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CENTRUM | Het zijn foto’s van we-
reldklasse en ze zijn nu te zien in 
Helmond. Vrijdag j.l. opende in de 
Cacaofabriek de World Press Photo 
Exhibition 2022. 

Tekst en foto’s: Debby Walters-Smits.

Lopend langs een lange rij met indrin-
gende, krachtige foto’s vertelt Julia 
Kozakiewicz over de tentoonstelling. 
Als curator reist ze met de expositie 
mee over de wereld. Julia legt uit: 
“Meer dan vierduizend fotografen 
uit honderddertig landen selecteer-
den uit meer dan zestigduizend in-
zendingen de winnende foto’s van 
de World Press Photo Contest 2022. 
Voor het eerst gebeurde dat via een 
nieuwe opzet door te werken met zes 
regio’s: Afrika, Azië, Europa, Noord- 
en Midden-Amerika, Zuid-Amerika 
en Zuidoost-Azië en Oceanië en vier 
categorieën: Singles, Stories, Long-
Term Projects en Open Format. Er is 

gekozen voor een nieuwe opzet van 
de wedstrijd om een globaler beeld te 
krijgen en de geografische balans te 
vergroten.”

Dat is tevens het grootste verschil in 
de wedstrijd ten opzichte van eerde-
re edities. Al sinds 1955 bekroont de 
World Press Photo Contest de beste 
fotojournalistiek en documentai-
re-fotografie van het jaar. De inzen-
dingen komen uit alle landen en laten 
verhalen zien die ergens over gaan. 
Allerlei onderwerpen komen naar vo-
ren, van politieke situaties tot men-
selijke verhalen, van klimaatcrisis tot 
toegang tot onderwijs en van burger-
rechtenbewegingen tot behoud van 
inheemse identiteit. De geëxposeer-
de foto’s kunnen bezoekers raken, 
boeien, intrigeren en confronteren. 
De beelden laten niet altijd een roos-
kleurige wereld zien. 
 
De World Press Photo of the Year is 

‘Kamloops Residential School’ van 
Amber Bracken voor The New York 
Times. De winnende foto hangt vrij 
op de wand in de expositieruimte en 
valt op door de sfeer en het krachtige 
beeld dat tot de verbeelding spreekt. 
De foto met de kruizen met rode jur-
ken gaat over de 215 anonieme kin-
dergraven bij de Kamloops Indian 
Residential School in Canada, een 
internaat waar inheemse kinderen 
‘sociaal aangepast’ werden in de 19de 
eeuw. 

Nieuwe categorie
Nieuw is de categorie ‘Open Format’. 
Fotografen krijgen hierbinnen de mo-
gelijkheid om op een vrije, artistieke 
manier hun beelden te bewerken of 
om ze in een andere vorm te gieten. 
De winnares van de Open Format 
Award is Isadora Romero met haar 
video ‘Blood is a Seed’. Haar video 
met digitale en analoge foto’s gaat 
over de verdwijning van zaadsoorten, 

gedwongen migratie en het verlies 
van de kennis van de voorouders. 
Een ander project binnen de cate-
gorie Open Format is dat van Rehab 
Eldalil; de fotograaf toont portretten 
die ingaan tegen de stereotypen van 
Bedoeïenenvrouwen in Egypte. De 
foto’s werden op textiel geprint en 
vervolgens door de vrouwen zelf ge-
borduurd. In Mexico is het vanwege 
de vele drugskartels niet veilig om 
journalist of fotograaf te zijn. Yael 
Martínez koos een artistieke invals-
hoek door krassen en speldenprikken 
aan te brengen op foto’s als symbo-
lische verwijzing naar de opiumpro-
ductie waarbij gaten in de opium-
bloem worden gemaakt.

Het is de derde keer dat deze be-
roemde tentoonstelling in Helmond 
neerstrijkt. Er staan al zo’n zeventig 
rondleidingen met klassen gepland. 
“De openingstijden zijn ruim”, aldus 
Ilse Verbeek namens de Cacaofa-

briek. “Dagelijks tot 20:00 uur en in 
het weekend gaan we eerder open 
om een groot publiek de kans te bie-
den om de tentoonstelling te bezoe-
ken. Dankzij de steun van onze part-
ners is de toegang in Helmond zelfs 
gratis.”

De World Press Photo Exhibition 2022 
is nog te bezichtigen tot en met zon-
dag 19 februari 2023.

www.cacaofabriek.nl/
worldpressphotohelmond

World Press Photo Exhibition 2022: 
prijswinnende foto’s in Helmond
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 25 januari t/m 
dinsdag 7 februari 2023. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
tegen inlevering 

van 200 spaarpunten

Kipspies voorgebraden
10 x 100 gram - Family Chicken

Normaal 13,99

Rundvleeskroket 25%
16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 11,99

Bamischijf orientaal
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,79

Stoofvlees / Hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 6,49

Diverse Panini’s
4 stuks - Niko’s

Normaal 11,69 - 12,49

7,99

0,50
per stuk

12,99

0,54
per stuk

Vietnamese loempia’s
24 stuks - Than Long

Normaal 17,89

Sprietjes
van frietjes
750 gram - Belviva

Normaal 3,79

2 schalen
voor

0,75
per stuk

6,00

Van Rijsingen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

open 
avond 
6 februari  
18.00 - 21.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
goorsedijk 6 - Mierlo 

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

SAFE B.V. verzorgt al bijna 40 jaar de meest complexe en innovatieve 
ondersteuningsoplossingen voor de betonbouw in de utiliteits-, civiele en woningbouw 
in de gehele Benelux. Vanuit ons hoofdkantoor in Beek en Donk geven we vorm aan de 
meest prachtige projecten, wat we graag laten zien op onze website www.safebv.eu.

Ben jij een organisatietalent? 
Ga jij de uitdaging aan om onze afdeling Logistiek te versterken? 

Dan zoeken wij JOU voor de functie van

Logistiek Administratief 
Medewerker 

• Je bent ca. 32 uur per week beschikbaar.
• Je bent verantwoordelijk voor de administratie met betrekking tot het materieel.
• Je onderhoudt de contacten met onze projecten, transporteur en project managers.

Je ideale profiel:
• Je hebt een MBO opleiding of MBO denkniveau Logistiek 
• Je werkt gestructureerd 
• Je bent service- en klantgericht, zowel extern als naar collega’s

SAFE biedt jou:
• Je eigen verantwoordelijkheid  
• Een enthousiast en respectvol team, waar alle deuren open staan
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden 
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Door: Wendy Lodewijk

Het is niet wat je direct verwacht 
van een jongen die als klein kindje 
watervrees ontwikkelde: de 16-jari-
ge Bastiaan Sandbergen gaat de At-
lantische Oceaan bevaren met een 
oud zeilschip. Dit doet hij voor zijn 
persoonlijke ontwikkeling, én voor 
het goede doel Make-a-Wish. 

Van watervrees naar zeilfanaat
De spontane Bastiaan is gek van zei-
len. Dat merk je gelijk als je met hem 
in gesprek gaat. Hij vertelt: “Toen ik 
twee jaar was, ging ik voor het eerst 
met opa mee op de zeilboot. Dat vond 
ik eigenlijk best eng en daarna moest 
ik niets meer van het water hebben. 
Later kwam mijn moeder met het 
idee om op zeilles te gaan op Ber-
kendonk. Ze hoopte dat ik hiermee 
van mijn watervrees af zou komen, 
wat ook daadwerkelijk gebeurde. 
Ondanks dat ik me zelfverzekerder 
voelde op het water, was ik nog wel 
een verlegen jongen. Een jaar later 
ging ik op zeilkamp in Friesland. In 
eerste instantie zou ik met een vrien-
dinnetje gaan, maar zij zei helaas af. 
Het was voor mij nogal een drempel 
om alleen, zonder bekenden, op zeil-
kamp te gaan, maar ik heb toch door-
gezet. Achteraf ben ik blij dat ik dat 
gedaan heb, want ik heb daar goede 
vrienden aan over gehouden met wie 
ik nog steeds contact heb. Met hen ga 
ik jaarlijks op zeilkamp.” Dit verhaal 
klinkt als een flinke overwinning op 
persoonlijk vlak. Bastiaan gaf aan het 
begin van het gesprek aan dat hij een 
interview wel spannend vond, maar 
als hij over zeilen begint te praten, 
schitteren zijn ogen en verandert hij 
in een ware spraakwaterval. Zijn pas-
sie voor het bedwingen van het water 
is overal aan af te lezen. Dat wordt 
nog eens bevestigd als hij zijn verhaal 
vervolgt. “Ik ben me later ook gaan 
specialiseren in het wedstrijdzeilen, 
heb diverse zeildiploma’s gehaald 
en ben tevens instructeur op Berken-
donk geworden, voor zowel volwas-
senen als kinderen.”

Grensverleggende uitdaging
De volgende stap werd Masterskip, 

een reis op een zeilschip, samen met 
andere kinderen van zijn leeftijd. Bij 
het vallen van het woord ‘Masters-
kip’ wordt Bastiaan nog enthousias-
ter. “Ik ga onder schooltijd de Atlan-
tische Oceaan overvaren! Nu klinkt 
dat misschien als een lekkere vakan-
tie, maar dat is het natuurlijk niet. Je 
gaat in eerste instantie op stage in 
diverse functies. Na verloop van tijd 
moet je het zelf doen. De oorspronke-
lijke bemanning is dan nog wel aan-
wezig op het schip om vinger aan de 
pols te houden, maar het is de bedoe-
ling dat wij, de kinderen, zorgen dat 
alles in goede banen geleid wordt. Je 
leert bijvoorbeeld als stuurman echt 
naar de stand van de sterren te kij-
ken en om te gaan met een kompas. 
Het is zo ontzettend cool om dit te 
mogen en kunnen doen.” Bastiaan 
straalt. Stiekem hoopt hij zelfs op 
een storm. “Dat lijkt me dus echt vet 
om mee te maken. En natuurlijk heel 
leerzaam.” De moeder van Bastiaan 
hoopt er vanzelfsprekend niet echt 
op. Ze zegt: “Als ouders zijnde is het 
al superspannend dat je je zoon we-
kenlang moet missen en dat je nau-
welijks contact hebt in die periode. 
Dan is een storm nou niet direct het 
eerste waar ik op hoop”, zegt ze met 
een lach. “Toch zijn we erg trots op 
Bastiaan dat hij dit gaat doen.”

Geen internet, wel school
Dat contact blijkt inderdaad een lasti-
ge; er is geen internet op het schip en 
slechts één keer per week kunnen de 
leerlingen een mail naar huis sturen 
met een update. Omdat de reis onder 
schooltijd valt, loopt dat wel gewoon 
door. “De dagen zijn volgens een vast 
stramien ingedeeld en dagelijks is er 
dus ook ruimte voor school. Ik zit in 5 
VWO en ik wil natuurlijk geen achter-
stand opbouwen.”

Make-a-Wish
Het geld om de reis te maken, pro-
beert Bastiaan binnen te halen via via 
presentaties en sponsorpakketten. 
Hij wil echter meer doen dan dat, en 
daarom heeft hij besloten van elke 
opgehaalde euro de helft te done-
ren aan stichting Make-a-Wish. Dat 
betekent dat hij het dubbele moet 
ophalen om uit de kosten te komen. 
“De reis kost 9000 euro en ik wil dus 
nog eens 9000 euro ophalen voor de 
stichting. Van elke opgehaalde euro, 
krijgen zij de helft.” Waarom Basti-
aan juist voor Make-a-Wish gekozen 
heeft, is duidelijk: het verhaal van 
een oude hockeyvriend die door een 
ongeluk op Berkendonk een dwars-
laesie opliep, heeft hem doen besef-
fen dat lang niet iedereen zijn of haar 
dromen zomaar waar kan maken. “Ik 

mag van geluk spreken dat ik dat wel 
kan”, vervolgt Bastiaan. “En daarom 
gun ik andere kinderen, waarvoor het 
minder vanzelfsprekend is, dat ook.”

Nog een kleine drie maanden
Op 10 april is het zover: dan vliegt 
Bastiaan naar Cuba, om daar in on-
geveer 7 weken via de Azoren naar 
Rotterdam te varen. “De precieze 
duur van de reis is nog niet bekend”, 
legt Bastiaan uit. “Dat is immers af-
hankelijk van weersomstandigheden 
en dergelijke. Ik heb absoluut geen 
angst dat het tegenvalt. Zo worden 
veel mensen zeeziek op een zeilschip, 
maar ik weet dat dat na een paar da-
gen over is. Ik heb er ontzettend veel 
zin in!”

Meer informatie
Wil je meer weten over Bastiaan en 
zijn avontuur? Of wil je hem sponso-
ren of eenmalig een bedrag doneren? 
Kijk hiervoor op zijn website: www.
bastiaanoverdeocaan.nl of scan de 
qr-code. Alle beetjes helpen!

Omdat iedereen anders is...
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Bastiaan zeilt oceaan over voor het goede doel 

Bastiaan 
Sandbergen. 
F | Eigen 
collectie 
Bastiaan.

Het zeilschip waarmee de tocht gedaan wordt. F | Eigen collectie Bastiaan.

Bastiaan in actie. F | 
Eigen collectie Bastiaan.
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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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt 

Laat uw kachel 
minstens één keer per 
jaar vegen door een 
erkend vakman. Beperk 
het risico op een 
schoorsteenbrand.

Steek het hout van bovenaf aan 
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt, 
beperkt u overlast voor uw 
omgeving en voor uzelf.  

Stook niet als het windstil 
(lager dan windkracht 3) of 
mistig is. Dit voorkomt dat 
de rook in uw tuin en bij de 
buren blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu 

Stook droog hout.
Gebruik hout met een 
vochtpercentage van 
maximaal 20%.

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn op  7 februari en 21 februari 2023. 
De vergadering begint om 13.30 uur. De agenda van de vergadering is de dag 
voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

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

Bekendmakingen

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:
Terrein Oude Toren Stiphout 14-01-2023 Punktholzer Bierfest,  2023-X0117
  23 en 24 september 2023  
t.h.v. Dorpsstraat 34 13-01-2023 plaatsen tapwagen tijdens  2023-X0119
  carnavalsoptocht Stiphout, 18 februari 2023  
Markt	 16-01-2023	 Robbie’s	Record	Vinyl	Platenbeurs,		 2023-X0123
  25 juni en 27 augustus 2023 
Prins Karelstraat 123 17-01-2023 Wijkfeest Binnenstad Oost, 2 juli 2023  2023-X0138
 17-01-2023 Foutdoor 2023, 13 mei 2023  2023-X0144
Van der Brugghenstraat 41 18-01-2023 Xmas Sing Along, 22 december 2023  2023-X0168
t.h.v. Houtse Parallelweg  19-01-2023 79e Herdenking Bevrijding Mierlo-Hout,  2023-X0174
125 t/m 137  22 september 2023  

Het	betreft	hier	uitsluitend	een	kennisgeving.	Eventuele	bezwaren	kunnen	pas	worden	ingediend	
nadat	de	burgemeester	over	de	plannen	heeft	beslist.	Verleende	evenementenvergunningen	
worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr.:
Dorpsstraat 34 - t.h.v.  17-01-2023 plaatsen tapwagen tijdens 2023-X0119
Dorpsstraat 34  Carnavalsoptocht Stiphout, 18 februari 2023  
Havenweg 8 17-01-2023 Carnaval 2023 Bascule, 2022-X3284
   13 t/m 23 februari 2023 
de Kluis 1 17-01-2023 Natuurmarkt, 11 juni 2023  2023-X0006
Kasteellaan 8 17-01-2023 Carnaval 2023 Stadsherberge De Kei,  2022-X3520
  17 t/m 21 februari 2023  
Steenweg 67 19-01-2023 plaatsen frietwagen tijdens  2022-X3710
  Carnavalsoptocht, 19 februari 2023  
Scheepsboulevard 15 20-01-2023 Urban Matterz Indoor, 29 januari 2023  2022-X3766
Havenweg 4C 20-01-2023 Carnaval 2023 Franske,  2022-X3354
  13 t/m 25 februari 2023  

Bezwaar maken 
Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
verzenddatum	van	het	besluit	een	gemotiveerd	bezwaarschrift	indienen	bij	burgemeester,	Postbus	
950,	5700	AZ	Helmond.	Ook	kan	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch	
worden	verzocht	een	voorlopige	voorziening	te	treffen.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Van der Brugghenstraat 54 13-01-2023 plaatsen tuinhuis, schuur en overkapping 7013129
Wethouder van Wellaan 172 17-01-2023 wijzigen voorgevel 7380775
Schollaan 10 25-11-2022 vergroten woning 7368195
Pastoor	Elsenstraat	49	 18-01-2023	 wijziging	bedrijfsbestemming	in	wonen	 7477277
Venuslaan 30 12-10-2022 kamerbewoning 7092899
Van Swietenstraat 2 19-01-2023 maken uitweg 7501697
Kromme Steenweg 3 20-01-2023 slopen en (her)bouwen aanbouw 7001503
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Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 
op 29 november 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 
wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 
verminderd of verplaatst. De melding is afkomstig van Jumbo Vastgoed B.V. en betreft de 
locatie die bekend staat als Mierloseweg 234+236+244 (Jumbo aanhangers) met locatiecode 
AA079401537.

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
Oorschot van, C.J.  29-04-1971
Aksu, Ş.  20-01-1993
Cucoranu, C.  15-09-1988
Okpebho, R. U.  15-09-1981
Kaygisiz,M.   13-11-1991
Markovs, G.  14-08-1995

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Torenstraat 1 24-11-2022 wijziging brandcompartimentering  7421135
Branchweg 8 30-11-2022 oprichten bedrijfsruimte met kantoor,  7429017
  maken uitweg  

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

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het Klant 
Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via 
www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter om een tijdelijke 
maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst bezwaar. Een voorlopige 
voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Meer 
informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond                                      26 januari 2023

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

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

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Pastoor Elsenstraat 53 16-01-2023 vergroten woning 7200295
Automotive Campus 80 16-01-2023 melding brandveilig gebruik 7520605
Havenweg 20 17-01-2023 plaatsen trap 7520897
Aarle-Rixtelseweg 63 18-01-2023 oprichten berging 7518957
Venstraat 25 20-01-2023 vergroten woning 7529171
Generaal Snijdersstraat 48 20-01-2023 kamerbewoning 7533187
Hollandhof 102 20-01-2023 kamerbewoning 7532769

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op basis 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Krabbendam with Passion for Food,  Binnendijk 2 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften 
voor het aspect geluid. Het besluit is verzonden op 20 januari 2023.

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit kan door belanghebbenden bezwaar 
worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan burgemeester en wethouders 
van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 5700 AZ Helmond. Men kan 
een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.helmond.nl, of neem contact op 
met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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
Sroka, M.P.  31-01-1974
Ramos Serol, V.A.  15-01-1998
Hadzha, S.H.  26-10-1967
Linden van der, B.A.H.  20-07-1997
Niehot, F.H.M.J.  25-09-1972
Lyshenko, M.Y.  12-04-2016
Bulucu, I.Y.  14-03-2002
Nadozor, O.  13-08-1981
Nadozor, E.  30-04-2018
Nadozor, S.  20-04-2003

Zienswijzen
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, 5700AZ 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 te voren telefonisch een afspraak te maken. Neemt u contact op met 
het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na 
afloop van de termijn van zienswijze wordt er een definitief besluit genomen. 

COMMUNICATIESPECIALIST | UITGEVERIJ 
CONCEPT & ONTWERP

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

0492-845350
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Gemeenteraad

Even bellen met... Bert van Sas
Bert van Sas is sinds 2018 lid van de gemeenteraad van Helmond. Hij is lid van de fractie van GroenLinks. 
Wie is deze politicus en wat drijft hem?

“In de vakantie haken we 

 de caravan aan de auto

 om plekjes in Frankrijk 

 te ontdekken”.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Volg de vergaderingen op helmond.raadsinformatie.nl

Meedoen met de gemeenteraad!
Gemeenteraadsleden zijn gekozen door Helmonders. Zij nemen namens 
iedereen in de stad belangrijke besluiten. Hoe beter de raadsleden uw 
mening kennen, des te beter kunnen ze u vertegenwoordigen. U heeft 
verschillende mogelijkheden om uw wensen en ideeën kenbaar te maken 
aan de raadsleden en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Waar ben je geboren?
Ik ben al 63 jaar Helmonder en vroeger 
opgegroeid in de Bloemenbuurt. Na 
een lagere school op de toenmalige 
Silvesterschool heb ik zes jaar op de 
Knip doorgebracht. Het eerste jaar in de 
noodgebouwen van de Knip. Dat waren 
toen nog houten barakken met grote 
stinkende kachels. Vanaf het tweede 

jaar Knip in wat toen de nieuwbouw 
was, aan de Nachtegaallaan. Inmiddels 
woon ik al weer 37 jaar in Brouwhuis.  
Als natuurkundig ingenieur werk ik op 
de R&D afdeling van Canon Production 
Printing.

Hoe ben je in de politiek 
terechtgekomen?
Ik ben lange tijd a-politiek geweest. Tot 
het moment dat ik in 2007 betrokken 
raakte bij de wijkraad in Brouwhuis. 
Daar kwam ik er achter dat de politiek 
toch wel veel invloed heeft op je directe 
leefomgeving. Vervolgens raakte ik 
betrokken bij het verzet tegen de 
voortdurende stankoverlast van de 

kippenmestverwerker bij Brouwhuis. 
Op die manier kwam ik in contact 

met toenmalig wethouder Paul 
Smeulders. Hij heeft me de 

politiek ingetrokken. In 2018 
stond ik, op eigen verzoek, 
op een onverkiesbare 
plaats op de lijst. Maar ik 

kreeg met name in Brouwhuis zoveel 
voorkeurstemmen dat ik rechtstreeks in 
de gemeenteraad gekozen werd.  Ook 
in 2022 had ik voldoende stemmen voor 
een herverkiezing in de raad.

Wat zijn je hobby’s?
Met vier dagen in een gewone baan en 
een gemeenteraad die ontzettend veel 
tijd opslokt, zijn vrijwel alle hobby’s 
op een laag pitje gezet.  Ik probeer nog 
wel regelmatig tijd vrij te maken voor 
een wandeling in de natuur. En in de 
vakantieperiode haken we graag de 
caravan aan de elektrische auto om 
mooie nieuwe plekjes in Frankrijk te 
ontdekken.

 Leeftijd: 63 jaar
 Partij: GroenLinks Helmond
 In de raad sinds 2018
 Wijk: Brouwhuis
 b.van.sas@raad.helmond.nl
 06-37434611

Contact
• U kunt (persoonlijk) contact opnemen met één of meer raadsleden,
 bijvoorbeeld per email. Alle contactgegevens zijn te vinden op de 
 website  www.helmond.nl/raadsleden.
 • Wilt u een mail sturen aan alle raadsleden, gebruik dan het mailadres
 gemeenteraad@helmond.nl. 
• Verder kunt u altijd een brief sturen aan de gemeenteraad en/of het 
 college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 950, 
 5700 AZ Helmond.

Spreekrecht
Iedere inwoner en organisatie heeft het zogeheten ‘Spreekrecht’. In maximaal 
vijf minuten mag u uw mening geven aan de commissie/gemeenteraad over een 
onderwerp dat op de agenda staat. Dit spreekrecht kan een effectief middel zijn 
om invloed uit te oefenen. Wilt u dit doen, meld u dan uiterlijk 48 uur voordat 
de vergadering begint aan bij de griffie via raadsgriffie@helmond.nl.

P R O D UC T I EM E D EW E R K E R

KWA L I T E I T SM E D EW E R K E R

TEAM
Kom jij ons 

VERSTERKEN

A C H T E R B R O E K  2 6  -  5 7 1 5 B M  L I E R O P

T E E L TM E D EW E R K E R

Z A T E R D AGM E D EW E R K E R

www.greenspecialties.nl/vacature/
vacature@vdeinden.nl

0492 33 1999

Gezocht 

Aantrekkelijk salaris

W E  B I E D E N  

S O L I C I T E R E N  

Heb je interesse neem
dan contact met ons op 

Voor meer informatie
scan de QR-code

Een jong, dynamisch
en enthousiast team 

Een modern en
innovatief bedrijf 

Green Specialties Holland heeft zich
gespecialiseerd in het telen en verwerken
van Spinazie, Rucola en Babyleaf.  

De biologische en traditionele  producten
worden geteeld in de vollegrond door ons
eigen teeltbedrijf.

De gewassen worden na oogst verwerkt in
ons eigen verwerkingsbedrijf tot panklare
producten voor diverse supermaktketens
en horecaleveranciers. 

Werken bij Vereijken Kwekerijen  

•   HR-Manager Beek en Donk (Fulltime)
•   Teamleider Technische Dienst Aarle-Rixtel (Fulltime)
•   Teamleider Aarle-Rixtel (Fulltime)
•  Chauffeur Beek en Donk (Parttime)

Vacatures   

Solliciteer dan direct! 
Scan de QR-code voor
alle vacatures

Vereijken Kwekerijen is gespecialiseerd in het kweken 
en verpakken van de smaakvolle Tasty Tom trostomaten. 
Dit doen we op zes teeltvestigingen, twee productiehallen 
en een bedrijfsbureau verspreid over Noord-Brabant en 
het Westland, waar deze trostomaten het hele jaar door 
geteeld en verpakt worden.

www.vereijkenkwekerijen.nl/werken-bij

Ben jij klaar voor 
de volgende stap?   

