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Muzikale paasverrassing voor Helmond

Vrolijk Pasen Helmond!
HELMOND Afgelopen week was
het de zogeheten Goede Week,
voorafgaand aan het paasweekend.
Pasen gaat hand in hand met de
lente en rond deze tijd groeien en
bloeien altijd de narcissen rijkelijk
om je heen. Misschien dat daarom
met de paasbloem vaak de narcis
bedoeld wordt. Met Pasen wordt
de wederopstanding van Jezus
gevierd en is daarmee eigenlijk het
belangrijkste christelijke feest.
Veel mensen vieren (daarnaast)
ook de lente en kijken uit naar het
warmere weer dat op komst is. We
trekken eropuit om te wandelen in
het lentezonnetje of genieten van
een drankje in de achtertuin waar
inmiddels al vele planten en bloem(boll)
en tot bloei zijn gekomen. Pasen is niet
voor niets een kleurrijk feest. Bont
beschilderde eieren, gele kuikentjes en
bloempjes en allerlei decoratie in frisse
lentekleuren sieren menig huiskamer.
Kinderen zijn er gek op. Oma heeft
misschien nog wel eieren verstopt.
Weekkrant De Loop wenst u een fijne
Pasen toe en hoopt dat iedereen,
ondanks de lockdown, kan genieten
van een mooi (lang) weekend!

Gemeentebe

Gemeentebe

De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Met een paasbloem wordt vaak de narcis
bedoeld | F Wim van den Broek >
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AUTODROOM HELMOND
2E PAASDAG – MAANDAG 5 APRIL
GEOPEND OP AFSPRAAK
11.00 TOT 17.00 UUR

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE AUTO OF OCCASION
OP VRIJDAG 2 APRIL, ZATERDAG 3 APRIL OF
2E PAASDAG 5 APRIL

• PAASBONUS VAN €250
• BOVAG AUTOVERZEKERING
€100 CASHBACK

MAAK EEN AFSPRAAK!
Bel: 0492 - 58 89 69
E-mail: Mark@vdnieuwenhuijzen.nl
WhatsApp: 06 - 54 22 02 83

• 1 JAAR BOVAG-GARANTIE
VOOR SLECHTS €150
(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

(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 heten u van harte welkom en helpen u graag, van aankoop tot verzekering en financiering!

Fiat 500 1.2 Lounge 2018

71Dkm, Climate, Cruise control, Lmv,
BlueTooth, USB, Panodak, € 149 p/m

Nissan Qashqai 1.2 N-Connecta 2017

10.950

59Dkm. Automaat, Stuurverw., Cruise,
ECC, 360 Camera, Panodak, € 279 p/m

16.945

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

BMW 114i SportLine 2013

80Dkm. Leder, Xenon, Schuifdak, 17inch,
Navigatie

Kia Stonic 1.0i Turbo Dynamic Line 2017

12.945

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en financieringen.
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions.

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Kom een kijkje nemen in onze geheel vernieuwde showroom of stel uw Kia online samen!

37Dkm, Leder, Navigatie, Camera,
17Inch.

12.445

Kia Sportage 2.0i 163Pk Plus Line 2012
Navigatie, Camera, Climatronic, Trekhaak ,
1900kg Trekgewicht

16.945

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Kia Picanto 1.2i GT Line 2017

37Dkm , Navigatie, Camera, 120Pk,
Key-less, PDC

12.445

Suzuki Celerio 1.0 Comfort Automaat 2018
23Dkm, Airco, Hoge instap, Zeer zuinig,
12 maanden garantie, € 149 p/m

10.445

Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Select 2019
16Dkm, Fabrieksgarantie, 1ste Eigenaar,
Navigatie, Camera, PDC, € 299 p/m

19.745

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.

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.
Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.
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Gratis online workshops kickboksen, breakdance, graffiti, beatboxen, sieraden maken, koken en cocktails shaken voor jongeren

Helmond Hangout is lockdown-proof
HELMOND De coronamaatregelen en de strenge lockdown
hebben een grote impact op de jeugd. Zo ook in de gemeente
Helmond. Nu sociaal contact maar beperkt mogelijk is, wil de
Helmondse jeugd graag online en interactief activiteiten beleven. Om die wens te vervullen lanceert de gemeente samen met
ondernemers, organisaties en stichtingen het digitale platform
‘Helmond Hangout’. Hier kunnen jongeren de komende 10 weken
tot wel 150 verschillende workshops (hangouts) volgen. En als de
lockdown voorbij is, weten de jeugd, verenigingen en ondernemers
elkaar ook offline te vinden!
Hangen met bekende Helmonders
Op het digitale platform ‘Helmond
Hangout’ kunnen jongeren meedoen
aan diverse online interactieve
activiteiten. Het aanbod is heel divers
en voor jongeren van 6 tot en met 18
jaar. Van alcoholvrije cocktails shaken
en een visueel dagboek maken, tot leren
beatboxen, dansworkshops en online
sportlessen. Een aantal hangouts wordt
gegeven door bekende stadsgenoten. Zo
geeft sterrenchef Jermain de Rozario
een kookles samen met zijn kinderen,
organiseert Nieky Holzken, samen met
zijn veertienjarge zoon Geraldo, een
online kickboxclinic en verzorgen ook
andere Helmondse sporthelden, zoals
Bob de Voogd en Judith Meulendijks,
gave hangouts en gaat burgemeester
Elly Blanksma virtueel in gesprek met
jongeren. Altijd al een profvoetballer
willen worden? Volg dan de hangout van
Helmond Sport.
“Wat dit project uniek maakt, is niet alleen
de samenwerking en verbinding tussen

verschillende stichtingen, ondernemers
en verenigingen, maar ook de bundeling
van alle activiteiten op 1 platform”, legt
centrummanager Linda Haverkamp uit.
Jongeren hoeven niet op allerlei plekken
van verschillende initiatiefnemers te
zoeken. Ook gaat de uitdrukking ‘wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst’ op bij
dit project. “Voor de aanbieders van de
hangouts is dit een mooie gelegenheid
om jongeren kennis te laten maken met
hun organisatie of onderneming. Zodra
de coronamaatregelen het toelaten, is
het de bedoeling om de hangouts niet
alleen online maar juist ook offline aan
de jeugd aan te bieden. De intentie is
er in ieder geval om het platform een
structureel karakter te geven. Zo kan de
jeugd straks ook op 1 platform zien welke
activiteiten en evenementen er voor hen
georganiseerd worden in Helmond.”
Aanmelden voor de Hangouts
Vanaf 22 maart kunnen alle jongeren
uit Helmond zich op het platform

Nieky Holzken | F Helmond Marketing

aanmelden voor de online events,
demo’s, Q&A’s, games en workshops. Er
zijn 2 leeftijdscategorieën: 6-11 jaar en
12-18 jaar. Alle activiteiten zijn gratis. Met
een aantal hangouts kunnen jongeren,
zelfs tot 10 uur, een maatschappelijke
stage lopen door het volgen van diverse
hangouts.
Bezoek voor een overzicht van alle
hangouts de website www.helmondhangout.nl. Volg Helmond Hangout

Bedrijfspand 12 maanden dicht na vondst harddrugs
HELMOND Op 30 maart 2021 heeft burgemeester Blanksma een bedrijfspand aan de 1e Hogedijk in
Helmond voor 12 maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de
norm voor eigen gebruik ligt. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.
De politie heeft een onderzoek
ingesteld bij het pand. Zij trof bij het
doorzoeken van het pand ongeveer
10 kg mephedrone aan. Mephedrone
is als harddrugs aangewezen in lijst
I van de Opiumwet. Daarnaast is
een grote hoeveelheid grondstoffen
voor de productie van harddrugs
aangetroffen. Harddrugs vallen onder
de verbodsbepalingen van artikel 3 van
de Opiumwet.
De politie heeft haar bevindingen
gerapporteerd aan de burgemeester
van Helmond. Op basis van deze
rapportage heeft de burgemeester de
tijdelijke sluiting per brief aangekondigd
bij de eigenaar van het betreffende
pand. De eigenaar heeft een zienswijze
ingediend. Hieruit zijn geen bijzondere
omstandigheden gebleken, waarna
de burgemeester een besluit geeft
genomen.

van de openbare orde en het
woon- en leefklimaat. Het besluit
van de burgemeester is genomen
op grond van het de ‘Beleidsregel
handhavingsprotocol Opiumwet 13b
Helmond 2019’.
Damoclesbeleid
Op grond van artikel 13b Opiumwet
(Damoclesbeleid) is de burgemeester
bevoegd bestuursdwang toe te passen
indien in woningen of lokalen (dan
wel in of op bij woningen of lokalen en
daarbij behorende erven) verdovende
middelen worden verkocht, afgeleverd,
verstrekt of aanwezig zijn.
Ook bij voorbereidingen hiervoor
kan de burgemeester gemotiveerd
bestuursdwang toepassen. Deze
maatregel betekent dat de burgemeester
een woning of lokaal en daarbij

behorende erven mag sluiten. De
beleidsregel is tot stand gekomen met
inachtneming van de uitgangspunten
van het landelijke drugsbeleid en
in samenspraak met het Openbaar
Ministerie en de politie. Samen zetten
zij zich in voor een harde aanpak van
handel in verdovende middelen.
(Anoniem) melden van
verdachte zaken helpt
Meldingen van inwoners helpen bij de
aanpak van criminaliteit. Inwoners die
verdachte situaties zien of vermoeden
dat er in hun buurt criminele activiteiten
plaatsvinden, kunnen dat melden bij de
politie via 0900 88 44.
Melden kan ook via Meld Misdaad
Anoniem: 0800 70 00. Dit is het
onafhankelijke meldpunt waar inwoners
anoniem informatie kunnen geven over
criminaliteit.

op social media om op de hoogte te
blijven van de laatste updates. Helmond
Hangout is tot stand gekomen vanuit
de samenwerking tussen onder andere
Gemeente Helmond, Stichting Helmond
City Events, Centrummanagement
Helmond/Helmond Marketing en
lokale ondernemers. Tevens valt
Helmond Hangout onder het project
Jeugdvriendelijke stad van de Gemeente
Helmond.

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

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

www.helmondnu.nl

De sluiting maakt een einde aan de
verboden situatie ter bescherming
Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
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Grijs/Helm: K=25

Steunfonds voor lokale culturele instellingen Online op de koffie bij de wethouder
De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg
van de coronacrisis. Veel instellingen liepen inkomsten mis, terwijl veel
betalingsverplichtingen aanhielden. Instellingen die hierdoor in acute
betalingsproblemen raakten, konden al een beroep doen op het noodfonds
corona. Om lokale culturele instellingen te compenseren voor mogelijk ontstane
exploitatietekorten, heeft de gemeente een steunfonds ingesteld. Dit stelt
lokale culturele instellingen in staat om voorbereidingen te treffen om hun
activiteiten weer aan te kunnen bieden zodra dit van de Rijksoverheid mag.
Lokale culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage
van maximaal 50% over het in 2020 ontstane en het in de eerste helft van 2021
geprognosticeerde exploitatietekort.
Wanneer kan uw instelling aanspraak maken op het steunfonds?
• Uw instelling is gevestigd in Helmond en stelt zich ten doel om zonder
winstoogmerk één of meer culturele activiteiten te verrichten ten behoeve van
inwoners van de gemeente Helmond;
• In de periode tussen 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 heeft uw instelling
of verwacht uw instelling tenminste 30% inkomstenderving te hebben als
gevolg van de coronacrisis;
• De instellingen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur kunnen géén
aanvraag indienen: Het Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond-Peel, Museum
Helmond, Het Speelhuis en De Cacaofabriek (met deze instellingen worden
maatwerkafspraken gemaakt).
Kijk voor de volledige beleidsregels die voor het steunfonds van toepassing
zijn op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. Hier staat ook het
aanvraagformulier dat samen met de bijbehorende stukken uiterlijk 15 mei 2021
moet worden ingestuurd naar steunfondscorona@helmond.nl.

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag
Goede Vrijdag (2 april) en Tweede Paasdag (maandag 5 april) zijn alle kantoren
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze
twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op
www.helmond.nl.
Avondopenstelling Stadswinkel
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 6 april. Die dag
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak.
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.
Gewijzigde ophaaldagen afval
Op Goede Vrijdag (2 april) wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede
Paasdag (5 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat uw huisvuil
normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde ophaaldagen van
het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer
invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van
alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden voor op uw
smartphone of tablet.
Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond
• Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden van 13.00 tot
17.00 uur
• Eerste en Tweede Paasdag: gesloten
Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar
www.helmond.nl/afspraak.

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

Grijs/Kroon: K=15

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich
nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren.
• Mierlo-Hout: woensdag 7 april van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder
Dortmans;
• Helmond-West: donderdag 15 april van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder
Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder
Van Dijk;
• Brouwhuis: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder Maas;
• Rijpelberg: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder Maas.
Wilt u deelnemen?
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres,
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link
kunt u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk een dag voor
het spreekuur tot 17.00 uur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd dan
www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data.

Mogelijke oplossingen voor luierinzameling
Bespreking op 1 april in opiniecommissie
Op dit moment moeten luiers bij het restafval. Voor gezinnen met jonge kinderen
kan dat een kostenstijging betekenen. In de raadsvergadering van 9 februari
2021 heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester & wethouders
gevraagd om met een oplossing te komen waarmee deze kostenstijging
voorkomen kan worden. Afgelopen tijd zijn hiervoor de mogelijkheden
onderzocht. Het college wil de gemeenteraad betrekken bij de definitieve keuze
en legt daarom de mogelijke oplossingen voor aan de opiniecommissie Omgeving
op 1 april om 19.00 uur. U kunt de vergadering online volgen via
helmond.raadsinformatie.nl.
Na het advies van de opiniecommissie Omgeving zal het college een definitieve
keuze maken en wordt de gekozen oplossing gerealiseerd. Afhankelijk van
de keuze kan dat nog enkele weken tot maanden duren. De gemeente
communiceert dit via deze gemeentepagina in Weekblad De Loop, via onze
website www.helmond.nl en via www.DeAfvalApp.nl (ook beschikbaar als app).

