
Klaassen, heeft van 2015 tot en met 2018 plaatsgevonden bij 
Raaijmakers Hoeve in Nuenen. Vanaf 2019 is Asperges op de 
Velden verhuisd naar de landerijen van Veldhoven en zal hier 

ook dit jaar weer in Veldhoven neerstrijken.  

HELMOND Vorige week koos Im-
kersvereniging Helmond een nieuw 
bestuur. Nadat voor corona de ver-
eniging al zonder voorzitter kwam te 
zitten, gaven secretaris Kim van de 
Lisdonk en penningmeester André 
Leenders (overgebleven bestuursle-
den) onlangs te kennen na de coro-
na-jaren ook af te willen treden. 

Zoektocht binnen de vereniging lever-
de drie kandidaten voor een nieuw 
bestuur, te weten Jan van Hoek, Ger 
Klaus en Wiebe Rekers. De vereniging 

koos hen vorige week in het nieuwe be-
stuur. Ger Klaus wordt voorzitter, Jan 
van Hoek secretaris en Wiebe Rekers 
penningmeester.
Het nieuwe bestuur wil naast de 
noodzakelijke activiteiten tijdens de 
corona-jaren, de bijen moesten toch 
verzorgd worden, ook weer een her-
start maken met andere zaken. Om te 
beginnen met de mede-organisatie van 
de Helmondse Natuurmarkt op 12 juni 
die sinds enkele jaren valt onder de ver-
antwoordelijkheid van Natuurplatform 
Helmond.

Imkersvereniging Helmond 
kiest nieuw bestuur
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LENTE SOES
Een soes gevuld Zwitserse room, 

slagroom, mango en abrikoos. 

per stuk

2 WEKEN GELDIG

t/m 26 april

1,95
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  cake-a-break

LENTE SOES
Een soes gevuld Zwitserse room, 

slagroom, mango en abrikoos. Een soes gevuld Zwitserse room, 

slagroom, mango en abrikoos. Een soes gevuld Zwitserse room, 

per stuk

2 WEKEN GELDIG

t/m 26 april

1,951,951,

en in onzeen in onze
    Oranje     Oranje 
  cake-a-break  cake-a-break  cake-a-break

ORANJE
CAKE-A-BREAK
met ’n vleugje 

sinaasappel

2 WEKEN GELDIG t/m 26 april

4,25

JUTTERS-
BOLLEN
per stuk 
0,55

2 WEKEN GELDIG t/m 26 april

3+1 
GRATIS

PUDDINGBROODJE
per stuk 1,70

2 stuks

2 WEKEN GELDIG t/m 26 april

2,95

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

ELKE DINSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond
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Winkel en terras dagelijks geopend!
Rijpelberg 5 | Helmond
0492 – 57 44 44
24/7 online bestellen en bezorgen

Rijpelaal.nl

Verse Paling met Pasen!Verse Paling met Pasen!

MARKT 14
WWW.DEFTIGEAAP.NL

Stadsbrouwerij de 
Deftige Aap is niet 
alleen de place to be 
in Helmond voor een 
smakelijk biertje, een 
gezellige lunch of een 
compleet diner. In ons 
pand aan de Markt 
brouwen we ook echt 
onze bieren. 

ALLE 
DAGEN 
OPEN

LUNCH
BORREL 
DINER 
BROUWERIJ 
DISTILLEERDERIJ
SLIJTERIJ

Struikmargriet mix kleuren
In 18cm-pot, meerdere kleuren in één 
pot. 9.99

6.99
Happy 

 Easter

Salix paastakken
Per bos. Excl. decoratie. 
2.99

1.99

Geranium
Maak uw tuin weer extra 
fleurig met deze rijk bloeiende 
stekgeraniums. In diverse 
kleuren. 1.75

0.99

Agapanthus
Of Afrikaanse lelie is een 
kuipplant met witte bloemen.
 In 17cm-pot. 14.99

9.99

Gaura 
Deze makkelijke, vaste plant heeft een 
roze bloei en bloeit de hele zomer. 
In 17cm-pot. 6.99

4.99

Sundaville op rek
Deze kuipplant is verkrijgbaar in 
de kleuren wit, roze en rood. In 
19cm-pot. 16.99

12.9999

Tuinhortensia
Of Hydrangea Macrophylla, is de ‘gewone’ 
en meest verkochte tuinhortensia. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren. 
In 23cm-pot. 12.99

8.99

Nerium Oleander
Houdt van een zonnige, warme 
plek. Diverse kleuren, in 21cm-
pot. 19.99

13.99

Tweede paasdag open!

Helmond Akkerweg 70 
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Lieshout
Papenhoef 21

Stiphout
Dorpsstraat 113A

Brandevoort
Herselsestraat 21

T  0499-425360   W  www.triafietsen.nl

TRIA Lieshout
2e paasdag
maandag 18 april

OPEN
van 11 tot 16 uur
(TRIA Stiphout  &  Brandevoort  zijn gesloten.)

TRIA Lieshout
2e paasdag
maandag 18 april

OPEN
van 11 tot 16 uur
(TRIA Stiphout  &  Brandevoort  zijn gesloten.)

2e paasdag OPEN! 2e paasdag gesloten 2e paasdag gesloten
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Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Paasdag
alle vestigingen geopend

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

een
KitchenAid 

cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

Binnenlopen over een rode loper met 
een mooie ballonnenboog, een lekker 
kopje koffie, vers gezet door een 
barista, een appel en een flesje water. 
Jeugdspelers en ouders betraden 
zaterdagochtend met een brede 
glimlach het sportpark van SV De Braak 
voor hun wekelijkse voetbalwedstrijdje. 
“Een leuk initiatief op een koude 
ochtend”, vond een van de ouders. “Het 
is een mooie ontvangst”, zei een ander.