 Beek en Donk (Parttime)

Solliciteer dan direct! 
Scan de QR-code voor
alle vacatures

www.vereijkenkwekerijen.nl/werken-bij

Ben jij klaar voor 
de volgende stap?   
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Er tekent zich in onze stad een ne-
gatieve trend af. Een greep uit de 
zogeheten ‘onderwereldkaart’ laat 
zien dat op verschillende fronten 
werk aan de winkel is. Zo vinden 
meer diefstallen en inbraken plaats 
dan gemiddeld in Nederland, zijn er 
meer politieregistraties van overlast 
door dakloze personen, verwarde 
personen en jeugd (“bijna één op de 
tien inwoners in Helmond ervaart 
overlast van hangjeugd”) en worden 
meer drugsdelicten geregistreerd. 
Maar ook fraude en cybercriminaliteit 
rukken op in onze stad.

Dat is zorgelijk. Hoe kan het beter? 
Veiligheid is van iedereen en voor 
iedereen. De gemeente heeft daar-
in een stevige rol. Daarom stond 
in de laatste raadsvergadering het 
Masterplan Integrale Veiligheid op 
het programma. Dat plan is door de 
gemeente samen met inwoners en 
partners (zoals de politie en woning-
corporaties) opgesteld. 

Het plan geeft duidelijk richting aan 
waar we de komende jaren als ge-
meente op focussen: ondermijnende 

criminaliteit, gedigitaliseerde crimi-
naliteit en cybercrime, maatschap-
pelijke onrust, radicalisering, de toe-
nemende polarisatie, personen met 
onbegrepen gedrag, huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Er komt ex-
tra aandacht voor de wijken waar de 
leefbaarheid onder druk staat.

Het Masterplan is met een ruime 
meerderheid aangenomen. Vooraf-
gaand aan de stemming werd wet-
houder Dortmans uitgedaagd om een 
concrete ambitie te formuleren om 
het qua veiligheid beter te gaan doen 
dan andere gemeentes. Daar ging 
zij niet op in. Terecht, als je het ons 
vraagt. Veiligheid is geen wedstrijd 
tussen gemeentes onderling, maar is 
gewoonweg voor élke gemeente van 
belang. 

Echter, veiligheid kan niet worden 
verhoogd door alleen de gemeente 
en partners. Ook (en juist!) inwoners 
zijn daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld 
bij buurtpreventieprogramma’s zoals 
een buurtwacht. Maar ook bij mel-
ding maken van onveilige situaties. 
Zo was onlangs op De weblog van 

Helmond te lezen dat er afgelopen 
jaar fors minder vuurwerkoverlast 
door Helmondse inwoners is ervaren 
dan in de jaren daarvoor. 

Terwijl zich nogal wat inwoners tot 
ons hebben gewend die aangeven 
geen melding meer te maken “om-
dat het toch tot niets leidt.” Juist dit 
soort signalen geven aan dat er nog 
flink wat stappen kunnen én moeten 
worden gemaakt. Laten we dat voor-
al samen doen!

John van der Kant
CDA Helmond 

Van der Kant: Veiligheid topprioriteit in Helmond
Helmond scoort laag als het gaat om veiligheid. Dat blijkt uit recent onderzoek van RTL 
Nieuws dat samen met criminologen is uitgevoerd. Veiligheid moet in Helmond topprioriteit 
krijgen om een aantrekkelijke en leefbare stad te zijn en te blijven. 

HELMOND | “Het begon als opmer-
king tijdens een van onze ontbijt-
sessies toen de energiecrisis was 
begonnen: kunnen wij niet iets doen 
voor mensen die het niet zo goed 
hebben als wij?”

Al snel kwamen de ondernemers tot 
de conclusie dat ze best wat konden 
doen, aangezien er genoeg gespaard 
was in het verengingspotje. Het idee: 
een heerlijk verwen-diner voor mini-
ma. De taken werden snel onder de 
ondernemers verdeeld en een datum 
werd gepland!
Supermarkt Super Sociaal in Hel-
mond werd benaderd om de juiste 
doelgroep te kunnen bereiken. Zij 
waren meteen erg enthousiast. Afge-
lopen zaterdag was het zover, de rode 
loper werd uitgerold, de mouwen 
opgerold en de pannen op het vuur 
gezet. De tafels werden mooi gedekt 
met een vaasje bloemen, die onze 
gasten na afloop als cadeautje mee 
naar huis mochten nemen. Ook kre-
gen ze een extraatje om te besteden 
in de Supermarkt van Super Sociaal.

Willem Snijders (de Keyser), souschef 
van de avond, deed de briefing en 
voordat we het wisten stonden onze 
eerste gasten al voor de deur. Liset 

Derks ontving onze gasten en stelde 
ze voor aan hun gastheer/vrouw voor 
die avond. Wethouder De Vries open-
de de avond zodra alle gasten plaats 
hadden genomen. 

Behalve een heerlijk diner, was er ook 
nog een tafel-goochelaar die ieder-
een versteld liet staan en verraste 
met zijn trucs. En dat was nog niet 
genoeg. Er kwam ook nog een ballon-
nenartiest die de mooiste ballonfigu-
ren maakte in opdracht van de gas-
ten; uiteraard om mee te nemen naar 
huis. Vooral het toetje viel enorm in 
de smaak bij de gasten, een heerlijk 
huisgemaakte brownie met kanee-
lijs, karamelsaus, fruit en slagroom. 

Al met al een onvergetelijke avond 
voor de dankbare gasten maar zeker 
ook voor de ondernemers! Absoluut 
voor herhaling vatbaar.

De ondernemers krijgen instructies van Willem Snijders over de taakverdeling, 
tafelschikking en dergelijke. F | Marrêt van den Heuvel.

Ondernemers-
ontbijtnetwerk OIB 
kookt voor minima 

DIERDONK | Op maandag 30 januari zitten gemeenteraadsleden 
van GroenLinks Helmond tussen 19.00 en 20.00 in wijkhuis Park-
zicht in Dierdonk. Alle Dierdonkers zijn van harte welkom. Dit is 
het moment om in uw eigen wijk onderwerpen aan te kaarten die 
belangrijk zijn voor Dierdonk. Of om ideeën voor te leggen om bij-
voorbeeld de wijk te vergroenen. Misschien heeft u een idee om 
eenzaamheid tegen te gaan. Ook voor vragen over afvalinzameling, 
verduurzaming van de woning en hoge (energie)lasten kunt u langs 
gaan. 

Aanmelden kan via: info@groenlinkshelmond.nl 
maar is niet verplicht.

Wijkgesprek GroenLinks 
Dierdonk 

HELMOND | Eindelijk hebben we, 
na alle Covid-perikelen, weer een 
vol sportjaar achter de rug. En een 
geweldig jaar bovendien. Tribune 
Sportevents heeft dan ook weer alle 
motivatie en middelen uit de kast 
gehaald om onze unieke Helmond-
se Sport Awards uit te reiken. Zo 
krijgen onze sporters weer de waar-
dering die ze verdienen!

Al sinds 1984 zijn de jaarlijkse Sport 
Awards een begrip in Helmond, de 
eerste in deze grote regio. Ook op 
donderdagavond 2 februari, in het 
Annatheater (Floreffestraat 21a) in 
Helmond, worden onze sporters 
weer uitgebreid in de schijnwerpers 
gezet, waarbij hun prestaties, talen-

ten en ambities worden gewogen en 
benoemd. Zoals elk jaar, belooft dit 
weer een spektakel te worden, aan-
gevuld met gepast entertainment en 
infotainment. Toegang tot dit unieke 
evenement is gratis en wordt opge-
nomen door DitisHelmond (TV).
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang pro-
gramma om 20.00 uur.

Categorieën
De Sport Awards 2022 zullen worden 
uitgereikt aan de volgende categorie-
en:
1. Sportman
2. Sportvrouw
3. Sportploeg
4. Sporttalent
5. Sportcoach

Nominaties
Genomineerden zijn:
Sportman
Joey Sleegers (voetbal), Edwin 
Raats (wielrennen), Niels Vink 
(rolstoeltennis) 
Sportvrouw
Demi vd Wildenberg (atletiek), 
Danique Schepers (gewichtheffen), 
Julia van Dijk (atletiek) 
Sportploeg
Zwemploeg PSV/Lutra 
(synchroonzwemmen), HC Helmond 
Dames 1 (hockey)
Sporttalent
Wessel Kuhn (voetbal), Joris 
Clermonts (tennis), Fergus Tabor 
(atletiek) 
Sportcoach
Fiaz Essakkati (voetbal), Milou 
vd Heijden (squash), Sjef Weber 
(boksen)

Tribune Sport Awards Helmond 2022 
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Door: Anton van Stekelenborg

KIA-dealer VDNS heeft zich het af-
gelopen jaar weten te onderschei-
den en de Award is een erkenning 
voor de toewijding en optimale inzet 
van het gehele team. Lean Verstoep, 
President en CEO van KIA Nederland 
zegt over de Top Dealer Award 2023: 
“Samen met onze dealers bespreken 
we jaar op jaar records in Nederland 
met als ultiem resultaat onze num-
mer 1-positie in 2022. Ons succes is 
het resultaat van de som der delen en 
onze klantgerichte dealerorganisatie 
speelt hierbij een grote rol. Onze ge-
hele organisatie scoort overall zeer 
goed als het gaat om klanttevreden-
heid en dan is het extra uitdagend om 
je als dealer te onderscheiden. Dat is 
precies wat de winnaars van de Top 
Dealer Award 2023 hebben gedaan. 
Onze felicitaties gaan uit naar het 
gehele team van KIA-dealer VDNS 
in Helmond.” “We zijn trots dat we 
zijn uitgeroepen tot KIA Top Dealer 

2023”, glundert Frank van den Nieu-
wenhuijzen. “We willen verwach-
tingen altijd overtreffen en zijn dan 
ook zeer vereerd dat onze klanten dit 
waarderen.”

VDNS Helmond is voor maar liefst de 
13e keer achtereenvolgend KIA Top 
Dealer. Vanaf de opening in 2010 wa-
ren ze ieder jaar Top Dealer maar ze 
behaalden ook al 3 x de Platinumdea-
ler-status. De allerbeste van Neder-
land dus en behorende bij de top van 
Europa. “Dit kun je alleen maar berei-
ken met loyale en kundige collega’s 
die iedere dag weer klaarstaan voor 
de vele VDNS-klanten”, zegt Frank. 
“VDNS-klanten die al diverse auto’s 
bij ons gekocht en onderhouden heb-
ben, maar ook familie, buurtgenoten 
en vrienden die ze doorsturen. De 
samenwerking met de medewerkers 
van KIA Nederland is voor ons zeer 
belangrijk, omdat ze ons altijd onder-
steunen om alle dagelijkse proble-
matieken gezamenlijk op te lossen. 

Evenals het KIA Dealerbestuur die 
samen met de KIA-directie overlegt 
om tot het beste resultaat te komen 
voor het gehele dealercorps en im-
porteur. Een fantastisch merk dat 
gegroeid is van een ‘klein’ merk tot de 
meest verkochte auto in 2022. Dat is 
voor het eerst sinds het bestaan van 
KIA.”
 
VDNS is daarbij al 10 jaar marktleider 
in eigen gebied met 20% marktaan-
deel. “KIA Top Dealer in Nederland 
smaakt naar meer. Dat willen we 
ook niet meer afgeven! Top Dealer 
worden is al een prestatie, maar Top 
Dealer blijven is nog een veel grotere 
uitdaging. De concurrentie houd je 
bij deze natuurlijk nauwlettend in de 
gaten. Volgende maand, op 4 febru-
ari, tijdens een groot feest waar alle 
KIA-medewerkers aanwezig zijn, ho-
ren we of we ons ook weer de beste 
van Nederland mogen noemen. Dit is 
natuurlijk voor ons een fantastische 
beloning vanuit onze klanten, die ons 
steeds met de beste cijfers beoorde-
len.” 

VDNS KIA is een onderdeel van Au-
todroom Helmond, tezamen met 
VDNS Suzuki, Van Den Nieuwenhuij-
zen Auto’s, Autoschade Helmond, 
Brabant autolease en Car Cleaning 
Helmond.

“We hebben de visie alles onder één 
dak”, legt Frank ons uit. “Dat wil 
zeggen dat we zorgen dat alles op 
het gebied van automotive daar kan 
gebeuren. Of er dus een auto gekocht 
gaat worden, of moet worden ge-
leased, verzekerd, gepoetst of moet 
herstellen van schade, alles kan hier 
gebeuren. Als je eenmaal je auto hier 
gekocht hebt, hoef je nergens anders 
meer heen.”

KIA was in 2022 het meest verkoch-
te automerk van Nederland. Frank 
denkt dat dit komt door diverse re-
denen. “Kwalitatief zijn het topau-
to’s”, zegt Frank, “met een moderne 
uitstraling waar mensen ook graag in 
gezien worden. De prijsstelling van 
de auto voldoet aan de wensen van 
de klant. Zeker wat je ervoor krijgt. 
KIA geeft 7 jaar garantie, dat geeft 
natuurlijk veel zekerheid en rust. 

De KIA-dealers worden ook constant 
getraind voor kwalitatief goede doel-
eindes. Met de nieuwe modellen die 
regelmatig verschijnen, moet men 
op de hoogte blijven van alles, zo-
dat ze, als er problemen zijn, dit snel 
kunnen oplossen. Dit in combinatie 
met een goed betaalbaar product, 7 
jaar volledige garantie in combinatie 
met 24-uurs service in geheel Europa 
en gratis navigatie-update, heeft dat 

mede gezorgd voor het succes. Laten 
we ook de restwaarde niet vergeten. 
Dat wil zeggen, de auto is na enkele 
jaren nog steeds veel geld waard en 
is het makkelijker om hem in te ruilen 
voor een nieuwe KIA.” Frank is trots 
op zijn goede medewerkers. Zijn lo-
yale medewerkers, die goed met de 
klanten om kunnen gaan en snel een 
oplossing kunnen vinden voor even-
tuele problemen. Dat geeft hem meer 
zekerheid. “Je kunt je zelf wel 100% 
inzetten, maar als m’n medewerkers 
dat niet doen, kunnen we nooit dit 
behaalde doel bereiken”, aldus Frank.

Frank zit zelf al 30 jaar in de autobusi-
ness. Hij is ook één van de oprichters 
van de Auto Boulevard Helmond. Een 
plek waar bijna alle automerken te 
vinden zijn. Als onder andere eige-
naar van Van Den Nieuwenhuijzen 
Auto’s weet hij jaarlijks zo’n 1000 ge-
bruikte auto’s te verkopen. “We blij-
ven altijd zoeken naar de juiste auto’s 
en zorgen dat we een grote gevari-
eerde voorraad hebben van zo’n 200 
auto’s in diverse prijsklassen. We ge-
ven de klant ook nog een jaar garan-
tie en de auto blijft hier in de service. 
We hebben een moderne werkplaats 
met 13 monteurs.” In totaal verkopen 
ze bij de Autodroom Helmond zo’n 
3000 auto’s per jaar. Daar kan er dus 
zeker ééntje voor u tussen zitten.

VDNS Helmond wederom 
Kia-topdealer 

F | Hein van Bakel.

KIA dealer VDNS mag zich in 2023 wederom één van de 5 beste KIA-dea-
lervestigingen van Nederland noemen. Het team van de dealer uit Helmond 
behaalde op alle criteria In de jaarlijkse verkiezing zeer hoge scores. KIA 
Nederland beoordeelt het dealernetwerk gedurende het hele jaar objectief 
en intensief op prestaties. Naast de realisatie van de diverse verkoop- en 
servicedoelstellingen wordt ook nauwkeurig gekeken naar de klanttevre-
denheid die wordt gemeten via enquêtes die na elk klantenbezoek worden 
gehouden. 
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www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

ENGELSEWEG
 NIJVERHEIDSWEG | ROOSEINDSESTRAAT

H E L M O N DShopping

Begin dit jaar met een frisse start bij 
De Engelseweg winkelboulevard,

Alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, 
huishouden, accessoires en interieur. Van hobby 

en vrije tijd, tot alles voor de auto en tuin. 
We hebben het allemaal.

Kom langs en inpireer jezelf!

Inspireer 
jezelf bij

Alvast veel shopplezier.
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Werkloosheid in december verder gedaald 
In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen 

drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per 
maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met 
gemiddeld 45 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe 

cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind december 149 duizend 
lopende WW-uitkeringen.

Bron: UWV | Foto: Shutterstock

In december hadden 3,6 miljoen mensen van 15 
tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen be-
taald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 mil-
joen mensen die niet recent hebben gezocht en/of 
niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden 
niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat 
voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of 
niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidson-
geschiktheid. In de laatste drie maanden is deze 
niet-beroepsbevolking met gemiddeld 19 duizend 
per maand afgenomen.

Werkloosheidspercentage in 
december gedaald naar 3,5
Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeids-
markt in verschillende landen te kunnen vergelijken, 
wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindica-
tor van de International Labour Organization (ILO). 

Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze 
geen betaald werk hebben, maar daar wel recent 
naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit 
cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 
jaar. In april 2022 bereikte de werkloosheid met 3,2 
het laagste percentage in de reeks met maandcijfers 
vanaf 2003. 

Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent 
in augustus en september. Vervolgens daalde de 
werkloosheid weer. In december 2022 waren 352 
duizend mensen werkloos, dat is 3,5 procent van de 
beroepsbevolking.

Aantal WW-uitkeringen nam in december toe
Tussen november en december 2022 nam het 
aantal WW-uitkeringen toe met 4,3 duizend. Het 
totaal aantal WW-uitkeringen kwam daarmee op 
149,2 duizend eind december. Een toename van 
het aantal WW-uitkeringen is gebruikelijk in de win-

termaanden. Vergeleken met een jaar eerder nam 
het aantal lopende WW-uitkeringen af met 42,6 
duizend (-22,2 procent).

Toename WW vooral bij uitzend,
 landbouw en bouw
In diverse seizoensgevoelige sectoren nam het 
aantal WW-uitkeringen in december toe. Zo nam 
de WW in de landbouw toe met 20,8 procent, in 
de bouw met 31,0 procent-uitkeringen en bij de 
uitzendbedrijven met 10,8 procent. Voor al deze 
sectoren geldt dat het aantal WW-uitkeringen eind 
2022 nog steeds lager is dan een jaar geleden.
Het werkloosheidspercentage was in december 
met 3,5 iets lager dan aan het begin van 2022 (3,6 
procent in januari). De netto arbeidsparticipatie 
nam in deze periode toe van 71,5 naar 72,9 procent. 
Dat wil zeggen dat 72,9 procent van de bevolking 
van 15 tot 75 jaar in december betaald werk had. 
De arbeidsdeelname nam toe in alle leeftijdsgroe-
pen, maar het sterkst onder jongeren. Vooral meer 
jonge mannen hadden betaald werk.

Meer baanvinders en minder aanwas 
werklozen vanuit niet-beroepsbevolking
In december waren er 30 duizend werklozen min-
der dan drie maanden eerder (een daling van ge-
middeld 10 duizend per maand). De daling van het 

aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is 
het resultaat van onderliggende stromen tussen de 
werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevol-
king. De werkloosheid kan afnemen doordat meer 
werklozen een baan vinden dan dat er werkenden 
hun baan verliezen, maar ook doordat meer men-
sen stoppen met zoeken naar werk dan er mensen 
op zoek gaan naar werk.Het saldo van uitstroom 
van werklozen naar werk kwam in december uit 
op 55 duizend. Sinds oktober daalt de stroom van 
werk naar werkloos, en neemt de stroom van werk-
loos naar werk juist weer toe. Eerder dit jaar (tus-
sen juni en september) nam de instroom toe van 
werkenden die hun baan verloren, terwijl de stroom 
de andere kant op, van werkloos naar werkend, vrij-
wel niet veranderde. Dat resulteerde in augustus en 
september per saldo in een relatief kleine uitstroom 
van werklozen naar werk.

In december was het saldo van de stromen tussen 
de niet-beroepsbevolking en werkloosheid 24 dui-
zend. Dat was lager dan in de maanden mei tot en 
met november. In augustus piekte het saldo met 61 
duizend. Door de toegenomen uitstroom naar werk 
en de afgenomen aanwas vanuit de niet-beroeps-
bevolking daalde de werkloosheid van 382 duizend 
in september naar 352 duizend in december, een 
afname van 30 duizend.

www.grootpeelland.nl
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Gordijnen, 

vouwgordijnen, 

jalouzieën, 

rolgordijnen.

Gratis inmeten, 

maken en hangen.

PVC vanaf

€ 45,- p. m2

Gratis leggen
Tapijt & vinylGratis leggen

Pastoor 
Elsenstraat 32, 

Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

0492-524561

Hele week op afspraak geopend. EXTRA GEOPEND: 27 dec. t/m 7 jan. van 9:00 tot 13:00
Van september tot maart zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur. T: 06-14992150

Brikettenhout Helmond
Kanaaldijk zuid west 3, Helmond

Verkoop van o.a.: ovengedroogd kachelhout, 
briketten en pelletkorrels

Plameco Van Osch
Zandstraat 22, 5683 PL Best
0499 785 408  |  plameco.nl

Spanplafonds.
Geschikt voor 
elke ruimte en 
elke stijl.

De keuken is de plek waar 
een groot deel van het leven 
zich afspeelt. Hier wordt 
gekookt, gegeten, gekletst 
en geborreld. Het perfecte 
ontwerp voor de keuken is dus 
ontzettend belangrijk.

Eenvoudig schoon te houden
De keuken is van oorsprong 
een functionele ruimte, maar 
wordt steeds vaker bij de 
woon- en eetkamer betrokken. 
Het is daarom voor veel 
mensen belangrijk dat de 
woonkamer een prettige sfeer 
uitstraalt, maar ook praktisch 
is. Een spanplafond is tegen 
elk keukenavontuur bestemd. 

Plafondverlichting 
Het is erg belangrijk om 
in de keuken de juiste 
verlichting te hebben.  
Goede, heldere verlichting 
boven het werkgedeelte en 
sfeerverlichting boven het 
eetgedeelte is de ideale 
combinatie voor in de keuken. 
Om hier de juiste balans in te 
vinden, helpen onze Plameco 
specialisten je graag om een 
passend lichtplan samen te 
stellen. Zo snijd je jezelf niet in 
de vingers tijdens het koken 
en geniet je van een gezellige, 
ontspannen sfeer tijdens het 
diner.

Plafondonderhoud
Het keukenplafond heeft 
vaak veel te verduren door de 
viezigheid en vetplekken die 
tijdens het koken ontstaan. 
Het is vaak ook een hele klus 
om dit schoon te krijgen. Maar 
niet met een Plameco plafond! 
Met een vochtige doek en 
wat reinigingsmiddel gaan 
de vetvlekken er eenvoudig 
af en is het plafond snel weer 
schoon. Ideaal voor in de 
keuken.

De voordelen
 9 Vaak in 1 dag geplaatst
 9 Persoonlijk lichtplan
 9 Vochtbestendig en 

onderhoudsvrij
 9 Ontzettend veel 

designmogelijkheden
 9 Verbetert de akoestiek

Advies op maat
Een nieuw plafond is een 
aankoop waar je goed over na 
moet denken. Onze adviseurs 
staan voor je klaar om hierbij 
te helpen. We brengen same 
alle eisen in kaart en stellen 
zo het perfecte plafond voor 
jouw keuken samen. Wil je een 
afspraak met een van onze 
Plameco adviseurs? Maak 
direct een afspraak via 
0499 785 408 of kom langs in 
de showroom!

Een plafond om van te smullen

morgen mooier wonen

Wij zijn op zoek naar een

Sous chef / 
Zelfstandig werkend kok (1fte)

Werken bij de 

Interesse?
Reageer via ons sollicitatieformulier
op onze website onder ‘vacatures’.

Wil jij ons team komen versterken?

Peter-Paul van Meerwijk
Mail: info@strabrechtsehoeve.nl  
Tel: 06 54 32 47 74 / 0492 66 22 66
www.strabrechtsehoeve.nl

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

Vormgeving
Adcommunicatie
Chris Thielen | Rik Aarts
www.adcommunicatie.nl

Redactie
Adcommunicatie
Wendy Lodewijk 
Land van de Peel
info@grootpeelland.nl   

Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 24 feb 

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

COLOFON
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KOM 
WERKEN 
BIJ 
HUIJBREGTS
GROEP 
IN HELMOND!

www.werkenbijhuijbregts.nl

Wil jij werken bij een gezellig familiebedrijf
dat écht om JOU geeft en waar álle lonen per 
1 januari zijn verhoogd met 200 euro? 

Solliciteer dan voor de vacature: 
Medewerker Productie 
of 
Medewerker Logistiek 

Whatsapp of mail je gegevens naar: 
06-18197712 of hr@huijbregts.nl. Dan maken 
we snel kennis met elkaar en bespreken 
we jouw mogelijkheden bij ons.

Kijk voor meer info op:

Ze kunnen terugkijken op een succesvolle deelname aan deze woestijnrally 
van ruim 8.500 kilometer lang, die 14 dagen duurde. De laatste twee etap-
pes heeft Jeffrey zelfs met een gebroken pols uitgereden. De rally gaat door 
een spectaculair landschap, met woestijnen, duinen, bergen en rivierbed-
dingen. Eindresultaat in zijn klasse: positie 22 overall, 3e beste Nederlander.

Buggyrijder 
Jeffrey Otten, 

Dakar 2023
DE MORTEL | Buggyrijder Jeffrey 

Otten en navigator Marco Bouman 
hebben met hun eigen team voor 
de 2e keer succesvol meegedaan 

aan Dakar 2023 (31 dec. t/m 15 
januari) in Saudi-Arabie.

Wim van der Linden benoemd tot Mierlose Mens 

MIERLO | Tijdens een goed be-
zochte bijeenkomst in ’t Patronaat 
werd de heer Wim van der Linden 
(74) vrijdag 6 januari bekend ge-
maakt als de Mierlose Mens 2023. 
De eretitel, voor de 34e keer toe-
gekend aan een Mierlonaar die zich 
zéér verdienstelijk heeft gemaakt op 
vrijwilligersgebied voor of binnen de 
gemeenschap Mierlo, werd bekend 
gemaakt door de burgemeester van 
de gemeente Geldrop-Mierlo, de 
heer Jos van Bree.