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Amijsdonk 8
22-03-2021
Kruispunt
22-03-2021
Pres. Rooseveltlaan
Boerhaavelaan
22-03-2021
Stiphoutse Dreef 1
22-03-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen dakkapellen voor- en achterzijde 5574147
kappen 6 bomen
5923521

Zoete Kers 55
22-03-2021
Berkehoutstraat 21
22-03-2021
Mierloseweg 34
22-03-2021
Overhorst 22
22-03-2021
Binnen Parallelweg 4
25-03-2021
Ruisvoornstraat 37 t/m 54 25-03-2021
Dr. Schaepmanplantsoen 10 25-03-2021
Brouwhorst 45
25-03-2021
het Buske 35
25-03-2021

5861789
5882155
5854325
5835113
5585125
5692223
5868525
5884017
5807373

kappen 2 bomen
vergroten bedrijfsloods aan de
Stiphoutse Dreef 1
plaatsen balkonbeglazing
maken uitweg
maken/wijzigen uitweg
plaatsen serre aan de zijgevel
aanpassen pand
uitbreiding en onderhoud woningen
plaatsen deur in bestaande schutting
wijzigen winkelpand
wijzigen gevel (voorzijde)

• 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

5926211
5767155
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Kruispunt Pres. Rooseveltlaan 19-03-2021
Meeuwstraat 26
11-03-2021
Boerhaavelaan
19-03-2021
Coolendonk 26
28-02-2021
Geldropseweg 91
13-03-2021
Bachlaan 9
Bachlaan 9

22-02-2021
22-02-2021

Brouwhorst 45
Abraham Bloemaertstraat 15
Wethouder Ebbenlaan 168
Prins Hendriklaan 22

05-03-2021
02-03-2021
17-03-2021
26-03-2021

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
kappen 6 bomen
5923521
realiseren aanbouw
5901297
kappen 2 bomen
5926211
plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 5865319
handelen in strijd met ruimtelijke regels 5907877
(uitbreiden woning)
wijzigen gevel voorzijde
5846681
melding brandveilig gebruik
5846337
t.b.v. dagopvang
wijzigen winkelpand
5884017
maken uitweg
5873939
uitbreiden verloskundigenpraktijk
5795299
maken uitweg
5943077

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Bachlaan 9

Datum ter inzage
legging vanaf:
02-04-2021

Projectomschrijving:

Nr. Omgevingsloket:

brandveilig gebruik t.b.v. dagopvang

5846337

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.
Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent
het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen
kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ
Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij
Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Ganzewinkel 4

Projectomschrijving:
vergroten woning met overkapping

Nr. Omgevingsloket:
5806459

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Randim B.V.

Locatie
Duizeldonksestraat 36-40
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Omschrijving melding
Het uitbreiden van het bedrijf
met de hal Duizeldonksestraat 36.

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.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Sarkol, R.L.C.
Chrapek, B.R.
De Jesus Carreira, T.
Gevorgyan, P.P.

Geboortedatum
23-05-1982
03-04-1996
27-09-2000
09-09-1976

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Duizeldonksestraat 2
23 maart 2021

Projectomschrijving:
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
5846035

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

MEDICIJNAFVAL?

LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:
Scoopies

Locatie:
Ameidestraat 1a

Omschrijving:
exploitatievergunning

Registratienr./
Datum verzending
34461707/
8-3-2021

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.

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.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Rich, O.
Janssen, R.A.
Maksymowicz, D.
Azarfane, A.

Geboortedatum
24-01-1998
22-12-1973
15-01-1987
11-05-1999

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, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken
is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een
definitief besluit genomen.

• 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

Hoe?
Doosjes: alleen de strips.
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier.
Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy.
Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

1 april 2021

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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Heesakkers: Burgerparticipatie
‘Politici staan ver van de burgers, ze weten helemaal niet wat er
speelt in de maatschappij.’ Dat is een veelgehoorde kritiek van
mensen die vinden dat er een te grote afstand is tussen politiek
en de mensen voor wie de politici hun werk (zouden) moeten
doen. Om die grote kloof te dichten, is het begrip participatie
in het leven geroepen. De burger mag meedoen, meedenken en
meepraten om zich op deze manier gehoord te voelen.
Afgelopen weken sprak ik met een
collega fractielid, online uiteraard, met
leden van de Belangengroep Vinkenlaan.
Zij doen mee aan een pilot om te testen
hoe de Omgevingswet die in 2022 zou
moeten ingaan, in de praktijk voor de
burger werkt. In oktober 2019 heeft de
gemeenteraad een raadsinformatiebrief
van het college ontvangen, maar
sindsdien is het behoorlijk stil. De

bewoners weten niet goed waar ze
aan toe zijn, terwijl al sinds 2017 is
gesproken over afbraak van woningen.
Dan is het logisch dat je als omwonende
of zelfs direct betrokkene op de hoogte
wilt zijn van de situatie en wil meepraten
met de gemeente.
Over de actuele stand van zaken en hoe
en wanneer de bewoners weer zullen

worden betrokken in de plannen, heeft
onze fractie het college vragen gesteld.
Tijdens de webinar Omgevingswet
afgelopen week konden ook niet alle
vragen hierover beantwoord worden
door de aanwezige ambtenaar. Een
andere situatie is die rondom het
voornemen om een zonnepark te
realiseren in Stiphout. Bewoners
verzetten zich hier massaal tegen en
hebben het gevoel dat dit plan ‘door de
strot wordt geduwd’. Het leidt tot onrust
in de wijk en bewoners zoeken ook de
politiek op om hun ongenoegen te uiten.
In het ED lazen we dat het college het
draagvlak onder de omwonenden wil
laten toetsen nadat Solarcentrury de

plannen definitief heeft ingediend. En
ook volgens de ‘Gedragscode zon op
land’ zal het bedrijf met de omwonenden
in gesprek moeten, voordat de plannen
daadwerkelijk worden doorgevoerd.
Er wordt dus ook hier gesproken over
participatie, maar alleen met ‘praten
over’ komen we er niet... Onze fractie
heeft hierover ook vragen gesteld aan
het college. Want hoe en wanneer
inwoners hier zullen worden betrokken
en welke rol de wijkraad hierin speelt,
is ons en de inwoners van Stiphout niet
duidelijk. Het streven naar participatie
is natuurlijk heel goed. Maar het moet
wel leiden tot een gezamenlijk project
waarin burgers, bedrijven en gemeente

uiteindelijk samen een goed gevoel
hebben bij het eindresultaat.
Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

HELMOND

Weekaanbiedingen
Speciaal voor pasen!!
Tegen inlevering van deze bon
10 % korting
op uw totale aankoop!
Verse zalm, mooie kabeljauwhaas, verse
Hollandse garnalen, ambachtelijk gerookte
paling, verse tongen, biologische oesters, verse
zeebaars,......
Kom en geniet van ons ruime assortiment.

VERSE
BROCCOLI

€ 0.

500 gr.

99

BERTJE MANDERS

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!
Elke zaterdag op de markt in Helmond.
Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

Groenten en Fruit
Dorpstraat 54, Stiphout.
Aanbieding geldig tot 7 april.

www.helmondnu.nl
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Pasen
Dit weekend hebben we weer een
heerlijk lang weekend, omdat het
pasen is. Pasen is een bietje net as
kerst alleen is de kleur van Pasen
geel en van de kerst rood. Verders
zijn er veul overeenkomsten. Zetten we met kerst unne boom? Met
Pasen zetten veul mensen zonne
kronkeltak mee eikus erin (ikke
nie).
Wat is eigenlijk het verschil tussen een kerststol en een paasstol?
Ik zou het nie weten, zal het is
aan dun bakker vragen. Overal
staan paaseikus op tafel, mee de
kerst zijn het kerstkransjes. We
proppen ons op beide feestdagen vol met lekker eten, da is een
overeenkomst. Is het mee de kerst
kalkoen of konijn, mee de Pasen is
een konijn not done, want das het
symbool van de Pasen. Ja eigenlijk
unne haas, maar da is un bietje
hetzelfde, maar eet vural wa ge
lekker vind.
Mee Pasen eten we zalm, ragout
en eikus, toch anders as mee de
kerst, alhoewel ik nou ook wel een
gevulde kalkoen zou lussen. En
gourmetten doen we natuurlijk
mee Pasen ook. Beide feestdagen
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wordt er veul en lekker gegeten das
een feit.
Met kerst werd Jezus geboren, mar
wa was er met Pasen ook alweer??
Als goeie katholiek ken ik natuurlijk het verhaal van Pasen, ik heb
bij de nonnen op school gezeten
op een echte meskesschool, de betekenis zit er dus ingeramd. Het
verhaal begint mee Witte Donderdag, toen was het laatste avondmaal. Op Goede Vrijdag was de
kruisiging van Jezus en de dag
dat hij stierf. Dan krijgen we Stille
Zaterdag, daar wordt de graﬂegging herdacht, dan meugen ook
de klokken van de kerken niet luiden, het is dan echt stil. Maar dan
gebeurt het. Op paaszondag zou
Jezus zijn opgestaan uit zijn graf.
Reden genoeg voor een feestelijke
dag dachten ze vruuger, zo werd
het Pasen. De tweede dag hebben
ze er waarschijnlijk aangeplakt
om uit te rusten en die hebben niet
alle landen, maar wij Nederlanders houden wel van een feestje.
Wa ik nie snap is da mensen met
Pasen de drukte op zuuken. Nou
ga da nie mee corona, maar anders is het bij alle meubelzaken
volle bak en dan denk ik echt,
blijf lekker thuis en ga op unne
deurdeweekse dag dat het nie zo
druk is. Veul kunnen we nie doen
deze Pasen, net as vurig jaar, we
lopen maar weer een keerke deur
het bos. Of ﬁetsen ergens naartoe.
Op bezuuk bij familie meugen we
ook nog niet. Het zoveelste feest
dees jaar dat we mee driekus gaan
vieren. We gaan er ondanks alles toch iets leuks van maken dat
komt wel goed.
Ik wens iedereen �ijne paasdagen
en niet te veul eikus eten,

Houdoe!
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Groen licht voor de aanleg van
glasvezel in Helmond-Oost
HELMOND-OOST Supersnel internet en klaar voor de toekomst met glasvezel voor heel Helmond.
Met groen licht voor de aanleg in Helmond-Oost komt dit steeds dichterbij. Want ook in deze wijk
is het benodigde aantal aanmeldingen gehaald. In juni starten de graafwerkzaamheden in de wijk
en in het najaar zullen de eerste huishoudens gebruik kunnen gaan maken van glasvezel.

Ook in de Azalealaan komt glasvezel | F Glasvezel Helmond

Wethouder Erik de Vries (wijkwethouder
van Oost): “In Helmond zien we
een glasvezelnetwerk als een
nutsvoorziening, net als elektriciteit en
riolering. Een goede digitale verbinding
is van groot belang. Voor alle mensen
die werken en onderwijs volgen vanuit
huis en ook voor bedrijven en winkeliers
die online hun producten aanbieden.
En het is geschikt voor allerlei slimme
toepassingen door de enorme hoeveelheid data die glasvezel aankan en een
verbinding die je met niemand deelt. Heb
je glasvezel dan kun je makkelijk gebruik
maken van bijvoorbeeld huisbeveiliging,
brandmelders, bewegingssensoren en
zelfs een paniekknop. Voor de eigen
woning of om een oogje in het zeil te
houden bij ouders die op leeftijd zijn. Dat
gaat heel simpel via een app.”

glasvezelnetwerk. Na Oost volgen
nog de Binnenstad en de woningen
in Industriegebied-Zuid en de laatste
delen van het buitengebied. Met
glasvezel is Helmond straks klaar voor
de toekomst want het is de modernste,
snelste en meest energiezuinige digitale
verbinding. En we blijven samen met
de gemeente en lokale partners werken
aan innovaties voor zorg en veiligheid in
Helmond.”

Planning
De aanleg van het glasvezelnetwerk in
Helmond-Oost loopt naar verwachting
van juni tot december. Bewoners van
straten waar gewerkt gaat worden,
ontvangen vooraf een informatiebrief.
Aannemer Spitters begint deze week
al met het schouwen van de woningen
met een glasvezelabonnement.
Er wordt dan in overleg gekeken waar
de glasvezel het beste naar binnen kan
komen.

Over Glasvezel Helmond
Glasvezel Helmond BV is het samenwerkingsverband tussen gemeente
Helmond en de lokale glasvezelspecialist
e-Quest. Glasvezel Helmond BV zorgt
van 2019 tot en met 2022 voor een
glasvezelnetwerk in de straten van
Helmond waar dit nog niet ligt.

Henri de Bekker, directeur Glasvezel
Helmond: “Helmond-Oost is de
negende wijk waar het glasvezelnetwerk
wordt aangelegd. In totaal kunnen
dan al ruim 28.500 huishoudens
in Helmond gebruik maken van ons

WANDEL JE GEZOND EN FIT!
LOWA
FERROX

Sportief en
dynamisch
Optimale
voetgeleiding
• Dames- en
herenmodel
• € 149,95

LOWA
INN0X

• Multifunctioneel
• Dames- en
herenmodel
• Verkrijgbaar
in een LO € 159,95
en MID versie € 189,95

LOWA
RENEGADE

•
•
•
•

Multi talent
De klassieker
Dames- en herenmodel
Verkrijgbaar
in een LO € 179,99
en MID versie € 199,95

2e PAASDAG OPEN VAN 10.00-17.00 UUR
BEL VOOR EEN
AFSPRAAK

OFFIC IE E L PARTNE R VAN
•

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KLAASEN | VANDEURSEN.COM ADS WK 13 DL
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Knieschool als
oplossing bij
Kniepijn
Hét platform met
online activiteiten voor
jongeren uit Helmond
Vanaf NU boek je GRATIS de
vetste events, demo’s games,
festivals, workshops, Q&A’s en
veel meer op Helmond Hangout!
Ben jj of je kind tussen de 6 en 18 jaar oud? Check dan nu:

www.helmond-hangout.nl

Volg Helmond Hangout op
Powered by Jeugdvriendelijke Stad

Kniepijn is erg vervelend en kan je dagelijkse
bezigheden en sport flink beperken.
Bij De Fysioclub helpen wij je graag om deze klachten
te verminderen of te laten verdwijnen. Tijdens een
behandeling bij De Fysioclub gaan we op zoek naar
de oorzaak van jouw klachten, zodat we deze gericht
kunnen aanpakken. Zo ben jij jouw knieklachten
hopelijk zo snel mogelijk weer de baas!
Veel knieklachten ontstaan door overbelasting van
de kniepezen of een langdurig verkeerde houding
of beweging. Een kleiner deel van de klachten
wordt veroorzaakt door een gebeurtenis zoals een
sportletsel, ongeluk, operatie of aandoening.
Een persoonlijke benadering
Bij JVDI de Fysioclub vinden we een persoonlijke
benadering tijdens de behandeling erg belangrijk. We
onderzoeken eerst wat de oorzaak zou kunnen zijn
van jouw knieklachten en kijken hierbij ook naar jouw
levensstijl. Vervolgens richten we de behandeling in
met jouw persoonlijke doelen en de verwachtingen
binnen De Fysioclub KNIEschool.
De behandeling bij JVDI de Fysioclub
Tijdens de behandeling kun je te maken krijgen met
verschillende specialistische therapeuten. Zo bestaat
ons team onder andere uit fysiotherapeuten, manueel
therapeuten en sportfysiotherapeuten. Afhankelijk
van jouw situatie werken zij samen om jouw
klachten te laten verdwijnen. Heb je bijvoorbeeld een
gescheurde kruisband opgelopen tijdens sport? Dan is

het fijn dat er een specialistische sportfysiotherapeut
is die jou kan begeleiden welke rechtstreeks contact
heeft met de orthopeed.
Sport- en Knie expertisecentrum
Uniek in de regio is ons Sport- en Knie
expertisecentrum in Mierlo HUP. Hier werken enkel
gespecialiseerde therapeuten op het gebied van sporten knieletsel. Deze therapeuten werken overigens
dagelijks samen met onze andere locaties in de
regio. Tevens is het Sport- en Knie expertisecentrum
voorzien van alle beschikbare middelen voor een
optimale revalidatie en evaluatie bij knieletsel.
Naast de reguliere behandeling omvat de KNIEschool
een voorlichtingsprogramma, een oefenprogramma
om de belastbaarheid van de knie te verhogen/
versterken én afhankelijk van het letsel sport
specifieke (veld)revalidatie met looptraining.
Heb jij sinds kort of al langer kniepijn, dan is De
Fysioclub knieschool zeker iets voor jou!