Met een knipoog
Centraal in de actie Sportief Helmond 
staat het Helmonds Verbond. Hierin 
staan zeven regels, allemaal gekoppeld 
aan een van de letters van het woord 
Helmond. Chaib el Maach van de 
gelijknamige sportschool is een van 
de initiatiefnemers. “Met een knipoog 
laten we in het Helmonds Verbond zien 
dat we gastvrijheid hoog in het vaandel 
hebben staan”, zegt hij. “We ontvangen 

onze bezoekers hartelijk, we willen 
eerlijk sporten, niet dat geschreeuw 
langs de lijn en normaal doen. Daar 
komt het op neer. Samen genieten 
van de sport, zo moeilijk is het eigenlijk 
niet.”

Koploper
In eerste instantie zijn tien verenigingen 
gevraagd om als een soort koploper 
mee te doen. Die waren allemaal direct 
enthousiast. In de komende tijd worden 
ook de andere Helmondse sportclubs 
uitgenodigd om mee te doen.

Zeven voetbalclubs (HVV, De Braak, 
Brandevoort, Stiphout Vooruit, 
Mierlo-Hout, Bruheze en Rood Wit 
’62), sportschool Maach, hockeyclub 
HC Helmond en OEC korfbal 
ondertekenden zaterdag het Helmonds 
Verbond. “In de komende weken gaan 
we dat bij al die verenigingen ook 

feestelijk inluiden”, zegt El Maach. 
“Hoe? Nou, bijvoorbeeld door alle 
scheidsrechters een klein cadeautje te 
geven na afloop. Om duidelijk te maken 
dat ook zij voor de sportbeoefening 
enorm belangrijk zijn.”

Leren verliezen
Een van de zaken die direct in het oog 
springt zijn de aanvoerdersbanden 
die werden gepresenteerd. El Maach: 
“Aanvoerdersbanden met het logo van 
deze actie erop, voor alle teams van 
de deelnemende clubs. Het Helmonds 
Verbond moet op die manier langzaam 
tussen de oren komen van bestuurders, 
spelers en ouders. Het gaat natuurlijk 
niet om die lekkere koffie of om die 
appel, het gaat erom dat we ons bewust 
worden van het feit dat sport vooral 
een leuk, sociaal gebeuren is. Waarbij 
iedereen probeert te winnen, maar 
waarbij je ook moet leren verliezen.”

Actie Sportief Helmond van start 
Welkom bij de Helmondse sportclubs 

HELMOND Onlangs werd bij SV De Braak de actie Sportief Helmond afgetrapt. Doel is om extra 
nadruk te leggen op de gastvrijheid bij de clubs. Als je gastvrij en hartelijk wordt ontvangen, is 
de kans groter dat je er samen een fijne sportochtend of -middag van maakt, zo is de gedachte 

achter de actie.

F Sportief Helmond.

www.grootpeelland.nl
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Het Engelse echtpaar John & Joyce Ramsbotham is eigenaar van ‘Op de 
Haar’, een 2 hectare grote tuin midden in het Hoevelakense Bos (Rijksmo-
nument) op de grens van Gelderland en Utrecht. Het is hoofdzakelijk een 
schaduwtuin die gecreëerd is rondom de oorspronkelijke veenontginnings-
sloten die uit de 14de eeuw dateerden. In 30 jaar tijd hebben ruim 4500 
verschillende plantensoorten hier een tehuis gevonden.

John en Joyce gaan ons iets over de geschiedenis en het ontstaan van 
de tuin vertellen en laten zien hoe deze door de seizoenen verandert. In 
de bostuin bloeien de meeste planten in het voorjaar voordat de bladeren 
van de bomen hun schaduw werpen. Daarom wordt bij de beplanting ex-
tra aandacht besteed aan contrasterende bladkleuren en -vormen om de 
spanning erin te houden. De laatste jaren zijn er veel nieuwe planten ont-
dekt en geïntroduceerd en deze zijn heel interessant voor de tuin. Zij laten 
deze de revue passeren en laten zien hoe makkelijk en interessant veel van 
deze nieuwe introducties zijn.

De lezing vindt plaats in de werkruimte van Ria van Mierlo, Medevoort 9A, 
Helmond. Kijk vooraf eventueel even op de website 
www.opentuinopdehaar.nl.

‘Bladeffecten, kleur en vorm’ en 
‘Planten voor de toekomst’ 

door John en Joyce Ramsbotham

F Groei en Bloei Helmond e.o.

BRANDEVOORT Dinsdag 19 april is er om 20.00 uur 
een lezing door John en Joyce Ramsbotham over 

‘Bladeffecten, kleur en vorm’ en ‘Planten voor de toekomst’. 

Tekst en foto’s Henk van Dijk

Presentatie boek
Waarnemend directeur Esther Hart-
zema heette alle genodigden van harte 
welkom bij de presentatie van het nieu-
we boek over ons historische Helmond-
se kasteel. Nadat zij enige toelichting en 
uitleg had gegeven, aangaande het boek 
en de presentatie hiervan, werden eerst 
Wies van Leeuwen en zijn vrouw in de 
bloemen gezet.
Hierna kwam Wies van Leeuwen zelf 
aan het woord en nam de aanwezigen 
in zijn verhaal mee, in de historie van 
het Helmondse kasteel. Het was een 
mooie vaderlandse les over ons prachti-
ge Helmondse kasteel, dat bij de mooi-
ste tien van Nederland behoort.

Overhandiging eerste boek
Het eerste boek werd door Wies van 
Leeuwen overhandigd aan burgemees-
ter Elly Blanksma. Volgens de Bossche 
historicus was er behoefte aan een echt 
publiekvriendelijk boek over de kasteel-

geschiedenis in Helmond. Het is alweer 
ruim twintig jaar geleden dat er een 
boek voor het laatst is verschenen over 
ons monumentale kasteel. Bovendien 
is er de laatste twintig jaren ook veel on-
derzoek verricht naar de lange historie 
van het bijzondere monument. Twintig 
jaar geleden was het vooral de weten-
schappelijk onderbouwde historie waar 
de nadruk op werd gelegd, maar bij dit 
nieuwe boek is de geschiedenis toe-
gankelijker gemaakt en bovendien is er 

ook aandacht aan mooi beeldmateriaal 
besteed.