Dat de eretitel voor de geboren en ge-
togen Mierlonaar niet zomaar is komen 

aanwaaien bleek wel uit de toespraak van 
de burgemeester die de spanning er tot 
het laatst inhield. Een korte opsomming 
van hetgeen de nieuwe Mierlose Mens 
2023 de voorbije 45 jaar op verenigings- 
en vrijwilligersgebied in Mierlo heeft ge-
daan zegt meer dan voldoende waarom 
de Stichting Mierlose Mens uiteindelijk 
uitkwam bij Wim van der Linden. 

Ruim 40 jaar lid van de gemengde zang-
vereniging, later omgedoopt tot Mierlo 
Vocaal, waarvan maar liefst 8 jaar voor-
zitter. Actief lid van de Heemkundekring 
Myerle, voormalig lid van het burgerco-
mité Zelfstandig Mierlo tegen herinde-

ling, coördinator voor het Reumafonds, 
lid van het molenteam en rondleider bij 
de Mierlose standerdmolen en reeds 10 
jaar vrijwilliger bij Dierenrijk. 

Duizendpoot
Dat Wim van der Linden na de toespraak 
van de burgemeester een zeer warm ap-
plaus ten deel viel van de vele aanwe-
zigen in ‘t Patronaat en hij als Mierlose 
Mens 2023 uit handen van Hans Klink, 
de Mierlose Mens 2020, het bijbeho-
rende beeldje mocht ontvangen, was 
dan ook een meer dan terechte beloning 
voor zijn jarenlange inzet voor de zeer 
actieve duizendpoot uit Mierlo.

Wim van der Linden heeft al veel betekend voor Mierlo | F Jos Lenssen
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Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energiehuisslimwonen.nl 

Doe de gratis 
Woning QuickScan

Regiokalender | februari/maart
Themabijeenkomsten en workshops voor de hele regio
Aanmelden via website ‘Agenda’ , Locatie Torenstraat 3,  Tijdstip 19.30-22.00 uur
• Helmond: 30 januari + 6 maart: Slim isoleren en ventilatie in EnergieHuis Slim Wonen 
• Helmond:  6 februari + 13 maart: Zonnepanelen in EnergieHuis Slim Wonen 
• Helmond: 13 februari + 20 maart: Warmtepomp in EnergieHuis Slim Wonen 
• Helmond: 27 feb en 27 maart: Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met de WoningQuickScan

Lokale themabijeenkomsten en activiteiten aanmelden via website ‘Agenda’
• Deurne: 14 feb.19.30uur: Workshop WoningQuickScan maken,  aanmelden via deurne@energiehuisslimwonen.nl 
• Geldrop – Mierlo : dinsdag 14 februari 19:30 uur: Thema Glas en ventileren: Mierlo’s Huuske
• Geldrop – Mierlo: wo 16 maart 19:30 uur: Workshop WoningQuickScan + Verbeterplan in Gem. Huis Geldrop
• Gemert-Bakel: Woningscan met warmtebeeld camera aanvragen (€10), via website “Slim verder”
• Gemert-Bakel: 6 feb 19.00 uur: Buurtbijeenkomst De Mortel, aanmelden via duurzaamgemertbakel@gmail.com  
• Voor meer lokale activiteiten in jouw gemeente, ga naar website en kies ‘Jouw gemeente’

Gratis afspraak met Energiecoach voor de hele regio via de website ‘Afspraak’
• Bewoners/huiseigenaren: afspraak maken met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3 in Helmond

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis) via de website ‘Agenda’
• Asten: 4 februari10.30-12.30 uur in de bibliotheek, Emmastraat 9 - Midas
• Asten: 4 + 18 maart 10.30-12.30 uur in de bibliotheek, Kerkstraat 10 - gemeenschapshuis ‘t Kwartier
• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd, Haageind 31
• Geldrop: 11+25feb en 11+ 25 maart 11.00-13.00 in de bibliotheek, Heuvel 94
• Mierlo : 4+18 feb en 4 + 18 maart in d’n Intheek, Dorpsstraat 113 in Mierlo
• Gemert-Bakel: 11+25 feb en 11 + 25 maart 10:00-13.00uur in De Eendracht, St Annastraat 60, Gemert
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00, EnergieHuis Torenstraat 3 Helmond
• Laarbeek/Beek en Donk: elke 2e en 4e woensdag 18.30-20-30 , Huiskamer de Otterweg 27 Beek en Donk
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18 in Nuenen
• Someren: 11+25 feb en 11 + 25 maart van 10:00 tot 12:30 in de Bibliotheek, Molenstraat 12, Someren

Huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10) via de website ‘Afspraak’
• Gemert-Bakel: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10) ,  via website ‘Afspraak’
• Geldrop-Mierlo: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10),  via website ‘Afspraak’
• Nuenen: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), via website ‘Afspraak’
• Laarbeek: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), 
 via website Duurzaam Wonen Laarbeek

Opleiding Bespaar- en of Energiecoach worden in jouw gemeente
Aanmelden om Bespaar- of Energiecoache te worden in jouw gemeente, 
start 14 en 21 maart 2023

Serviceloket voor een korte vraag bel of email   
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: elke dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Gezocht
Fulltime ervaren 
interieurbouwer/

werkvoorbereider
Voor meer info mail 

naar anne@bestra.nl 
of  bel ons even.  

Scan de 
QR-code en 

doe de gratis  
Woning

Quick Scan.

Heb jij een woning uit 1990 of ouder? Doe dan de 
gratis WoningQuickScan op de website van EnergieHuis 
Slim Wonen (www.energiehuisslimwonen.nl) en maak 
een verbeterplan toegespitst op jouw huis. 
Kom erachter wat jij kunt aanpakken om de 
energierekening fors omlaag te brengen. Niets doen 
is immers geen optie meer!

Voordelen Verbeterplan met WoningQuickScan
• meer inzicht en overzicht in slimme maatregelen 
 voor je woning
•	 inzicht	in	de	isolatiestatus	van	je	woning:	goed,
	 matig	of	slecht
• verbeterplan met inzicht in de kosten en baten
 van alle maatregelen
•	 zelf	eenvoudig	slimme	verbeteropties	en	
 maatregelen kiezen 
• tot 35% energie (gas en elektriciteit) besparen 
 met gekozen verbeterstappen
•	 inclusief	ventilatie-,	warmtepomp-	en
	 zonnepanelenopties
•	 gebruik	de	button	‘bewaar	dit	verbeterplan’	en
	 ontvang	samenvatting	per	mail	Je	ontvangt	je
	 gekozen	maatregelen	via	onze	partner	‘Milieu	
	 Centraal	Verbeter	je	Huis’.

Word wijzer over je huis - isolatie
De	quickscan	focust	op	isolatie,	ventilatie	en	de	installatie,	
in	die	volgorde.	Allereerst	is	het	belangrijk	om	te	kijken	
hoe	het	gesteld	is	met	de	isolatie	van	je	dak,	muren,	vloer	
en	glas.	Alle	warmte	die	je	vasthoudt,	hoef	je	immers	niet	
te	genereren	en	dus	ook	niet	te	betalen.	Het	is	hierbij	
belangrijk	dat	je	je	hele	huis	aanpakt.	Je	kunt	beneden	
alles	goed	geïsoleerd	hebben,	maar	als	dat	boven	niet	het	
geval	is,	zal	daarlangs	alsnog	veel	warmte	ontsnappen	en	
onttrokken	worden	uit	je	benedenverdieping.

Word wijzer over je huis – ventilatie en installatie
Bij	een	goede	isolatie,	is	de	ventilatie	extra	belangrijk.	
Niet	alleen	omdat	schone,	frisse	lucht	belangrijk	is	voor	
je	gezondheid,	maar	ook	voor	je	energieverbruik.	Vervuil-
de	lucht	bevat	vaak	veel	vocht	en	vochtige	lucht	warmt	
nu	eenmaal	moeilijker/trager	op	dan	schone	lucht.	Ten	
slotte	is	het	belangrijk	om	te	kijken	naar	je	installatie.	Is	
een	warmtepomp	interessant?	Kun	je	zelf	stroom	op-
wekken	door	middel	van	zonnepanelen?	Met	de	Woning-
QuickScan	krijg	je	antwoord	op	deze	vragen.

De WoningQuickScan loont altijd
Het	loont	altijd	om	de	WoningQuickScan	uit	te	voeren,	je	
wordt	immers	wijzer	en	krijgt	een	verbeterplan,	toege-

spitst	op	jouw	huis,	inclusief	een	indicatie	van	de	kosten	
van	de	betreffende	maatregelen	en	wat	het	aan	bespa-
ring	ongeveer	gaat	opleveren.	Zo	kun	je	zelfs	berekenen	
wanneer	je	een	investering	ongeveer	terugverdiend	
zult	hebben.	De	WoningQuickScan	is	een	gratis	dienst	
van	EnergieHuis	Slim	Wonen,	evenals	hun	deskundige	
voorlichting.	Je	hebt	dus	niets	te	verliezen!	Sterker	nog;	
er	valt	veel	kennis	te	winnen	waarmee	jij	uiteindelijk	fors	
kunt	besparen	op	je	energierekening.

Ben je bang dat je te weinig weet van je woning om de 
quickscan	goed	uit	te	voeren?	Geen	zorgen!	Aan	de	hand	
van	het	bouwjaar	en	het	type	woning,	geeft	de	quickscan	
een	indicatie	van	de	situatie	bij	jou	thuis.	Het	verbe-
terplan	kun	je	naar	jezelf	mailen,	zodat	je	altijd	terug	
kunt	kijken.	Wil	je	daarna	aan	de	slag,	maar	heb	je	nog	
vragen? Kijk dan op de website (www.energiehuisslim-
wonen.nl)	onder	‘slim	verder’,	bezoek	een	themabijeen-
komst	of	ga	in	gesprek	met	een	Energiecoach.

Kom nu in actie en doe de WoningQuickScan!
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl en navigeer naar 
‘Verbeterplan	met	WoningQuickScan’	of	scan	de	qr-code.	
Binnen	een	kwartiertje	weet	jij	waar	de	verbeterpunten	
zitten	in	jouw	woning.	Liever	de	quickscan	samen	doen	
met	EnergieHuis	Slim	Wonen?	Dat	kan!	Zij	organiseren	
regelmatig	workshops,	waarbij	je	aan	de	hand	meege-
nomen	wordt.	Deskundige	energiecoaches	kunnen	je	
vragen	beantwoorden	en	geven	je	slimme	tips.	Kijk	op	de	
website	onder	‘Agenda’	en	meld	je	aan!	

Wanneer ga jij tot wel 35% besparen op energie met de WoningQuickScan? Ga naar onze www.energiehuisslimwonen.nl of scan de QR-code.

Maak je eigen verbeterplan 
met de WoningQuickScan van 
EnergieHuis Slim Wonen
Krijg	gratis	inzicht	in	je	woning	en	hoe	jij	tot	
wel	35%	kunt	besparen	op	je	energierekening

Wanneer ga jij 
tot wel 35% 
besparen op 
energie?
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Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email info@energiehuisslimwonen.nl 

Doe de gratis 
Woning QuickScan

Regiokalender | februari/maart
Themabijeenkomsten en workshops voor de hele regio
Aanmelden via website ‘Agenda’ , Locatie Torenstraat 3,  Tijdstip 19.30-22.00 uur
• Helmond: 30 januari + 6 maart: Slim isoleren en ventilatie in EnergieHuis Slim Wonen 
• Helmond:  6 februari + 13 maart: Zonnepanelen in EnergieHuis Slim Wonen 
• Helmond: 13 februari + 20 maart: Warmtepomp in EnergieHuis Slim Wonen 
• Helmond: 27 feb en 27 maart: Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met de WoningQuickScan

Lokale themabijeenkomsten en activiteiten aanmelden via website ‘Agenda’
• Deurne: 14 feb.19.30uur: Workshop WoningQuickScan maken,  aanmelden via deurne@energiehuisslimwonen.nl 
• Geldrop – Mierlo : dinsdag 14 februari 19:30 uur: Thema Glas en ventileren: Mierlo’s Huuske
• Geldrop – Mierlo: wo 16 maart 19:30 uur: Workshop WoningQuickScan + Verbeterplan in Gem. Huis Geldrop
• Gemert-Bakel: Woningscan met warmtebeeld camera aanvragen (€10), via website “Slim verder”
• Gemert-Bakel: 6 feb 19.00 uur: Buurtbijeenkomst De Mortel, aanmelden via duurzaamgemertbakel@gmail.com  
• Voor meer lokale activiteiten in jouw gemeente, ga naar website en kies ‘Jouw gemeente’

Gratis afspraak met Energiecoach voor de hele regio via de website ‘Afspraak’
• Bewoners/huiseigenaren: afspraak maken met Energiecoach in EnergieHuis, Torenstraat 3 in Helmond

Bezoek het lokale Inloopspreekuur (gratis) via de website ‘Agenda’
• Asten: 4 februari10.30-12.30 uur in de bibliotheek, Emmastraat 9 - Midas
• Asten: 4 + 18 maart 10.30-12.30 uur in de bibliotheek, Kerkstraat 10 - gemeenschapshuis ‘t Kwartier
• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd, Haageind 31
• Geldrop: 11+25feb en 11+ 25 maart 11.00-13.00 in de bibliotheek, Heuvel 94
• Mierlo : 4+18 feb en 4 + 18 maart in d’n Intheek, Dorpsstraat 113 in Mierlo
• Gemert-Bakel: 11+25 feb en 11 + 25 maart 10:00-13.00uur in De Eendracht, St Annastraat 60, Gemert
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00, EnergieHuis Torenstraat 3 Helmond
• Laarbeek/Beek en Donk: elke 2e en 4e woensdag 18.30-20-30 , Huiskamer de Otterweg 27 Beek en Donk
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18 in Nuenen
• Someren: 11+25 feb en 11 + 25 maart van 10:00 tot 12:30 in de Bibliotheek, Molenstraat 12, Someren

Huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10) via de website ‘Afspraak’
• Gemert-Bakel: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10) ,  via website ‘Afspraak’
• Geldrop-Mierlo: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10),  via website ‘Afspraak’
• Nuenen: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), via website ‘Afspraak’
• Laarbeek: huisbezoek door Energiecoach aanvragen (€10), 
 via website Duurzaam Wonen Laarbeek

Opleiding Bespaar- en of Energiecoach worden in jouw gemeente
Aanmelden om Bespaar- of Energiecoache te worden in jouw gemeente, 
start 14 en 21 maart 2023

Serviceloket voor een korte vraag bel of email   
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: elke dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Gezocht
Fulltime ervaren 
interieurbouwer/

werkvoorbereider
Voor meer info mail 

naar anne@bestra.nl 
of  bel ons even.  

Scan de 
QR-code en 

doe de gratis  
Woning

Quick Scan.

Heb jij een woning uit 1990 of ouder? Doe dan de 
gratis WoningQuickScan op de website van EnergieHuis 
Slim Wonen (www.energiehuisslimwonen.nl) en maak 
een verbeterplan toegespitst op jouw huis. 
Kom erachter wat jij kunt aanpakken om de 
energierekening fors omlaag te brengen. Niets doen 
is immers geen optie meer!

Voordelen Verbeterplan met WoningQuickScan
• meer inzicht en overzicht in slimme maatregelen 
 voor je woning
•	 inzicht	in	de	isolatiestatus	van	je	woning:	goed,
	 matig	of	slecht
• verbeterplan met inzicht in de kosten en baten
 van alle maatregelen
•	 zelf	eenvoudig	slimme	verbeteropties	en	
 maatregelen kiezen 
• tot 35% energie (gas en elektriciteit) besparen 
 met gekozen verbeterstappen
•	 inclusief	ventilatie-,	warmtepomp-	en
	 zonnepanelenopties
•	 gebruik	de	button	‘bewaar	dit	verbeterplan’	en
	 ontvang	samenvatting	per	mail	Je	ontvangt	je
	 gekozen	maatregelen	via	onze	partner	‘Milieu	
	 Centraal	Verbeter	je	Huis’.

Word wijzer over je huis - isolatie
De	quickscan	focust	op	isolatie,	ventilatie	en	de	installatie,	
in	die	volgorde.	Allereerst	is	het	belangrijk	om	te	kijken	
hoe	het	gesteld	is	met	de	isolatie	van	je	dak,	muren,	vloer	
en	glas.	Alle	warmte	die	je	vasthoudt,	hoef	je	immers	niet	
te	genereren	en	dus	ook	niet	te	betalen.	Het	is	hierbij	
belangrijk	dat	je	je	hele	huis	aanpakt.	Je	kunt	beneden	
alles	goed	geïsoleerd	hebben,	maar	als	dat	boven	niet	het	
geval	is,	zal	daarlangs	alsnog	veel	warmte	ontsnappen	en	
onttrokken	worden	uit	je	benedenverdieping.

Word wijzer over je huis – ventilatie en installatie
Bij	een	goede	isolatie,	is	de	ventilatie	extra	belangrijk.	
Niet	alleen	omdat	schone,	frisse	lucht	belangrijk	is	voor	
je	gezondheid,	maar	ook	voor	je	energieverbruik.	Vervuil-
de	lucht	bevat	vaak	veel	vocht	en	vochtige	lucht	warmt	
nu	eenmaal	moeilijker/trager	op	dan	schone	lucht.	Ten	
slotte	is	het	belangrijk	om	te	kijken	naar	je	installatie.	Is	
een	warmtepomp	interessant?	Kun	je	zelf	stroom	op-
wekken	door	middel	van	zonnepanelen?	Met	de	Woning-
QuickScan	krijg	je	antwoord	op	deze	vragen.

De WoningQuickScan loont altijd
Het	loont	altijd	om	de	WoningQuickScan	uit	te	voeren,	je	
wordt	immers	wijzer	en	krijgt	een	verbeterplan,	toege-

spitst	op	jouw	huis,	inclusief	een	indicatie	van	de	kosten	
van	de	betreffende	maatregelen	en	wat	het	aan	bespa-
ring	ongeveer	gaat	opleveren.	Zo	kun	je	zelfs	berekenen	
wanneer	je	een	investering	ongeveer	terugverdiend	
zult	hebben.	De	WoningQuickScan	is	een	gratis	dienst	
van	EnergieHuis	Slim	Wonen,	evenals	hun	deskundige	
voorlichting.	Je	hebt	dus	niets	te	verliezen!	Sterker	nog;	
er	valt	veel	kennis	te	winnen	waarmee	jij	uiteindelijk	fors	
kunt	besparen	op	je	energierekening.

Ben je bang dat je te weinig weet van je woning om de 
quickscan	goed	uit	te	voeren?	Geen	zorgen!	Aan	de	hand	
van	het	bouwjaar	en	het	type	woning,	geeft	de	quickscan	
een	indicatie	van	de	situatie	bij	jou	thuis.	Het	verbe-
terplan	kun	je	naar	jezelf	mailen,	zodat	je	altijd	terug	
kunt	kijken.	Wil	je	daarna	aan	de	slag,	maar	heb	je	nog	
vragen? Kijk dan op de website (www.energiehuisslim-
wonen.nl)	onder	‘slim	verder’,	bezoek	een	themabijeen-
komst	of	ga	in	gesprek	met	een	Energiecoach.

Kom nu in actie en doe de WoningQuickScan!
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl en navigeer naar 
‘Verbeterplan	met	WoningQuickScan’	of	scan	de	qr-code.	
Binnen	een	kwartiertje	weet	jij	waar	de	verbeterpunten	
zitten	in	jouw	woning.	Liever	de	quickscan	samen	doen	
met	EnergieHuis	Slim	Wonen?	Dat	kan!	Zij	organiseren	
regelmatig	workshops,	waarbij	je	aan	de	hand	meege-
nomen	wordt.	Deskundige	energiecoaches	kunnen	je	
vragen	beantwoorden	en	geven	je	slimme	tips.	Kijk	op	de	
website	onder	‘Agenda’	en	meld	je	aan!	

Wanneer ga jij tot wel 35% besparen op energie met de WoningQuickScan? Ga naar onze www.energiehuisslimwonen.nl of scan de QR-code.

Maak je eigen verbeterplan 
met de WoningQuickScan van 
EnergieHuis Slim Wonen
Krijg	gratis	inzicht	in	je	woning	en	hoe	jij	tot	
wel	35%	kunt	besparen	op	je	energierekening

Wanneer ga jij 
tot wel 35% 
besparen op 
energie?
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Bestra Interieurbouw 
krijgt nieuwe directeur 

Rob van den Berg draagt stokje over 
HELMOND | Op de eerste dag van het nieuwe jaar nam 
Anne van der Berg bij ‘Bestra interieurbouw’ het stokje 
over van Rob van den Berg. “Het is mooi geweest”, vindt 
Rob. “Het is nu tijd voor andere dingen,”

Het nieuwe jaar brengt veel veranderingen voor Rob van den 
Berg. Na 24 jaar met passie gewerkt te hebben in zijn bedrijf 
‘Bestra’, geeft hij het stokje over aan Anne van der Berg. “Er 
verandert verder weinig”, zegt Rob. “Zelfs de achternaam blijft 
bijna hetzelfde. Het gaat van Van den Berg naar Van der Berg. 
Wel voeren we vanaf nu een nieuw logo. Dat kenmerkt meteen 
een mooie nieuwe start voor Anne, die al 17-jaar nauw betrok-
ken is geweest bij het bedrijf.” 

Anne werd geboren in Friesland, maar verhuisde al snel naar 
het Brabantse Bakel. Na zijn opleidingen via de LTS en het 
R.O.C startte hij als zzp’er en kwam zo in contact met ‘Bestra’ 
waarvoor hij al zo’n 17 jaar werkt. De overname brengt voor 
Anne wel wat veranderingen mee. Zo moet hij zich ook gaan 
richten op het administratieve gedeelte. “Gelukkig blijft Rob 
me ondersteunen als ik ‘m nodig heb”, lacht Anne. “Mijn vrouw 
Yvonne heeft me het laatste zetje gegeven om dit nieuwe avon-
tuur aan te gaan.” Anne kreeg nog niet zolang geleden te horen 
dat Rob aan hem het stokje wilde overgeven. In eerste instan-
tie was er een ander scenario, maar na een gesprek met Anne 
en Yvonne, had Rob het volste vertrouwen in zijn opvolger. Op 
1 januari waren vrienden en familie aanwezig bij de officiële 
overdracht van de sleutel en werd er geproost op het nieuwe 
jaar en op Anne’s nieuwe uitdaging.

Anne zet het werk van Rob voor. De klant blijft koning. Van een 
particulier wastafeltje tot aan grote bedrijven, iedereen is daar 
welkom. Je kunt zelf met je eigen tekening vol ideeën en afme-
tingen hier terecht. “Geen standaardmaten. Alles is te maken”, 
aldus de trotse nieuwe eigenaar. 

Anne van der Berg 
| F Anton van Stekelenborg

openstaande vacatures

Medewerker Handhaving III 

Projectleider Ingenieursbureau

Communicatieadviseur 

Beleidsadviseur Milieu - 
geluid en lucht

Concern Inkoper

Logo in FC:

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

© Erik de Brouwer

© Pressvisuals

© Pressvisuals

Scan de QR-code 
voor een 

overzicht van al 
onze vacatures

Kom werken voor gemeente Helmond
eenn  wwoorrdd  ooookk  mmaakkeerr  vvaann  ddee  ttooeekkoommsstt

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die 
zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want ook al 
hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. 
Helmond is een stad in beweging en daar werken we hard aan. We werken 
met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Bovendien zijn we 
dagelijks bezig met innovatie, zijn we nieuwsgierig naar ontwikkelingen en 
passen we deze toe waar mogelijk. Dit alles doen we samen met inwoners, 
ondernemers en organisaties.

HHeellmmoonndd  oonnttwwiikkkkeelltt  zziicchh  rraazzeennddssnneell  
Er zijn dan ook veel innovaties die in Helmond van de grond komen. Zo is er Food 
Tech Brainport, waar oplossingen worden gezocht voor gezonde en duurzame 
voeding. Ook de eerste gezinsauto op zonne-energie is ontwikkeld op de 
Automotive Campus in Helmond. En in Brainport Smart District bouwen we aan 
de slimste woonwijk van Nederland. Kortom, er gebeurt van alles!

GGeemmeeeennttee  HHeellmmoonndd  hheeeefftt  jjoouu  vveeeell  ttee  bbiieeddeenn
Met een baan bij gemeente Helmond heb je hoe dan ook een baan met 
maatschappelijke impact. Onze medewerkers leveren dagelijks een bijdrage aan 
een leefbare, schone, veilige en gezonde stad om in te wonen, werken 
en recreëren. Naast een baan die ertoe doet bieden we goede 
arbeidsvoorwaarden, volop ontwikkelmogelijkheden en vanaf deze zomer 
een moderne werkplek in het nieuwe 'Huis voor de Stad'. Op onze website 
lees je meer over de mogelijkheden en wat de gemeente Helmond jou te bieden 
heeft.

Benieuwd hoe jij je steentje bij kunt dragen om te bouwen aan de toekomst van 
Helmond? Neem dan eens een kijkje op wwwwww..hheellmmoonndd..nnll//wweerrkkeennbbiijj 
voor meer informatie of onze openstaande vacatures.

Start nieuwe leesclub in Nuenen 
Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt een 
boek met andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. Bovendien ont-
moet je gelijkgestemden. Wil je weten of een leesclub iets voor je 
is? Maak kennis met de leesclubs van Senia op 9 februari in Biblio-
theek Nuenen.