Neem contact op met JVDI De Fysioclub op 085-7821616 en maak een afspraak voor een intake op
een van onze locaties in Deurne – Mierlo – Gemert – Helmond – Geldrop
of kijk op: fysioclub.nl/jvdi voor meer informatie.

...EN MISSCHIEN KOM JE NOG EEN BEKENDE TEGEN
die iets verstopt heeft!

Kom op donderdag 1 april, vrijdag 2 april en zaterdag 3 april.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 13 DL

Kom op afspraak
Je paasinkopen
doen in het centrum
van helmond
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InMotion is weer een stap
dichter bij haar ultieme doel,
‘Electric Refueling’
HELMOND Is elektrisch racen de toekomst van autosport? Als het aan studententeam InMotion
ligt zeker. In het laatste kwartaal van 2020 werd al een tipje van de sluier opgelicht ten aanzien
van het design van de nieuwste Endurance Racer van het Helmondse studenten raceteam.
Onlangs hebben zij een volgende mijlpaal bereikt en zijn de eerste tests met het batterijpakket
uitgevoerd. Hiermee is een grote stap richting ‘Electric Refueling’ gemaakt.
Het team van InMotion heeft de
testfaciliteiten van TNO op Automotive
Campus gebruikt om het accupakket,
het hart van deze unieke elektrische
LMP3 racewagen, te testen op zijn
snellaadcapaciteiten. Het doel van het
team is namelijk om de racewagen
net zo snel op te laden als een
brandstofauto wordt volgetankt, ofwel
‘Electric Refueling’.
“Om te voorkomen dat er te veel
variabelen zouden ontstaan in de
test, hebben we ons koudemiddelsysteem nagebouwd met behulp van
een aangepast systeem dat door TNO

beschikbaar is gesteld”, aldus Rutger
Bell, battery pack engineer. "Naast het
opladen hebben we ook goed gekeken
naar de ontlaadcapaciteiten; hoe
efficiënter het batterijpakket ontladen
wordt, hoe beter de aandrijflijn de
energie kan gebruiken.” Gedurende de
week heeft het batterijpakket goede
prestaties geleverd. “Wij zijn enorm
blij met de eerste resultaten; ons
batterijpakket kan opladen op de manier
zoals wij dat hadden verwacht. Maar
nog veel trotser zijn wij op het feit dat
het opladen slechts 12 minuten duurt.”
En dat is niet voor niks; het doel is
namelijk om op de 24 uur van Le Mans

de ‘Electric Refueling’-technologie te
laten zien. Het team wil de racewagen
dit jaar nog binnen 7,5 minuut opladen.
Tijdens de tests heeft het team meerdere
ontladingen uitgevoerd op basis van
rijcycli. “Het batterijpakket leverde het
vermogen en de energie die nodig zijn
voor het racen van 7 ronden op het
circuit van Zandvoort en twee ronden
op La Sarthe, het circuit waarop de 24
uur van Le Mans worden gehouden.
Beide rijcycli werden uitgevoerd op
het realistische racetempo van de
auto.” Naast het goede nieuws zijn er
ook nog voldoende uitdagingen voor

het team: de tests wezen ook uit dat
enkele subsystemen in de toekomst
moeten worden geoptimaliseerd. Het
koelsysteem werkte niet optimaal,
waardoor de accu's op een gegeven
moment te warm worden.
De volgende stap van InMotion is om
de uitdaging met het koelsysteem aan
te pakken. “Het team is nu al bijzonder
trots op deze prestatie en we denken
dat het een geweldige eerste stap is
F | InMotion

Techlab Digiwijs: Portret voor de Koning
HELMOND De koning is op 27 april jarig en bij een verjaardag horen cadeautjes. Daarom staat
TechLab Digiwijs van Bibliotheek Helmond-Peel op woensdagmiddag 7 en 21 april in het teken
van ‘Portret voor de Koning’. We gaan online aan de slag met verschillende creatieve manieren
om een portret te maken via Microsoft Officeprogramma’s.

Je kunt denken aan pixelart in Excel,
een collage in PowerPoint, een
kubistisch portret in Word of misschien
wel een combinatie van verschillende
technieken. In de eerste workshop van
7 april laten we zien welke programma’s
je kunt gebruiken en oefenen we samen
om te ontdekken welke techniek jouw
voorkeur heeft.
In de tweede workshop van 21 april
werk je verder aan je eigen kunstwerk,
kun je elkaar inspireren en helpen we
als je er even niet meer uit komt. Aan
het einde van de tweede bijeenkomst
mag je het eindresultaat met de groep
delen en bespreken we hoe het portret
bij de koning terecht komt.

F | RVD Paul Tolenaar

De 2 workshops worden online via
Teams gegeven. Ze zijn geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar en we werken in
de programma’s van Microsoft Office.
Gratis deelname na aanmelding.

in de richting van ‘Electric Refueling’”,
laat de meer dan trotse teammanager
weten. “We kijken uit naar het moment
dat we onze racewagen op 17 mei aan
de wereld kunnen tonen.”
Over InMotion
In 2015 werd de eerste racewagen,
genaamd de ‘Fusion’, door het
studentenraceteam InMotion gebouwd.
De Fusion is een ware racemachine
en heeft 3 elektrische ronderecords
gereden; op Circuit Zandvoort, TT
Circuit Assen en Circuit Zolder. De
auto had echter één minpunt; de
racewagen kon slechts 3 volledige
racerondes rijden (een outlap, hotlap
en een inlap). Daarna was de auto leeg
en moest gedurende een uur opgeladen
worden. Dit is een uitdaging waar niet
alleen het team mee te kampen had,
maar een pijler die de gehele markt van
elektrische auto’s domineert. Getriggerd
door deze uitdaging, is het team zich
gaan focussen op de toekomst en zagen
zij de mogelijke oplossing in ‘Electric
Refueling’. Sinds 2018 is het team bezig
met deze laadtechnologie en de LMP3
racewagen van het team waarin deze
technologie wordt toegepast.

Inschrijven kan via:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten
Het TechLab van de Bibliotheek
Helmond-Peel organiseert (na)schoolse
activiteiten voor kinderen in de leeftijd
van 7 tot en met 14 jaar. Er zijn TechLab
expedities, de TechLab club op zaterdag
en op woensdagmiddag is er de TechLab
Skoolzone en Digiwijs. Ook Coderdojo
Helmond organiseert haar bijeenkomsten
in het TechLab in de Bibliotheek aan de
Watermolenwal. Vanwege de lockdown
organiseert het TechLab de activiteiten
momenteel online.
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De Kia Picanto.

2e Paasdag
geopend van
11:00 tot 17:00 uur
(op afspraak)

Vanaf

Vanaf

씲

씲

14.995

Voordeel tot 씲 1.500

Ben jij toe aan een stap vooruit? De nieuwe Picanto biedt meer stijl, meer inspiratie en alle
vrijheid. De rijke uitrusting verrast en brengt je in beweging. Waar je verbeelding jou ook brengt.

219

Per maand

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

Gem. brandstofverbruik: 4,8-5,4/100 km, 20,8-18,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-122 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde acties en consumentenprijzen zijn geldig bij aankoop of Private Lease van een nieuwe
Kia Picanto met uiterste kentekenaanvraag op 24-03-2021 en uiterste registratie/start van het contract op 30-06-2021. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. De Private Lease-aanbieding
loopt via Kia Autolease en betreft een product gecerti쏾ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden
en 10.000 km per jaar en is alleen geldig op voorraadmodellen. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Stonic.
2e Paasdag
geopend van
11:00 tot 17:00 uur
(op afspraak)

Vanaf

Vanaf

씲

씲

21.795

Voordeel tot 씲 1.750

Ben jij toe aan iets nieuws, iets verfrissends? Voel dan de schone kracht van onze nieuwe
Mild Hybrid technologie, standaard in elke Kia Stonic. Power, rust en ruimte: wie zegt dat
je moet kiezen?

299

Per maand

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

Gem. brandstofverbruik: 5,3-5,7/100km, 18,9-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 120-129 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde acties en consumentenprijzen zijn geldig bij aankoop of Private Lease van een nieuwe Kia Stonic met uiterste
kentekenaanvraag op 24-03-2021 en uiterste registratie/start van het contract op 30-06-2021. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product
gecerti쏾ceerd door Stichting Keurmerk Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar en is alleen geldig op voorraadmodellen. Bekijk de
volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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Bevolkingsonderzoek borstkanker:

onderzoekscentrum in Helmond Brouwhuis
BROUWHUIS Vanaf 30
maart 2021 staat het mobiele
onderzoekscentrum voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker in Helmond Brouwhuis. Vanwege de uitbraak
van het coronavirus was het
bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stilgelegd.
Inmiddels zijn verschillende
maatregelen genomen om
gefaseerd en veilig te kunnen
screenen binnen de COVIDrichtlijnen.
Borstkanker, je kunt er
niet vroeg genoeg bij zijn
Eén op de zeven vrouwen krijgt
borstkanker. De meesten zijn ouder dan
50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van
50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek
overlijden jaarlijks tussen de 850 en
1075 vrouwen minder aan borstkanker.
Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken
van röntgenfoto’s van beide borsten,
een mammografie. Bij het maken van
de röntgenfoto worden de borsten
samengedrukt om de foto goed te
kunnen beoordelen. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door hiervoor
opgeleide screeningslaboranten. Twee
screeningsradiologen beoordelen de
röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte
afwijkingen.
Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn
verschillende maatregelen genomen
om veilig te kunnen screenen binnen
de
COVID-richtlijnen.
Daardoor
kunnen het bevolkingsonderzoek en de
aansluitende zorg veilig en met goede
kwaliteit worden georganiseerd.

De haas en het ei
F | Bevolkingsonderzoek Zuid

Uitnodiging komt tijdelijk later
Voorlopig is het niet mogelijk om
vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Dit komt door een tekort aan personeel.
Door het coronavirus is de vertraging
in het uitnodigen nog groter geworden.
Daarom is besloten de periode tussen
twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen
naar maximaal 3 jaar. Het later
uitnodigen zal enkele jaren duren. Als
de COVID-19-maatregelen voorbij zijn
en we voldoende nieuwe medewerkers
hebben opgeleid, kunnen we onze
cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.
Helmond Brouwhuis
Vrouwen uit Helmond Brouwhuis met
de postcodes 5707 KL t/m 5707 ZZ,
5708 AA t/m 5708 ZZ, 5709 JA t/m
5709 JZ, 5709 MA t/m 5709 MZ, 5709
NW t/m 5709 ZZ worden voor deze
ronde van het bevolkingsonderzoek
uitgenodigd. Het onderzoekscentrum
is van 30 maart 2021 tot en met
medio juni 2021 te vinden op het grote
parkeerterrein bij winkelcentrum

Brouwhorst, Biesbos in Helmond
Brouwhuis, 5704 EE.
De volgende standplaats van het
mobiele onderzoekscentrum is Beek en
Donk. Tijdens de vorige ronde was de
opkomst in Helmond Brouwhuis 76,27
%. Dit betekent dat er 8.123 vrouwen uit
de doelgroep hebben deelgenomen aan
het onderzoek. Hiervan zijn 171 vrouwen
doorverwezen voor nader onderzoek.
Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer 088 00 01 340.
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u op:
www.bevolkingsonderzoek
nederland.nl. Hier vindt u ook
informatie over het coronavirus.