Feiten en feitjes
Het nieuwe boek  ‘Kasteel Helmond’ 
bevat ook de nodige nieuwe feiten en 
feitjes. Er zijn de afgelopen twee de-
cennia veel onderzoeken gedaan naar 
de historie van het kasteel. Dat heeft 
er mede aan bijgedragen, dat er meer 
nieuwe inzichten aan het licht kwamen 
over het intern gebruik van het kasteel 
door al die eeuwen heen.

100 mooiste kerken
Wies van Leeuwen heeft een aantal  
jaren geleden ook het boek  ‘De 100 
Mooiste Kerken van Noord Brabant’ ge-
schreven. In de negentiger jaren was hij 
als provincieambtenaar zeer dicht be-
trokken bij het Helmondse Monumen-
ten Inventarisatie Project. Daar werd 
toen het cultureel-historisch erfgoed 
uit 1850-1940 in kaart gebracht en ge-
selecteerd om op de Monumentenlijst 
geplaatst te worden.

Historie kasteel Helmond opnieuw in een boek
HELMOND De geschiedenis van het middeleeuwse kasteel van Helmond is opnieuw in kaart 

gebracht. Op dinsdagmiddag 5 april is het nieuwe boek gepresenteerd in het Helmondse kasteel. 
Het boek is tot stand gekomen door architectuurhistoricus  Wies van Leeuwen. Initiatiefnemer 

van dit nieuwe boek over de kasteelhistorie is het Museum Helmond, dat een groot gedeelte van 
het kasteel van Helmond in bezit heeft.

www.helmondnu.nl
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Vernieuwde winkel met 
gloednieuw assortiment

Tijdens het openingsweekend bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de nieuwe, uitgebreide 
thuiszorgwinkel. De adviseurs van de thuiszorgwinkel zullen u tijdens het gehele weekend, met een hapje en 
drankje, hartelijk ontvangen. Ze vertellen u graag meer over de vernieuwde winkel en het gloednieuwe assortiment. 
Om de opening samen met u te vieren ontvangt u in het openingsweekend een presentje. Daarnaast maakt u bij 
een bezoek aan de winkel kans op mooie prijzen, met als hoofdprijs een sta-op-stoel t.w.v. €1195,-!

21, 22 , 23 april 2022

t.w.v. €1195,-
Win deze stoel!

Feestelijke opening
Tijdens het gehele openingsweekend wordt er 
gezorgd voor een passende feeststemming. Op 
vrijdag 22 april om 13.30 uur wordt de winkel offi-
cieel geopend. De adviseurs van de thuiszorgwinkel 
zullen u tijdens het gehele weekend, met een hapje 
en een drankje, hartelijk ontvangen. Ze kijken ont-

zettend uit naar de opening. “We vertellen u graag 
meer over de vernieuwde winkel en het gloednieu-
we assortiment”, zegt Krissy van Hout, teamleidster 
Zorgwinkels. “Om de opening samen met u te vie-
ren ontvangt u in het openingsweekend een pre-
sentje. Daarnaast kunt u met de loterij kans maken 
op mooie prijzen, waaronder een luxe sta-op stoel!”

Vernieuwde winkel
In het voormalige winkelpand van Leef & Zorg is 
sinds kort een Medicura Zorgwinkel gevestigd. 
Voorheen was de thuiszorgwinkel gevestigd in Key-
serinnedael. Afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan het vernieuwen van de volledige winkel. De 
centrale locatie biedt ruimte voor een groot assor-
timent medische hulpmiddelen.

Gloednieuw assortiment
Het assortiment van Medicura is, net zoals de win-
kel, vernieuwd en uitgebreid. Samen met het be-
staande uitleen-, verhuur- en verkoopassortiment 

sluit het nieuwe assortiment aan op ieders behoef-
te, van braces en bandages tot luxe zorgbedden en 
innovatieve rolstoelen. 

Openingstijden
De Medicura Zorgwinkel, gelegen aan de Geysen-
dorfferstraat 7 in Helmond, is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Maak kennis met de vernieuwde Medicura Zorgwinkel
HELMOND Op 21, 22 en 23 april wordt de opening van de vernieuwde 

Medicura Zorgwinkel aan winkelplein Straakven in Helmond gevierd. U bent 
van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de nieuwe, uitgebreide 

thuiszorgwinkel. Daarnaast kunt u kennis maken met het nieuwe, zeer 
complete assortiment aan medische hulpmiddelen. 

De Medicura Zorgwinkel aan de Geysendorfferstraat 7 in Helmond. | F Medicura.
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gloednieuw assortiment
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thuiszorgwinkel. De adviseurs van de thuiszorgwinkel zullen u tijdens het gehele weekend, met een hapje en 
drankje, hartelijk ontvangen. Ze vertellen u graag meer over de vernieuwde winkel en het gloednieuwe assortiment. 
Om de opening samen met u te vieren ontvangt u in het openingsweekend een presentje. Daarnaast maakt u bij 
een bezoek aan de winkel kans op mooie prijzen, met als hoofdprijs een sta-op-stoel t.w.v. €1195,-!

21, 22 , 23 april 2022

t.w.v. €1195,-
Win deze stoel!
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Als vrouw mag je het land verlaten met 
je jongste kinderen. Heb je zonen die 
net de volwassen leeftijd hebben be-
reikt, dan moet je die achterlaten bij je 
man om te vechten voor de vrijheid in 
je thuisland. Als vrouw moet je ook aan 
je jonge kinderen denken en vlucht je je 
land uit. In je buurlanden wordt je op-
gevangen en ga je in een bus naar een 
vreemd land, een paar duizend kilome-
ter ver weg, niet wetende of je de rest 
van je familie ooit nog terug gaat zien 
en of je een thuis hebt om naar terug te 
keren. Deze mensen wilden thuis niet 
weg, ze zijn gevlucht omdat dat de enige 
mogelijkheid was om te kunnen overle-
ven van het oorlogsgeweld, en dat alles 
in een Europees land…
 
In het Dr. Knippenbergcollege komen 
150-200 Oekraïense vluchtelingen. Ze 
zijn hier veilig, hebben een dak boven 
hun hoofd en te eten. Het belangrijkste 
dat wij als ondernemers van Winkel-
centrum De Bus kunnen doen, is het 

gevoel overbrengen dat deze mensen 
zich welkom voelen in onze buurt, een 
stukje persoonlijk geluk dus. We hebben 
daartoe 2-talige banners en posters in 
ons winkelcentrum geplaatst om die 
boodschap over te brengen.