Leesclubs van Senia
Senia organiseert leesclubs door heel Nederland. In een leesclub lees je 
dezelfde boeken en bespreek je deze samen. De meeste leesclubs lezen 
zeven boeken per jaar. Het aantal bijeenkomsten is gelijk aan het aantal te 
bespreken boeken. Elke leesclub bepaalt zelf waar en wanneer de groep 
bij elkaar komt. Er zijn leesclubs voor uiteenlopende genres, van literatuur 
tot geschiedenis en kunst.

Informatiebijeenkomst in Bibliotheek Neunen
Ervaar de meerwaarde van een leesclub op donderdag 9 februari om 
14.00 uur in Bibliotheek Nuenen (Jhr. Hugo van Berckellaan 18). Deel-
name is gratis en iedereen kan meedoen. Graag vooraf aanmelden via 
huber.windhorst@senia.nl. Bij genoeg animo wordt ter plekke een nieuwe 
leesclub opgericht. 

Meer informatie over de leesclubs van Senia is te vinden op www.senia.nl.
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Adventure Store nu ook 
dé wintersportspecialist
HELMOND | Adventure Store in Helmond, al jaren bekend als dé wandel- en outdoorspecialist in de 

regio, heeft zijn assortiment onlangs uitgebreid met een nieuwe afdeling waarin alles verkocht wordt 
op het gebied van SKIËN.  Denk hierbij aan ski’s, skischoenen en kleding, maar ook aan alles wat 

daarbij hoort, zoals skihelmen, brillen, handschoenen en aanverwante accessoires. 

Natuurlijk zou Adventure Store niet dé spe-

cialist zijn, wanneer er geen deskundig per-

soneel zou zijn met alle knowhow die nodig 

is om zijn klanten grondig en professioneel 

te kunnen adviseren. Er zijn drie gecertifi-

ceerde Black Belt medewerkers die alle ken-

nis hebben van skischoenen en voeten en 

uw skischoenen kunnen bootfitten, zodat u 

tijdens uw skivakantie geen pijn meer heeft 

aan uw voeten. Goed advies geven begint bij 

maatwerk leveren en dat is wat wij doen 

voor onze klanten. 

Met verschillende leesten, met zooltjes van 

Sidas die volledig op maat gemaakt kunnen 

worden voor de juiste voetstand in de ski-

schoen en met de mogelijkheid tot bootfit-

ten wanneer u pijnlijke drukpunten voelt , 

zorgen wij voor de basis van wat bedoeld 

wordt met een comfortabel zittende ski-

schoen. Adventure Store gaat nu ook een 

begrip worden wat betreft zijn ski-afdeling 

in Helmond en omgeving! 

Met veel plezier en enthousiasme bieden wij 

onze klanten de mogelijkheid bij ons te 

komen voor alle wintersportartikelen, het 

aanmeten van skischoenen en het adviseren 

bij de aanschaf van ski’s en thermokleding. 

Comfort en kwaliteit staan hoog in ons 

vaandel en daarom hebben wij dan ook de 

beste merken in huis zoals Nordica, Sinner, 

Völk, Sidas, Leki, Protest,  Fischer, Rab, Fjall 

Raven en Jack Wolfskin.

“Comfort en kwaliteit staan 
hoog in ons vaandel en 

daarom hebben wij dan ook de
 beste merken in huis.”

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

ADVENTURE STORE
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ADVENTURE STORE 
NU OOK DE 
WINTERSPORT

SpecialistSpecialist

FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM - DEVELOPED TO SUPPORT ATHLETES

MOVE BETTER, FEEL BETTER, PERFORM BETTER.

FA L K E  · P.O.BOX 11 09 - D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

Gratis 3D-voetscan 
voor het beste advies

skischoenen.

Zondag 
5 februari 
geopend

12.00 - 17.00 uur
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Atletiekvereniging AV-LGD organiseert winterwandeltocht 

Inschrijven en starten is mogelijk vanaf 
8 uur.
5- 10 km tot 14 uur
15-20 km tot 12 uur
30 km tot 10 uur
Kosten zijn € 4,00 pp
Leden van wandelbond of AV-LGD be-
talen € 3,00. Kinderen tot en met 12 jaar 
onder begeleiding van een volwassene 
lopen gratis mee.
Vanaf het sportpark vertrekken alle af-
standen richting Vreekwijk. De 30 km 
loopt hier een extra lus, de 5 km draait al 
eerder af. Daarna door naar de Liesselse 
Bossen. Alle afstanden, behalve de kort-
ste afstand, hebben rust bij Landgoed 
Hoeve Ruth, gelegenheid voor het ne-
men van een drankje, er zijn ook toilet-

ten beschikbaar. De 20 en 30 km gaan 
daarna naar de Astense Aa en komen 
weer terug bij de rustplaats.

Na nog een wandeling door de bos-
sen gaan de 5 en 10 km terug naar de 
Djump. De langere afstanden lopen 
naar het waterwingebied en gaan via 
molen Johanna-Elisabeth ook terug. De 
langste afstand maakt nog een rondje 
om en door Vlierden, voordat ze bij de 
molen weer aansluiten bij de andere 
afstanden. Tijdens de tocht zijn er op 
alle afstanden vanaf 10 km, wandel-
vriendelijke rustplaatsen en gelegenheid 
voor het nemen van een drankje. De 
route is gemarkeerd met pijlen en linten, 
daarnaast ontvangen de deelnemers 

een uitgebreide routebeschrijving. Onze 
sponsor Adventure Store is aanwezig op 
de startlocatie, hier kunt u terecht voor 
advies en uw vragen over wandelen en 
wandeluitrusting. Alle wandelaars ont-
vangen een kortingsbon te besteden bij 
Adventure Store Helmond.

Het startbureau sluit om 17 uur.

REGIO | Op zondag 29 januari organiseert AV-LGD een mooie 
winterwandeltocht met diverse afstanden vanuit sportpark De 
Dreef, Vloeieindsedreef 13, SM 5733 in Deurne. Aangeboden 
worden tochten van 5 km tot en met 30 km. Alle afstanden 
starten vanaf de kantine De Djump van de club, waar vanaf 

8.00 uur de koffie/thee klaar is en na de tocht gelegenheid is 
om onder genot van een drankje gezellig na te praten.

Voor veel mensen was 2022 een 
somber en lastig jaar. Een jaar 
waarin er zorgen waren over een 
oorlog op de grens van Europa en 
een jaar waarin stijgende energie-
prijzen voor grote onzekerheid zorg-
den. De behoefte aan warmte, licht 
en persoonlijke aandacht groeit. Dat 
merken vrijwilligers bij de Luisterlijn 
dagelijks. 

Er is een grote vraag naar een luisterend 
oor en vrijwilligers bij de Luisterlijn heb-
ben hun handen vol. In 2022 ontving de 
Luisterlijn 611.658 oproepen. Om alle 
oproepen te kunnen beantwoorden, 
is de Luisterlijn dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. 

“Vorig jaar ontvingen we een record-
aantal oproepen. We merken dat steeds 
meer mensen contact zoeken, omdat zij 
behoefte hebben aan erkenning, steun, 

troost of een goed gesprek”, zegt Leo 
Noordegraaf, directeur-bestuurder bij 
de Luisterlijn. 

Geestelijke gezondheid
Opvallend is dat veel gesprekken gaan 
over de geestelijke gezondheid, zowel 
aan de telefoon als op de mail en chat 
die de Luisterlijn ook aanbiedt. “Er wa-
ren het afgelopen jaar veel mensen die 
een luisterend oor nodig hadden. Van-
wege eenzaamheid, maar ook met zor-
gen over maatschappelijke issues die nu 
aan de orde zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oe-
kraïne of de toenemende kosten voor le-
vensonderhoud. Alleen al door te luiste-
ren helpen getrainde vrijwilligers zorgen, 
pijn en verdriet tijdelijk te verlichten. We 
hopen dan ook dat meer mensen op 
deze manier wat warmte willen geven 
aan mensen die het nodig hebben”, al-
dus Noordegraaf.

Dankbaarheid
“De gespreksonderwerpen zijn heel 
verschillend”, vertelt vrijwilliger Marleen. 
“Mensen willen praten over eenzaam-
heid, relatieproblemen, angst, slape-
loosheid of onzekerheid. Ik ben er niet 
om problemen op te lossen, maar ik kan 
wel luisteren en ondersteunen. Vrijwel 
iedereen heeft zo nu en dan behoefte 
om even zijn of haar verhaal te delen 
met een ander. Een goed gesprek geeft 
steun, warmte en licht. Als vrijwilliger 
heb ik ervaren dat je veel dankbaarheid 
terugkrijgt door er een dagdeel per week 
voor een ander te zijn.” 

Bijzonderheden
De Luisterlijn is een unieke organisatie 
met een unieke missie: een luisterend 
oor bieden aan iedereen die dat nodig 
heeft, wanneer die dat nodig heeft. 
Daarom is de Luisterlijn 24 uur per 
dag en 7 dagen per week bereikbaar 

op telefoonnummer 088 0767 000. 
Chatten of mailen is ook mogelijk via 
deluisterlijn.nl. Een belangrijke factor 
bij de Luisterlijn is de anonimiteit van de 
gesprekspartners. Zelf blijven de vrijwil-
ligers in een gesprek ook anoniem. Als 
vrijwilliger werk je eenvoudig vanuit huis 
of op een van de 28 locaties verspreid 
door het land. Je kunt je eigen diensten 

plannen en krijgt een uitgebreide trai-
ning in professionele luistervaardighe-
den aangeboden. Meer informatie over 
dit bijzondere vrijwilligerswerk vind je op 
deluisterlijn.nl.

Grote behoefte aan licht en warmte
Nieuwe vrijwilligers bij de Luisterlijn in regio Eindhoven hard nodig

Een luisterend oor biedt veel steun | F De Luisterlijn
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Activiteiten 
agenda februari

Van zaterdag 18 februari tot en met dinsdag 21 februari 2023 kun je feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Ganzegat, Klotland, Kaauwvoetenland, Waeverstad of Keiestad! Verkleed of in je boerenkiel, 
sluit aan in de polonaise of ga genieten van een van de vele optochten. Hier doe je inspiratie op voor 
een onvergetelijk carnaval in het Land van de Peel. 

Of je nu samen met je kids verkleed de optocht gaat 
bekijken of samen met vrienden polonaissend de 
kroeg door. Er is genoeg te beleven met Carnaval, 
maar ken jij deze typische (lokale) gebruiken tijdens 
het Carnaval al? 

Sleuteloverdracht
De Sleuteloverdracht heeft binnen het carnavals- 
gebeuren een aparte betekenis. Met deze handeling 
gaf de officiële overheid, Burgemeester en 
wethouders, de sleutel van de stad of dorp over aan 
de in deze periode heersende Hoogheid. Hiermee 
werd het startsein gegeven voor het carnavalsfeest. 
Een traditie die in vele carnavalsvierende dorpen tot 
op de dag van vandaag in ere wordt gehouden.

Kei opgraven
De Kei is het symbool van het Helmondse carnaval. 
Op het terrein voor Hoftempel West-Ende ligt de Kei 
begraven. Op carnavalszaterdag wordt hij 
omhooggehaald. Daarbij zijn vrijwel alle 
carnavalsverenigingen uit Helmond aanwezig. Op 
carnavalsdinsdag om elf over elf (23.11u) verdwijnt de 
Kei weer voor een jaar in de grond.

Kalender onder
voorbehoud. Ga voor 

een volledig overzicht
van alle activiteiten naar 

www.landvande
peel.nl/agenda

Optochten in 
het Land van de Peel

Cabaretavond in De Ruchte
Someren - 3 februari. Stefano Keizers 
presenteert zijn nieuwe theaterprogramma! 
Absurd cabaret; verwacht het onverwachte! 
www.deruchte.nl

Concert Wibi Soerjadi
Deurne - 3 februari. Verrassend concert van 
een muzikaal genie met meet en greet na 
afloop. www.fletcherevents.nl/event/
wibi-soerjadi/wibi-soerjadi-in-deurne/

Kletsavonden
Mariahout - 3 & 4 februari. Avonden met klets, 
zang en dans bij de Heikneuters in Mariahout. 
www.heikneutersmariahout.nl 

Sauwelavond
Beek en Donk - 4 februari. Een avond met 
cabaret, zang en dans bij de Teugelders van 
Ganzendonck. www.teugelders.nl

Ganzekwekavond
Aarle-Rixtel - 4 februari. Amusementsavond in 
Ganzegat. www.ganzegat.nl 

14 daag vurraf
Milheeze - 4 februari. Kick off Carnaval bij café 
zaal de Molen te Milheeze. 

Kunstcafé met David Campany
Helmond - 4 februari. Het is weer tijd voor een 
Kunstcafé in Kunsthal Helmond. Gastspreker is 
David Campany. www.museumhelmond.nl

Quatsja 
Deurne - 4 en 11 februari. Carnavaleske 
amusementsavond, die verzorgd wordt
door professionele en Deurnese artiesten. 
www.peelstrekels.nl

Gluren bij de Buren
Helmond - 5 februari. Lokale amateur 
podiumkunstenaars worden in de spotlights 
gezet op unieke podiums door de hele stad. 
www.glurenbijdeburen.nll

Cinema Het Witte Doek - 
Film El Buen Patron 
Deurne - 8 februari. Zwarte komedie die 
kluchtig begint, maar steeds venijniger wordt. 
www.ccdeurne.nl/programma/el-buen-patron/

Keezencompetitie  
Mariahout - 10 februari. Keezen in 
competitieverband. www.vvmariahout.nl 

Generalaaf  
Gemert - 12 februari. Diverse dweilorkesten 
draaoen warm voor carnaval bij café Dientje in 
Gemert. www.dientje.nl  

Optreden Nederlands 
Studenten Orkest  
Someren - 12 februari. Het Nederlands 
Studenten Orkest bestaat 71 jaar en viert dit in 
Someren! www.deruchte.nl

Lezing ‘Langs de Aa Oevers’ 
door Bas Aarts 
Deurne - 13 februari. Lezing over 
Beekdalontwikkeling Aa-Zuid met meandering 
en langer vasthouden van water. www.
webshop-museumklokenpeel.nl 

Carnavalsmis Asten 
Asten - 18 februari. 18.30 uur in H. Maria 
Presentatiekerk met de Klot, Plekker, jeugd en 
ouderen. www.deklot.nl 

Hardcore Carnaval
Gemert - 18 februari. Diverse artiesten treden 
op in uitgaanscentrum Time Out te Gemert. 
www.time-out.nl

Carnavalsmis Ommel
Asten - 18 februari. 14.11 uur. O.l.Vrouwe 
Presentatiekerk Ommel. www.derommelpot-
ters.nl 

Jeugdfamiliebal 
Asten - 18, 19 en 21 februari. Feest voor de 
hele familie, van 14.00 tot 17.00 in de tent op 
het Koningsplein. www.deklot.nl 

A Tribute to Sting & The Police
Someren - 24 februari. Bauke Bakker & The 
Soul Cages brengen een majestueus 
eerbetoon aan de muziek van Sting en 
The Police. www.deruchte.nl

Danstoernooi 
Gemert - 25 februari. Carnavalsvereniging de 
Lolbroeken organiseren een danstoernooi in 
de Eendracht te Gemert.

Juf Roos gaat op avontuur
Helmond - 25 februari. Wegens het 
overweldigende succes van de eerste 
theatershow met overal uitverkochte zalen, 
komt Juf Roos terug naar het theater met een 
nieuwe theatershow. www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/5499

The Simon & Garfunkel Story 
Helmond - 28 februari. De show vertelt het 
fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit 
Queens, New York die ‘s werelds meest 
succesvolle muzikale duo aller tijden werden. 
www.theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/5403

voorjaarsvakantietip: 
ravotten bij overdekte 
speeltuinen 
Ga je op pad met kinderen, dan zit je in een 
indoor speelparadijs altijd goed. Daar kunnen 
de kinderen lekker hun energie kwijt terwijl 
jij ontspannen geniet vanaf de zijlijn.

Billy Barn
De Billy Barn aan de Brandevoortse Hoeve in 
Helmond is zo’n plek. De kinderen kunnen uren 
vertoeven in de speelschuur.

Kidsplaza
In Helmond vind je ook Kidsplaza; een indoor 
speelparadijs voor een middag vol plezier. 

We-Jump
Spring zo hoog je kan in hét urban 
trampolinepark van Helmond en omstreken. 
We-jump is voor alle leeftijden, dus ook de 
ouders mogen een sprong wagen!

Ames Sports
Ames Sports in Deurne biedt vertier voor jong én 
oud. Ames heeft een trampolinepark van wel 
1200 m2 groot met een foampit, een 
basketbalarea en een kinderhoek. 

Carnaval vier je In
het Land van de Peel
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Fotowedstrijd: 
Winter in de Peel
Doe mee aan onze fotowedstrijd! Heb jij een 
prachtige foto gemaakt van een witte landschappen, 
sprookjesachtige bossen of ijspret?  Stuur hem in 
en doe mee met de fotowedstrijd!  

Voor deelname, prijzen en wedstrijdvoorwaarden 
 je op Landvandepeel.nl/winter 

© Jan Smetsers

Dansmariekes, Prins Carnaval en bont 
versierde wagens. Waar ga jij genieten van 
een optocht in het Land van de Peel? 

Zaterdag 18 februari
14.00 uur - Walsbergs Bonnefoj kinderoptocht, Deurne 
13.00 uur - Grote Optocht van Mierlo-Hout, Helmond 
14.00 uur - Optocht van Stiphout, Helmond
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Lierop

Zondag 19 februari
13.30 uur - Carnavalsoptocht, Deurne
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Liessel
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Neerkant
12.30 uur - Ganzegatse Optocht, Aarle Rixtel
13.00 uur - Carnavalsoptocht, Lieshout
13.00 uur - Carnavalsoptocht, Mariahout
14.00 uur - Ganzendonckse optocht, 
  Beek en Donk
13.30 uur - Grote Optocht, Helmond
13.30 uur - Optocht van Gemert

Maandag 20 februari
13.30 uur - Carnavalsoptocht, 
  Deurne-Zeilberg 
11.30 uur - Carnavalsoptocht, Vlierden 
14.00 uur - Grote Optocht van Someren
14.30 uur - Optocht van Asten
13.30 uur - Optocht door het Brouwhazenrijk,
  Helmond Brouwhuis 
13.00 uur - Grote Optocht, Handel
13.30 uur - Grote Optocht, Rips
14.00 uur - Optocht, Elsendorp
14.00 uur - Grote Optocht, Bakel
14.30 uur - Optocht, de Mortel

Dinsdag 21 februari
13.11 uur - Carnavalsoptocht, Griendtsveen 
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Helenaveen 
14.00 uur - Optocht, Milheeze

Uitgelicht

www.landvandepeel.nl

Geen zin in Carnaval?
Ook dan is er genoeg te beleven in het Land van de Peel. Zo kan je op vrijdag 17 februari mee met een gids door het 
historisch centrum van Gemert. Ontdek de bijzondere kunstcollectie in Museum de Wieger in Deurne of ga op 
ontdekkingstocht door de spannende verhalen van Kasteel Helmond. Breng een bezoek aan molenaar Geert van 
Stekelenburg in Standaard Molen Oostenwind in Asten of ga speuren naar sporen in Nationaal Park de Groote Peel.
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wibi-soerjadi/wibi-soerjadi-in-deurne/

Kletsavonden
Mariahout - 3 & 4 februari. Avonden met klets, 
zang en dans bij de Heikneuters in Mariahout. 
www.heikneutersmariahout.nl 

Sauwelavond
Beek en Donk - 4 februari. Een avond met 
cabaret, zang en dans bij de Teugelders van 
Ganzendonck. www.teugelders.nl

Ganzekwekavond
Aarle-Rixtel - 4 februari. Amusementsavond in 
Ganzegat. www.ganzegat.nl 

14 daag vurraf
Milheeze - 4 februari. Kick off Carnaval bij café 
zaal de Molen te Milheeze. 

Kunstcafé met David Campany
Helmond - 4 februari. Het is weer tijd voor een 
Kunstcafé in Kunsthal Helmond. Gastspreker is 
David Campany. www.museumhelmond.nl

Quatsja 
Deurne - 4 en 11 februari. Carnavaleske 
amusementsavond, die verzorgd wordt
door professionele en Deurnese artiesten. 
www.peelstrekels.nl

Gluren bij de Buren
Helmond - 5 februari. Lokale amateur 
podiumkunstenaars worden in de spotlights 
gezet op unieke podiums door de hele stad. 
www.glurenbijdeburen.nll

Cinema Het Witte Doek - 
Film El Buen Patron 
Deurne - 8 februari. Zwarte komedie die 
kluchtig begint, maar steeds venijniger wordt. 
www.ccdeurne.nl/programma/el-buen-patron/

Keezencompetitie  
Mariahout - 10 februari. Keezen in 
competitieverband. www.vvmariahout.nl 

Generalaaf  
Gemert - 12 februari. Diverse dweilorkesten 
draaoen warm voor carnaval bij café Dientje in 
Gemert. www.dientje.nl  

Optreden Nederlands 
Studenten Orkest  
Someren - 12 februari. Het Nederlands 
Studenten Orkest bestaat 71 jaar en viert dit in 
Someren! www.deruchte.nl

Lezing ‘Langs de Aa Oevers’ 
door Bas Aarts 
Deurne - 13 februari. Lezing over 
Beekdalontwikkeling Aa-Zuid met meandering 
en langer vasthouden van water. www.
webshop-museumklokenpeel.nl 

Carnavalsmis Asten 
Asten - 18 februari. 18.30 uur in H. Maria 
Presentatiekerk met de Klot, Plekker, jeugd en 
ouderen. www.deklot.nl 

Hardcore Carnaval
Gemert - 18 februari. Diverse artiesten treden 
op in uitgaanscentrum Time Out te Gemert. 
www.time-out.nl

Carnavalsmis Ommel
Asten - 18 februari. 14.11 uur. O.l.Vrouwe 
Presentatiekerk Ommel. www.derommelpot-
ters.nl 

Jeugdfamiliebal 
Asten - 18, 19 en 21 februari. Feest voor de 
hele familie, van 14.00 tot 17.00 in de tent op 
het Koningsplein. www.deklot.nl 

A Tribute to Sting & The Police
Someren - 24 februari. Bauke Bakker & The 
Soul Cages brengen een majestueus 
eerbetoon aan de muziek van Sting en 
The Police. www.deruchte.nl

Danstoernooi 
Gemert - 25 februari. Carnavalsvereniging de 
Lolbroeken organiseren een danstoernooi in 
de Eendracht te Gemert.

Juf Roos gaat op avontuur
Helmond - 25 februari. Wegens het 
overweldigende succes van de eerste 
theatershow met overal uitverkochte zalen, 
komt Juf Roos terug naar het theater met een 
nieuwe theatershow. www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/5499

The Simon & Garfunkel Story 
Helmond - 28 februari. De show vertelt het 
fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit 
Queens, New York die ‘s werelds meest 
succesvolle muzikale duo aller tijden werden. 
www.theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/5403

voorjaarsvakantietip: 
ravotten bij overdekte 
speeltuinen 
Ga je op pad met kinderen, dan zit je in een 
indoor speelparadijs altijd goed. Daar kunnen 
de kinderen lekker hun energie kwijt terwijl 
jij ontspannen geniet vanaf de zijlijn.

Billy Barn
De Billy Barn aan de Brandevoortse Hoeve in 
Helmond is zo’n plek. De kinderen kunnen uren 
vertoeven in de speelschuur.

Kidsplaza
In Helmond vind je ook Kidsplaza; een indoor 
speelparadijs voor een middag vol plezier. 

We-Jump
Spring zo hoog je kan in hét urban 
trampolinepark van Helmond en omstreken. 
We-jump is voor alle leeftijden, dus ook de 
ouders mogen een sprong wagen!

Ames Sports
Ames Sports in Deurne biedt vertier voor jong én 
oud. Ames heeft een trampolinepark van wel 
1200 m2 groot met een foampit, een 
basketbalarea en een kinderhoek. 

Carnaval vier je In
het Land van de Peel
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Fotowedstrijd: 
Winter in de Peel
Doe mee aan onze fotowedstrijd! Heb jij een 
prachtige foto gemaakt van een witte landschappen, 
sprookjesachtige bossen of ijspret?  Stuur hem in 
en doe mee met de fotowedstrijd!  

Voor deelname, prijzen en wedstrijdvoorwaarden 
 je op Landvandepeel.nl/winter 

© Jan Smetsers

Dansmariekes, Prins Carnaval en bont 
versierde wagens. Waar ga jij genieten van 
een optocht in het Land van de Peel? 