Voor het tweede jaar op rij geen Boeremèrt Brouwhuis
BROUWHUIS Het coronavirus dwaalt
nog steeds rond over de wereld en
dat heeft ook weer consequenties
voor de Boeremèrt in Brouwhuis.
Het gehele jaar hebben we de hoop
gehouden dat we de Boeremèrt toch
zouden kunnen organiseren op eerste
pinksterdag, 23 mei 2021, maar
helaas hebben we moeten besluiten
dat we ook de editie van dit jaar aan
ons voorbij moeten laten gaan.
Wij als bestuur hebben het gehele
jaar toch voorbereidingen gedaan om
er klaar voor te zijn als de Boeremèrt
toch zou kunnen doorgaan. Gezien
de huidige stand van zaken rond
het coronavirus was de beslissing
om de Boeremèrt af te blazen. Een
moeilijke, maar terechte keuze. Voor

Open
kaart
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De lente-equinox, zo rond 21-23 maart (op het noordelijk halfrond)
wordt ook wel Ostara genoemd. Het is het moment waarop de
lengte van de dag en de nacht overal op aarde gelijk is en vormt de
overgang tussen het donkere en lichte jaargetijde. Tijdens de lenteequinox overwint het licht de duisternis; de zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen zodat wij exact 12 uur van lang van
het daglicht kunnen genieten.
De naam Ostara is te danken aan de Germaanse Godin Eostre, die
ook wel Ostara wordt genoemd, zij staat bekend als de lentegodin.
De Kelten en Germanen vierden de terugkeer van Ostara tijdens
de lente-equinox; ze is de lentegodin van het leven en de vruchtbaarheid; voor mens, vee en aarde breekt een vruchtbare periode
aan, met het feest wordt de belofte voor een vruchtbaar jaar vorm
gegeven. In heel veel landen wordt dit feest nog steeds gevierd; bij
ons heet het Pasen. De naam Ostara vindt je nog steeds terug in het
Duitse Ostern en in het Engelse Easter. In het Paasfeest zijn nog tal
van heidense gebruiken terug te vinden zoals het beschilderen en
verstoppen van eieren en de palmpasenstok met het broodhaantje
in de top. Voor de Germanen speelde het ei een belangrijke rol bij
het lentefeest: eieren staan symbool voor vruchtbaarheid en groeikracht en voor het nieuwe leven dat nog niet zichtbaar was, maar
het ei staat ook voor wedergeboorte.
Eierschalen werden door het voer van de dieren gemengd voor
vruchtbaarheid en in de voren op het land gegooid om het gewas
te laten groeien. Boeren begroeven de eieren ook wel op hun akkers en voor menig drempel van de voordeur werd een ei begraven
omdat men geloofde dat dat bescherming en vruchtbaarheid zou
brengen. Het zou zo maar kunnen dat uit dit gebruik het verstoppen van paaseieren is ontstaan.
Ook de palmpasenstok met het broodhaantje in de top is een overblijfsel van de meiboomviering van de Germanen. Zij droegen tijdens hun meiboomviering, om de komst van het licht te vieren, een
boom met in de top een haantje: de haan kraait bij zonsopgang
om de nieuwe dag aan te kondigen. De Paashaas is net zoals het
ei een symbool van nieuw leven en groei. De haas is bovendien het
vruchtbaarheidssymbool bij uitstek.
En lest best het madeliefje: bij de Germanen was het madeliefje gewijd aan Ostara als godin van de lente. Op het feest van Ostara
droegen jonge maagden kransen van madeliefjes in hun haar tijdens het dansen.
Fijne paasdagen,
Louise

F | Bestuur Boeremèrt Brouwhuis

de Boeremèrt Brouwhuis 2022 gaan
we starten met de voorbereidingen met
de hoop dat we deze kunnen houden
op eerste pinksterdag (zondag 5 juni)
2022. Bij dezen willen wij dan ook alle

vrijwilligers, sponsoren en bezoekers
veel gezondheid toewensen en hopelijk
zien we elkaar op 5 juni 2022 voor de
38e Boeremèrt Brouwhuis. Stay strong,
see you next year.

Louise

Re-Mind
www.re-mind.eu
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NIEUW IN DE VERHUUR
Bedrijventerrein Hoogeind, Binnendijk te Helmond

ZZP opslagunits
ca. 40 m2

Voor opslag van materialen, gereedschappen, aanhanger,
webshop goederen, etc.

de loop weekkrant HELMOND

Van Oorschot
Schoenen is
nu ook online
HELMOND De winkel van Thijs van Oorschot
op de Steenweg in Helmond is al meer
dan honderd jaar een begrip in Helmond
en omgeving. Deze gerenommeerde zaak
lanceerde vorige week een nieuwe webshop
met een groot deel van het schoenenassortiment uit de winkel.
“We hadden al ervaring met de online verkoop
met de formule Winkelstraat.nl waar we bij zijn
aangesloten en liepen al langer met het idee om
ons afzetgebied te gaan vergroten”, aldus eigenaar
Thijs van Oorschot. “Het was aanvankelijk de
bedoeling dat de webshop als online etalage een
verlengstuk van de winkel zou vormen maar dat is
met de nieuwe website wel een beetje uit de hand
gelopen, in positieve zin natuurlijk.”

€ 270.-

per unit, per maand
excl. BTW

Voorzien van:
• Elektrische bedrijfsdeur
(overheaddeur)
• Verlichting
• Basisverwarming
• Wandcontactdoos 230V

De units zijn toegankelijk
vanuit een centrale ruimte
die voorzien is van:
• Camerabewaking
• Wasgoot
• Toilet

Info: 06-42252721
administratie@bedrijfsverzamelgebouwdedijk.nl
Servicekosten € 12. 50 per unit, per maand,excl. BTW.

“Het is enerzijds de bedoeling om meer nieuwe
klanten naar de winkel te trekken. Nu kunnen
klanten vooraf in de online shop kijken of ze iets
leuks zien en kunnen dat dan direct bestellen.
Het liefste ontvang ik klanten in de winkel op de
Steenweg, waar ze de schoenen kunnen zien,
voelen, ruiken en passen. Het is iets makkelijker
om advies te geven wanneer je face-to-face met
iemand communiceert. Door de versoepelde
coronamaatregelen kan dat gelukkig weer,
weliswaar op afspraak maar we zien gelukkig onze
klanten weer. Om teleurstellingen te voorkomen,

hebben we onze best gedaan om ook op de site
handreikingen te doen en klanten wegwijs te
maken in de maatvoering van de schoenen, want
dat is soms wel lastig.” “We hebben een deel van
de vrijgekomen tijd gedurende de corona-lockdown
nuttig besteed met het opzetten van de webwinkel.
Er zijn duizenden foto's gemaakt in een tijdelijk
ingerichte fotostudio en op de website geplaatst.
Met de gegevens van ons kassasysteem hebben
we de specificaties kunnen overhalen, maar de
omschrijving van de schoenen is door Alexander
zelf gedaan. Een ‘hell of a job’!“
“De eerste aanzet is gemaakt en de online verkoop
is inmiddels begonnen. Als het goed bevalt, gaan
we de online shop nog verder uitbreiden met
onze riemen, tassen, shawls en accessoires. Onze
klanten worden via de mail op de hoogte gesteld
en we maken de nodige tamtam op Facebook en
Instagram.”
“Wij roepen vaak ‘shop lokaal’ en wij hebben de daad
bij het woord gevoegd. We hebben de site kunnen
realiseren met hulp van bedrijven binnen een straal
van een paar honderd meter van onze winkel. De
webshop is gemaakt door Kemme Communicatie,
de betalingen verzorgd door Sisow Payment en de
bezorging wordt gedaan door Verhappen Transport.”
“Neem een kijkje op vanoorschotschoenen.
nl en laat ons weten wat jullie ervaring is. We zijn
benieuwd naar feedback van onze gebruikers.
We hebben een breed assortiment, van nette
veterschoenen tot sexy sandalen en van modieuze
slippers tot stevige wandelschoenen, veelal van de
betere merken!”

Advertentie

Hoort u goed, maar
verstaat u slecht?

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• VLOERVERWARMING

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

De leesbril voor uw gehoor
De Axon luisterhulp is er voor de situaties
waarin uw gehoor wat ondersteuning
nodig heeft. Het is heel simpel: u doet
hem in uw oor en zet hem aan. Vergelijk
het met een leesbril die u af en toe
tevoorschijn haalt!

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Makkelijk in gebruik
De batterij in het apparaatje gaat tot
24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk
aan, afhankelijk van de situatie en – niet

ROOKPALLET
100 gram paling +
100 gram Schotse zalm +
100 gram Hollandse garnalen
Van € 25.00 Nu voor

€ 17.

Aanbieding van de maand april

Schoonenberg Helmond,
Zuid Koninginnewal 38,
Tel. 0492-525269
157

Mierloseweg
V I S S P E C I41,
A LHelmond.
ITEITEN
(0492) 55 34 23

€ 7.95

OpenDag korting
De Axon luisterhulp kost normaal
€ 29,95. Maar u kunt nu profiteren van
een tijdelijke prijsverlaging: op 9 april
betaalt u slechts € 19,95. Kom langs op
onze Open Dag, dan kijken we aan de
hand van een hoortest of de Axon bij u
past. En bent u niet tevreden, krijgt u uw
geld gewoon terug.

Veilig langskomen
Uiteraard werken wij conform de officiële richtlijnen voor audiciens rondom het
corona virus. Zo houden we afstand en schudden we geen handen. Wilt u weten
of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 9 april en profiteer
van onze speciale OpenDag korting. Wilt u liever een afspraak op een andere
dag, bel ons dan op onderstaand telefoonnummer. Deze actie is geldig bij:

95

SALADE-BAR
Keuze uit 3 soorten
eigengemaakte salades
Per pakje

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het
aanbod van diverse maten.
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Talentvolle Helmondse tiener speelt zich in de kijker bij Feyenoord

Helmondse Voetbalschool
HELMOND De scouts van Feyenoord hebben hun oog laten vallen op Mohamed Essakkati
(15). De Helmondse middenvelder speelt momenteel nog bij VVV-Venlo, waar hij als een van de
grotere talenten uit de jeugdopleiding geldt. De linkspoot heeft inmiddels al meerdere keren bij
Feyenoord meegetraind.
De technisch begaafde Essakkati
maakte een goede indruk tijdens zijn
stage, Feyenoord bekijkt momenteel
de mogelijkheden om de Helmonder
volgend seizoen naar de onder 16 te
halen. Binnen de jeugdopleiding van
de Rotterdammers heerst wel wat
onrust; onlangs werd bekend dat
hoofd opleidingen Stanley Brard na dit
seizoen opstapt. Dat doet niets af aan
de interesse in Essakkati, die inmiddels
ook bij andere clubs op de radar staat.
Essakkati begon ooit met voetballen
bij Helmondia, maar trok al op jonge

leeftijd naar de opleiding van VVV-Venlo.
Hij komt sowieso uit een talentvolle
voetbalfamilie; zijn neefje Tarik speelt in
de opleiding van Helmond Sport.
Helmondse Voetbalschool
Als voetbalschool valt men graag op in
de voetbalwereld. De afgelopen jaren
hebben zij meerdere samenwerkingsverbanden gecreëerd met als gevolg dat
veel jeugdtalenten zijn doorgestroomd
naar betaalde voetbal organisaties
(BVO), zoals PSV Eindhoven, Ajax
Amsterdam, NEC Nijmegen, VVV

Venlo, Fortuna Sittard, FC Eindhoven
en Helmond Sport. Jong en oud
melden zich aan bij de voetbalschool.
De doelgerichte trainingen zorgen
ervoor dat de leden extra vaardigheden
meekrijgen die nodig zijn om een
professionele voetbalcarrière tegemoet
te gaan. Met het oog op de toekomst zijn
ze continue bezig met het ontwikkelen
van hun spelers. Omdat ze een hecht
samenwerkingsverband hebben met
meerdere BVO’s zijn ze als voetbalschool
continu in beweging en ontwikkeling.
Om de top te behalen zul je hard moeten

Winkelcentrum de Bus deelt uit!
HELMOND-NOORD In deze bijzonder lastige tijd vonden wij, de ondernemers van Winkelcentrum de Bus, het niet gepast om een paasevenement op te zetten in ons winkelcentrum, maar
we willen Pasen ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor
jonge kinderen is deze coronaperiode een lastige tijd waarin ze continu worden geconfronteerd
met maatregelen terwijl ze juist onbezorgd kind zouden moeten zijn.

Er is ook voor kinderen veel niet
mogelijk. Een behoorlijk aantal kinderen
verveelden zich buiten schooltijd en
hadden het idee om te gaan hangen en
duidelijk aanwezig zijn in ons overdekte
winkelcentrum. In samenwerking met
de LEVgroep, die vaak aanwezig is in
ons winkelcentrum om met de kinderen
te praten, hebben deze kinderen nu
andere bezigheden en hangen ze niet
meer steeds in ons winkelcentrum.
Waardering kinderen
Met onze paasactie, waarmee een
traktatie gewonnen kon worden voor de
hele klas, maar ook om te laten zien dat
we de samenwerking met de kinderen
waarderen, willen we zoveel mogelijk
kinderen in het lentezonnetje zetten.

Op 4 basisscholen in onze wijk die het
dichtst bij Winkelcentrum de Bus liggen
en die enthousiast waren over onze
paasactie, zijn er kleurplaten uitgedeeld
namens De Bus. School verspreidt
deze kleurplaten onder alle leerlingen.
De kinderen kunnen de kleurplaten op
school of thuis inkleuren. Om er nog een
leerzaam spelelement aan toe te voegen,
hebben we in Winkelcentrum de Bus een
aantal letters opgehangen die samen
een woord vormen. Dat woord vulden
de kinderen in op hun kleurplaat, die ze
inleverden in de speciale brievenbus op
het plein. Afgelopen weekend hebben
we alle kleurplaten opgehangen, wat een
heel vrolijk lint van tekeningen door het
hele winkelcentrum heeft opgeleverd.
Doordat er zoveel mooie tekeningen

zijn ingeleverd, was het lastig om een
paar prijswinnaars te kiezen, daarom
hebben de ondernemers besloten om
alle kinderen op deze 4 basisscholen te
trakteren.
Op woensdag 31 maart zijn Elize der
Kinderen en Bianca Wosyka namens
alle ondernemers van Winkelcentrum
de Bus 1400 muffins gaan bezorgen bij
Kindcentrum Mozaïek, Basisschool de
Rank, de Toermalijn en de Bundertjes.
Uiteraard zijn de muffins geheel volgens
de coronaregels per stuk verpakt. Ook in
coronatijd is deze mooie samenwerking
mogelijk tussen Winkelcentrum de
Bus, de scholen, de LEVgroep en het
Wijkmanagement Helmond. Samen
komen we deze periode door!

F | Helmondse Voetbalschool

werken. Een goede voetballer zijn is top,
een goede voetballer blijven is kunst.
Het doel is om de leden te ontwikkelen
tot talentvolle (prof)voetballers door
middel van disciplinaire, dynamische en

doelgerichte trainingen. Hierbij staat de
leerbehoefte en de wil om te leren van
de leden centraal.
Meer info
www.helmondsevoetbalschool.nl
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Zonneweide Stiphout
Een duurzaam stukje natuur

HELMOND Solarcentury heeft een vergunningsaanvraag ingediend (uitgebreide procedure) voor
de bouw van Zonneweide Stiphout. Daarmee wordt een duurzaam stukje natuur gerealiseerd.
Wij vinden openheid van onze plannen belangrijk. Daarom hebben wij de 5 belangrijkste feiten
over dit plan toegelicht in een informatiebrief. Heeft u deze gemist, kijk dan op de website:
www.solarcentury.com/nl/zonneweides/helmond-stiphout.