Daarnaast hebben we met de onderne-
mers overlegd om vanuit de onderne-
mersvereniging iets extra’s te doen. Er 
werd unaniem besloten om € 6.000,- 
beschikbaar te stellen in 1200 waarde-
bonnen van elk € 5,- die vrij te besteden 
zijn in de winkels in Winkelcentrum De 
Bus. Elke Oekraïense vluchteling, zowel 
jong als oud, krijgt dus 6 waardebonnen 
van elk € 5,-, zodat ze iets kunnen ko-
pen voor zichzelf, zoals kleding of een 
bezoekje aan de kapper, iets om te spe-
len voor de kinderen, of iets lekkers om 
te eten. Hopelijk kunnen we met onze 
welkomstactie weer een glimlach op het 
gezicht toveren van deze vluchtelingen, 
zodat ze misschien heel even hun ellen-
de kunnen vergeten.

Oekraïne-actie Winkelcentrum De Bus

2 bestuursleden van de 
winkeliersvereniging Jennefer 
Romonesco (links) en Bianca Wosyka 
(rechts) F Winkelcentrum De Bus

HELMOND-NOORD Het zal je maar gebeuren: je moet 
rennen voor je leven, vluchten van alles wat je in je leven hebt 
opgebouwd, je hebt nauwelijks tijd om 1 koffer te pakken en 

hopelijk heb je aan je familiefoto’s gedacht. 

CENTRUM Op 24 april organiseert Gras van de Buren het straattheaterfestival Helmut Sport. 
Een gratis festival op de Markt in Helmond met een sportief thema. De binnenstad wordt 

omgetoverd tot speelplaats voor jong en oud, vol interactieve spellen en acts uit binnen- en 
buitenland. Zo is er de wonderlijke minigolfwereld van Ro-Enzo, touwspringen bij de Turbo Touw 
Tornado, tafeltennissen op vreemde tafels bij de Pop-up Ping Pong, wandklimmend twister in de 

Boulderbox, originele speelattracties bij de Koning van de speeltuin en nog veel meer. Dit alles 
wordt aangemoedigd door de mascotte Helmut die in zijn riddersportpak rondloopt voor foto’s, 

handtekeningen en de bezoekers aanmoedigt om mee te spelen. 
 

Kijk voor meer informatie op www.helmutsport.nl en kom 24 april tussen 13:00 en 17:00 uur 
naar de markt in Helmond.

Straattheaterfestival Helmut Sport 
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Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

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

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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De FeelGood Market staat voor een 
relaxed dagje uit met mooie en apar-
te producten, workshops, goede live 
muziek en lekkere ( bio)hapjes. En om-
dat FeelGood voor ons ook gaat over 
duurzaamheid en Fairtrade, zijn de 
meeste producten handgemaakt,  zo 
mogelijk van gerecyclede materialen en 
streekproducten. 
Everything to make you FeelGood!

Live muziek:
Kathleen Willems: Op Facebook wordt 
Kathleen omschreven als ‘the real deal’, 
‘ademt muziek, prachtige stem, kick-ass 
gitaarspel en een geweldige persoonlijk-
heid’, ‘heel eigen’, ‘muziek met gevoel’. 
Haar muziek klinkt bluesy, maar ook 
country. Naast Elvis waren ook Jake La 
Botz, JD McPherson en The Devil Ma-
kes Three van grote invloed op haar. Be-
gin 2021 heeft Kathleen een CD en een 
LP uitgebracht met haar eigen num-
mers. De titel van het album is heel toe-
passelijk Through The Heart, omdat het 

haar in het diepst van haar hart raakt. 
A few good men: spelen een gevarieerd 
repertoire van Santana to Bad Com-
panie en van Thin lizzy tot Pink Floyd, 
afgewisseld met blues en soul. Met een 
mix van goede muzikanten en een dijk 
van een lead vocal gaat dat helemaal 
goed komen. 

FeelGood Music door DJ Nick Lebeat
Activiteiten:
Paaseieren zoeken, eieren beschilde-
ren, henna art,  armbandjes  maken, 
voedingsadvies, bouwen met bam-
boe, proeverijen, schminken, gitaarles, 
springkussen. Ketelhuisplein,  Ketel-
huisplein 1, Strijp S, 5617 AE Eindhoven. 
17 april 12:00 - 18:00 uur
Gratis entree!

De routes zijn speciaal ontwikkeld voor 
de route-app van het IVN. Die app is 
gratis beschikbaar in Google Playsto-
re en Apple App Store. Voor wie geen 
smartphone heeft, kunnen printversies 
van de routes gedownload worden van 
de website van IVN Helmond.

Als de wandelingen gelopen worden 
met de route-app, dan verschijnen on-
derweg, op interessante plekken, pop-
up’s in de app met informatie over een 
natuurlijk of landschappelijk interessant 
aspect.

Met de app kunnen in heel Nederland 
zo’n 450 natuurroutes gelopen wor-
den. Van de routes in en rond Helmond 
is een folder samengesteld, die gratis 
beschikbaar is bij de bibliotheek in Hel-
mond, bij de ANWB-winkel op de Markt 
én de folder wordt uitgedeeld tijdens 
publiekswandelingen.