Zaterdag 18 februari
14.00 uur - Walsbergs Bonnefoj kinderoptocht, Deurne 
13.00 uur - Grote Optocht van Mierlo-Hout, Helmond 
14.00 uur - Optocht van Stiphout, Helmond
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Lierop

Zondag 19 februari
13.30 uur - Carnavalsoptocht, Deurne
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Liessel
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Neerkant
12.30 uur - Ganzegatse Optocht, Aarle Rixtel
13.00 uur - Carnavalsoptocht, Lieshout
13.00 uur - Carnavalsoptocht, Mariahout
14.00 uur - Ganzendonckse optocht, 
  Beek en Donk
13.30 uur - Grote Optocht, Helmond
13.30 uur - Optocht van Gemert

Maandag 20 februari
13.30 uur - Carnavalsoptocht, 
  Deurne-Zeilberg 
11.30 uur - Carnavalsoptocht, Vlierden 
14.00 uur - Grote Optocht van Someren
14.30 uur - Optocht van Asten
13.30 uur - Optocht door het Brouwhazenrijk,
  Helmond Brouwhuis 
13.00 uur - Grote Optocht, Handel
13.30 uur - Grote Optocht, Rips
14.00 uur - Optocht, Elsendorp
14.00 uur - Grote Optocht, Bakel
14.30 uur - Optocht, de Mortel

Dinsdag 21 februari
13.11 uur - Carnavalsoptocht, Griendtsveen 
14.00 uur - Carnavalsoptocht, Helenaveen 
14.00 uur - Optocht, Milheeze

Uitgelicht

www.landvandepeel.nl

Geen zin in Carnaval?
Ook dan is er genoeg te beleven in het Land van de Peel. Zo kan je op vrijdag 17 februari mee met een gids door het 
historisch centrum van Gemert. Ontdek de bijzondere kunstcollectie in Museum de Wieger in Deurne of ga op 
ontdekkingstocht door de spannende verhalen van Kasteel Helmond. Breng een bezoek aan molenaar Geert van 
Stekelenburg in Standaard Molen Oostenwind in Asten of ga speuren naar sporen in Nationaal Park de Groote Peel.
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Activiteiten 
agenda februari

Van zaterdag 18 februari tot en met dinsdag 21 februari 2023 kun je feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Ganzegat, Klotland, Kaauwvoetenland, Waeverstad of Keiestad! Verkleed of in je boerenkiel, 
sluit aan in de polonaise of ga genieten van een van de vele optochten. Hier doe je inspiratie op voor 
een onvergetelijk carnaval in het Land van de Peel. 

Of je nu samen met je kids verkleed de optocht gaat 
bekijken of samen met vrienden polonaissend de 
kroeg door. Er is genoeg te beleven met Carnaval, 
maar ken jij deze typische (lokale) gebruiken tijdens 
het Carnaval al? 

Sleuteloverdracht
De Sleuteloverdracht heeft binnen het carnavals- 
gebeuren een aparte betekenis. Met deze handeling 
gaf de officiële overheid, Burgemeester en 
wethouders, de sleutel van de stad of dorp over aan 
de in deze periode heersende Hoogheid. Hiermee 
werd het startsein gegeven voor het carnavalsfeest. 
Een traditie die in vele carnavalsvierende dorpen tot 
op de dag van vandaag in ere wordt gehouden.

Kei opgraven
De Kei is het symbool van het Helmondse carnaval. 
Op het terrein voor Hoftempel West-Ende ligt de Kei 
begraven. Op carnavalszaterdag wordt hij 
omhooggehaald. Daarbij zijn vrijwel alle 
carnavalsverenigingen uit Helmond aanwezig. Op 
carnavalsdinsdag om elf over elf (23.11u) verdwijnt de 
Kei weer voor een jaar in de grond.

Kalender onder
voorbehoud. Ga voor 

een volledig overzicht
van alle activiteiten naar 

www.landvande
peel.nl/agenda

Optochten in 
het Land van de Peel
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presenteert zijn nieuwe theaterprogramma! 
Absurd cabaret; verwacht het onverwachte! 
www.deruchte.nl

Concert Wibi Soerjadi
Deurne - 3 februari. Verrassend concert van 
een muzikaal genie met meet en greet na 
afloop. www.fletcherevents.nl/event/
wibi-soerjadi/wibi-soerjadi-in-deurne/

Kletsavonden
Mariahout - 3 & 4 februari. Avonden met klets, 
zang en dans bij de Heikneuters in Mariahout. 
www.heikneutersmariahout.nl 

Sauwelavond
Beek en Donk - 4 februari. Een avond met 
cabaret, zang en dans bij de Teugelders van 
Ganzendonck. www.teugelders.nl

Ganzekwekavond
Aarle-Rixtel - 4 februari. Amusementsavond in 
Ganzegat. www.ganzegat.nl 

14 daag vurraf
Milheeze - 4 februari. Kick off Carnaval bij café 
zaal de Molen te Milheeze. 

Kunstcafé met David Campany
Helmond - 4 februari. Het is weer tijd voor een 
Kunstcafé in Kunsthal Helmond. Gastspreker is 
David Campany. www.museumhelmond.nl

Quatsja 
Deurne - 4 en 11 februari. Carnavaleske 
amusementsavond, die verzorgd wordt
door professionele en Deurnese artiesten. 
www.peelstrekels.nl

Gluren bij de Buren
Helmond - 5 februari. Lokale amateur 
podiumkunstenaars worden in de spotlights 
gezet op unieke podiums door de hele stad. 
www.glurenbijdeburen.nll

Cinema Het Witte Doek - 
Film El Buen Patron 
Deurne - 8 februari. Zwarte komedie die 
kluchtig begint, maar steeds venijniger wordt. 
www.ccdeurne.nl/programma/el-buen-patron/

Keezencompetitie  
Mariahout - 10 februari. Keezen in 
competitieverband. www.vvmariahout.nl 

Generalaaf  
Gemert - 12 februari. Diverse dweilorkesten 
draaoen warm voor carnaval bij café Dientje in 
Gemert. www.dientje.nl  

Optreden Nederlands 
Studenten Orkest  
Someren - 12 februari. Het Nederlands 
Studenten Orkest bestaat 71 jaar en viert dit in 
Someren! www.deruchte.nl

Lezing ‘Langs de Aa Oevers’ 
door Bas Aarts 
Deurne - 13 februari. Lezing over 
Beekdalontwikkeling Aa-Zuid met meandering 
en langer vasthouden van water. www.
webshop-museumklokenpeel.nl 

Carnavalsmis Asten 
Asten - 18 februari. 18.30 uur in H. Maria 
Presentatiekerk met de Klot, Plekker, jeugd en 
ouderen. www.deklot.nl 

Hardcore Carnaval
Gemert - 18 februari. Diverse artiesten treden 
op in uitgaanscentrum Time Out te Gemert. 
www.time-out.nl

Carnavalsmis Ommel
Asten - 18 februari. 14.11 uur. O.l.Vrouwe 
Presentatiekerk Ommel. www.derommelpot-
ters.nl 

Jeugdfamiliebal 
Asten - 18, 19 en 21 februari. Feest voor de 
hele familie, van 14.00 tot 17.00 in de tent op 
het Koningsplein. www.deklot.nl 

A Tribute to Sting & The Police
Someren - 24 februari. Bauke Bakker & The 
Soul Cages brengen een majestueus 
eerbetoon aan de muziek van Sting en 
The Police. www.deruchte.nl

Danstoernooi 
Gemert - 25 februari. Carnavalsvereniging de 
Lolbroeken organiseren een danstoernooi in 
de Eendracht te Gemert.

Juf Roos gaat op avontuur
Helmond - 25 februari. Wegens het 
overweldigende succes van de eerste 
theatershow met overal uitverkochte zalen, 
komt Juf Roos terug naar het theater met een 
nieuwe theatershow. www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/5499

The Simon & Garfunkel Story 
Helmond - 28 februari. De show vertelt het 
fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit 
Queens, New York die ‘s werelds meest 
succesvolle muzikale duo aller tijden werden. 
www.theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/5403
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Ga je op pad met kinderen, dan zit je in een 
indoor speelparadijs altijd goed. Daar kunnen 
de kinderen lekker hun energie kwijt terwijl 
jij ontspannen geniet vanaf de zijlijn.

Billy Barn
De Billy Barn aan de Brandevoortse Hoeve in 
Helmond is zo’n plek. De kinderen kunnen uren 
vertoeven in de speelschuur.

Kidsplaza
In Helmond vind je ook Kidsplaza; een indoor 
speelparadijs voor een middag vol plezier. 

We-Jump
Spring zo hoog je kan in hét urban 
trampolinepark van Helmond en omstreken. 
We-jump is voor alle leeftijden, dus ook de 
ouders mogen een sprong wagen!

Ames Sports
Ames Sports in Deurne biedt vertier voor jong én 
oud. Ames heeft een trampolinepark van wel 
1200 m2 groot met een foampit, een 
basketbalarea en een kinderhoek. 
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Geen zin in Carnaval?
Ook dan is er genoeg te beleven in het Land van de Peel. Zo kan je op vrijdag 17 februari mee met een gids door het 
historisch centrum van Gemert. Ontdek de bijzondere kunstcollectie in Museum de Wieger in Deurne of ga op 
ontdekkingstocht door de spannende verhalen van Kasteel Helmond. Breng een bezoek aan molenaar Geert van 
Stekelenburg in Standaard Molen Oostenwind in Asten of ga speuren naar sporen in Nationaal Park de Groote Peel.
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Huishoudelijke Hulp nodig?
Bel

0492 - 476 001

Huishoudelijke hulp bij u thuis.
De huishoudelijk hulp van Samen Verder ondersteund u bij het schoonhouden 
van uw woning. Hulp bestaat o.a. uit:

Schoonmaken van toilet en badkamer
 Stofzuigen en dweilen
 Bedden verschonen en opmaken
 Afsto  en
 Wassen en strijken

SAMENVERDER.NL

Adresgegevens

Samen Verder “Huishoudelijke Hulp”

President Rooseveltlaan 4

5707 GD Helmond

Huishoudelijke Hulp is onderdeel van 

Samen Verder. U kunt bij ons terecht 

voor dienstverlening in wonen, welzijn en 

zorg in de regio Zuid- en Oost Brabant.

0492 - 476 001  |  info@samenverder.nl

19576 Advertentie Huishoudelijke Hulp 262x186 liggend.indd   119576 Advertentie Huishoudelijke Hulp 262x186 liggend.indd   1 17-11-2022   11:2217-11-2022   11:22

Een doorsnee dag 
bij SamenThuis 

Eenmaal binnen word ik uitgebreid begroet door 
mijn collega’s die ieder op hun eigen manier de 
bevlogenheid en liefde voor het vak laten zien, die 
elkaar aanvullen en met zijn allen een stevig team 
vormen. De eerste bewoner is wakker en komt ge-
zellig bij de overdracht zitten, ze krijgt koffie aan-
geboden en luistert aandachtig mee. Na de koffie 
wordt ze meegenomen naar haar kamer om de 
ochtendzorg te gaan doen.

De zorg start en iedereen is welkom om even bin-
nen te lopen en een praatje te maken. Ik zie steeds 
meer bewoners voorbijlopen in de richting van de 
eetzaal, waar ze een uitgebreid ontbijt aangeboden 
krijgen. Daarna beginnen de ochtendactiviteiten. 
Eén van de bewoners komt binnenwandelen. Ze 
wil even praten en pakt er een stoel bij. Ik probeer 
erachter te komen hoe ik haar kan helpen en zet 
de acties in gang. Samen lopen we naar de woon-
kamer en ik ga gezellig tussen de bewoners zitten 

om met ze te praten. Ik vertel ze dat ik morgen weer 
een dagje mee loop in de zorg en daar enorm veel 
zin in heb. 

De wijze van zorg verlenen bij SamenThuis sluit 
perfect aan op mijn persoonlijke visie op zorg. We 
hebben nog tijd voor de bewoners, denken met 
ze mee en zijn creatief in het vervullen van hun 
wensen en behoeften. Er is een uitgebreid activi-
teitenprogramma en een team van collega’s die de 
connectie met de bewoners en onze medewerkers 
weet vast te houden, waardoor hiaten snel opge-
pakt kunnen worden. Dat is hoe zorg ook echt ver-
zorgend werkt.”

Woonlocatie Samen huis
Wonen met Zorg voor ouderen
Vlierdenseweg 109A
5753 AC Deurne
0493 – 354 741

Een medewerker vertelt over een doorsnee werkdag bij de kleinschalige woon-
locatie voor ouderen SamenThuis in Deurne. “De eerste woorden die in mij 

opkomen als ik denk aan SamenThuis zijn rust, gezelligheid, saamhorigheid en 
jezelf mogen zijn. Wanneer ik start met mijn werkdag, sta ik altijd even stil bij 
het openmaken van het groene poortje. Steeds weer verbaasd over de rust en 
schoonheid die rondom het huis heerst. De haan die kraait en laat weten dat 

de dag weer begint. De moestuin waar steeds meer groenten en fruit hun kleur 
krijgen. De pony’s en alpaca’s die je vrolijk komen begroeten.

Steenovenweg 20,

5708 HN  Helmond
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zorgend werkt.”

Woonlocatie Samen huis
Wonen met Zorg voor ouderen
Vlierdenseweg 109A
5753 AC Deurne
0493 – 354 741

Een medewerker vertelt over een doorsnee werkdag bij de kleinschalige woon-
locatie voor ouderen SamenThuis in Deurne. “De eerste woorden die in mij 

opkomen als ik denk aan SamenThuis zijn rust, gezelligheid, saamhorigheid en 
jezelf mogen zijn. Wanneer ik start met mijn werkdag, sta ik altijd even stil bij 
het openmaken van het groene poortje. Steeds weer verbaasd over de rust en 
schoonheid die rondom het huis heerst. De haan die kraait en laat weten dat 

de dag weer begint. De moestuin waar steeds meer groenten en fruit hun kleur 
krijgen. De pony’s en alpaca’s die je vrolijk komen begroeten.

Steenovenweg 20,

5708 HN  Helmond
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Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

Karel Claasen is regiocoördinator van de voetbal-
scouts. Zes jaar geleden kwam hij bij PSV terecht, 
nadat hij bij SJVV in Deurne als jeugdcoördinator 
had gewerkt. Zelf voetbalde Karel in de 3e klasse 
tot aan zijn 34e jaar. Bij PSV stuurt hij 22 scouts 
aan in de regio Helmond/Eindhoven. Deze scouts 
gaan voor PSV op pad om jong talent te ontdekken 
bij alle amateurvoetbalclubs in deze regio. Zelf gaat 
hij op de zaterdagen op pad. Per jaar spotten ze in 
de regio veel kinderen. Karel vertelt: “We hebben de 
regel van 6 ogen. Dat houdt in, dat als er een talent 
gespot is, ik op de hoogte word gebracht. Meestal 
neem ik dan nog twee andere scouts mee om te 
gaan kijken, zodat 6 ogen het talent gezien hebben. 
Op de PSV-campus De Herdgang overleg ik dan om 
te kijken met welke talenten we verder willen gaan.”  
Zo werd Mees tijdens een toernooi gespot door 
Karel bij ZSV Zeilberg. “Mees viel op omdat hij erg 
gedreven is”, vertelt Karel. “Hij is tweebenig en zijn 
inzet is over de 100%. Hij weet wat hij wil en heeft 

daarin ook wel zijn eigen willetje. Hij straalt zijn ta-
lent uit.” 

Stage
Mees voetbalt op dit moment bij VV GEMERT en 
hij zit op de Helmondse voetbalschool. Daarnaast 
loopt hij stage bij PSV. Daar traint hij, via een sta-
geplan, met zo’n 50 andere kinderen. “We houden 
het welzijn van het kind nauwlettend in de gaten”, 
vult Karel aan. “We begeleiden hem van a tot z. Zo’n 
stagetijd wordt als alles goed gaat steeds opnieuw 
verlengd. Blijkt echter dat de stage op een gegeven 
moment te vermoeiend is, dan grijpen we in en 
geven hem bijvoorbeeld de ruimte om na een paar 
maanden opnieuw op stage te komen. Het mag 
nooit ten koste gaan van het kind.”

Eigen voetbalplaatje
Mees was superblij en trots dat hij gescout werd 
en vertelde het nieuws dan ook meteen aan zijn 
opa en oma. “Opa komt heel vaak kijken”, glundert 
Mees. “Papa gaat ook altijd mee. Hij voetbalt zelf 

ook, maar niet zo goed dat hij bij PSV mag voetbal-
len.” Mees ademt voetbal. Hij heeft zelfs een eigen 
goal op zijn kamer en slaapt onder het dekbed van 
PSV dat hij vorig jaar van Sinterklaas heeft gekre-
gen. Mees vertelt dat hij in groep 4 zit en dat kin-
deren uit zijn klas niet met hem willen voetballen 
omdat hij te goed is. Daarom voetbalt hij meestal 
met de kinderen uit groep 6 of 7, maar zelfs van hen 
maakt hij regelmatig gehakt. Mees heeft zelfs al zijn 
eigen voetbalplaatje. Deze is te zien in het magazine 
dat destijds speciaal is gemaakt voor het 110-jarig 
bestaan van Voetbal Vereniging Gemert. Als ik 
vraag wie hij de beste voetballer vindt, antwoordt 
hij direct: “Cristiano Ronaldo”.

Het traject
Ik vraag aan Karel wat er gebeurt als Mees het niet 
kan waarmaken. Hij zegt: “Mocht hij het om één of 
andere reden niet redden, nadat hij zijn periode af-
gemaakt heeft bij PSV, dan blijven we hem volgen. 
We hebben ‘m natuurlijk niet voor niets gespot. In 
het traject waar Mees nu in zit, wil echter zeggen 
dat hij in het profgedeelte van het voetbal komt te 
zitten. Redt hij het niet bij PSV, dan slaan we een 

andere weg in en kijken we of we Mees eventueel 
bij andere clubs kunnen plaatsen. We begeleiden 
hem dan, om hem toch nog zo hoog mogelijk ge-
plaatst te krijgen.

Trainingen
Daar gaat echter niemand vanuit, want wat is deze 
jongen gedreven. Vader Ivo vertelt: “Zo kan hij boos 
op zichzelf worden als ze verliezen met voetbal of 
als hij als keeper werd ingezet en de bal niet kon 
stoppen. Daarnaast benut hij elk momentje in de 
ochtend of na het eten om in de tuin te oefenen.” 
Mees vond het in het begin best spannend, dat vol-
wassen mensen hem gingen begeleiden, maar die 
spanning werd al snel weggenomen. 

Karel zegt: “Het heeft ook nogal wat impact op een 
kind. Hij komt de academie binnen bij het grote 
PSV waar hij, samen met anderen, aangestuurd 
wordt door zo’n 7 à 8 trainers die op het veld lopen. 
Ze doen allerlei technische oefeningen.”

Trots
De ouders van Mees zijn in ieder geval supertrots 
op dit alles en staan 100% achter hun zoon. Mees 
zelf droomt er al van om te mogen voetballen in het 
grote PSV-stadion. Karel zegt tot slot: “We kunnen 
allemaal voetballen en talent kun je ontwikkelen, 
maar er zijn ook dingen die heb je of die heb je niet. 
Toen ik Mees zag, wist ik, dat hij het zeker heeft.” 

Mees van Rossum 
gespot door PSV-scout

Dit keer reis ik af naar Gemert, om één van de grootste Nederlandse voetballers te mogen intervie-
wen. Dat wil zeggen, op dit moment is hij pas 8 jaar en nog volop in training bij PSV, maar ik weet het 
zeker, over een paar jaar kent iedereen Mees. Hij leert me na binnenkomst al meteen allerlei moves, 

met namen, die voor mij totale abracadabra zijn. De regenboogflik, de schaar, de aka, Ronaldo cap en 
de Zidaan. De voetbalscout van Mees, Karel Claassen, schuift bij ons aan en we praten met hem over 

de ontwikkeling van dit aanstormend voetbaltalentje uit Gemert. Zijn naam: Mees van Rossum.

“Opa komt heel vaak kijken”, 
glundert Mees. “Papa gaat ook altijd 

mee. Hij voetbalt zelf ook, maar
 niet zo goed dat hij bij PSV mag 

voetballen.” 

www.grootpeelland.nl
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Operator bij Bodec
Praktische Alleskunner

START- EN SCALE-UPS  |  FOOD INNOVATIES  |  GROEI

Waarom we jou zoeken?
Omdat we gedreven start- en scale-ups in de voe-
dingsmiddelenindustrie helpen bij het realiseren 
van hun droom: het op de markt brengen van hun 
product. Als Bodec houden we ons daar al sinds 
1994 mee bezig. Momenteel groeien we sterk dus 
we hebben dringend behoefte aan ondersteuning, 
in dit geval van een operator.

Tegelijkertijd zijn we ook op zoek naar jou omdat 
je het leuk vindt om aan de nieuwste ontwikke-
lingen (natuurlijk, duurzaam en gezond) mee te 
werken én omdat je beschikt over een oplossings-
gerichte instelling. Je hebt oog voor wat beter kan 
en durft mogelijke verbeteringen en eigen ideeën 
ook aan te dragen. 

Wat we als Bodec precies doen? 
We ondersteunen ondernemingen op basis van 
onze procestechnologische kennis bij de vertaling 
van hun onderzoek en ideeën naar de praktijk. 
Onze kennis, expertise en food grade test- en 
productiefaciliteiten maken ons uniek.

Wat houdt het werk als operator precies in?
• Je ondersteunt testen in onze pilot plant. 
 Deze zijn gericht op het ontwikkelen van
  nieuwe processen en producten.
• Een groot deel van de tijd houd je je bezig met
 het voorbereiden van de installaties en 
 grondstoffen voor productie.
• We hebben geen controlekamer, dus je staat de
 hele dag op je benen. Je werkt zelfstandig aan
 de verschillende installaties en zorgt voor het
 onderhoud van de machines. Het is fijn als je
 van afwisseling houdt want er lopen vaak 
 diverse testen en producties op producties op

 één dag. Dat betekent overigens wel dat het 
 belangrijk is dat je je hoofd er goed bij 
 kunt houden.

Wat verwachten we van jou?
• Je bent flexibel
• Je bent zelfstandig
• Je bent nieuwsgierig en leergierig
• Je denkt actief mee met je collega’s 
 en onze klanten
• Je werkt nauwkeurig en netjes, en hebt 
 hygiëne hoog in het vaandel staan
• Je kunt moeiteloos communiceren met 
 allerlei soorten mensen

Wat hebben we jou te bieden?
•  Een uitdagende werkomgeving
• De kans om te groeien en jezelf te ontwikkelen
• Een leuk, klein team (een mooie mix van 
 meer en minder ervaren collega’s)
• Goede begeleiding van experts uit het vak

Krijg jij hier energie van en denk je dat jij de 
perfecte aanvulling bent voor ons team? Bel 
dan snel om een afspraak te maken voor een 
persoonlijk kennismakingsgesprek!

Paul Deckers
0492-779768 | info@bodec.nl

JUNIOR TECHNISCH SPECIALIST

COMMERCIEEL MEDEWERKER

Heb jij hét verantwoordelijkheidsgevoel dat wij zoeken om het eerste 
contactpunt voor onze klanten te zijn? Raak je niet in de stress van 
technische storingen (1e, 2e lijn) en zie jij uitdaging in het zoeken naar 
passende oplossingen voor de klant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij communicatief sterk? Ben jij een salestopper in wording? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij zoeken een nieuwe collega 
die met ons meegroeit. Je werkt vanuit ons kantoor in Venray in een 
veelzijdige en uitdagende functie met de allerleukste collega’s.

JDS bedrijfsautomatisering is al meer dan 
36 jaar dé ICT-partner voor het MKB. We bieden 

stabiele, veilige en snelle ICT-oplossingen voor 
onze klanten.  Bij ons vinden bedrijven een

passende totaaloplossing voor de ICT-omgeving, 
volledig op maat en onder één dak. Plan-IT is al meer dan 25 jaar marktleider in 

werkplaatsplanning. Onze werkplaatsplanner is geschikt 
voor kleine tot grote bedrijven, meertalig, te koppelen aan 
vrijwel elk DMS en de sleutel tot maximale productiviteit in 
de werkplaats. We bieden verschillende producten voor een 
efficiënt sales- en aftersalesproces.

En wij zijn op zoek naar:

www.jds.nl/over-jds/vacatures www.plan-it.nl/over-ons/vacatures

En wij zijn op zoek naar:

Is een van deze functies iets voor jou?
Aarzel dan niet en stuur je motivatie en CV naar Julian Hendriks, JulianHendriks@jds.nl. 
Wij nodigen je vervolgens graag uit voor een kennismaking, zodat je ons kunt vertellen waarom 
jij de aangewezen persoon bent. Locatie: Keizersveld 25, 5803 AM Venray.

Voor het team van onze werkplaatsplanningssoftware Plan-IT zijn 
wij op zoek naar iemand die ons op de helpdesk kan ondersteunen. 
Wat zoeken wij in onze nieuwe collega? Klantvriendelijk, analytisch 
vermogen, kennis van IT, taalvaardig; kortom: iemand die graag zijn/
haar tanden in allerlei problemen zet om ze opgelost te krijgen en 
dit met een glimlach doet! Je krijgt de titel van Customer 
Service Professional.

HELPDESK MEDEWERKER

Geïnteresseerd?
info@weijtsfruit.nl 
06-23429416

• Bezit van B-rijbewijs
• 1 of 2 dagen beschikbaar (waarvan elke maandag)
• Zelfstandig en klantvriendelijk kunnen werken
• Meerdere uren beschikbaar i.c.m. met 
 wisselende werkzaamheden
• Goede arbeidsvoorwaarden/salaris
• Werktijden tussen 07.00 - 17.00 uur

VACATURE 
CHAUFFEUR 
BEDRIJFSFRUIT
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In 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte 
van 2021, de grootste toename sinds 2008. De inflatie was 

flink hoger. In de bedrijfstak onderwijs was de loonstijging het 
grootst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bron: CBS | Foto: Shutterstock

In het laatste kwartaal van 2022 waren 
de cao-lonen 3,6 procent hoger dan in 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit 
is de grootste cao-loonstijging in twintig 
jaar. In het tweede kwartaal van 2002 
was de stijging met 3,7 procent nog net 
iets hoger. De ontwikkeling van de con-
sumentenprijzen (cpi) ligt ruim boven 
die van de cao-lonen. 

In de eerste elf maanden van 2022 was 
de gemiddelde toename van de cpi 10,0 
procent. Daarmee is de reële cao-loon-
ontwikkeling (de cao-loonontwikkeling 
gecorrigeerd voor inflatie) rond de -6 
procent in 2022. Sinds de start van de 
publicatie van deze jaarcijfers in 1973 
is zo’n groot verschil tussen cao-loon-
stijging en inflatieontwikkeling nog niet 
voorgekomen.