De belangrijkste 5 feiten betreffen:
1. Locatie

4. Recreatieve waarde

2. Duurzaamheid

5. Reputatie

3. Eigendom
Eenzijdigheid berichtgeving
Diverse lokale bronnen, zoals De Lindenberg en de daaraan
gekoppelde Facebookgroep Stiphout.nu kiezen ervoor
niet zuiver of volgens de redactiestatuten te handelen. De
berichtgeving is éénzijdig, tendentieus en allesbehalve op
waarheid berust. Zelfs de recente oproep om ruimte voor
meningen beschikbaar te stellen, zowel positief als negatief,
worden gecensureerd. De redactie van De Lindenberg heeft
meerdere brieven ontvangen die echter geen aansluiting
vinden bij de mening van dit wijkblad, en geweigerd deze te
plaatsen.
Propaganda journalistiek
Solarcentury wordt verweten geen dialoog te willen voeren
en niet transparant te zijn in haar communicatie. Wij streven

maximale transparantie na, staan geheel open voor een
onderlinge dialoog, hebben een up-to-date website en
beantwoorden graag alle vragen. Wij geven u hierbij ook inzicht
in diverse opinies die niet passen in de propagandacampagne
(of lastercampagne zo u wilt) van het Stiphoutse wijkblad. De
Lindenberg, die nota bene als motto voert informatie te willen
delen over wat mensen bezig houdt, verbindt en is geschreven
voor en door Stiphoutenaren. Wij plaatsen deze inzendingen
in deze weekkrant ‘De Loop’ na weigering door De Lindenberg.
Inzendingen omwonenden
Een aantal omwonenden hebben het ingezonden artikel
aan De Lindenberg ook aan ons gestuurd. Wij plaatsen deze
artikelen ongecensureerd en exact zoals ze door ons zijn
ontvangen.
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Ingezonden advertorial
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Beste heer Nijssen,

Laat ik ermee beginnen dat ik het een erg mooi plan vind. Er is erg veel
aandacht voor natuur en de zonnepanelen worden met zorg ingepast en
het ligt ook nog eens op een vuilnisbelt.
Plannen zoals deze hebben we nodig! Juist voor onze kinderen!
Nu kun je er wandelen maar daar is het dan ook mee gezegd. Straks:
duurzame stroom, natuur en ook nog eens leuk om te wandelen. Ik denk
dat het gebied straks veel leuker gaat zijn omdat er juist meer bijen vlinders
en libellen gaan komen omdat zij bloemen nodig hebben (die door de
boeren weggemaaid).
Wat mijn zorgen zijn is alle onzin die de Geledingzone schrijft. Echt heel
veel dingen kloppen gewoon echt niet maar worden wel gewoon op hun
website gezet maar erger nog ook nog via de Lindenberger verspreid! Het
zou fijn zijn als alle artikelen op feiten worden gecheckt, goed voor de
geloofwaardigheid van uw krant en goed voor de inwoners van Stiphout.
We moeten stoppen met problemen afschuiven. Een betere wereld begint
ook in Stiphout, laten wij nu ons steentje bijdragen en onze kinderen een
mooiere toekomst geven.
Stefan
p.s. Ik ga er vanuit dat u ook positieve berichten plaatst en ik stuur de
gemeente ook dit bericht.

We leven in een tijd waarin we een
transitie moeten doormaken van
onze energiebehoefte en de daarmee
samenhangende voorzieningen die
ons daarin voorzien. Dat betekent
dat er veranderingen zullen worden
doorgevoerd die, niets is ons mensen
vreemd, tot weerstand zullen leiden.
Dat is niet erg en des te meer reden
met elkaar het gesprek aan te gaan om
tot een oplossing te komen die inspeelt
én rekening houdt met éénieder.

tegen te zijn
• wie zijn de voorstanders,
welke argumenten dragen ze
aan, wat is de omvang van het aantal
voorstanders
• wie heeft geen mening en in
hoeverre is dat erg; is er sprake
van informatieonduidelijkheid of
• achterstand, moet die worden
verholpen en hoe kan dat het beste
gebeuren en uiteraard ook de omvang
in kaart brengen

Wat er echter afgelopen maanden in
Stiphout gebeurt wekt mijn uiterste
verbazing. De weerstand wordt niet
op wat je hoopt te mogen verwachten
zakelijke zuivere wijze opgeworpen
maar werkelijk alles wordt uit de
kast getrokken om betrokkenen
maar zo negatief mogelijk te framen.
Een Stichting Geledingszone, De
Lindenberg en via Facebook met
Stiphout.nu, een appgroep en zelfs
de lokale Jumbo, de welbekende
supermarkt blijkt ineens activist te
zijn. De gehanteerde methodieken
zijn werkelijk ongekend maar erger,
vooral niet op waarheden berust,
intimiderend, smerig, misleidend, etc.
Het lijkt wel of niemand, Solarcentury
uitgezonderd, de feiten eens op een
rijtje zet waar we het nu precies over
hebben;

De tegenstanders weten werkelijk
niet welke bedenkelijke meningen
geuit moeten worden en technieken
ingezet worden om de ernst van het
plan maar onder woorden te brengen;
een paar termen die in de app groep
worden uitgewisseld; Solarcentury is
onbetrouwbaar, een cowboy uit het
buitenland, een subsidieschraper,
een maffia onderneming, het plan
lijkt op een concentratiekamp,
de grondeigenaren worden als
geldwolven neergezet, de eigenaar
van Jumbo Stiphout roept in deze
groep op om informatiebijeenkomsten
te saboteren, mensen met een
gematigder mening worden door
de voorzitter van de Stichting
Geledingszone
publiekelijk
beschadigd, het zonnepark van
E-quest wordt continu misbruikt en
negatief in verband gebracht met dit
nieuwe park. Maar wonderbaarlijk
wordt De Lindenberg, die toch echt
tot doel heeft verbinding te creëren
tussen bewoners van Stiphout, De
Warande en de Oranjebuurt inmiddels
ingezet als het propagandamiddel
en communicatiemiddel om de
tegenstanders alle ruimte te geven.
Op de Facebookpagina Stiphout.
nu worden in een week van de

• wat behelst het plan precies
• welke partij ontwikkelt dit plan
• hoe wordt het plan gefinancierd
• hoe ziet de techniek er uit (denk ook
aan de capaciteit van het netwerk)
• wat valt te zeggen over de
ondergrond en de toepassing daarvan
maar ook
• wie zijn de tegenstanders, hoe groot
is deze groep, wat zijn de opinies om

4

Gezien de ernst van de opwarming
van de aarde is het noodzakelijk dat
we een energietransitie doormaken
om aan de klimaatdoelen van 2030 –
2050 te voldoen. Dat ons landschap
veranderd staat buiten kijf maar we
zullen wel moeten anders hebben
onze kinderen / kleinkinderen en de
volgende generaties geen leefbare
aarde meer. Toen er lang geleden
hoogspanningsmasten kwamen waren
we daarop ook tegen maar daar zijn
we nu ook aan gewend, de volgende
generaties zullen niet anders weten
dan dat de stroom die ze gebruiken
van zonnepanelen, windturbines en
andere duurzame oplossingen komt.
Toen mijn Schoonmoeder hier kwam
wonen was er helemaal niets en had ze
het rijk alleen ,daarna heeft ze alles zien
veranderen en heeft er nooit moeite
mee gehad want dat heet vooruitgang.
Ze zegt dan ook : 60 jaar geleden is er
voor de hele gemeenschap (burgers
en bedrijven) afval gestort in dit gebied
en nu word er na zoveel jaren voor

de hele gemeenschap groene energie
opgewekt . Dit park gaat voor 7000
huishoudens groene stroom opwekken
(Stiphout 2060 huishoudens). Hoe
kun je nu een oude vuilstort weer beter
benutten door duurzame energie op te
wekken, nieuw groen te ontwikkelen
en aan de toekomst te denken voor
onze volgende generaties. Er worden
ook onwaarheden geschreven die een
totaal verkeerd beeld geven, zoals
er word gesteld dat het gebied waar
het park zou komen een historische
Vincent van Gogh waarde heeft, maar ik
heb dat uit laten zoeken en heb brieven
liggen van de hoofdconservator van het
Van Gogh Museum in Amsterdam dat
al die beweringen totale onzin zijn en
niet kloppen. Deze brieven zijn ook
doorgestuurd naar de wethouder van
gemeente Helmond .
Waar was de geledingszone toen
Stiphout Zuid werd gepland , wel
heel toevallig dat toen een aantal
oprichters van de stichting hun huis
eenmaal gebouwd hadden op goede

Geachte redactie van De Lindenberg,
Via deze weg wil ik mijn sympathie kenbaar maken
voor het geplande zonnepark in Stiphout. Ik ben dus
voorstander en zou graag onderstaand geluid geplaatst
zien in de Lindenberg. Mocht u ten aanzien van
onderstaande vragen hebben, neem dan gerust contact
met mij op.
Ik ben opgegroeid in Stiphout en heb het grootste gedeelte
van mijn jeugd gewoond aan de Venstraat tussen de
weilanden en natuur. Mijn familie woont en bezit al zeker
60 jaar een groot deel van de grond, dat met de komst van
het zonnepark (opnieuw) op het punt staat te veranderen.
Aan de hand mijn opa heb ik elke vierkante meter van dat
gebied verkend, na mijn grootouders wonen mijn ouders
daar nu, mijn zus en man wonen er en met hun kinderen
groeit ook een volgende generatie weer op, op deze voor
ons zo geliefde plek. Ook al ben ik niet meer woonachtig in
Stiphout, ik heb evenals de andere familieleden een sterke
emotionele connectie met deze plek in Stiphout. Echter,
zoals ik al aangaf komen we op een moment in tijd dat dit

20 geplaatste berichten 16 posts
gebruikt om de tegenstanders maar
te voeden en in stelling te brengen.
Zelfs Stiphoutenaren die open
en publiekelijk hun mening geven
worden met naam en toenaam
aan de schandpaal genageld (niet
zijnde de auteur van deze inbreng).
Hoezo verbinding en hoezo datgeen
berichten dat de bewoners aangaat?
Als de landelijke politiek social media
hadden beïnvloed zou Lubach er nog
een uitzending aan kunnen wijden!
Ronduit schandalig en blijkbaar heeft
De Lindenberg niets geleerd van een
eerder debacle 18 jaar geleden waarin
ze eveneens nodig vonden het dorp
te verdelen. Ik zou alle adverteerders
nog eens willen oproepen of ze wel
met zo’n publicatie geassocieerd willen
worden en niet direct hun advertenties
moeten beëindigen. En in hoeverre
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landbouw grond toen pas
gingen actie voeren om de
groene zone te beschermen.
Het hele mooie bospad “ Vogelzang “ is
daardoor verdwenen en is er een weg
en fietspad voor gekomen , maar ook
dit heet vooruitgang .
Ook roepen veel mensen dat er maar
een kerncentrale moet komen maar
dat duurt zeker 15 jaar en zal nooit
rendabel worden en waar moet deze
dan komen staan? Want iedereen wil
aan het milieu doen als het maar niet
bij hun in de achter tuin is
De groene inpassing word op een
hele goede manier gedaan met meer
diversiteit in flora / fauna, met overal
bankjes en info over het gebied, de oude
vijver word in ere hersteld en word vrij
toegankelijk voor iedereen. Dus er is
geen tijd te verliezen de opwarming
gaat gewoon door we moeten met zijn
allen actie ondernemen.
Ton van Bokhoven

3

gebied gaat veranderen, maar veranderingen zijn
voor ons niet vreemd. Toen mijn grootouders hier
kwamen wonen was de gehele omgeving natuur, er was
geen autoweg naar Eindhoven, toen mijn moeder als kind
hier opgroeide bestond het Nedcar terrein nog niet, toen ik
hier als kind opgroeide was er geen bedrijventerrein aan de
Schootense dreef, en bij de geboorte van de kinderen van
mijn zus was er nog geen Stiphout Zuid of verbindingsweg
vanuit de Gerwense weg. Al deze veranderingen
hebben plaatsgevonden om minder urgente redenen
dan het oplossen van het klimaatprobleem waar we als
maatschappij voor staan en aan die oplossing draagt het
zonnepark een klein steentje bij.
Wij houden van weilanden, bos en natuur maar we zien
ook dat verandering noodzakelijk is. Verandering is van alle
dag en van alle tijd en als mijn grootmoeder van boven de
tachtig het lukt om deze beslissing te maken en vooruit te
kijken voor nieuwe generaties, dan moet elke generatie na
haar die hier profijt van heeft daar toch ook toe in staat zijn.
Met vriendelijke groet,
Tom

krijgt De Lindenberg subsidie? Dan
lijkt mij dat deze eveneens per direct
beëindigd dient te worden.
Delicaat is echter dat slechts 1%
van de Stiphoutenaren de eerdere
informatiesessie van de Geledingszone
zodanig interessant vond om deze bij
te wonen, namelijk 61 deelnemers.
De voorstanders van dit park, die ook
aanwezig waren net als Solarcentury,
of de gematigde meningen werden
verguisd. Bijzonder is wel dat de leden
van de Geledingszone vooral roepen
dat ze dit park niet in hun achtertuin
willen hebben, ze zelf toch al zo
duurzaam bezig zijn (hoezo, rijden ze
al een elektrische auto, is hun woning
dan al klimaatneutraal of gebruiken
ze geen stroom en zijn ze volledig
zelfvoorzienend??) Delicaat is ook dat
een aantal oprichters van deze Stichting

Geledingszone het niet erg vonden
toen ze deze geledingszone aantastten
door er zelf een woning te realiseren
of als architect flink verdiend heeft
om diverse woningen te tekenen die
in deze geledingszone zijn gebouwd?
Doodzonde dat deze afzichtelijke
huizen het oorspronkelijke groen van
deze zo gekoesterde zone zo moesten
verpesten… Het aantal raamposters
die ongevraagd in de brievenbus zijn
verschenen zijn echter op een paar
handen te tellen… Als dit onderwerp
echt het dorp zo zou bezighouden als
de tegenstanders ons zouden willen
doen laten geloven, zouden dan
gewone, acceptabele, volwassen maar
vooral genuanceerde methodieken niet
meer effect hebben?? Ik denk dat het
éénieder vooral verder zou brengen!
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DitisHelmond laat documentaire
Eddie van de Pol zien

Boyd Reith seizoen langer
bij Helmond Sport

HELMOND De documentaire over Eddie van de Pol is dit weekend te zien op de tv-zender van
DitisHelmond. De documentaire genaamd 'Grensgeval apart' gaat over de judocarrière van Eddie
van de Pol. Van de Pol is trots op de documentaire die gemaakt is door Davita Meulendijks.
Eerder draaide de documentaire al meerdere avonden in het
Annatheater in Helmond. Eddie en Davita kijken fijn terug op
de samenwerking. De trailer van de documentaire is vanaf
donderdag 1 april te zien. De documentaire is op 2,3 en 4

april om 20:00 te zien op de tv-zender van DitisHelmond.
Lokale omroep DitisHelmond TV is te bekijken op Ziggo kanaal
36 – KPN kanaal 1429 – Edutel kanaal 2109 en Breedband
Helmond kanaal 21.