Links:
de route-app: www.ivn.nl/ivn-routes
printversies: www.ivn.nl/afdeling/
helmond/wandelen

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen Anne Regts
wandelen.ivn.helmond@gmail.com

Algemene informatie over het IVN kun 
je vinden op www.ivn.nl/helmond.

Routes:
Bakelse Beemden
Bakelse Bossen
Berkendonk en Oude Aa
Bikkels en Brouwhuise Heide
Bomen in Helmond
Bomen rondom Helmond (fietsroute)
Bundertjes
Buntven en Zandbos
Coovels Bos
De Meer en Zandbergen
Drie lopen
Ecozone Brandevoort
Goor, Goorloop en Goorlooppark
Groot Goor in de winter
Molenheide
pak de Biezen
rondom Croy
Vennen in Stiphoutse Bossen
Varenschut
Warande

20 natuurroutes in Helmond

F IVN Helmond.

HELMOND Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van IVN 
Helmond heeft de natuurgidsenwerkgroep van de vereniging 
20 natuurroutes in Helmond en omgeving uitgezet. De routes 
voeren de wandelaar steevast door fraaie, soms onbekende 

delen van onze natuurgebieden. De lengte van de routes 
varieert van 2 tot 5 km. Eén uitzondering is de bomenfietsroute 

van ruim 50 km.

Paaseieren zoeken op de FeelGood Market
EINDHOVEN Op 1e paasdag organiseert de FeelGood Market naast de markt ook gezellige paas-

activiteiten, zoals eieren beschilderen en paaseieren zoeken. Daarnaast kun je natuurlijk ook 
genieten van fijne live muziek, heerlijke hapjes, activiteiten en good vibes.

A few good men. F FeelGood Market.

Kathleen Willems. F FeelGood Market.

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 20 april van 13.00 
tot 16.00 uur en op zaterdag 30 april 
van 11.00 tot 14.00 uur.

Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom. Zie ook  www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg.

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST 
EN 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(reparaties), kin-
derspeelgoed, slijpen klein gereedschap 
en scharen/messen, fietsen 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.

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 
Geseldonk. 
Er wordt niets van u gevraagd, alleen 
dat u op de hoogte bent van de beginse-
len van het rikken. Vragen en informatie 
bij dhr. Frits van Bussel, telefoon 06 – 
30 73 06 20.

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

BINNENSTAD Expositie in De Fon-
kel van 15 april tot 2 juni, expositie van 
schilderijen van Ruud van de Vijfeijken 
uit Helmond. De expositie ‘Kleuren, 
kleuren, kleuren’ zegt dat zijn werk 
vooral kleurrijk is en meestal geïnspi-
reerd door bloemen en landschappen. 
Te bezoeken tijdens openingsuren in 
Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 Helmond.
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Openingstijden Autodroom Helmond 
tijdens paasweekend
Vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Eerste paasdag (zondag) Gesloten
Tweede paasdag 11.00 - 17.00 uur

Bij Autodroom Helmond vind je alles 
onder één dak. Ben je op zoek naar een 
nieuwe auto? Neem dan een kijkje in 
de showroom van VDNS Kia Helmond 
of VDNS Suzuki Helmond. Liever een 
occasion? Bij v.d. Nieuwenhuijzen Au-
to’s heb je de keuze uit meer dan 300 
gebruikte auto’s tussen de 3.500 en 
100.000 euro. Ook voor leasen, onder-
houd, of schadeherstel ben je bij Au-
todroom Helmond aan het juiste adres. 
Tijdens het paasweekend profiteer je 
van scherpe kortingen en spectaculaire 
acties!

Keuze uit 300 occasions bij vd Nieu-
wenhuijzen Auto’s 

Bij v.d Nieuwenhuizen Auto’s vind je 
ruim 300 gebruikte auto’s. De prijzen 
variëren van 3.500 euro tot 100.000 
euro. Staat je droomauto er niet tussen? 
Dan gaat het team van v.d. Nieuwen-
huijzen Auto’s voor je op zoek. 

Paasactie 
Iedere Bovag occasion wordt afgele-
verd met 12 maanden garantie en 24 
uurs-service voor geheel Europa.
VDNS Suzuki Helmond presenteert de 
Vitara en de nieuwe S-Cross Suzuki 
Vitara 

De Suzuki Vitara heeft een modern 
en herkenbaar SUV-design. Deze zui-
nige allroader zit vol geavanceerde 
technieken en is nu ook leverbaar met 
een nieuwe en efficiënte Full Hybrid 
aandrijflijn. De multifunctionele alles-
kunner is super betrouwbaar én door 
de ANWB uitgeroepen tot meest waar-
devaste auto. Nu voor: € 25.975,00 | 

VANAF € 377,00 P/M.
Suzuki S-Cross 
De nieuwe Suzuki S-Cross is een SUV 
met een stoer design en slimme vei-
ligheidssystemen. De Smart Hybrid 
techniek zorgt voor een combinatie 
van kracht en efficiency. Het luxe en 
complete interieur is ruim genoeg voor 
lange trips en avontuurlijke activiteiten 
met het hele gezin. Vanaf € 27.995,00 
| Vanaf € 398,00 P/M.

Een proefrit maken? Dat kan! Plan de 
rit vooraf via www.suzuki.nl/auto/
dealers/vdns-suzuki/proefrit.
Actie: win een gratis Suzuki onder-
houdsbeurt*
Als je nu een afspraak maakt bij VDNS 
Suzuki Helmond, kun je het factuurbe-
drag voor je onderhoudsbeurt tot een 
maximum van € 350,- (exclusief even-
tuele aanvullende werkzaamheden of 
vervanging van onderdelen) terugwin-
nen. Maandelijks vindt er een trekking 
plaats en selecteren we een winnaar. 
Dus plan snel een onderhoudsbeurt in 
en win je factuurbedrag terug. *Geldig 
van 01-03-2022 t/m 31-05-2022

Een nieuwe Suzuki voor een vast be-
drag per maand
De zekerheid van een nieuwe Suzuki, 
voor een vast bedrag per maand, allrisk 
verzekerd en 24 uur per dag service 
in heel Europa. Ook bij VDNS Suzuki 
Helmond is het mogelijk om een auto 
particulier te leasen. Meer weten? Loop 
onze showroom binnen!