Grootste stijging bij sector overheid
In 2022 stegen de lonen het meest bij 
de sector overheid; met 4,1 procent. In 
de sector gesubsidieerde instellingen en 
de sector particuliere bedrijven namen 
de lonen toe met respectievelijk 3,3 en 
3,0 procent. Vorig jaar had de sector 
overheid nog de kleinste loonstijging (1,9 
procent).

Grootste loonstijging in 
bedrijfstak onderwijs
Op het niveau van bedrijfstakken stegen 
de lonen in 2022 met 5,2 procent het 
meest in het onderwijs. In het vierde 
kwartaal is de loonontwikkeling opgelo-
pen naar 7,0 procent. De stijging in het 
onderwijs komt onder andere doordat 
dit jaar de lonen in het primair en het 
voortgezet onderwijs gelijkgetrokken 

zijn. De bedrijfstak vervoer en opslag 
(4,6 procent) is de tweede grootste stij-
ger in 2022. In de bedrijfstakken land-
bouw, bosbouw en visserij en energie-
voorziening stegen de lonen het minst 
met respectievelijk 2,0 en 2,2 procent.

Contractuele loonkosten met 
3,6 procent gestegen
De contractuele loonkosten; de cao-
lonen plus werkgeverspremies, stegen 
met 3,6 procent in 2022 ten opzichte 
van een jaar eerder. Per kwartaal namen 
de loonkosten toe; in het vierde kwartaal 
was de toename van de loonkosten 4,9 
procent. Hiermee ligt de ontwikkeling 
van de contractuele loonkosten hoger 
dan die van de cao-lonen. De vergelij-
king met het laatste kwartaal vorig jaar 
valt hoger uit, omdat van augustus tot 
en met december 2021 de WW-premie 
tijdelijk werd verlaagd. Daartegenover 
staat dat de werkgeversheffing Zorgver-
zekeringswet (Zvw) in 2022 is verlaagd 
ten opzichte van 2021. De voorlopige 
cijfers over 2022 zijn gebaseerd op 99 

procent van de cao’s waaruit de statis-
tiek is opgebouwd. Dit betekent dat voor 
verreweg de meeste cao’s in 2022 een 
definitief akkoord is bereikt. In de laat-
ste twee decennia is dit niet zo hoog 
geweest. In dezelfde periode van 2021 
was dit 88.

Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen 
onder een cao. Per 1 januari 2023 speelt 
de cao-loonontwikkeling een rol bij het 
vaststellen van de maximaal toegestane 
huurverhoging in de vrije sector.

Grootste cao-loonstijging 
in veertien jaar, maar 
inflatie stijgt harder
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In een wereld van digitalisering en automatisering heeft Spirit Boekhouding 
& Belastingadvies de visie om terug te keren naar de basis: de klant. 
Naast het verzorgen van de administratie, opstellen van de jaarrekening 
en invullen van de aangiften zal Spirit Advies zich als sparringpartner 
inzetten voor zowel de zzp-er als de ondernemer in het mkb.

WIE IS SPIRIT ADVIES?
Wanneer je jouw boekhouding en belastingaangif-
ten uit handen geeft, wil je graag weten met wie je 
te maken hebt. Mijn naam is Esther Kivits. Voor mij 
is het combineren van werk en passie erg belangrijk 
en daardoor kan ik je ook optimaal van dienst zijn. 
Voor mij is het adviseren van particulieren en onder-
nemers, maar ook het verwerken van de boekhouding 
iets wat ik met liefde doe en dat is terug te zien in de 
nauwkeurigheid van mijn werkzaamheden.

WAAROM KIEZEN VOOR SPIRIT ADVIES?
18 jaar werkervaring op het gebied van boekhouding 
en belastingadvies leent zich bij uitstek om de ver-
gaarde kennis en ervaring bij zowel bestaande onder-
nemers als de nieuwe generatie ondernemers toe te 
kunnen passen. 

Het boeken van de administratie, controle van de 
administratie en de periodieke btw-aangiften; Spirit 
Advies kan jou helpen door deze taken uit handen te 
nemen en het overzicht te bewaren.  
Of je nu ondernemer of particulier bent, de aangifte 
inkomstenbelasting blijft jaarlijks terugkeren. Voor de 
ondernemer is het van belang dat er een accurate 
jaarrekening opgesteld wordt. Op deze manier heb je 
een goed overzicht van de financiële situatie en ben 
je voorbereid op een mogelijke belastingcontrole. 
Daarnaast houdt Spirit Advies natuurlijk rekening met 
de fiscale regelingen, zodat deze optimaal toegepast 
kunnen worden.    

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

Voor overige advisering met betrekking tot bijvoor-
beeld de gewenste bedrijfsvorm,  aan- en verkoop van 
de eigen woning, erven en schenken en de oudedags-
voorziening staat Spirit Advies tevens voor je klaar.

Spirit Boekhouding & Belastingadvies

Tyboschplein 2 Helmond
0638166065
www.spiritadvies.nl
info@spiritadvies.nl

Esther Kivits

Neem gerust contact 
op voor een vrijblijvend
adviesgesprek.

Sint Annaklooster behaalt 
trede 3 op de Prestatieladder 
Socialer Ondernemen (PSO)

HELMOND/REGIO | Sint Annakloos-
ter heeft sociaal ondernemen hoog 
in het vaandel staan. Iedereen doet 
mee en iedereen is welkom, onge-
acht geloof, afkomst, geslacht of 
seksuele voorkeur. Het behalen van 

het keurmerk PSO bevestigt dit uit-
gangspunt. Trede 3 op de Prestatie-
ladder Socialer Ondernemen (PSO), 
de hoogste trede, betekent dat Sint 
Annaklooster tot de koplopers en tot 
de 10% best presterende organisa-

ties behoort in het bieden van werk-
gelegenheid aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Sint Annaklooster werkt bijvoorbeeld 
nauw samen met het Werkleerbedrijf 

van de gemeente Eindhoven waar 
vaak nieuwe medewerkers Hulp bij 
het Huishouden vandaan komen. Een 
ander voorbeeld is het opleidingstra-
ject assistent dienstverlening en zorg 
dat in samenwerking met de gemeente 
Eindhoven en het Summa Collega is 
ontwikkeld. Deze leerlingen hebben een 
afstand tot de arbeidsmarkt en krijgen 
tijdens hun leertraject extra begeleiding. 
Na het behalen van hun diploma komen 
zij in vaste dienst bij Sint Annaklooster. 

Medewerkers uit PSO-doelgroep
Ook binnen onze zorgafdelingen wer-
ken mensen uit de PSO-doelgroep. 
Denk hierbij aan medewerkers die uit 
een uitkeringssituatie komen, onder de 
participatiewet vallen, als oudere werk-
nemer instromen, of na een periode 

van arbeidsongeschiktheid weer star-
ten met een nieuwe baan. Samen met 
de medewerker wordt gekeken naar de 
mogelijkheden en beperkingen. Waar 
nodig wordt extra begeleiding geboden 
of eventuele aanpassingen gedaan in 
functie, werkwerkplek of werkproces.

PSO
PSO is het meetinstrument en keur-
merk van TNO dat de mate van sociaal 
ondernemen objectief meet en zicht-
baar maakt. De PSO is uitgegroeid tot 
de landelijke norm voor sociaal onder-
nemen. 

Bestuurder Anita Schavemaker: “Wij 
zijn trots op het behalen van het PSO-
keurmerk. Het laat zien dat we onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
serieus nemen. 
We zijn een kleurrijke organisatie en 
hebben echte aandacht hebben voor 
passend werk, integratie, functioneren, 
ontwikkeling en begeleiding. Vanzelf-
sprekend zien we collega’s uit de PSO-
doelgroep als volwaardige collega die 
we niet anders behandeld dan andere 
medewerkers.”

Van links naar rechts: Wilm Vervoort (manager HR & Bedrijfsvoering), Mieke Blankers (HR-adviseur), 
Anita Schavemaker (bestuurder/directeur) | F Sint Annaklooster

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

Oók voor Oók voor 
het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/openavond

OPEN
avond
maandag
6 februari

HPV-vaccinatie-
campagne voor 19- 
tot en met 26-jarigen 
van start 
In 2023 ontvangen jongvolwassenen van 19 tot 
en met 26 jaar, die geen of nog niet alle HPV-
vaccinaties hebben gehad, de uitnodiging voor 
een gratis vaccinatie tegen het humaan papil-
lomavirus (HPV). HPV is een besmettelijk vi-
rus. Dit kan kanker in de mond- en keelholte, 
bij de penis, anus, vagina, schaamlippen en 
baarmoederhals veroorzaken. De vaccinatie 
beschermt tegen deze zes soorten kanker en 
werd in 2022 voor het eerst behalve aan meis-
jes ook aan jongens aangeboden. GGD Bra-
bant-Zuidoost start op 31 januari met vaccine-
ren. Jongeren kunnen terecht op de (corona)
vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond. 

Met 1 vaccin beschermd tegen 6 soorten kanker 
HPV is een zeer besmettelijk en veelvoorkomend 
virus, waar acht op de tien mensen mee geïnfec-
teerd raken. Meestal ruimt het lichaam het virus 
zelf op, maar soms blijft het langer in de cellen 
aanwezig en kan na jaren (een voorstadium van) 
kanker ontstaan. Er zijn meer dan honderd typen 
HPV, waaronder een aantal varianten met een hoog 
risico op kanker. De HPV-typen 16 en 18 zijn het 
meest gevaarlijk, samen veroorzaken ze zo’n 70% 
van alle gevallen van baarmoederhalskanker en het 

grootste gedeelte van de andere HPV-kankers. Het 
vaccin dat in het Rijksvaccinatieprogramma wordt 
aangeboden, beschermt tegen deze twee typen. 
Vaccinatie draagt ook bij aan de bescherming van 
de gehele bevolking via groepsimmuniteit doordat 
het virus zich minder makkelijk kan verspreiden. 
Jaarlijks krijgen in Nederland naar schatting 1.500 
mensen kanker door HPV, zo’n 1.100 vrouwen en 
circa 400 mannen. Hellen van Poppel, projectma-
nager HPV18+ bij GGD Brabant-Zuidoost: “In onze 
regio ontvangen de komende weken ruim 60.000 
jongvolwassenen een uitnodiging. Wij hopen uiter-
aard op een hoge opkomst. Je beschermt immers 
niet alleen jezelf tegen 6 soorten kanker, maar ook 
je partner. En de vaccinaties zijn dit jaar gratis.”

Zelf een afspraak plannen
Jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1 janu-
ari 1996 en 31 december 2003 kunnen via hpvaf-
spraak.nl zelf een afspraak inplannen bij de GGD. 
Voor een goede en langdurige bescherming zijn 
twee vaccinaties nodig, met minimaal 5 maanden 
ertussen. De HPV-vaccinatie is onderdeel van het 
Rijksvaccinatieprogramma dat wordt gecoördi-
neerd door het RIVM. De vaccinatie is voor jongvol-
wassenen tot en met 26 jaar gratis. 

Waar kun je terecht in onze regio?
In onze regio starten wij vanaf 31 januari 2023 met 
vaccineren. Jongeren kunnen terecht op de (co-
rona)vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond. 
Het is voor jongeren ook mogelijk om in een andere 
regio een afspraak te maken.
• Vaccinatielocatie Eindhoven: Parking Antoon
 Coolenlaan 5. Iedere week op woensdag en 
 vrijdag, alleen op afspraak. Op zaterdag zijn de
 locaties Eindhoven en Helmond om en om open.
• Vaccinatielocatie Helmond: Haverdijk 11.
 Iedere week op dinsdag en donderdag, alleen op
 afspraak. Op zaterdag zijn de locaties Eindhoven
 en Helmond om en om open.

Lopende de campagne kunnen de openingstijden 
veranderen.

Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij reanimeren?

Peelgemeenten bouwen 
samen aan bibliotheek 

van de toekomst 
De rol van de bibliotheek in de maatschap-
pij verandert: van alleen boeken uitlenen 
is al lang geen sprake meer. De bibliotheek 
draagt actief bij aan de ontwikkeling van 
mensen op het gebied van onder andere 
(digi)taalontwikkeling, kennisdeling en 
ontmoeting. Om dit op structurele wijze te 
kunnen blijven doen in Helmond, Deurne, 
Asten en Someren, werd op donderdag 12 
januari het Convenant Bibliotheekwerk 
Helmond-Peel ondertekend in het nieuwe 
gemeenschapshuis van Asten, ’t Kwartier.

Bibliotheekconvenant
Wethouders Marita van Lierop (gemeente Hel-
mond), Tom Oomen (gemeente Deurne), Janine 
Spoor (gemeente Asten) en Willem van Doorn 
(gemeente Someren) ondertekenden het con-
venant. Met het zetten van hun handtekening, 
benadrukken de wethouders het belang van de 
bibliotheek voor de inwoners van hun gemeen-
te. Met deze overeenkomst en bijbehorende 
financieringsafspraken bouwen de gemeenten 
samen aan de bibliotheek van de toekomst. De 
grote verschillen in financiering tussen de ge-
meenten zijn hiermee ook verleden tijd. 

De motor van een vaardige samenleving
Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder van de 
Bibliotheek Helmond-Peel, is tevreden met de 
voortzetting van de samenwerking. “De afgelo-
pen jaren hebben we laten zien hoe belangrijk 
het is voor gemeenten om te beschikken over 
een goede en stabiele bibliotheekvoorziening. We 
hebben hard gewerkt aan inhoudelijke en financi-
ele afspraken op basis van onze plannen voor de 
toekomst”, aldus Verleisdonk. De afspraken in het 
bibliotheekconvenant gelden tot en met 2025.

Basis- en plusdiensten
Volgens Verleisdonk zorgt dit convenant ervoor 
dat de financiering van de bibliotheek naar een 
basisniveau wordt gebracht. Elke gemeente 
krijgt een basispakket aan dienstverlening van-
uit de Bibliotheek Helmond-Peel. Denk hierbij 
aan de fysieke collectie in de bibliotheek, de 
online collectie van de Online Bibliotheek en de 
maatschappelijke, educatieve en culturele ac-
tiviteiten. Extra producten, diensten en grotere 
projecten die een gemeente in zijn subsidiebe-
schikking op kan nemen (zoals de Bibliotheek 
op School, Scoor een Boek en het TechLab), 
zijn deel van het pluspakket.

www.bibliotheekhelmondpeel.nl
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Thuiszorg in Helmond en 
Eindhoven bij u thuis.

Onze zorgmedewerkers helpen u om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen. Wij leveren persoonsgerichte zorg waaronder: 

 Verpleging en verzorging

 Palliatieve- en terminale zorg

 Verpleegtechnische handelingen

SAMENVERDER.NL

Adresgegevens

Samen Verder “Wijkverpleging”

President Rooseveltlaan 4

5707 GD Helmond

Wijkverpleging is onderdeel van Samen 

Verder. U kunt bij ons terecht voor 

dienstverlening in wonen, welzijn en zorg 

in de regio Zuid- en Oost Brabant.

0492 - 476 001  |  info@samenverder.nl

Zorg nodig?
Bel

0492-476 001
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Vergeet Mĳ  Niet:
ondersteuning bĳ 

dementie thuis
Samen Verder biedt ondersteuning 
aan mensen met geheugenproble-
matiek of waarbij dementie is vast-
gesteld. Dementie is een snelgroei-
ende ziekte onder de Nederlandse 
bevolking. Op dit moment wordt 1 
op de 5 mensen met deze ziekte ge-
diagnosticeerd. Wanneer dementie 
is vastgesteld, begint er een lange 
reis waarbij er veel geregeld moet 
worden met het oog op de toekomst. 
Maar ook in het begin ontstaan vaak 
al moeilijkheden waar de gediag-
nosticeerden en de mantelzorgers 
tegenaanlopen. Het omgaan met 
dementie is al een uitdaging op zich. 
Daarom heeft Samen Verder het ini-
tiatief ‘Vergeet Mij Niet’ opgericht om 
hierin hulp en begeleiding te bieden. 

‘Vergeet mij niet’ biedt een totaalpakket 
van ondersteuning in de thuissituatie, 
bestaande uit:

• Individuele begeleiding
• Zorgtechnologie
• Casemanager dementie 
• Wijkverpleging
• Huishoudelijke ondersteuning

Onze individuele begeleiders zijn ge-
traind om mensen met dementie in de 
thuissituatie te ondersteunen. Deze 
ondersteuning kent allerlei vormen: de 
cliënt gezelschap bieden, het behou-
den van vaardigheden, het activeren, 
de mantelzorg ontlasten en het aan-
sluiten bij andere wensen van de cliënt. 
Zorgtechnologie kan in de thuissituatie 
worden ingezet. Bijvoorbeeld door een 
digitale agenda, die helpt als geheugen-
steun voor cliënten zodat de dag, tijd en 
geplande afspraken duidelijk zichtbaar 
zijn. We bieden ook sensoren aan waar-
bij de cliënt in huis via een app door 
mantelzorgers, gevolgd kan worden, 
hetgeen vaak een gerust gevoel geeft. 

De casemanager dementie begeleidt 
de cliënt en mantelzorgers, biedt een 
luisterend oor en regelt wat nodig is om 
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen, maar ook een opname in een 
zorginstelling te realiseren wanneer dit 
nodig is. Ook het organiseren van logeer-
opvang behoort tot de mogelijkheden. 
Wijkverpleging en huishoudelijke onder-
steuning kunnen worden ingezet als dit 

nodig is. Denk aan persoonlijke verzor-
ging of hulp bij de medicatie. Huishou-
delijke hulp kan ondersteunen bij een 
schoon en leefbaar huis. 

‘Vergeet mij niet’ kan ondersteuning bie-
den in de volgende gemeenten: Aarle-
Rixtel, Asten, Beek en Donk, Deurne, 
Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laar-
beek en Someren. 

Neem gerust contact op met Samen 
Verder en informeer naar de mogelijk-
heden bij ‘Vergeet mij niet’ via telefoon-
nummer 0492 – 476 001. Wij helpen u 
graag verder.

Vergeet Mij Niet: 
ondersteuning bij dementie thuis
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
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Medewerkers fundament voor 
zorg die klaar is voor de toekomst

HELMOND | Door de vergrijzing neemt de zorgvraag de komende jaren verder toe, 
terwijl het aantal mensen dat in de zorg wil werken alsmaar afneemt. In het Elkerliek zieken-
huis wordt met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat de ziekenhuiszorg, ook in de 

toekomst, van hoog niveau blijft. Bijvoorbeeld door veel aandacht te schenken 
aan het welzijn van medewerkers. 

“In het Elkerliek valt het momenteel ei-
genlijk nog mee”, zegt HR-manager Ad 
van Beek over het groeiende aantal va-
catures in de zorg. Maar hij is ook realis-
tisch. “Simpel gezegd komt het erop neer 
dat er in de zorg steeds meer werk op de 
schouders van steeds minder mensen 
terecht komt. Maar dat kan natuurlijk 
niet. De mensen in ons ziekenhuis wer-
ken al keihard, je moet ze niet nóg meer 
belasten.” Dus is het ziekenhuis op zoek 
naar andere mogelijkheden. “We werken 
hier veel met technologische innovaties 
zoals slimme pleisters die vitale functies 
continu in de gaten houden en ‘digitale 
zorgcoaches’ waarmee patiënten vanuit 
huis hun ziekte kunnen monitoren. Dit 
draagt niet alleen bij aan betere zorg 
voor de patiënt, maar het ontzorgt ook 
onze medewerkers en leidt tot meer 
werkplezier.”

Regie op je werk
Verder is er veel oog voor een goed werk-
klimaat. Zo betrekt het Elkerliek mede-
werkers actief bij het zoeken naar prak-
tische verbetermogelijkheden. Ad geeft 
aan: “Onze medewerkers staan daarbij 
zelf aan het roer. Zij zien immers wat er 
dagelijks gebeurt en waar het mogelijk 

beter kan. We kijken bijvoorbeeld steeds 
kritischer naar de vele checklists die ge-
bruikt worden. Ook beoordelen we spe-
cifieker welke werkzaamheden per se 
door de hooggekwalificeerde verpleeg-
kundige gedaan moeten worden. Som-
mige taken kun je ook bij minder zwaar 
geschoolde medewerkers, studenten of 
vrijwilligers neerleggen. Dit gebeurt na-
tuurlijk wel onder begeleiding. Patiënten 
krijgen zo toch uitstekende zorg en de 
betreffende medewerkers vinden het 
fantastisch, want ze mogen meer.”

Veel terug doen
Een ander speerpunt van het Elkerliek 
is het personeelsbeleid. Het ziekenhuis 
wil natuurlijk graag nieuwe medewer-
kers aantrekken, maar heeft ook zeker 
oog voor het behoud van de huidige El-
kerliekers. “Onze medewerkers zijn na-
melijk het fundament voor zorg die klaar 
is voor de toekomst”,  geeft corporate 
recruiter Ellen Verheijen aan. “Mensen 
krijgen sneller een vast dienstverband 
en er wordt geïnvesteerd in de groei en 
ontwikkeling van medewerkers. We vra-
gen best veel van onze medewerkers, 
dat moet je ook iets teruggeven Denk 
aan flexibele werktijden, ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling, een familiare 
werksfeer en persoonlijke aandacht.”

Samen klus klaren
Sander de Roo is één van de afdelings-
managers van het ziekenhuis. Ook hij 
realiseert zich dat persoonlijke aandacht 
een belangrijke reden is voor mensen 
om voor het Elkerliek te kiezen. “We wil-
len onze medewerkers gezond, vitaal 
en betrokken houden”, zegt hij. “Door 
een fijne werksfeer, door met elkaar te 
praten en, als dat nodig is, door een con-
tract aan te passen aan de wensen van 
de medewerker. We moeten hier elke 
dag samen een klus klaren. Dat vereist 
dat je voor elkaar klaar staat en er voor 
elkaar bent. Ook bieden we onze mede-
werkers veel trainingen en opleidings-
mogelijkheden”, vertelt de Sander.

 “We kijken dan goed naar wat het 
beste bij iemand past. Zo kun je bin-
nen het Elkerliek modulair leren. Men-
sen die geen tijd hebben voor een hele 
opleiding van twee jaar, kunnen een of 
meerdere modules volgen en zo toch 
een stap maken. Op die manier kunnen 
we onze medewerkers echt een stukje  
maatwerk bieden.” 

Joyce Raaijmakers aan het werk | Elkerliek ziekenhuis

Sander de Roo en Ellen Verheijen | Elkerliek ziekenhuis

Buiten de gebaande
paden durven denken
De vacaturesite van het Elkerliek bood eigenlijk geen passende baan. 
Voor de zekerheid stuurde Joyce Raaijmakers toch een mailtje. Nog 
dezelfde dag werd ze gebeld. Of ze even wilde komen praten. 

Tien jaar had Joyce al gewerkt als militair verpleegkundige bij Defen-
sie. Met haar twee jonge kinderen zocht ze iets dat een beetje dichter 
bij huis was. Toen Sabine Wouters (afdelingsmanager Dagopname & 
Kort Verblijf) van recruiter Ellen Verheijen de vraag kreeg of Joyce 
misschien van toegevoegde waarde kon zijn voor haar afdeling, was 
ze enthousiast. 

Ervaring binnenhalen
In dat gesprek gaf Joyce aan dat ze op drie vaste dagen beschikbaar 
was omdat haar kinderen dan naar de opvang gaan. “Het heeft nu 
niet mijn voorkeur om nacht- of weekenddiensten draaien, maar als 
de kinderen wat ouder zijn is dat geen probleem.” Sabine keek naar 
de mogelijkheden. “We wilden deze ervaren verpleegkundige graag 
binnenhalen. Het team Dagopname leek ons voor nu het beste. Van 
daaruit kan Joyce ook ervaren hoe het is om bijvoorbeeld op de afde-
ling Heelkunde te werken. Zo komt ze erachter of dat, eventueel in de 
toekomst, te combineren valt met haar thuissituatie.”

Zelfroosteren
Joyce kan via het zelfroosteren haar voorkeursdiensten aangeven. 
De praktijk wijst uit dat ze die in de meest gevallen ook kan draaien. 
“Op mijn werkdagen ben ik qua diensten zo flexibel mogelijk. Als er 
knelpunten zijn in het rooster, probeer ik de kinderopvang te ruilen. 
Ik ben blij dat ik deze ruimte krijg en dat het ziekenhuis zo meedenkt.”

www.elkerliek.nl
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Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 6 maart 
bij De Cacaofabriek in Helmond
Een testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HELMOND | Er bestaan veel misverstanden 
over de verdeling van een nalatenschap wan-
neer één van de twee partners overlijdt. Het 
merendeel van de mensen denkt dat de af-
wikkeling van een erfenis in Nederland prima 
bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, 
stelt notaris Jan Meijer van OMD Notarissen 
in Helmond. Volgens hem kan het opstellen 
van een testament mensen veel familieleed 
én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens 
gezegd. Toch kan het leven van een achterblij-
vende partner na een overlijden, los van alle 
verdriet en rouw, door het ontbreken van een 
testament op een regelrecht drama uitlopen. 
Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen 
decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erf-
recht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het 
opstellen van een testament, weten mensen 
vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer 
een dierbare wegvalt”, zegt Jan Meijer. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen 
en nalatenschappen wordt onterecht vaak 
gedacht dat het iets is voor vermogende men-
sen”, gaat Jan Meijer verder. “Misschien heeft 
niet iedereen een kapitaal in geld op de bank 

opgebouwd, een groot deel heeft wel een ei-
gen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat 
is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting 
verschuldigd is.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het over-
lijden van één van de ouders, de overblijvende 
ouder en de kinderen samen erven. De langst-
levende is eigenaar van alle eigendommen en 
de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar 
krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort 
tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van voorbeelden legt Jan Meijer 
uit dat bij het ontbreken van een testament, 
het overlijden van een partner tot een finan-
cieel drama voor de achterblijvers kan leiden. 
“De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze 
ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van 
de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht 
maanden na het overlijden van een partner ligt 
de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfe-
nis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe 
ga je dan die erfbelasting betalen?” 