HELMOND Boyd Reith is ook volgend seizoen bij Helmond Sport actief.
Het huidige contract van onze rechtsback loopt aan het eind van het
seizoen af, maar Helmond Sport heeft de optie voor nog één jaar gelicht.
Helmond Sport wilde graag een samenwerking voor meerdere jaren
aangaan, maar Reith heeft aangegeven niet in te gaan op deze aanbieding.
De 22-jarige Rotterdammer heeft in zijn eerste jaar in het betaald voetbal een
uitstekende indruk gemaakt. Niet alleen in verdedigend opzicht, maar ook
opbouwend getuige zijn zes assists. Afgelopen seizoen kwam hij in de Tweede
Divisie 22 wedstrijden uit voor Jong Sparta. Daarvoor doorliep hij de gehele
jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij al op zestienjarige leeftijd een contract
ondertekende. In het Nederlands elftal Onder 17 speelde hij samen met onder
anderen Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Donyell Malen.
Sander Vereijken | F Helmond Sport

Eddie van de Pol en Davita Meulendijks | F Henk van Dijk

BLIKVANGER
AAN UW SAAIE
BINNENMUUR?
F U L L C O LO U R
TEXTIELDOEK
G E L U I D S D E M P E N D,
AFGEMONTEERD
IN ALUMINIUM FRAME
S TA P 1 : B E PA A L D E
VRIJE RUIMTE (AFMETINGEN).

80,PER M2
EXCL. BTW

S TA P 2 : Z O E K E E N B E E L D U I T O P
W W W. S H U T T E R S T O C K . C O M E N
GEEF DE LINK DOOR.
S TA P 3 : Z E L F M O N T E R E N ( A F L E V E R E N
A L L E E N I N H E L M O N D E .O. ) , O F W I J
M O N T E R E N O P LO C AT I E ( E X T R A K O S T E N ) .

MAIL OF BEL NAAR
I N F O @ A D C O M M U N I C AT I E . N L
0492-845350
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Lambertus Concerten presenteert in samenwerking met Theater Het Speelhuis en Omroep Helmond:

Muzikale paasverrassing voor Helmond
HELMOND Een nieuwe lente en een nieuw geluid!
Na succesvolle livestreams met prachtige barokmuziek op
beide kerstdagen in 2020, komt daar nu met Pasen een fantastisch concert bij: achttiende-eeuwse passiemuziek door Das
Neue Mannheimer Orchester met medewerking van sopraan
Elisabeth Hetherington.
Op het programma staan delen uit
zelden uitgevoerde maar prachtige
passies van J. Mysliveček en N.
Jommelli, het beroemde ‘Et incarnatus
est’ uit de Mis in C majeur (KV 427)
van Mozart en een klavecimbelconcert
van Haydn. De livestream wordt
uitgezonden op eerste paasdag om
11.00 uur. De link is te vinden op de
homepagina van lambertusconcerten.
nl. Gratis te bekijken en beluisteren!
Vanuit de wens om nieuw paasrepertoire
te presenteren hebben de samenstellers
een programma geselecteerd van zelden
uitgevoerde werken, met onder andere
diverse zettingen van Pietro Metastasio's
oratorium (azione sacra), La passione di
Gesù Cristo, dat tot de late 18e eeuw
traditioneel opgevoerd werd in de week
voor Pasen. De onbekendere, maar

zeker de laatste jaren zeer beminde
componisten Jommelli en Mysliveček
hebben
werkelijk
schitterende
mozartiaanse muziek gecomponeerd
voor de passietijd, muziek die een gulle
herwaardering verdient! Iets waar Das
Neue Mannheimer Orchester (DNMO)
zeker voor zal zorgen.
Das Neue Mannheimer Orchester
werd eind 2016 in Den Haag opgericht
door de Canadese klavecinist en
fortepianist Anders Muskens met als
doel vooral muziek van componisten
van de beroemde Mannheimer Schule
nieuw leven in te blazen. Het ensemble
speelt op historische instrumenten
met historische technieken en
bestaat uit professionele specialisten
in oude muziek, van wie enkele ook
behoren tot het Orchestra of the Age

Das Neue Mannheimer Orchester | F Lambertus Concerten

of Enlightenment, het Orchestra of
the 18th century en de Academy of
Ancient Music. Het orkest is een zeer
internationale en ook internationaal

spelende groep van musici (VS, Europa,
Zuid-Amerika, Canada, Australië, Korea,
Japan). De theaters en muziekzalen
kunnen dan wel gesloten zijn; met het

openstellen van dit geweldige concert
via livestream kunt u toch tijdens de
komende paasdagen ten volle genieten
van prachtige passiemuziek.

De link naar de livestream en meer info is te vinden op: lambertusconcerten.nl.

Wethouder Dortmans opent
tweede mobiele pannakooi

F | Gemeente Helmond

BINNENSTAD Op donderdag 25
maart heeft wethouder Dortmans
namens Jeugdvriendelijke Stad
samen met leerlingen van de
Korenaer de tweede mobiele
pannakooi in Helmond geopend. De
pannakooi staat tot en met 19 april
op het schoolplein van de Korenaer
en verhuist daarna naar de Warande
om vervolgens verder te rouleren
door heel Helmond.
De eerste mobiele pannakooi staat
tot en met 12 april in de Van der
Weidenstraat in Stiphout. Daarna
verplaatst deze naar het basketbalveld

aan de Straakvensebosdijk. Kijk voor
de actuele standplaats van beide
panna’s op het Instagramaccount van
Jeugdvriendelijke Stad.
Uitkomst jeugdagenda
Tijdens brainstormsessies over het thema
veiligheid hebben ruim 75 jongeren
aangegeven dat er meer plekken speciaal
voor de jeugd moeten komen. Ook
uit gesprekken met leerlingen van de
leerlingenraad van de Korenaer is gebleken
dat de wens voor een extra mobiele
pannakooi groot is. Daarom wordt de tweede
mobiele pannakooi als eerste geplaatst op
het schoolplein van de Korenaer.

Over Jeugdvriendelijke Stad
Wethouder
Dortmans
(Jeugd,
Onderwijs en Gezondheid): “Helmond is
een Jeugdvriendelijke Stad. We zetten
ons in voor een stad waar jongeren
zorgeloos kunnen opgroeien. Waar het
aanbod van uitgaan, activiteiten en
wonen aantrekkelijk is voor alle jeugd.
Dit doen we niet alleen. Maar juist met
jeugd, organisaties en ondernemers uit
de stad. We voeren continu het gesprek
met jongeren om van hen te horen wat
zij nodig hebben. Uit die gesprekken is
onder anderen gebleken dat er behoefte
is aan een extra pannakooi. Juist in
deze tijd is buiten spelen en bewegen
van groot belang. De wens van onze
jongeren voor een extra pannakooi past
dan ook precies bij wat nu nodig is.”
Naast het thema veiligheid is ook
het thema discriminatie en pesten
behandeld. Tijdens inspirerende sessies
hebben kinderen en jongeren aan
organisaties uit de stad verteld hoe zij
het verschil kunnen maken binnen hun
organisaties. In april start de uitwerking
van het thema armoede. Daarna worden
de thema’s duurzaamheid, milieu en
gezondheid opgepakt.
Kijk voor een volledig overzicht van
het project op www.helmond.nl/
jeugdvriendelijkestad.

Sander Vereijken nog twee
seizoenen bij Helmond Sport
HELMOND Helmond Sport heeft overeenstemming bereikt met Sander
Vereijken over een contractverlenging voor twee seizoenen met een
optie voor nog één seizoen. De geboren Helmonder is momenteel bezig
aan zijn tweede seizoen bij Helmond Sport, waarin hij tot dusverre tot
drie goals en drie assists kwam.
Vorig seizoen stond Vereijken veelal als vleugelspits opgesteld, maar is dit
seizoen een vaste waarde op het middenveld waar hij ook het verdedigende
werk bepaald niet schuwt. Vereijken begon met voetballen bij het inmiddels
verdwenen PVV, via Mierlo-Hout en Gemert maakte hij pas op 22-jarige
leeftijd de overstap naar het betaald voetbal.
Sander Vereijken | F Helmond Sport
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Helmond Sport moet blijven
HELMOND: Het kan niemand zijn ontgaan, sinds afgelopen zomer is de stad én
regio Helmond opgesierd door een honderdtal spandoeken met de tekst “Helmond Sport moet
blijven”. Dit prachtige initiatief is ontstaan in de tijd dat er nog onzekerheid was over de komst
van het nieuwe stadion.
Overtuigd van onze toekomst op de
reeds in aanbouw zijnde Sport- en
beleefcampus De Braak is Helmond
Sport van mening dat nu het moment
is aangebroken om deze spandoeken
te vervangen. Met de slogan “Samen
naar de Campus” wil Helmond Sport

uitdrukking geven aan de nieuwe
richting. Karim Loukili en Boyd Reith
waren vanmiddag bij sommige van onze
zakelijke relaties ter plekke aanwezig bij
deze vervanging.
Ook supporters kunnen dit nieuwe

spandoek aanschaffen. Er zijn twee
maten beschikbaar: 500 bij 100
centimeter en 300 bij 60. Kosten
(incl. BTW) bedragen €60,50 voor
het grote spandoek, €30,25 voor de
kleinere uitvoering. Bestellen kan via het
mailadres info@helmondsport.nl.
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Sluiting gemeente op Goede
Vrijdag en Tweede Paasdag
HELMOND Goede Vrijdag (2 april) en Tweede Paasdag
(maandag 5 april) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven
van een melding kunt u terecht op www.helmond.nl.
Avondopenstelling Stadswinkel
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 6 april. Die
dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op
afspraak. Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.
Gewijzigde ophaaldagen afval
Op Goede Vrijdag (2 april) wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op
Tweede Paasdag (5 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw
postcode en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin
staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app
downloaden voor op uw smartphone of tablet.
Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond
• Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden
van 13.00 tot 17.00 uur
• Eerste en Tweede Paasdag: gesloten
Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak.
Ga hiervoor naar www.helmond.nl/afspraak.

F | Helmond Sport www.helmondsport.nl

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17
Rood: C=0 / M=10
Goud: C=0 / M=10
Zwart: C=0 / M=0

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie
partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD

SCHERPE
PRIJZEN!
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Een deurwaarder doet
meer dan ontruimen
Jeroen Schaeken is al 14 jaar
deurwaarder. Met zijn kantoor
Zuyd Groep verhuisde hij onlangs naar de Paterslaan 34
in Helmond. Jeroen en zijn
medewerkers krijgen in hun
werk te maken met mensen
die schulden hebben en die
niet kunnen terugbetalen. En
of je nu arm of rijk bent, als je
je financiële huishouding niet
op orde hebt, kan iedereen in
de schulden terechtkomen.
Hij is ook lid van het armoedeplatform Helmond. Hij
wil actief meedenken over
hoe het armoedebeleid kan
verbeteren.
Hoe ziet je werk eruit?
Een deurwaarder komt openstaande
schulden innen: huurachterstand bij de
woningbouwvereniging, niet betaalde
rekeningen van de energiemaatschappij
of
zorgverzekering,
openstaande
verkeerboetes van het CJIB, DUO, CAK.
“Mensen denken bij een deurwaarder
vaak aan een man die, al of niet begeleid
door een aantal agenten, aanbelt om een
openstaande schuld te vereffenen door de
hele huisraad mee te nemen of mensen
uit de woning te zetten. Dat gebeurt
natuurlijk wel, maar pas in een laatste
fase.” Voordat het tot een beslaglegging
komt, zijn er al talloze andere pogingen
gedaan om de schuld te innen.
“We sturen brieven, gaan langs,
dagvaarden, brengen het voor de
rechter en pas als dat allemaal niets
oplevert, grijpen we naar het zware
middel om in beslag te nemen.” Maar
zover komt het dus vaak niet. “Wat
je ziet is dat de maatschappij voor
veel mensen behoorlijk complex is
geworden. Vaak kunnen ze de brieven,
die ze van officiële instanties krijgen,
niet goed lezen. Ons kantoor werkt
daarom bijvoorbeeld met brieven die
in zeer eenvoudig Nederlands zijn
opgesteld. Ook kan de inhoud van onze
website worden voorgelezen, handig
als je een taalachterstand hebt. Want
anders verdwijnen boetes, aanslagen
en aanmaningen ongeopend in een la of
in de vuilnisbak.”
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Digitalisering en dataﬁcering MKB:
ondernemers in de regio aan zet
met regionale subsidieregeling
REGIO MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april
2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering
MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen
om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen
in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat
dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer.
Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd
is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot
is als de aangevraagde subsidie.
De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich op het midden- en
kleinbedrijf, en dan met name de bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen
hebben gezet in die richting en behoefte hebben aan concrete informatie
over wat digitalisering en dataficering voor hun bedrijf kan betekenen en
welke stappen hiervoor genomen moeten worden. Een eerste scan door een
gespecialiseerd bureau kan veel inzichten opleveren waar de ondernemer snel
mee verder kan.
Aanvragen en meer informatie
De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben een
bedrag van in totaal € 300.000 beschikbaar gesteld voor de Adviesregeling
Digitalisering MKB 2021. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen
vanaf 1 april 2021 op de website van de Metropoolregio Eindhoven: www.
metropoolregioeindhoven.nl/subsidies. Op de site staat de regeling met een
toelichting en een aanvraagformulier, dat eenvoudig door de ondernemer zelf
ingevuld kan worden.
Regionale Corona Herstelaanpak
De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 is in het leven geroepen door de 21
gemeenten van de MRE vanuit de Regionale Corona Herstelaanpak, waar het
Algemeen Bestuur in september 2020 groen licht voor gaf. In februari 2021
heeft het Dagelijks Bestuur van de MRE ingestemd met de laagdrempelige
Adviesregeling voor het MKB.

F | Zuyd Groep

Boeman en hefboom
Belangrijk om mensen uit de schulden te
halen is de vroegsignalering. “Wanneer
je ziet dat iemand een huurachterstand
heeft van twee maanden bijvoorbeeld,
is dat een signaal dat er iets aan de
hand is. Dan moet je erop af. Als
deurwaarder ben je dan misschien
een boeman. Maar je schudt zo
iemand wel wakker: hé, er moet iets
veranderen. Ik zie mezelf ook vaak als
een hefboom die zo’n verandering in
gang kan zetten.” In Helmond wordt de
vroegsignalering vanuit de gemeente
en woningbouwverenigingen opgepakt.
“Daarmee kun je voorkomen dat mensen
diep in de schulden raken. Ons kantoor
heeft ook een bewindvoerderstak,
budgetcoaching en een mediator om
vroeg in het traject tot een oplossing
te komen. Want vaak is er sprake van
schaamte. Mensen praten niet over
geld, niet over schulden. Voor familie en
vrienden, maar soms ook binnen een
relatie, worden schulden verzwegen.