VDNS Kia Helmond pronkt met de 
EV6 en de nieuwe Sportage
De Kia EV6 - Auto van het Jaar 2022
De Kia EV6 is een volledig elektrische 
auto en een geavanceerde crossover 
met een uitzonderlijk krachtig design. 
Elk detail is raak. Het resultaat: een dy-
namisch en inspirerend uiterlijk. 
Nu vanaf € 45.195

De nieuwe Kia Sportage, nu bij VDNS 
KIA Helmond
Wil jij weinig emissies én alle vrijheid? 
De nieuwe Kia Sportage biedt je keuze 
uit drie geëlektrificeerde aandrijflijnen. 
Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid. 
Wat heeft jouw voorkeur?
Nu vanaf € 34.995

Een nieuwe Kia voor een vast bedrag 
per maand
De zekerheid van een nieuwe Kia, voor 
een vast bedrag per maand, allrisk ver-
zekerd en 24 uur per dag service in heel 
Europa. Ook bij VDNS Kia is het moge-
lijk om een auto particulier te leasen. 
Meer weten? Loop onze showroom 
binnen!

Paasacties
Dinerbon La Bocca Grande bij aan-
schaf van een auto 
Of je nu voor een splinternieuwe auto 
gaat of voor een jonge occasion, bij Au-
todroom Helmond vind je gegarandeerd 
wat je zoekt. Kom langs tijdens de Paas-
actie. Vind je een geschikte auto? Dan 
krijg je er een dinerbon voor 2 personen 
van La Bocca Grande bij. Als dat geen 
feestje is!? 

HELMOND Autodroom Helmond pakt het paasweekend groots 
uit! Op vrijdag, zaterdag en tweede paasdag (maandag) ben je van 
harte welkom aan de Varenschut 21A in Helmond. Zien we je dan?

Autodroom Helmond pakt uit met Pasen

Helder Helmond heeft zich immer con-
structief opgesteld en evenals de VVD 
uitgesproken dat een coalitie met daarin 
de grootste drie partijen de juiste geste 
naar de kiezer zou zijn. Een groot deel 
van die kiezers wordt nu echter wel erg 
opzichtig gepasseerd. Maar GroenLinks 

heeft daar helaas maling aan.
Het ontbreken van enige inhoudelijke 
gesprekken doet vermoeden dat er met 
angst wordt gekeken naar ons succes. 
Het omzeilen van zowel ons als de VVD 
als verkiezingswinnaars lijkt een voorop-
gezet plan. Dat betreuren we ten zeer-

ste. Niet in de laatste plaats omdat het 
vertrouwen in de lokale politiek tóch al 
bar en boos is.

Helder Helmond rest nu wederom een 
plek in de oppositie. Maar we zitten 
allerminst bij de pakken neer. Helder 
Helmond groeit, niet alleen in leden en 
zetels, maar ook als dé lokale partij van 
Helmond die we willen zijn. De komen-
de jaren zullen we deze bijeengesprok-
kelde coalitie dan ook bijzonder kritisch 
gaan volgen. En over vier jaar? Dan wor-
den we gewoon de grootste. Voor échte 
verandering.

GroenLinks negeert verkiezingsuitslag 
HELMOND Met verbazing hebben we kennisgenomen van de beoogde nieuwe coalitie, waarin 

zowel de VVD als Helder Helmond worden gepasseerd. GroenLinks zet in op een coalitie met zes 
kleinere partijen en negeert daarmee de nummers twee en drie. Het getuigt van weinig respect 

voor de verkiezingsuitslag, ook omdat er nooit inhoudelijke gesprekken met ons zijn gevoerd. 

F Helder Helmond.

Sanne en Addy
van harte gefeliciteerd met de 

geboorte van jullie dochter

Loes
Familie Klaasen
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

Donderdag 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; Josephus Kave-
laars; 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 Verbeek. Pas-
toor 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
Zaterdag 16 april: PAASZATERDAG
17.00 uur Helmond-West pastorale team mmv Cantores
 Intenties: Jan Snijders; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastorale team mmv Cantores en met kinderkerk
Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg en schoonzussen Bep Hendriks en Jeanne Hoppenbrouwers-van Veg-
chel; Jos van Nunen; 
21.00 uur Trudokerk pastorale team mmv Les Femmes
Intenties: Martje van den Heuvel- Verkuylen; Frans en Anneke Verstappen – van oorschot en henk Houthooft
Zondag 17 april: HOOGFEEST VAN PASEN 
10.00 uur Luciakerk pastorale team mmv Cantores en met kinderkerk
Intenties: Jan van Rest vw sterfdag, Helena van Kessel-van Gemert; Truus van den Akker-de Bouvere vw 1e 
sterfdag; Jo van Vegchel-Wartenberg; Marietje Mulder-Dirks; overleden ouders van familie Nguyen Pham
11.15 uur Trudokerk pastorale team mmv Damiaankoor. 
Intenties: Josepha de Bie-Terwindt, Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof, Thea Schwe-
ring-Rovers, Pieter Boetzkes; Jan Ooms; Irene Ooms- Verhamme, Frans Klaasen.
Maandag 18 april: TWEEDE PAASDAG
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor 
Dinsdag 19 april
17.15 uur Helmond-West: soepbus tot 18.00 uur.

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
Lambertusparochie

Donderdag 14 april (Witte Donderdag)
Geen ochtendmis!
Jozefkerk: Avondmis 19:00.
Aansluitend gebedswake bij de Heer tot 24:00. 

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
Lambertuskerk: Kruisweg 15:00. 
Pauluskerk: Kruisweg en kruisverering 15:00.
Edith Steinkerk: Kruisweg 15:00.
Jozefkerk: Kruisweg voor kinderen 16:00.
Jozefkerk:  Lijdensverhaal, Kruisverering 

en communie 19:00.