Jan Meijer kent meerdere voorbeelden van 
mensen die hierdoor in financiële problemen 

zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke 
schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het 
wel even doen.” Naast een gewoon testament, 
dat pas na een overlijden in werking treedt, kan 
ook een levenstestament familiedrama’s voor-
komen, legt Jan Meijer uit. 

“Stel, één van de twee partners wordt wilson-
bekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat 
de ander zonder meer kan beschikken en be-
slissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen 
een volmacht vast te laten leggen in een leven-
stestament. Is dat niet het geval, dan zal het er 
in de praktijk op uitdraaien dat de partner van 
iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilson-
bekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet 
vragen.” De kosten voor het opstellen van een 

testament en levenstestament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor reke-
ning van nabestaanden en partners komen”. 
“Laat staan het onvoorziene leed dat er mee 
gemoeid kan zijn.”

U bent op maandag 6 maart 
aanstaande vanaf 14.15 uur 

van harte welkom in de 
ontvangstruimte van 

De Cacaofabriek aan de 
Cacaokade 1, Helmond voor een 

kopje koffie of thee. Om 14.30 
uur start de lezing. U kunt zich 
kosteloos aanmelden via onze 

website: www.omdnotarissen.nl

advertorial

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Select CVT 2020
24Dkm, Automaat, Achteruitrijcamera, Hoge 
instap, Navigatie, LED Verlichting, € 339 p/m 22.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Style 2022
8Dkm, Fabrieksgarantie, Luxe uitvoering, Ex-
tra accessoires, betreft een demo € 469 p/m 32.500

Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 2019
74Dkm, Panoramadak, 360 Camera, Cli-
mate, Cruise, Stoelverwarming, € 229 p/m 18.940

Mercedes-Benz B-klasse 180 Ambition 2012
Automaat, 154Dkm, Airco, Navigatie, Ca-
mera, Trekhaak, Lmv, BT, Cruise, € 169 p/m14.945

Toyota Aygo 1.0i Comfort + 2014
62Dkm, Audio, CPV 6.945

Peugeot 308 SW 1.2i Pure Tech Style 2016
Climate control, Cruise control, Navigatie

12.945

Kia Sportage 1.6i Hybride 230PK 2022
Automaat, Navigatie, Camera, PDC, 17inch, 
Nieuw model 38.945

Renault Megane 1.3TCe Limited 2019
Navigatie, Cruise control, 17inch, 1e eigenaar 16.945

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Style CVT 2021
10Dkm, 1ste Eigenaar, Fabrieksgarantie, 
Luxe uitvoering, extra accessoires €375 p/m24.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Select 2021
5Dkm, Automaat, Fabrieksgarantie, Navi-
gatie, Camera, LED verlichting €429 p/m 29.950

Toyota Yaris 1.0 VVTi Terra 2008
119Dkm, Airco, 5-deurs, LM velgen, 
Electrisch pakket, € 99 p/m 5.945

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic Aut. 2018
Automaat, 57Dkm, Trekhaak, Climate 
Airco, Cruise control, BT, Lmv, € 259 p/m 22.950

Ford Galaxy 2.0i Titanium 2017
78Dkm, Automaat, 7 persoons 30.445

Peugeot Partner Tepee 1.6i 2015
106Dkm, Airco, Audio, 2x schuifdeur 13.945

Mercedes E220 Business AMG 2018
Automaat, 19 Inch, Schuifdak, Alcantara, 
360° Camera 37.945

Peugeot 208 1.2 Allure 2020
22Dkm, Navigatie, 17inch, Key less, 
Half Leder 21.945

(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
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bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, 
stelt notaris Jan Meijer van OMD Notarissen 
in Helmond. Volgens hem kan het opstellen 
van een testament mensen veel familieleed 
én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens 
gezegd. Toch kan het leven van een achterblij-
vende partner na een overlijden, los van alle 
verdriet en rouw, door het ontbreken van een 
testament op een regelrecht drama uitlopen. 
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decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erf-
recht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het 
opstellen van een testament, weten mensen 
vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer 
een dierbare wegvalt”, zegt Jan Meijer. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen 
en nalatenschappen wordt onterecht vaak 
gedacht dat het iets is voor vermogende men-
sen”, gaat Jan Meijer verder. “Misschien heeft 
niet iedereen een kapitaal in geld op de bank 

opgebouwd, een groot deel heeft wel een ei-
gen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat 
is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting 
verschuldigd is.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het over-
lijden van één van de ouders, de overblijvende 
ouder en de kinderen samen erven. De langst-
levende is eigenaar van alle eigendommen en 
de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar 
krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort 
tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van voorbeelden legt Jan Meijer 
uit dat bij het ontbreken van een testament, 
het overlijden van een partner tot een finan-
cieel drama voor de achterblijvers kan leiden. 
“De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze 
ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van 
de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht 
maanden na het overlijden van een partner ligt 
de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfe-
nis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe 
ga je dan die erfbelasting betalen?” 

Jan Meijer kent meerdere voorbeelden van 
mensen die hierdoor in financiële problemen 

zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke 
schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het 
wel even doen.” Naast een gewoon testament, 
dat pas na een overlijden in werking treedt, kan 
ook een levenstestament familiedrama’s voor-
komen, legt Jan Meijer uit. 

“Stel, één van de twee partners wordt wilson-
bekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat 
de ander zonder meer kan beschikken en be-
slissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen 
een volmacht vast te laten leggen in een leven-
stestament. Is dat niet het geval, dan zal het er 
in de praktijk op uitdraaien dat de partner van 
iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilson-
bekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet 
vragen.” De kosten voor het opstellen van een 

testament en levenstestament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor reke-
ning van nabestaanden en partners komen”. 
“Laat staan het onvoorziene leed dat er mee 
gemoeid kan zijn.”
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aanstaande vanaf 14.15 uur 
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HELMOND | Start het jaar gezond 
en doe mee met de themaweek rac-
ketsport! 
Tijdens de themaweek van 30 ja-
nuari tot en met 5 februari kunnen 
scholieren en volwassenen kennis-
maken met badminton en tafelten-
nis. In samenwerking met BC ’85, 
BC Con Brio, HBC Phoenix, BC Ne-
ver Down en TTV Stiphout besteden 
we deze week extra aandacht aan 
racketsport.

Themaweek voor volwassenen
Kom in beweging en sluit gratis aan 
bij de reguliere lessen badminton en 
tafeltennis. “Racketsport kan voor 
veel 55-plussers een passende be-
weegactiviteit zijn. Zo verhoog je met 
badminton je spierkracht en word je 
er sterker en fitter van. Tafeltennis 
is naast een sportieve activiteit, ook 
een goede sport voor de hersenen”, 
vertelt Jasper Wijn, buurtsportcoach 
bij Jibb+. Je kunt je gratis inschrijven 
op www.jibbplus.nl. Mocht digitaal 
aanmelden niet lukken, dan mag je je 
ook telefonisch aanmelden via 0492 – 
347 071.

Racketsport clinics op scholen
Ook in het basisonderwijs besteden 
we deze week extra aandacht aan 
racketsport. Zo geven Jibb+ en trai-
ners van de badmintonvereniging 
een clinic badminton op de scholen. 
Voor een clinic tafeltennis gaan de 
groepen 6, 7 en 8 naar TTV Stiphout. 
Deze activiteiten vinden plaats onder 
schooltijd en scholen kunnen zich 
hier voor opgeven.  

Waarom een themaweek?
Tijdens de themaweken worden 
sporten in de spotlight gezet die min-
der makkelijk kunnen worden aange-
boden op scholen, in gymzalen of die 
op hun eigen locatie voor nog meer 
enthousiasme en beleving zorgen. 
Op deze manier willen we ook deze 
sporten onder de aandacht brengen 
bij volwassenen en kinderen op de 
basisschool en middelbare school. 

Zo hebben we dit schooljaar ook al 
een themaweek urban sports en 
zwemmen gehad. “Er is nu voor rac-
ketsport gekozen omdat dit aansluit 
bij de ‘Judith Meulendijks Open’, ge-
organiseerd door Helmondse Sport-
helden. 

Ook sluit themaweek racketsport 
aan bij het ledenwervingstraject met 
TTV Stiphout”, vertelt Jasper Wijn.

De inschrijving voor de racketspor-
tactiviteiten voor volwassen is ge-
opend, kijk op www.jibbplus.nl en 
meld je aan! 

Ontdek racketsport 
tijdens de themaweek

Maak gratis kennis met de racketsport! 
F | Jibb+

www.jibbplus.nl

HELMOND-OOST | De kaartver-
koop voor de jaarlijkse kletsavond 
van CV OLUM, onder aanvoering 
van Prins Mike d’n 1e, is in volle gang. 
Op vrijdag 3 februari zal de crème de 
la crème van de kletsers acte de pré-
sence geven in Soos40. Helmondse 
en Brabantse topkletsers en top-
amusement vormen de hoofdingre-
diënten.

In de ton zullen verschijnen de Zil-
veren Narrekap-winnaars Joep de 
Wildt, Dirk Kouwenberg, Boy Jansen 
en negenvoudig finalist Rob Schee-
pers (Helmond). Het amusement 
wordt verzorgd door KUUB en de 
Helmondse groepen de Skoepies en 
Ta-daa!. Tot slot uiteraard optredens 
van de meervoudig Nederlands Kam-

pioen dansen: onze dansgardes! De 
avond wordt muzikaal begeleid door 
de hofkapel en na afloop wordt het 
bal geopend door onze Prins Mike d’n 
1e.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
olum.nl.
Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.00 uur

Meer informatie op www.olum.nl of 
kijk op de socialmediakanalen van CV 
OLUM.

Klets-
avond 

CV 
OLUM

Prins Mike d’n 1e zal na afloop het bal 
openen. F | CV OLUM.
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Inzet veteranen
Zij hebben zich ingezet, met gevaar 
voor eigen leven, voor allen die zich 
hier in Nederland en Helmond in het 
bijzonder, in vrijheid hebben kunnen 
leven. Er zijn er in die jaren ook vele 
mannen en vrouwen, die helaas hun 
inzet voor de vrijheid met de dood 
hebben moeten bekopen. Maar de 
erkenning en waardering die deze 
mannen en vrouwen zouden moe-
ten krijgen, is maar minimaal. Ook 
de zorg, aandacht en waardering die 
deze groep, waaronder zich ook di-
verse PTSS-personen bevinden, om-
dat zij onder heel moeilijke vijande-
lijke omstandigheden terecht waren 
gekomen, is niet altijd voldoende. 

Veteranenwet
Sinds 2014 biedt de Veteranenwet 
een wettelijke basis voor de erken-
ning en waardering en de bijzondere 
zorgplicht van de Nederlandse over-
heid voor deze veteranen.  Ook de 
gemeente Helmond heeft hierin haar 
rol en verantwoordelijkheid voor de 
meer dan 600 geregistreerde vete-
ranen. Sinds kort neemt Stichting 

Veteranen Helmond een deel van 
deze taak over en ontlast hiermee de 
gemeente. 

Stichting Veteranen Helmond
De schrijver van dit artikel heeft ruim 
een jaar geleden het initiatief geno-
men om de gemeente op hun plich-
ten te wijzen voor de erkenning en 
waardering voor de veteranen. Dit is 
uiteindelijk een Vredesmissie gewor-
den, die er na lange tijd toch in heeft 
geresulteerd, dat de gemeente over-
tuigd is geworden van de doelstelling 
van het gevormde groepje veteranen, 
dat deze missie door hun inzet tot 
een goed einde wil laten komen. In 
een gesprek over die gemeentelijke 
zorgplicht en de op te richten Stich-
ting Veteranen Helmond met burge-
meester Elly Blanksma, heeft ze ons 
te verstaan gegeven volledig achter 
dit in gang gezette initiatief te staan.  

Nieuwjaarsreceptie
Op de avond van de nieuwjaarsrecep-
tie waren vele veteranen aanwezig. 
Zij liepen in de anonimiteit tussen de 
overige genodigde aanwezigen. Nie-
mand had het eigenlijk in de gaten, 
dat ook zij echte Helmondse Helden 

waren, die eigenlijk ook in beschou-
wing hadden kunnen worden geno-
men voor deze titel. Dat deze kanjers 
afscheid namen van hun familie, kin-
deren, vrienden en overigen, om zich 
te gaan inzetten voor de ook onder 
andere Helmondse vrijheid, maar 
met in hun achterhoofd de gedachte, 
kom ik hier weer levend  terug bij mijn 
geliefden?  Door de grote onrust die 
momenteel in Oost-Europa heerst, 
zitten er ook nu alweer enige tijd de 
nodige mannen en vrouwen uit Hel-
mond, daar op uitzending. De slo-
gan luidt niet voor niets ‘VRIJHEID 
IS NIET VANZELFSPREKEND’, daar 
wordt de veteraneninzet voor gele-
verd, vergeet dat niet.

Bijeen brengen
Om al deze mannen en vrouwen weer 
bij elkaar te brengen en de benodigde 
zorg te kunnen geven, staat de op-
richting van de Stichting Helmondse 

Veteranen op stapel. Naar aanleiding 
van de onlangs gehouden enquête 
onder de veteranen, is er een infor-
mele vergadering gehouden, waarbij 
alle 600 Helmondse veteranen waren 
uitgenodigd in Wijkhuis De Fonkel. 
Tijdens de vergadering werden de 
aanwezigen veteranen door de initi-
atiefnemers bijgepraat over de stand 
van zaken en van de op te richten 
stichting. De stichting is voornemens 
om periodiek een veteranencafé te 
houden, in de Fonkel. Ook een vete-
ranendag, voor enkel de Helmondse 
veteranen, komt op de kalender te 
staan. Tevens worden het leggen van 
kransen bij de herdenkingen op 4 mei 
en 25 september door de Helmondse 
veteranen gedaan en ook de Nulde-
lijnszorg zal de nodige aandacht gaan 
krijgen. Bij de organisatoren bestaat 
de behoefte om waardering, erken-
ning en aandacht voor onze vetera-
nen te verwezenlijken. Ook Wijkhuis 

De Fonkel liet middels hun aanwezi-
ge voorzitter Mark Hoof weten, dat 
zij daar waar nodig al hun medewer-
king zullen verlenen tot het doen sla-
gen van dit genomen initiatief.

Bereikbaarheid veteranen
Er is echter ook nog een groot pro-
bleem in de bereikbaarheid van de 
veteranen. De stichting Veteranen 
Helmond i.o. wil graag de lijntjes 
kort houden met de veteranen in Hel-
mond. Daarom doet ze een oproep 
aan de Helmondse veteranen die we-
ten, dat zij zelf nog geen emailcon-
tact  met de stichting in oprichting 
hebben gehad, om voor de zekerheid 
een email te sturen naar het volgen-
de emailadres: hkvdijk@gmail.com. 
Alle aanwezigen waren zeer inge-
nomen met het genomen initiatief 
en na afloop was er nog een gezellig 
samenzijn en werden de nodige ver-
halen opgehaald.

Onze veteranen zijn ook Helmondse Helden 
Helmondse Helden is een nieuwe benaming die door de gemeente in het 
leven was geroepen bij de nieuwjaarsreceptie. Je verwacht dat deze titel is 
bedoeld voor een persoon of personen, die door hun inzet in of voor onze 
maatschappij, zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. In 
dit verband denk ik dan aan die mannen en vrouwen, die hier in Helmond, 
als vrijwilliger of in andere dienstverlening hun beste beentje voorzetten. 
Ook waren er voor de receptie dit jaar speciaal de veteranen uitgenodigd. Je 
ziet onze veteranen vaak anoniem rondlopen met een V-insigne van Vete-
raan op hun revers. Dit insigne hebben ze eens uitgereikt gekregen, omdat 
ze ergens in de wereld een of meerdere keren, op vredes- of oorlogsmissie 
zijn geweest. 

CENTRUM | Op zondagmiddag 29 
januari presenteren toptalenten 
van de Young Musicians Academy 
(YMA) van Fontys zich in de Plein-
zaal van Theater Speelhuis, Speel-
huisplein 2 in Helmond. 

Er zijn optredens van 10- tot 17-jari-
gen, met onder andere piano, (alt)
viool, saxofoon en klarinet, individu-
eel en in ensemblevorm. Op het pro-
gramma staan werken van klassieke 
maar ook moderne componisten. Dit 
concert is heel geschikt voor jonge-
ren (denk bijvoorbeeld ook aan het 
schoolvak CKV) en hun ouders, een 
echte familiemiddag dus. Aanvang: 
15.00 uur. Entree: € 10, met CJP of 
leerlingenkaart: € 6.

Je laten zien, maar vooral laten horen 
en je presenteren op een professio-
neel podium, dat is belangrijk voor 
jonge muzikale toptalenten, zoals 
die van de Young Musicians Academy 
(YMA) van Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten. De 10- tot 17-jarigen vol-
gen, naast hun reguliere schoolloop-
baan, de muziekopleiding aan het 
Conservatorium van Tilburg. Ze leren 
individueel maar ook in groepsvorm 
muziek te maken, theorie en praktijk 
te combineren. Daar horen natuurlijk 
ook optredens voor publiek bij: hoe 
bereid je je daarop voor; wat betekent 
het onder spanning te presteren, hoe 
haal je het beste uit jezelf, hoe com-
municeer je via je instrument met je 
publiek?

Om deze vaardigheden van getalen-
teerde leerlingen te ondersteunen 
biedt Lambertus Concerten (SLC) 
al enige jaren, samen met Theater 
Speelhuis, de mogelijkheid om de 
prestaties van deze jonge musici op 
het grote podium voor het voetlicht 
te brengen. Dat is inherent aan een 
van haar belangrijke missies: het on-
dersteunen en faciliteren van klassie-
ke muziek en musici, want klassieke 
muziek is er voor iedereen en moet 
breed in de samenleving vertegen-
woordigd kunnen zijn.

Deze middag laat een tiental jon-
ge studenten zich horen en zien in 
diverse samenstellingen.  En wat 
een prachtige muziekstukken staan 

er op het programma; dat wordt 
smullen met Nocturnes van Chopin, 
dansmuziek van Tchaikovski en van 
Naulais, met sfeerstukken zoals the 
Lark (Glinka), Le Sapin (Sibelius) en 
Clair de Lune (Debussy), met de op-
zwepende Toccata van Khachaturian, 
een Fantasie van Telemann en een 
Sinfonia van de grote Bach zelf. De 
talenten van deze middag die dit uit-
dagende programma gaan vertolken 
zijn: op piano: Christian Gilissen, Lola 
Marie Versteijnen, Elise van Agtho-
ven en Liam Nasseredinne; op viool: 
Florine Haagh; op saxofoon: Amy 
Nasseredinne (duet met Liam op pi-
ano). In trio-vorm spelen Brennan de 
Graaf (klarinet), Jolien Meskers (alt-
viool) en Elise van Agthoven (piano) 

twee delen van Mozarts ‘Kegelstatt’ 
Trio (KV 498). Mozart schreef het spe-
ciaal voor een van zijn meest geliefde 
studenten. Een hoog niveau en veel 
variatie dus.
Dit concert is toegankelijk en pu-
blieksvriendelijk en daardoor ook 
zeer geschikt voor scholieren van 
basis- en voortgezet onderwijs. Denk 
daarbij aan de schoolvakken muziek 
en CKV (Culturele en Kunstzinnige 
Vorming). Een speciale familiemid-
dag wordt het dus, met uitdagende 
klassieke muziek, met jonge topta-
lenten, vol enthousiasme, die zich 
graag presenteren en het publiek 
willen laten delen in hun muzikale 
passie. 
Meer info: lambertusconcerten.nl.

Lambertus Concerten presenteert: 
Muzikale toptalenten van de Young Musicians 
Academy presenteren zich
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Afgelopen maandag schoof ik aan bij een ontbijt 
vur mar liefst 200 mensen. Ik zag het op Facebook 
vurbaai komen en had me gelijk opgegeven net 
zoals alle deelnemers, iedereen was welkom. Geor-
ganiseerd in ons eigen Helmond in de Elzaspassage 
waar 80 meter keiskôn gedekte tafels klaar ston-
den om 230 Helmonders (het waren er een paar 
meer) een gratis nieuwjaarsontbijt te serveren.

Het nieuwjaarsontbijt met de naam ‘Tafel voor 
200’ werd aangeboden door winkeliers van de El-
zaspassage, Centrummanagement, LEVgroep en 
We Care Helmond. Supermarkt Plus Bouwmans 
betaalde de helft van de boodschappen, Jongeren-
werkgroep We Care regelde de bediening. Wat een 
geweldige samenwerking, alleen dat al verdient 
een groot applaus. 

Wat was alles goed geregeld. Het doel was natuur-
lijk verbinden en gezellig samen zijn, alle leeftijden 
waren dan ook vertegenwoordigd en de mensen 
waren ook echt op zoek naar een gezellig praatje. 
Onze burgemeester Elly Blanksma was ook aanwe-
zig en maakte met veel Helmonders een praatje, 
wat heel erg werd gewaardeerd. Ook waren er een 
aantal wethouders en raadsleden aanwezig, wat ik 
ook erg leuk vond. Ik ging op zuuk naar een plekske 
om te zitten en ben op verschillende plekken aan-
geschoven om gezellig even bij te buurten en een 
hapje te eten. Jammer da ge niet bij iedereen aan 
kunt schuiven, maar ik heb men best gedaan om 
ook gezellug met verschillende mensen een praatje 
te maken. Maar men vaste plekje deze morgen was 
aan tafel bij Said Mokadim en zijn vriend Nordin 
Eddayab, die hij speciaal vur dees ontbijt had uit-
genodigd. 2 echte Helmonders waarvan hun roots 
in Marroko liggen.

Wat hebben we mooie gesprekken gehad heren, 
wat ook het doel was van dit ontbijt. Said vertelde 

me dat ook hij in de raad heeft gezeten en op heel 
veel vlakken zet hij zich vrijwillig in voor de Hel-
mondse gemeenschap, de titel skônne Helmonder 
is zeker op zijn plek voor Said. Ook Nordin vertelt 
honderduit en ik vraag beide heren het hemd van 
het lijf, zo naaiskierig as ik ben. De burgemeester 
schuift ook even bij ons aan en daar maken we een 
foto van vur bij dees column.

Er gingen meer mensen op de foto met onze bur-
gemeester zag ik wel, hoe leuk. De hele morgen 
worden we voorzien van drankjes, van chocomel 
tot koffie, van jus tot melk, echt alles was aanwe-
zig. Heerlijk belegde broodjes en zoete lekkernijen. 
Een groot applaus voor We Care Helmond die de 
bediening verzorgde met een grote glimlach. Het 
hele project verdient trouwens een groot applaus, 
ik vond het geweldig. De deelnemers aan het ont-
bijt gingen nie alleen mee een goei gevulde maag 
naar huis. Ze kregen ook nog twee toegangskaart-
jes mee vur de wedstrijd Helmond Sport-Jong Ajax 
van een vrijdag.

De Elzas-ondernemers zijn 2023 goed begonnen 
en hun voornemen is de bezoekers meer sfeer en 
beleving te bieden komend jaar. Dat was maan-
dag in ieder geval goed gelukt. Als we nou ook nog 
eens allemaal shoppen bij deze geweldige onder-
nemers, worden ook zij beloond voor di geweldige 
initiatief. Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt, 
keibedankt. Wat hebben de mensen en ik genoten, 
Helmond op zijn best. 

Fijn weekend.

Tafel voor 200

Ons vertelt

Houdoe!

HELMOND-OOST | Op zondag 29 januari 
zorgen drie slagwerkensembles uit de regio 
voor een gevarieerd uitwisselingsconcert in 
Soos40 (TOV-gebouw). Aanvang van het con-
cert is om 14.30 uur, toegang is gratis.

De leden van het (jeugd)slagwerkensemble 
van Helmonds Muziek Corps hebben twee re-
gionale slagwerkensembles uitgenodigd voor 
een uitwisselingsconcert. Zowel de slagwerk-
groep van Fanfare De Vooruitgang als St. Cae-
cilia uit Lieshout zullen hun klanken ten gehore 
brengen. 

Alle drie de ensembles staan onder leiding van 
dirigent Rob van der Sommen. Voor hem dus 
een flinke uitdaging om deze middag alle mu-
ziek in goede banen te leiden. Voor de Stiphout-
se slagwerkers vormt het uitwisselingsconcert 
een opmaat naar hun concours en zij brengen 

dan ook hun volledige concoursprogramma dat 
in het teken staat van Spaanse sferen. Ook de 
slagwerkers van St. Caecilia gaan binnenkort 
voor de prijzen op de Open Nederlandse Slag-
werk Kampioenschappen en zij brengen het 
werk ‘First Contact’ van Etiënne Houben. 

De gastheren en -vrouwen van Helmonds Mu-
ziek Corps genieten nog na van hun succesvolle 
WMC afgelopen zomer, maar mogen weer aan 
de slag met een solistisch programma. Daar-
naast beleeft een aantal net ingestroomde le-
den hun primeur op het podium in Soos40.  
Wat: Triple slagwerkconcert
Waar: Soos40 (TOV-gebouw), Azalealaan 42 
Helmond
Wanneer: Zondag 29 januari, 14:30 uur
Entree: Gratis toegankelijk
Contact: Irene van den Wildenberg-Claessens, 
iheclaessens@gmail.com 

Eén dirigent, drie 
slagwerkensembles 

Rob van der Sommen in Actie. F | Erik van Heeswijk.