Zo kom je van de regen in de drup.” In
zijn beroep werkt hij onder andere vaak
voor woningbouwverenigingen. “Zij
richten zich de laatste jaren meer op
sociale woningbouw. Vaak levert dat
ook weer problemen op. Er is sprake
van een groeiend aantal verwarde
mensen. Huurachterstanden nemen
toe. Als deurwaarder komen we achter
de voordeur bij mensen en letten we
bijvoorbeeld ook op de fysieke en
psychische gezondheid van mensen.
Hoe eerder we de problemen zien, des
te beter kan er geholpen worden.

Aanleiding voor deze regeling waren de verontrustende signalen dat veel
ondernemers in de eerste lockdown geen reparatie-, onderhoud- en
beheerwerkzaamheden aan machines en instrumenten konden uitvoeren,
omdat veel bedrijfsprocessen nog op locatie plaatsvinden. Ook was een groot
deel van het MKB, waaronder de detailhandel, niet voorbereid op (volledig)
digitaal klantencontact en digitale verkoop.
De lockdown heeft de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen op verschillende
punten blootgelegd. Dit pakt de regio aan als kans om ondernemers met
de Adviesregeling te ondersteunen om hier werk van te maken, zodat niet
alleen in een lockdownsituatie bedrijven kunnen doorwerken, maar ook in
de toekomst dankzij gedigitaliseerde processen een sterkere marktpositie
kunnen verwerven, meer en andere klanten kunnen binnenhalen, nieuwe
ontwikkelingen kunnen inzetten en nieuwe vormen van samenwerking met
andere bedrijven kunnen aangaan.

Armoedeplatform Helmond
wil partners die zich
bezighouden met het
armoedebeleid met elkaar
verbinden. De komende
weken stelt het platform vier
van zijn leden voor. Deze
week: de deurwaarder. Meer
info: www.armoedeplatformhelmond.nl.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Broodfonds: solidariteit
in een nieuw jasje
Het Broodfonds is een succes door
heel Nederland. In zo'n collectief
spreken zelfstandigen af om elkaar te
steunen bij arbeidsongeschiktheid.
Het is een sociaal vangnet
voor en door ondernemers. De
Broodfondsen bestaan nu vijftien
jaar. Met landelijk al 613 groepen
waar meer dan 27.600 ondernemers
aan meedoen. Voor ondernemers
uit omgeving Eindhoven is er een
online informatieavond op 19 april
aanstaande.
Veel
ondernemers
hebben
geen financieel vangnet als zij
arbeidsongeschikt worden. Als oplossing
ontwikkelde een groep ondernemers het
Broodfonds. In een Broodfonds kennen
en vertrouwen de deelnemers elkaar.
Iedereen die meedoet stort maandelijks
een bedrag op een eigen rekening, wordt
iemand arbeidsongeschikt dan ontvangt
diegene van iedereen een bedrag om
van te leven.
Hoe het werkt
Het Broodfonds is er voor alle soorten

Voorkeursstemmen geteld, Paul Smeulders
nu echt weg uit Tweede Kamer
HELMOND
Oud-Helmonder
Paul Smeulders moet vertrekken
uit de Tweede Kamer. Door
de verkiezingsnederlaag van
GroenLinks afgelopen weken is
er voor de Helmonder geen plek
meer in Den Haag. Smeulders
stond op plaats acht op de kieslijst
en GroenLinks behaalde acht
zetels, maar voorkeursstemmen
gooien nu roet in het eten.

ondernemers, zowel zzp'ers als
zelfstandigen met een BV of VOF. De
maximaal vijftig deelnemers leggen geld
in op individuele rekeningen. Zodra een
van hen arbeidsongeschikt raakt, krijgt
die van de anderen tijdelijk financiële
steun.
Broodfonds informatieavond
omgeving Eindhoven
De avond is voor mensen die een groep
zoeken om bij aan te sluiten of zelf
een Broodfonds willen starten. U krijgt
uitleg en antwoord op vragen. Een kort
filmpje met uitleg staat op de site www.
broodfonds.nl
Vanwege de verlengde corona-lockdown
wordt deze avond online gehouden.
tijdstip: maandag 19 april 2021 (vanaf
19.00 uur digitale inloop) start 19.30 uur
entree: aanmelden vooraf via de
website.
Het laatste Broodfondsnieuws staat op
www.broodfonds.nl, twitter.com/
broodfonds en www.facebook.
com/broodfonds.
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Smeulders is met voorkeursstemmen
ingehaald door de nummers negen
en tien, Kauthar Bouchallikht en Lisa
Westerveld. ‘Kauthar en Lisa hebben
een grote achterban. Dus toen vorige

week duidelijk werd dat we acht
zetels zouden houden, wist ik al hoe
laat het was. Zo gaat het gewoon, dit
is democratie.’ Vier jaar geleden, bij
de Kamerverkiezingen in 2017, viel
Smeulders ook al net buiten de boot.
Ook toen ging Lisa Westerveld hem met
voorkeursstemmen voorbij. Uiteindelijk
kwam de Helmonder in 2018 in de
Kamer, toen een ander GroenLinksKamerlid stopte. Smeulders heeft nog
een sprankje hoop dat hij alsnog in de
Kamer kan komen. “Als GroenLinks in
de coalitie terechtkomt en ministers zou
leveren, komt er wellicht een plaats vrij.
Als dat niet gebeurt, moet ik gewoon een
andere baan zoeken”, zegt Smeulders.

F | GroenLinks

N279 gaat tot juli 20 keer dicht
HELMOND Tot
28 juni voert
aannemer Vermeulen in opdracht
van
provincie
Noord-Brabant
onderhoudswerkzaamheden uit op
de N279. Dat betreft het deel dat
tussen Asten (A67) en Veghel (A50)
ligt, waartoe dus ook de Helmondse
Wolfsputter Baan behoort.
Het gaat onder meer om het vervangen
van asfalt-deklagen, het repareren

van voegovergangen en repareren van
betonschades. De schades zijn volgens
de provincie dermate groot dat vervanging
hiervan noodzakelijk is om de provinciale
weg veilig berijdbaar te kunnen houden
tot de grote reconstructie van de N279.
Voor deze werkzaamheden worden delen
van de N279 op verschillende momenten
afgesloten voor doorgaand verkeer in
beide richtingen. De werkzaamheden
vinden voornamelijk in de weekenden

(6 weekendafsluitingen) en nachten (14
avond- en nachtafsluitingen) plaats om
verkeer zo min mogelijk te hinderen.
Ook is het gedeelte tussen de kruising
A67 en de rotonde Rochadeweg een
week lang afgesloten voor al het verkeer.
Tijdens de afsluitingen wordt er een
omleiding ingesteld. Met tekstborden en
tekstwagens worden de verschillende
afsluitingen vroegtijdig langs de weg
aangekondigd.

EROP UIT MET DE CAMPER OF
CARAVAN DIT VOORJAAR?
MAAK NU GEBRUIK VAN ONZE
SPECIALE WASBOX!
Argos Bakel veel meer dan gewoon een tankstation!
Onze producten en services: tankstation, hondenwasserette,
pak ‘n bak, carwash, cadeauwinkel en wasmachineservice.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws!
Check dan onze Facebookpagina! facebook.com/ArgosBakel
U vindt ons op Benthem 3 5761 PN Bakel

OPEN AV
AVOND
V
12 APRIL 2021
16.00 – 20.00 | GOORSEDIJK 6, MIERLO

• kleinschalig
• persoonlijk

ME
MELD
ELD
D JE AAN!
0492
2-6
-665505

https://www.bouwmensen.nl/evenementen/
openavonden-bouwmensen-mierlo/
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Vrijwilliger van de Maand

Mees: “Vrijwilligers maken de vereniging”
Hoe ben je als vrijwilliger in
onze vereniging gerold?
“Ik had net diploma B gehaald toen ik bij
de vereniging kwam. Ik was een jaar of 7,
denk ik. Mijn broers zwommen toen al bij
De Reddingsklos. Op de één of andere
manier ben ik hier blijven hangen. Ik
heb meer diploma’s gehaald, leerde een
leuke groep mensen kennen en hield er
zelfs een fijne vriendengroep aan over. Ik
snorkelde graag en toen ik 18 jaar was,
ging er een snorkelinstructeur weg. Ik
werd gevraagd of het me leuk leek om
hierin mee les te geven. Ik kon niet echt
meer diploma’s halen en het leek me wel
wat. Zo ging het min of meer vanzelf.”
Wat zijn jouw taken binnen
onze reddingsbrigade?
“Voorheen gaf ik elke zaterdagmiddag
drie snorkellessen. Een halfjaar geleden
ben ik in Utrecht gaan wonen, dus ik ben
er niet meer elke week. Maar het lijkt me
leuk om op een later moment weer wat
meer te betekenen. Ook heb ik een tijd in
de activiteitencommissie gezeten, waar
ik meehielp om de sinterklaasviering,
het kamp en andere activiteiten te
organiseren. En natuurlijk ben ik er
elk jaar met het Drakenbootfestival in
Helmond! Ik houd niet zo van stilstaan
en constant opletten, dus ik doe niet

mee met de bewaking zelf, maar ik
verzorg het eten. De eerste jaren was dit
geregeld vanuit de organisatie zelf, maar
dat liep stroef, er was niet voldoende of
we hadden te kort pauze om op ons eten
te wachten. Op een gegeven moment
zei ik: ‘Volgend jaar doe ik het zelf wel!’
Wie A zegt, moet ook B zeggen, dus
het jaar erop verzorgde ik uitgebreide
maaltijden voor al onze bewakers. Het
beviel zo goed dat ik voortaan elk jaar
voor kok mag spelen. En het is echt heel
leuk om te doen!”

Wat haal je zelf uit
het vrijwilligerswerk?
“Ik heb bij de reddingsbrigade enorm
veel geleerd over de omgang met
kinderen. Door de jaren heen leer je wat
wel en niet werkt en daar heb ik in mijn
werk veel profijt van. Ik werk namelijk op
de röntgenafdeling van het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht. Ik heb bij
mijn huidige werk wel baat bij al die
ervaringen die ik bij De Reddingsklos
heb opgedaan, zeker in de omgang met
mijn patiëntjes.”

Wat vind je het leukste
aan het vrijwilligerswerk?
“Dat ik er een grote groep leuke
vrienden aan over heb gehouden. Het
is meer dan alleen vrijwilligerswerk bij
een vereniging. Je leert er een hoop
verschillende mensen kennen. Niet
alleen de andere vrijwilligers, maar ook
de ouders die je op het zwembad ziet
met wie je een praatje maakt.

Wat vind je van onze vereniging
en haar vrijwilligers?
“Ik denk dat wij echt een heel
laagdrempelige vereniging hebben: je
ziet vanuit veel verschillende groepen
mensen wel leden terug. Daarnaast is het
niet duur om bij ons te zwemmen. Maar
de vrijwilligers maken echt de vereniging.
Je kan nog zo’n gestroomlijnde, perfecte
club hebben, maar als iedereen met een
zuur gezicht langs het bad staat, heb je
er weinig aan.”

En natuurlijk de kinderen die altijd
weer heel enthousiast zijn als ik op
het zwembad kom. Het contact met
iedereen vind ik heel waardevol. Ik
heb altijd heel veel plezier als ik op het
zwembad ben en iedereen weer zie. Dat
waardeer ik enorm.”

Wat zou je zeggen tegen de mensen
die twijfelen om een handje
te helpen?
“Als je erover twijfelt, kijk gewoon eens
een dagje mee! De meeste verenigingen
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staan te springen om nieuwe vrijwilligers.
Het maakt niet uit wat je kunt, wat je
doet of wie je bent. Bij ons wordt echt
gekeken naar je sterke punten en naar
wat je kunt betekenen. Dus als je twijfelt,
probeer die stap te zetten en neem een
kijkje. Je bent meer dan welkom!”
Over het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet 2021
In heel Nederland zetten mensen zich
met veel ambitie en gedrevenheid
in voor een ander en zorgen voor

verbinding in onze samenleving. Om
deze dromen en ambities vorm te geven,
organiseert het vrijwilligersveld, dat zich
verenigt in Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV),
in 2021 een campagnejaar waarin we
meer mensen enthousiast maken voor
het vrijwilligerswerk en een diversere
groep mensen aanspreken om zich
in te zetten voor een ander en de
samenleving. Want Mensen maken
Nederland. Meer informatie vind je op
www.mensenmakennederland.nu.

Mees van Kooten | F De Reddingsklos

5 april tot en met zondag 9 mei

Expositie ‘Brabantse prijs voor de R.K. schilderkunst 2020’
is te bezoeken vanaf tweede paasdag
Galerij Bies in Aarle-Rixtel opent de deuren van de bovengenoemde tentoonstelling die sinds de
lockdown vanaf half december gesloten waren. Het verkopen van schilderijen in een galerie valt
nu onder dezelfde regels als welke gelden voor de ‘niet essentiële winkels’. Te bekijken zijn de
door een vijfkoppige jury geselecteerde schilderijen van zo’n twintig inzenders.
Op 1 april bepalen deze kunsthistorici welk
schilderij bekroond wordt. Het winnende
werk en de kunstenaar worden op zondag
18 april bekendgemaakt. De prijs voor de
winnaar bestaat uit een speciaal ontworpen
penning en een mooi geldbedrag, beide
beschikbaar gesteld door de ‘Stichting Sint
Johannes Paulus 2’ die van deze prijs voor
de schilderkunst een periodiek terugkerend
evenement wil maken. De inzendingen
komen dit jaar vooral uit Brabant en
Limburg, maar in de komende edities is het
de bedoeling er bekendheid aan te geven
voor heel Europa. Een van de inzenders,
Marianne Driessen, is in Laarbeek bekend
van haar winkel ‘Fairyland’ in de Dorpsstraat
waar ze kunstzinnige cursussen geeft in
haar atelier MatriXart. Van haar is het hier
afgebeelde werk waarop Aarle-Rixtelse
mensen diverse herkenningspunten zullen
aantreffen. Zoals onder andere het beeldje
van O.L Vrouw in ’t zand, dat in de Mariakapel
recht tegenover de galerie te zien is. Nog
een lokaal geïnspireerd werk haar hand is
‘Helmonds Inferno’, een werk geïnspireerd
door de door Hieronymus Bosch
geschilderde stadsbrand van Den Bosch.
Maar door dit werk goed te aanschouwen,

ontwaart men zaken, zoals het brandende
Speelhuis, die onmiskenbaar te associëren
zijn met Helmond. Voor het bezoeken van
de tentoonstelling dient men minimaal 1
dag van tevoren een tijdsslot te reserveren
via 06 – 36 00 19 71. Dagelijks geopend van
14:00 uur tot 17:00 uur, maar op dinsdag
gesloten. Verder gelden natuurlijk ook de
coronaregels voor binnenruimten. Adres:
Bosscheweg 15, Aarle-Rixtel.
Maria zetel der wijsheid, Aarle-Rixtel 122 x
97 cm, Marianne Driessen | F Galerij Bies >

LUMI
Lumi is een krachtige jonge kater van 2 jaar die gesteld is op zijn
vrijheid. Hij wordt graag geaaid, komt kopjes geven en strijkt langs
je benen. Ook kan hij in alle rust een tijdje op schoot liggen. Hij ligt
graag hoog op z’n uitkijktoren. Hij speelt fanatiek met een hengeltje
als er wat leuks aan hangt, hij laat dan ook niet gauw los. Soms
raakt hij overprikkeld en dan kan hij een keer je been grijpen. Het
is voor hem ook lastig om in een kooi te zitten, terwijl hij voorheen
zijn doen en laten helemaal zelf kon bepalen. Het is een vriendelijke
vrijbuiter die je niet te veel aan banden moet leggen. We zoeken
voor Lumi een adres waar hij voldoende naar buiten kan, eventueel
met kattenluikje, en met voldoende kattenervaring om hem te
kunnen ‘lezen’. Het is op zich een leuke, grappige, eigengereide
jonge knaap met een onhebbelijkheidje dat misschien rap verdwijnt
als hij niet meer opgesloten zit. Zijn kooi frustreert hem...