Zaterdag 16 april (Paaszaterdag)  
Jozefkerk: Paaswake 21:30.  

Zondag 17 april (Pasen)
Jozefkerk: Eucharistie 9:30. (Gregoriaans)
Jozefkerk: Gezinsmis 11:00.
Lambertuskerk: Eucharistie 11:00. 
Edith-Steinkerk: Eucharistie 9:30.
Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.

Maandag 18 april (Tweede Paasdag)
Jozefkerk: Eucharistie 9:30. 

EVANGELISCHE GEMEENTE HELMOND

Goede Vrijdag 15 april
Op Goede Vrijdag is er een extra samenkomst, we gedenken dan de veroordeling en de kruisdood van 
onze Here Jezus Christus. Aanvang 19.00 uur.
De eredienst, 1e paasdag 17 april
Met Pasen vieren we de opstanding uit de dood van onze Here Jezus Christus, spreker is Huib van 
Riet. U bent ook dan van harte welkom. Aanvang 10 uur.

Tiener- en kinderdienst Volgende week zondag 24 april is er weer een aparte dienst voor kinderen 
en tieners in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Wij investeren in jonge mensenlevens, zodat ook zij de rijk-
dom van het evangelie aan den lijve mogen ondervinden. Aanvang 10 uur.

De huiskring Komende dinsdag 19 april gaan we verder met de Bijbelstudie ´God bepaalt de tijd`.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 21 april is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.

Plaats van samenkomst op zondag: Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl 
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

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

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

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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Valerie Goossens van DELA
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Dit onderzoek vormt een beeld van hoe 
de regio ervoor staat als het gaat om Le-
ven Lang Ontwikkelen. De betreffende 
gemeenten vormen de arbeidsmarkt-
regio Helmond-De Peel en werken 
daarin samen met verschillende maat-
schappelijke organisaties aan een vitale 
arbeidsmarkt. Het onderzoek staat op 
www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij en 
vormt de start van een campagne rond 
het thema Leven Lang Ontwikkelen in 
deze regio. 

Hoewel er nu werk genoeg is, zijn er 
toch heel veel redenen om juist nu met 
ontwikkeling bezig te zijn. Van leuker 
werk willen tot beter betaald werk, werk 
waarmee je gezond oud kunt worden, 
werk waarin je talenten beter tot hun 
recht komen, werk met meer of minder 
uren, werk om weer te gaan werken 
na er een tijdje uit te zijn geweest of 
betekenisvoller werk. Bovendien is het 
goed om voorbereid te zijn op het werk 
van de toekomst. Wie had er tien jaar 
geleden immers gehoord van beroepen 

als vlogger, duurzaamheidsadviseur en 
Uber-chauffeur? 
En dat geldt net zo goed voor mkb-werk-
gevers. Want de manier waarop zij 
mensen begeleiden bij hun ontwikke-
ling is van belang bij hoe aantrekkelijk 
werkgevers gevonden worden, maar 
vooral bij de mate waarin personeel kan 
meegroeien met de ontwikkeling van 
het bedrijf. Bovendien zijn 99,5% van 
de bedrijven in deze regio bedrijven met 
minder dan vijftig werknemers. Door-
gaans wordt daar meer gesproken over 
functiegericht ontwikkelen dan over 
loopbaangericht ontwikkelen, wat ook 
kan betekenen dat je mensen helpt om 
zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak 
of voor een ander vakgebied. Dat laatste 
is ontzettend belangrijk om als bedrijfs-
leven én als inwoners wendbaar te blij-
ven in een snel veranderende wereld.

Deelnemen aan het onderzoek
Tot 1 mei is de online vragenlijst in te vul-
len via www.mijnboost.nl/
hoekansrijkbenjij. 

De input van alle werkenden en werk-
gevers in de arbeidsmarktregio Hel-
mond-de Peel is waardevol. Onder alle 
geënquêteerden worden mooi prijzen 
verloot, waaronder een luchtballonvaart 
over deze kansrijke regio. 

BOOST voor een leven lang ontwik-
kelen
Eind 2021 opende – als onderdeel van 
het aanjagen van ontwikkeling – ook 
loopbaanwinkel BOOST. Met een team 
van loopbaanadviseurs en talentverbin-
ders, een fysieke locatie op de Brainport 
Human Campus en de website www.
mijnboost.nl is BOOST een nieuwe 
partner in de arbeidsmarktregio. Inwo-
ners kunnen er terecht voor loopbaan-
begeleiding, het in beeld brengen van 
hun talenten, hulp bij het vormgeven 
van hun cv, opleidingsmogelijkheden 
en beschikbare subsidies. Werkgevers 
kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een 
leercultuurscan om te kijken naar het 
ontwikkelpotentieel en -perspectief van 
personeel. 

Onderzoek ‘Hoe kansrijk ben jij?’ over de 
ontwikkelkansen van werkenden en mkb-werkgevers

De komende weken worden werkenden en werkgevers uit de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren uitgenodigd om deel te nemen 

aan het onderzoek ‘Hoe kansrijk ben jij?’. 

Men column ‘Ons mam’ was zo 
herkenbaar vur velen, dat ik op 
veler verzoek ook de ons pap-versie 
heb gemaakt. In Brabant en ook 
in Helmond hebben we gin vader, 
maar een ons pap en das echt 
hullemaal iets anders als een vader, 
net als bij ons mam. Maar ons pap 
hed wel andere kwaliteiten als ons 
mam.

Ons pap is, ja hoe moet ik het 
noemen, als ge echt unne Brabander 
bent witte gewoon wa ik bedoel. 
Ons mam is ons alles, maar ons pap 
is onze held. Ons pap is er vur ons 
als er iets gedaan moet worden. Bij 
ons pap krijgde een beschermend 
gevuul. Hij zorgt da ge veilig bent 
en dat niets jou overkomt. Hij geeft 
je een aai over je bol als het even 
tegenzit. Ook prijst hij je de hemel in 
als je het goed doet. Staat met alles 
aan de zijlijn om te kijken hoe het 
je vergaat. En leidt je leven zonder 
da ge er erg in hed in goede banen. 
Helpt je bij je huiswerk en schildert 
de muur in je eerste huiske. Ons pap 
leert ons om meer risico’s te nemen. 
Hij maakt je moedig en maakt een 
doorzetter van je.