Drie slagwerkensembles zorgen voor een gevarieerd uitwisselingsconcert. F | Helmonds Muziek Corps.

F | Henk van Dijk.
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Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

BRANDEVOORT | Het is zaterdag-
avond 14 januari 20.30 uur als ik ’t 
Brandpunt binnenstap, waar op 
dat moment ‘De Zwets in Brande-
voort’ wordt gehouden. Ik word 
verwelkomd door Charlotte Feijen, 
de gastvrouw van deze avond en te-
vens de partner van William Feijen: 
de man die deze avond een wel heel 
bijzondere onderscheiding mag 
ontvangen. 

In ’t Brandpunt ben ik als eerste ge-
tuige van de fantastisch leuke optre-
dens van ‘Applaus’ en ‘Mien Billekes 
Jeuken’ (Iveke van Gerven) tijdens 
deze zwets bij de Brandeliers. Klok-
slag 21.30 uur is het dan zover. Een 
niets vermoedende William Feijen 
wordt naar het podium geroepen 
door presentator van de avond Frank 
Vlijmincx. Op de muzikale klanken 
van de Blue Band, begeleiden de 
dansmariekes hem naar het podium 
waar Gerald Doene, de penning-
meester van präsidium FEN Neder-
land, als eerste het woord neemt. 
FEN staat voor Federatie Europese 

Narren. Zij zetten zich in voor het 
bevorderen van de carnavalscultuur 
in de breedste zin van het woord, 
waarbij vriendschap, verbroedering 
en respect hoog in het vaandel staan. 
Gerald Doene wordt vergezeld door 
Stef van der Pas (vice-president) en 
Johan Smits (secretaris regio zuid).

Vandaag zijn ze aanwezig om een 
ereteken uit te reiken aan William 
Feijen. En dat doen ze niet zomaar. 
William zet zich al 30 jaar met hart 
en ziel in voor diverse activiteiten in 
Helmond. Zoals voorzitter commissie 
Sinterklaas, organisator Zwets, ac-
tief via het SBiA Carnaval, inzet voor 
carnavalsvereniging De Brandeliers 
als raadslid, vorst, bestuurslid, ont-
werper van onder andere de posters, 
sponsorcommissie, pr-commissie en 
binnengebeuren. William geeft als 
carnavalshistoricus gastlessen op 
scholen voor de groepen 7 en 8 en 
is altijd de verbindende factor voor 
alle (carnavals)verenigingen in Hel-
mond en daarbuiten. Men stipt ook 
nog even zijn nieuwste project ‘Pro-
fessor Carnaval’ aan. Meer daarover 
binnenkort in Ons Brandevoort Ma-

gazine waar we met William een per-
soonlijk gesprek hebben over al zijn 
bezigheden van de afgelopen jaren. 

Maar vandaag draait het om de hoog-
ste Europese onderscheiding die hij 
mag ontvangen. Normaal begint het 
met euro, brons en zilver, maar het 
bestuur van de FEN heeft besloten, 
met hoge uitzondering, William te 
mogen onderscheiden met ‘De Gou-
den Nar van Europa’. Men benadrukt 
nog even dat dit bijna nooit eerder is 
gebeurd. Stef van der Plas overhan-
digt hem de Gouden Nar inclusief de 
daarbij behorende oorkonde, als blijk 
van waardering voor zijn bewezen 
diensten en met de wens dat hij het 
cultureel erfgoed carnaval nog jaren 
zal promoten en uitdragen. Charlot-
te, de vrouw van William, werd deze 
avond ook beloond. Dit met de jaar-
orde van de FEN. De commissie van 
Stichting Brandevoort in Actie be-
loonde tot slot William en zijn vrouw 
met bloemen en een lekker drankje. 
Overdonderd en dolgelukkig verlie-
ten beiden het podium om nog lang 
na te praten over deze bijzondere 
avond en onderscheiding. 

Europese onderscheiding 
voor William Feijen 

William Feijen en zijn vrouw Charlotte Feijen – van DeursenWilliam Feijen en Stef van der Plas van de FEN

MIERLO-HOUT | Onder het motto ‘net niet de grootste, zeker wel 
de gezelligste van het Zuiden’ trekt zaterdag 18 februari de carna-
valsoptocht door Mierlo-Hout. De inschrijving voor de optocht is in-
middels geopend. Aanmelden kan alleen via optocht@kluppels.nl.

Alle creaties worden gekeurd. Zogenaamde ‘zuipwagens’ krijgen geen 
startnummer en kunnen dus niet deelnemen aan onze optocht. De or-
ganisatie is in handen van Stichting Buitengebeuren Mierlo-Hout.

Route
Alle individuen, paren, kleine en grote groepen en wagens worden in 
de buurt van industrieterrein Houtsdonk opgesteld. Vanaf daar trekt 
de stoet door de Houtse Parallelweg en de Hoofdstraat. Ter hoogte 
van de Windmolenstraat wordt de optocht ontbonden.

Meedoen? Dat kan!
Deelnemers kunnen zich inschrijven in één van de volgende 
categorieën:
– Individueel
– Paren
– Groep klein (tot 10 personen)
– Groep groot (vanaf 10 personen)
– Wagen
Wil je je aanmelden met je wagen, groep, individu of je maatje? Dat 
kan! Stuur dan een mail naar optocht@kluppels.nl. Er is geen inschrij-
vingsavond in de Geseldonk.

Helmondse Lichtjesparade
Meedoen met de Helmondse Lichtjesparade kan ook! Op zaterdag 25 
maart trekt de parade met prachtige verlichte creaties door de Houtse 
straten. Dit jaar gratis entree, en voor alle kinderen een kleine atten-
tie. Aanmelden kan via www.helmondselichtjesparade.nl. 

Deelnemers voor 
‘Gezelligste optocht 
van het Zuiden’ in 
Mierlo-Hout gezocht 

HELMOND | 2023 is nog maar enke-
le weken oud, maar toch stevenen 
we al af op het feest der feesten: 
CARNAVAL! En zeg je ‘carnaval’ 
dan zie jij toch ook allerlei vrolijke, 
gekke, bijzondere, mooie, sjieke en 
grappige outfits voor je?! Wat is dan 
leuker om naar een carnavalswinkel 
te gaan en een mooi pak te kopen? 
Dan heb je meteen al voorpret.

Helaas leven we in hele dure tijden 
waardoor het voor vele carnavalsvie-
rders en -vierderinnekes niet mogelijk 
is om een nieuwe outfit te kopen. En 
in je gewone kleren gaan…  dat kan 
natuurlijk niet. De oplossing? Koop je 
uitdossing bij Terre des Hommes in 
Helmond! 

Vanaf maandag 6 februari verkopen 
we onze kleurrijke carnavalsoutfits 
voor kleine prijsjes! En met al die klei-
ne prijsjes samen kunnen wij weer 
kinderen in onveilige landen helpen. 
Zodat ze fijner en vrijer kunnen op-
groeien!

OPROEP!
Waar we al die leuke outfits vandaan 
toveren? Die krijgen we misschien 
wel van jou! Als je op zolder nog iets 
leuks hebt liggen van vorig jaar of het 
jaar ervoor! En zet je daags na het 
haring happen de was aan... breng 
je carnavalskleding dan de dag erna 
gewoon naar ons. Je maakt daar onze 
klanten volgend jaar weer superblij 
mee! 

Een vette ALAAF van de vrijwilligers 
van Terre des Hommes Helmond

Marktstraat 9 in Helmond
06 - 41 70 08 42
Openingstijden:
ma: 13.00 - 17.00 u
di/wo/do/vr: 10.00 - 17.00 u
za: 10.00 - 14.00 u

Lieve carnavals-
vierders

HELMOND | Na enkele jaren afwe-
zigheid, zal op zondag 29 januari de 
enorme overdekte parking van We-
Jump en KidsPlaza eindelijk weer 
omgetoverd worden tot UrbanMat-
terz Sports Indoor! Het evenement 
is geopend van 12.30 uur – 17.30 uur.

Sports & culture
Er zijn weer vele urban sports te be-
kijken en te beoefenen, maar je kunt 
ook genieten van andere urban dis-
ciplines in de vorm van muziek, dj’s, 
graffiti, exposities en dance. Schrijf 
je ter plekke in voor vette workshops, 
kijk je ogen uit bij de demo’s of sport 
en speel zelf mee op de verschillen-
de playgrounds! Bij heel veel urban 
sports kun je meedoen (vanaf 4 jaar 
tot 18 jaar en zelfs volwassenen) of 
kijken naar demo’s en wedstrijden. 
Daarnaast bieden veel onderdelen 
ook de mogelijkheid om mee te doen 

aan workshops of challenges. Voor 
nieuwkomers en pro’s: iedereen is 
welkom. 

Aanbod in het kort
Skatepark: BMX, skateboard, skate, 
steps, demo’s, free practice & work-
shops, Freerunning: demo’s, free 
practice & workshops, 3X3 basket-
ball: free practice! Panna: challenges 
& free playground!, Trampoline: free 
practice & workshops, Graffiti: tags 
& workshops, (Break)Dance: demo’s, 
workshops & free practice

Vervelen is geen optie
Zijn workshops en challenges niet 
jouw ding, of zit je favoriete work-
shop vol? Geen probleem! Je kunt on-
der begeleiding van ervaren sporters 
kennis met de sport maken. Er zijn 
volop andere activiteiten.

Entree
Voor slechts 2,50 euro per persoon 
zijn alle onderdelen de gehele dag vrij 
toegankelijk, inclusief We-Jump! Ook 
ouders/begeleiders betalen entree. 
Inschrijven voor de workshops kun 
je ter plekke gedurende de hele dag 
doen en is inbegrepen bij de entree-
prijs. Je entreekaartje kopen kan aan 
de deur. Wil je zeker zijn van je en-
treeticket? Koop deze dan vooraf via 
www.sportencultuurhelmond.nl en 
zoek op ‘urban’.  

Organiseren doe je samen!
De vrijwilligers van stichting Urban-
Matterz tekenen met Jibb+ en We-
Jump voor de organisatie en zij bren-
gen samen vele partijen bij elkaar, om 
van deze tweede editie ook weer een 
succes te maken. Het terrein is rol-
stoeltoegankelijk. 

Urban Matterz Urban Sports Indoor 
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Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Uitvaar tcentrum van de Kerkhof   -   Alles onder één dakUitvaar tcentrum van de Kerkhof   -   Alles onder één dak

0492 - 780 660 (24u)   0492 - 780 660 (24u)   ||   www.uvdk.nl   www.uvdk.nl
Ook met een verzekering bij Dela of MonutaOok met een verzekering bij Dela of Monuta.   We informeren u graag..   We informeren u graag.

Eén vast contactpersoon voor al uw zorgen.Eén vast contactpersoon voor al uw zorgen.

De oudste en meest 
natuurlijke manier 
van begraven 
Eeuwige grafrust staat garant voor eeuwige 
natuur. Een graf op Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd. 
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 electrocar of een oriënte-
rend gesprek. 

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

Henk van Eijndhoven

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga 
naar monutamagis.nl.

Magis

een 
afscheid

 precies
zoals u

het wilt

Familieberichten
Op deze pagina: Advertentie v.a. € 105,- excl. | Kleintjes € 26 excl.

ROUW | GEBOORTE | HUWELIJK | JUBILEUM | VERJAARDAG | FELICITATIE 

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

Donderdag 26 januari: H.H. Timotheüs en Titus
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 28 en zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar A
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en Herman van de Laar en kin-
derkerk

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers samenzang
Intenties: Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Maria van der Burgt; Jeroen Kager;

Donderdag 2 februari: MARIA LICHTMIS
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers met samenzang Blasiuszegen

Vrijdag 3 februari: H. Blasius
11.00 uur Trudokerk: H. Hartviering met aansluitend korte Aanbidding; Eucharistische Zegen 
en Blasiuszegen

Niet de tijden, maar de mensen hebben hun 
gebreken; nooit heeft er een onbedorven tijd 
bestaan. - Seneca www.spierings.com

Na de winterstop is Jazzcafé Mierlo weer te-
rug. Op 1 februari aanstaande om 20.00 u kunt 
u genieten van The Busquitos. Laat u verras-
sen door deze 4 uitzonderlijke muzikanten. 

Zij nemen u mee op een vrolijke reis langs di-
verse muzikale genres. Swing, calypso, samba, 
rock ‘n’ roll, klassiek en alles daar tussen en 
omheen. Ze mengen zich in het publiek, rege-
len spontane line-dances, limbowedstrijden en 
spelen serenades.

Het is moeilijk stil te blijven zitten bij al dit aan-
stekelijk enthousiasme. Een verrassende mix 
van humor en de geweldige muziek van onder 
andere Django Reinhardt, Irving Berlin, Broad-
way Musicals, TV-tunes en hun eigen catchy 
songs met hilarische teksten. The Busquitos zijn 
muzikaal vermaak voor alle leeftijden!

Locatie: ’t Patronaat Mierlo
Meer informatie via www.jazzcafemierlo.nl.

The Busquitos bij 
Jazzcafé Mierlo

The Busquitos. F | Jazzcafé Mierlo.

STOP met, het elkaar, 
de maat nemen:

Maak van JOUW mening,
niet MIJN verplichting!
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Ben jij een enthousiaste 
Helmonder die verhaaltjes 
‘ruikt’? Vallen jou dingen op 
die interessant zijn voor 
onze lezers?
Overleg met onze redactie. Schrijf erover, maak enkele 
mooie foto’s en lever het aan, zodat wij het kunnen 
publiceren. Je krijgt per verhaal met foto betaald.

Interesse? 
Mail naar: redactie@deloop.eu 
of bel 0492-845350

EVENEMENTEN | SPORT | CULTUUR | VERENIGINGEN

Vrijdag 27 januari, aanvang 19.30 uur
Fonkelende carnavalsavond met tonpraters 
en amusement
In de fraai versierde theaterzaal presenteert 
Lia Stoop weer de Fonkelende carnavalsavond 
en onze huiskapel de Durblaozers luistert de 
avond zoals altijd op met hun geweldige mu-
ziek. Ook dit jaar staan er weer bekende ton-
praters en amusementsgroepen op het podium. 
Wie het zijn? Voor ons een weet en voor u een 
verrassing! De dansgarde en showdansgroep en 
Prinses Carnaval met haar gevolg van de Ram-
petampers geven de avond nog meer glans. 
Kaartjes zijn te koop aan de receptie of bar van 
de Fonkel en Primera de Luifel in winkelcentrum 
de Bus en online: www.ticketview.nl/shop/
rampetampers.

Zondagmiddag 29 januari, aanvang 14.00 uur
Carnavalesk
Op deze middag treden voor u op de beken-
de Helmondse liederentafel ’t Akkoordje. Zij 
brengen een fantastisch carnavalsprogramma, 
speciaal samengesteld voor de Fonkel met ge-
zellige en bekende feestnummers, om het nog 

leuker te maken hebben wij een bekende ton-
prater in onze ton staan met zijn nieuwste klets: 
Hansjes wereld verandert.

Kaartjes à € 5,00 inclusief 1 consumptie zijn al-
leen te koop aan de receptie of bar van de Fon-
kel.

Zaterdag 4 februari, aanvang 19.30 uur
Kletsavond van de Rampertampers
De Rampetampers organiseren weer hun oer-
gezellige zittingsavond met andere kletsers en 
amusementsgroepen als voorgaande avond en 
de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door 
de Vierländer Muzikanten. De avond wordt ge-
presenteerd door de vorst van de Rampetam-
pers.

Kaartjes zijn te koop aan de receptie of bar van 
de Fonkel, Primera de Luifel in winkelcentrum 
de Bus en online: www.ticketview.nl/shop/
rampetampers.

Een passe-Partout voor beide avonden, 
27 januari en 4 februari, is ook mogelijk.

Carnaval in de Fonkel 

Carnaval in de Fonkel: altijd gezellig! F | De Fonkel.

HELMOND Zaterdag 21 januari zat Zaal Tra-
verse weer afgeladen vol. Het was tijd voor 
de tweede voorronde van het Keiebijters Klet-
stoernooi. Dit keer werd het optreden van 
Henny van Deursen opgevolgd door amuse-
ment van Wissiknie. 

Dit duo wist de sfeer tot een goed niveau te 
brengen, waarna Koen Verstappen als eerste 
kletser het spits mocht afbijten. Zijn verhaal 
over allerhande ‘ouderdomskwaaltjes’ zorgde 
voor veel herkenning in het publiek. Als tweede 
betrad Rien van Genugten de ton. De carnavals-
man die hij speelde was een passend typetje 
voor deze tijd van het jaar. 
Na deze twee kletsers was het weer tijd voor 
amusement, dit keer van het Boekels Kwartier-
ke. Dat ‘kwartierke’ werd een beetje langer dan 

gepland, maar dat verveelde geen minuut. Er 
werd volop meegezongen en -gedeind. Als der-
de kletser was het de beurt aan Boy Jansen. In 
zijn buut als ‘Freek de getuige’ nam hij de toe-
hoorders mee in het liefdesleven van de bruide-
gom en zijn Poolse aanstaande. De avond werd 
afgesloten door postbode René van den Heuvel. 
Het wel en wee van het werken bij de post werd 
door hem haarfijn uit de doeken gedaan. Ieder-
een heeft weer genoten van een mooie avond 
boordevol humor en lachsalvo’s!

Aanstaande zaterdag 28 januari vindt de aller-
laatste voorronde plaats. Op deze avond wor-
den ook de 4 finalisten bekend gemaakt. Wil je 
erbij zijn? Er zijn nog kaarten! 

Kijk op www.ticketview.nl/shop/keiebijters. 

Tweede voorronde 
Keiekletstoernooi 
ook van hoog niveau 

Zowel podium als de zaal ademen sfeer tijdens het Keiebijters Kletstoernooi. F | Wendy Lodewijk.

WIJ ZOEKEN BINNENKORT BEZORGERS IN 
DE VOLGENDE VRIJKOMENDE WIJKEN:

 
HELMOND-NOORD: Route 1: Nachtegaallaan, 

Geelgorsstraat, Sijzenstraat, Merelstraat.
 

DIERDONK: Dierdonkpark, Tamarisbeek, 
Mosbloemsingel, Kalmoesbeek.

 
RIJPELBERG: Volderhof, Scheerderhof, 

Taxusrode.
 

HELMOND-WEST: Eikendreef, Trambrugweg, 
Haaglaan, De Pesser.

 
CENTRUM: Beelstraat, Hemelrijksestraat, 

Pistoriusstraat, Zuiderstraat.

06-18938912
bezorging@deloop.eu
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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.-17.00u.) via 0492-845350
Christel Sanders 06-30 07 31 81
Daniëlle Huissoon 06-30 25 25 12
Inleveren advertenties tot uiterlijk 
dinsdag 16.00 uur

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.-17.00u.) 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 | Gerrit en Klazien, Brouwhorst 37

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

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.

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

Auto’s met APK vanaf € 450,00
Teven te koop gevraagd: auto’s 

en sloopauto’s.
Meteen vrijwaring.

06-20778602

FEESTJE? 
Diverse 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.

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

ONROEREND GOED
Uw woning snel en succesvol 
verhuren? Genzo Makelaardij 
helpt u graag kleinschalig en 

persoonsgericht.
info@genzomakelaardij.nl

06-83124357

Kantoor/praktijkruimte aan de 
rand van Stiphout.

2 verdiepingen totaal 140m2 
Zeer mooie uitstraling. Ook 

makkelijke te delen naar 4 kleine 
kantoorruimte. Eigen ingang. 

3 parkeerplaatsen.
06-20966588

TE HUUR/KOOP

MILIEUSTRAAT TAXI 
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030

TEGEL      € 49,95     nu € 36,95 m2

Klik PVC vloer

BEEKERHEIDE 28 | 0492-319 015  | INFO@VLOERENLAND.COMA
C
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Zolang de voorraad strekt - Afhaalprijs - Bezorging mogelijk

PLANK      € 39,95     nu € 29,95 m2

Klik PVC vloer

BEEKERHEIDE 28 | 0492-319 015 | INFO@VLOERENLAND.COMA
C
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Zolang de voorraad strekt - Afhaalprijs - Bezorging mogelijk

VISGRAAT    € 52,95   nu € 37,95 m2

Klik PVC vloer

BEEKERHEIDE 28 | 0492-319 015  | INFO@VLOERENLAND.COMA
C
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Zolang de voorraad strekt - Afhaalprijs - Bezorging mogelijk

Te koop wegens 
omstandigheden. Nieuwe Stella 

fiets 0 km gereden, 2 staande 
klokken, 2 nieuwe gaskachels, 2 

grote linnenkasten, 
6 vierkante bloembakken. 

06-81995617

helmondnu.nl

HELMOND-OOST Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in Soos 40, Azalealaan te Hel-
mond.
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!

HELMOND-OOST Vrijdag 3 februari is het kienen in 
wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1. Toegang 
vanaf 16 jaar. U kunt vanaf 18.30 uur in het wijkhuis 
al binnen bij de leestafel. Om 19.00 uur gaat de zaal 
open en kunt u de kaarten kopen.

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST EN MIER-
LO-HOUT Repaircafé KBO – St. Lucia: iedereen 
mag gebruikmaken van deze aangeboden faciliteit. 
Er zijn geen verplichtingen aan verbonden ongeacht 
waar u woont of status. U bent van harte welkom 
op donderdag 2 februari van 13.00 tot 16.00 uur. Re-
pareren? Heel slim! Het Repaircafé vindt plaats in 
Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44.

RIJPELBERG Gratis reparaties van je kapotte spul-
len bij Repaircafé Rijpelberg op woensdag 1 februari 
van 13.00 tot 16.00 uur. Koffie en thee zijn ook gra-
tis. Locatie: De Torelaar, Groningenhof 4, Helmond. 
Alle Helmonders, jong en oud, zijn welkom. Zie ook: 
www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

RIJPELBERG Elke maandagavond van 19.00 – 20.00 
uur heeft de Belangengroep Rijpelberg een inloop-
spreekuur in wijkhuis de Brem. Ook zijn dan de 
BOA’s aanwezig. Wijkbewoners kunnen dan terecht 
voor onder andere wijkinformatie, klachten, mel-
den overlast, ideeën, etc. Dit kan natuurlijk ook via 
info@belangengroeprijpelberg.nl.

MIERLO-HOUT Kansrijk Mierlo-Hout biedt op 
maandagochtend een ontbijt voor 1 euro p.p. Samen 
ontbijten wordt zo een gezellig samenzijn. Voor ver-

voer kan worden gezorgd. Het ontbijt begint om 
9.00 uur. Meer info info@kansrijkmierlohout.nl.

MIERLO-HOUT Houdt u van rikken? Kom dan 
op donderdagmiddag naar de Geseldonk in Mier-
lo-Hout! Er wordt gerikt van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Aanmelden kan vanaf 13.15 uur (tot 13.30 uur). In-
leg 1 euro, geen verplichtingen. Er wordt niets van 
u gevraagd, alleen dat u op de hoogte bent van de 
beginselen van het rikken. Vragen en informatie bij 
Frits van Bussel, telefoon 06 – 30 73 06 20.

MIERLO-HOUT Ter informatie. Carnavalszaterdag 
18 februari is het GEEN papier, kleding en schoeisel 
inzamelen bij de Kluppels. U bent van harte welkom 
op vrijdag 17 februari vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Wij wensen alle carnavalsvierders een supergezel-
lige carnaval.

STIPHOUT Vanaf nu kunt u in de Ark niet alleen te-
recht met uw defecte huis-, tuin- en keukenspullen, 
met kleding die versteld of gerepareerd moet wor-
den, met keukenmessen die u wilt laten slijpen en 
dergelijke, maar ook als u problemen hebt met het 
gebruik van uw mobiele telefoon, laptop of tablet. 
Er zal dan telkens iemand aanwezig zijn van Senior-
web die u vooruit helpt als u iets wilt doen met uw 
apparaat maar het lukt alsmaar niet. Het gaat dan 
dus niet om het repareren van kapotte apparaten, 
maar om hulp als u bijvoorbeeld problemen hebt 
met het opslaan van adressen, het installeren en 
werken met bepaalde apps, het opslaan en terug-
halen van documenten etc.
U hoeft zich niet tevoren aan te melden, maar kunt 
vrij binnenlopen tussen 14.30 en 15.00 op de 1e don-
derdag van elke maand en op elke 3e zaterdag tus-
sen 10.00 en 12.30 uur. Als het druk is, moet u even 
uw beurt afwachten, maar om de wachttijd te ver-
aangenamen wordt u een gratis kopje koffie of thee 
aangeboden.
Alle hulp die gegeven wordt is gratis. Dat geldt voor 
zowel Repair Café als voor Seniorweb, die allebei 
onder de vlag van de KBO werken. Ze zijn er echter 
niet alleen voor leden van KBO, iedereen is welkom.

HELMOND-WEST Kaarten in de speeltuin. Vanaf 16 
januari kan er in speeltuin ‘Helmond-West’ weer ge-
kaart worden. Na de coronajaren wordt het kaarten 
weer opgestart. Elke maandag vanaf 19.00 uur is het 
paviljoen geopend en om 19.30 uur kan er weer een 
kaartje gelegd worden. Het gaat om zowel rikken 
als jokeren. Uiteraard zijn er ook prijzen aan ver-
bonden. Heb je op de maandagavond niets te doen 
en wil je wel een gezellig avondje hebben, dan kun je 
dus in de speeltuin terecht.
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VOLG ONS OOK OP INSTAGRAM.COM/HELMONDSPORT, FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT EN TWITTER@HELMONDSPORT
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20:00UUR
GS Staalwerken Stadion

De kassa's zijn geopend tot 20:30 uur.
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