Echt heel anders als wat ons mam 
ons leert. Ge bent vaak of een mam-
kindje of een pap-kindje. Maar er 
zijn er ook die beide zijn, zo intje 
ben ik. Maar als ik heeeeel eerlijk 
ben, was ik ook net maar dan ook 
net iets meer een ons-pap-kindje. 
Het vuult zoveel warmer als een 
vader. Ons pap wordt genoemd, met 
dat woord gooide een warme deken 
over de betekenis.
‘Dat heeft mijn vader voor me 
gedaan’ klinkt toch echt veel anders 
dan ‘dat heeft ons pap voor men 
gedaan’. Veel meer liefde en gevuul 
ligt er in die twee woordjes ‘ons pap’.

Als ik aan ons pap denk, wordt 
het warm van binnen. Hij is er 
al heel lang niet meer. Dat komt 
omdat hij al 50 was toen ik werd 

geboren. Hij had al 4 zonen en wou 
zo graag een meidje. En daar was 
ze, ons Marijke, zijn prinsesje. Als 
ik in men leven door iemand het 
miste verwend ben, dan ist door 
ons pap. Als ik men eten niet luste, 
bakte hij men aardappeltjes op. Als 
ik van ons mam moest omwassen 
zei hij ‘dat doe ik wel meidje, gade 
gij maar buiten speulen’. En als ik 
een nieuw kleedje wou, mog ik het 
van ons pap gaan halen, elke week 
gingen we naar de stad en kreeg 
ik wel iets. Toen hij gepensioneerd 
was, kluste hij bij, dat was extra en 
werd vaak aan men gespendeerd. 
Toen had ik daar gin erg in en vond 
het normaal, maar later kreeg ik 
daar wel erg in.

Eigenlijk geen veurbeeldfunctie, ik 
weet het, maar hij hield zoveul van 
men, ook daar kwam ik later achter 
en van liefde worde ook groot. Hij 
hield trouwens van al zijn kinderen, 
ook van de jongens, maar da 
prinsesje had net een streepke voor. 
De jongens waren ook veel ouder 
dan ik en verdienden hun eigen 
centen. (Om het goed te praten).

Lijk ik op ons pap? Nee, ik lijk 
op ons mam, maar ik heb wel 
eigenschappen van ons pap. Zo 
kon ons pap ontzettend strijen over 
dingen en da kan ik ook als de beste. 
Niet echt een goeie eigenschap, 
maar wel eentje waarin ik me in 
ons pap herken. Ons pap, Jan(tje) 
Scheepens. Bij het typen van deze 
column rolt er een traantje, wat zou 
ik je nog graag willen zeggen ‘pap, 
ik hou van jou’. Ons pap, ik mis hem 
elke dag. 

Tot volgende week.

Ons pap

Houdoe!
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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.

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

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

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN
Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 

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

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

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

tel. 0492-510855 
 www.ikgeefeenfeestje.nl

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

groot
peelland

.nl

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

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

bel vrijblijvend voor info naar:  
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

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

Aan Oekraïners en geïnteresseerden

Het is geweldig, dat wij, van de KapelWerkGroep (KWG), een 
speciale viering voor de Oekraïners en geïnteresseerden heb-
ben kunnen organiseren op 1ste paasdag, 17 april, om 10 uur in 
de kapel van het Elkerliek ziekenhuis. Voor mensen die dit nieuws 
nog niet hebben vernomen, willen we het volgende meedelen:
Dit is een uitnodiging voor een gezamenlijke viering in de kapel 
van het ziekenhuis voor alle Oekraïners en  belangstellenden 
die van mensen houden, zeker in deze rare oorlogstijd. Deze 
viering zal muzikaal worden opgeluisterd door het koor Dru-
zhba (koorzang uit Oekraïne) met gezangen uit de Orthodoxe 
Kerk. Samen met deze mensen wordt naar verbinding, warmte 
en begrip gezocht. De KWG stelt zich open voor alle oorlogs-
slachtoffers, die huis en haard hebben moeten verlaten… om 
samen te vieren, te zingen, te bidden, te luisteren naar elkaar 
en er te zijn voor elkaar in verbondenheid met elkaar en samen 
koffie/thee te drinken. U komt toch ook?
Wanneer: eerste paasdag 17 april 2022 om 10.00 uur
Wie: koor Druzbha, Helmond/Brandevoort (koorzang uit Oek-
raïne) Waar: Kapel Elkerliek ziekenhuis,
Voorganger: W. van der Vrande

Де ще знайти спокій, любов, прихильність, тепло і тим паче 
людей, які хочуть вас почути?
Ініціативна група каплиці в лікарні Elkerliek приготувала 
для вас щось спеціальне. У Великодню (католицьку) неділю 
17 квітня о 10:00 у каплиці лікарні відбудеться особлива 
церковна служба на підтримку українського народу.

Хор «Дружба» з Хелмонду (район Брандеворт) , який 
відомий по радіо і телебаченню, прикрасить цю службу 
співами Православної Церкви. Ініціативна група каплиці 
запрошує Вас, всіх українців та зацікавлених осіб відвідати 
це богослужіння.

Ініціативна група також запрошує вас відвідувати служби 
у каплиці лікарні щонеділі вранці о 10:00, щоб підвищити та 
посилити солідарність між людьми у ці важкі часи.
Koorzang uit Oekraïne  
Хор «Дружба» KWG - Elkerliek
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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 23 april 2022

Henk van Rooij is deelnemer Rondje Helmond op zondag 1 mei, doe ook mee! | 1e en 2e paasdag gesloten