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Helmonds Inferno 40x60 cm, Marianne Driessen | F Galerij Bies

www.dierenambulancehelmond.nl
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Clubkadercoaching versterkt Helmondse Sportclubs
HELMOND Hoe zorg je ervoor dat je iedere sporter actief en betrokken krijgt? Hoe begeleid je de
coaches en trainers in hun ontwikkeling? Hoe enthousiasmeer je kinderen uit een team en welke
rol speelt de houding van de trainer hierin? “Door de inzet van clubkadercoaching geven we bij
zeven sportclubs in Helmond invulling aan deze vragen”, vertelt René Taal, buurtsportcoach
en coördinator Sportaanbieders bij Jibb+. Ook landelijk wordt vanuit NOC*NSF ingezet op de
ontwikkeling van het kader door clubkadercoaching.
Plezier en ontwikkeling
“In mijn dagelijkse werk heb ik veel
contact met verschillende sportclubs
en aanbieders in Helmond. Uit
evaluatiegesprekken is naar voren

gekomen dat er meer behoefte is aan een
goed geschoold kader. Een trainer die
niet alleen inhoudelijk en technisch een
goede training kan opzetten, maar ook
aandacht heeft voor de invulling van het

pedagogische vlak richting zijn spelers.”
Door de pilot ‘clubkadercoaching’
worden verenigingen geholpen met
het opzetten, uitvoeren en het borgen
van de trainersbegeleiding. “Plezier

F | Jibb+

Vlinderlavendel
Of Lavandula stoechas heeft
vlinderachtige bloemen en
geurend blad. In 14cm-pot.
3.95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 6 april 2021 en zolang de voorraad strekt.

2.

49

Lavendel
Heeft een blauwe bloei in
de zomer, is geurend en
winterhard. In 14cm-pot.
2.49

1.49

en ontwikkeling zijn de belangrijkste
factoren om te gaan sporten en
om te blijven sporten. Ook is het in
dit traject belangrijk dat ook na het
vertrek van een clubkadercoach de rol
wordt overgenomen door trainers en
begeleiders binnen de club zelf.”
Vitale sportvereniging
Met clubkadercoaching school je de
trainers op een ander vlak: hoe ga je
bijvoorbeeld om met verschillen in
een team, maar ook het pedagogisch
handelen komt aan bod. In een positief
sportklimaat is het winnen niet een doel
op zich, maar het resultaat van een goed
ontwikkelklimaat. Op de vraag of veel
verengingen in Helmond het dan niet
goed doen, antwoord Taal: “Nee, daar
gaat het niet om. Met dit traject willen
we investeren in trainers en spelers
voor de lange termijn. Een goede trainer
zet het plezier van de spelers voorop
en dan volgt het beter leren sporten
vanzelf. En plezier straal je uit naar
buiten, dus dat is ook weer positief voor

de club. Samen willen we werken naar
vitale verenigingen met een positieve
sportcultuur in Helmond. Daarom heeft
clubkadercoaching ook zo’n prominente
rol gekregen in het Lokaal Sportakkoord.”
Start van de pilot
In de komende maanden vindt de pilot
‘clubkadercoaching’ bij zeven sportclubs
in Helmond plaats. “In totaal gaan we
90 vrijwilligers begeleiden tijdens de
trainingen. In samenwerking met SBSport hebben we deze pilot ontwikkeld,
die aansluit op de wensen en behoeften
per vereniging. We leveren dus ook
echt maatwerk.” Daarnaast volgen
momenteel zes medewerkers van Jibb+
de training Clubkadercoach. Taal: “Ook
voor ons is het belangrijk om deze
kennis en kunde mee te nemen en over
te dragen aan de verenigingen en haar
vrijwilligers.” De zeven deelnemende
verenigingen zijn SV Rood-Wit ’62,
SV Stiphout Vooruit, MULO Honk- en
Softbal, KV OEC, SV Swift Helmond,
SV Brandevoort en VV Bruheze. “De
pilot is bedoeld om te onderzoeken of
en op welke manier clubkadercoaching
het meest effectief is. Als we na de
pilot tevreden zijn, dan kijken we hoe
we het in Helmond kunnen borgen.
Als we over een jaar concluderen
dat clubkadercoach een begrip is in
Helmond, zou dat helemaal top zijn!”

1e en 2e
Paasdag
open!
Mandarijnboompje
Hoogte 70cm, in
21cm-pot. 34.99

Agapanthus
Of Afrikaanse lelie is een
kuipplant met blauwe
bloemen. In 17cm-pot.
12.99

Olijfboompje
In 21cm-pot.
24.99

9.99

18.99

Helmond Akkerweg 70 Elke zondag open

24.99
Plan je bezoek op:
www.coppelmans.nl/afspraak
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Buitengewoon wonen in
Helmond Brandevoort
BRANDEVOORT Samen met goede buren wonen in een duurzaam energieneutraal woongebouw met uitzicht op het park in de nieuwe slimme wijk in Brandevoort? Samen met buren
delen van gemeenschappelijke voorzieningen, praktische zaken als gereedschap, kennis en lief
en leed? Met respect voor ieders privacy af en toe samen iets doen en elkaar als goede buren
helpen als dat nodig is. Dat is het project ‘Buitengewoon’.

Meer dan alleen wonen
Onderzoek wijst uit dat mensen langer
gezond blijven, gelukkiger zijn en
ouder worden in een omgeving waar
zij mensen kennen en gekend zijn. Wij
zoeken 45+’ers die samen met ons
een woonomgeving willen creëren
waar met respect voor ieders privacy
het gemakkelijk is om contact te
hebben met buren en waar burenhulp
vanzelfsprekend is. Wij ontwikkelen
en bouwen samen in eigen beheer
levensloopbestendige appartementen
in twee lagen, met privé buitenruimte.
We willen daarnaast een aantal ruimtes
voor gemeenschappelijk gebruik, zoals
een collectieve fietsenstalling met
oplaadpunten, een ontmoetingsruimte
en klusruimte.
We hebben een hele lange
aanloopperiode gehad, maar nu is

het moment aangebroken waarop
ontwikkeling daadwerkelijk kan starten.
We hopen in 2021 het hele plan verder
te ontwikkelen en begin 2022 te gaan
bouwen. We bouwen samen in Collectief
Particulier Opdrachtgeversschap. Dit
betekent dat we zelf opdrachtgever
en ontwikkelaar zijn waardoor we veel
invloed hebben op gebouw, woningen
en woonconcept.
Brainport Smart District
Aan de noordkant van de wijk
Brandevoort in Helmond, tussen de
spoorlijn en de A270, ontwikkelt de
gemeente Helmond samen met de
Stichting Brainport Smart District
een bijzondere wijk. Met circulair
gebouwde woningen, energie-positieve
en waterzuinige woningen in een
groene omgeving, krijgt de wijk een
bijzonder karakter met veel groen, met

ontmoetingsplekken en rust. Auto’s
zullen in de eindfase aan de randen van
de wijk een plek krijgen, op loopafstand
van de woningen. In de hele wijk is heel
veel aandacht voor duurzaamheid en
‘slimme’ oplossingen. Wij wonen straks
dichtbij de voorzieningen in Brandevoort
en op loopafstand van het station.
KilimanjaroWonen
Wij laten ons ondersteunen door
de professionele adviesorganisatie
KilimanjaroWonen. Zie ook voor andere
projecten: www.kilimanjarowonen.nl.
Belangstelling?
Meldt u aan voor de digitale
informatiebijeenkomst op
woensdagavond 14 april 2021, via
www.kilimanjarowonen.nl, onder
vermelding van ‘informatieavond
Buitengewoon’.
F | KilimanjaroWonen

Want elk kind verdient een jeugd, zonder zorgen

Landelijke collecte Kinderhulp van 19 t/m 24 april
Van 19 tot en met 24 april 2021 is het de landelijke collecteweek van Nationaal Fonds Kinderhulp. Na een jaar waarin collectanten de straat niet op konden, hopen we dit jaar wél langs de
deuren te kunnen gaan. Allemaal met 1 doel: een volle collectebus. Want in ons land groeien
ruim 300.000 kinderen op in armoede. En dat aantal groeit.
Kinderhulp is er voor de ruim 300.000
kinderen tot 21 jaar die in Nederland
opgroeien in armoede. Deze kinderen
maken er het beste van, maar merken
altijd en overal dat er thuis niet

genoeg geld is. Kinderhulp helpt met
iets groots, of iets kleins. Toch mee
kunnen komen met school dankzij een
laptop, een sinterklaascadeautje, een
zorgeloos dagje uit, of een goed paar

passende schoenen. Dingen die heel
vanzelfsprekend lijken, maar dat niet
zijn wanneer je opgroeit in armoede.
Hoe hoger de collecteopbrengst, hoe
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Coronasteunfonds
voor cultuursector
HELMOND Om de cultuursector in Helmond te ondersteunen, stelt de gemeente een nieuw steunfonds in. Het
fonds is bedoeld voor lokale culturele instellingen zonder
winstoogmerk, die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben gekregen met exploitatietekorten. Culturele
instellingen kunnen - onder voorwaarden - in aanmerking
komen voor een gemeentelijke bijdrage ter hoogte van
maximaal 50% van het ontstane tekort.
Cultuur is een van de sectoren
die als gevolg van de coronacrisis
het zwaarst getroffen is. Het Rijk
heeft specifiek voor deze sector
middelen beschikbaar gesteld aan
de gemeenten en Helmond zet dit
geld dan ook graag in voor deze
sector. De gemeente besloot eerder
al tot andere steunmaatregelen,
zoals het instellen van een
noodfonds voor instellingen die in
acute betalingsproblemen dreigden
te komen. Het nieuwe steunfonds
vormt een aanvulling op de eerder
genomen maatregelen.
Antoinette
Maas,
wethouder
cultuur van de gemeente Helmond,
is blij met het nieuwe fonds: “De
gevolgen van de coronacrisis voor
de cultuursector zijn immens. Van
de ene op de andere dag moesten
de deuren dicht. Geen repetities
meer, geen voorstellingen, geen
cultuur meer in de stad. Waar het
noodfonds er voor moest zorgen dat
culturele instellingen konden blijven
voortbestaan, heeft dit fonds als
doel om instellingen een instrument
te geven om de registers weer open
te trekken zodra dit van het Rijk
weer mag.” De gedachte achter
het nieuwe fonds is om culturele
instellingen in staat te stellen zich
voor te bereiden op het openen van
hun deuren, zodra hiervoor vanuit
het Rijk groen licht komt. Op deze
manier kunnen de instellingen
(blijven) beschikken over voldoende
liquide middelen om te werken aan

producties, voorstellingen, etcetera
om deze, op het moment dat dit weer
is toegestaan, aan te kunnen bieden
aan de inwoners van Helmond en de
regio.
Lokale culturele instellingen zonder
winstoogmerk maken aanspraak
op een bijdrage uit het steunfonds
als zij kunnen aantonen dat zij
vorig jaar en in de eerste helft van
dit jaar minstens 30% minder
inkomsten hebben gerealiseerd
of verwachten te realiseren als
gevolg van de coronacrisis. Zij
komen dan in aanmerking voor een
tegemoetkoming van maximaal
50% van het ontstane tekort. Eerder
ontvangen steun, zoals bijvoorbeeld
uit het noodfonds, wordt gezien als
inkomstenbron en wordt daarmee
verrekend met eventuele steun uit
dit steunfonds.
Het nieuwe steunfonds is onderdeel
van een breder steunpakket voor
de cultuursector dat tevens bestaat
uit een compensatiemaatregel
voor de instellingen behorend tot
de culturele basisinfrastructuur
van Helmond (Het Kunstkwartier,
Bibliotheek Helmond-Peel, Museum
Helmond, Het Speelhuis en De
Cacaofabriek). Daarnaast is de
gemeente gestart met een analyse
van de impact van de coronacrisis op
culturele (zelfstandige) ondernemers
met als doel om te bezien of er een
noodzaak is om ook deze groep
tegemoet te komen.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=

meer kinderen we kunnen helpen met
elkaar. De inhoud van een collectebus is
al snel goed voor:
• een mooie pakjesavond
voor 3 kinderen,
• een fijne jas,
• een zorgeloos dagje uit inclusief
openbaar vervoer,
• of een bijdrage voor een
eigen (tweedehands) fiets.
Ga voor meer informatie over
Kinderhulp en de collecte naar
www.kinderhulp.nl

Rood: C=0 / M=100 /
Goud: C=0 / M=10 / Y
Zwart: C=0 / M=0 / Y=
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Parochie Heilige Lambertus
verzorgt eucharistieviering via
You-Tube kanaal
HELMOND De RK-parochie Heilige Lambertus in Helmond verzorgt op zondag 4 april 2021 – 1e Paasdag - een
eucharistieviering die te volgen is via een live-stream op
YouTube. U kunt deze viering bijwonen door te kijken op
YouTube-kanaal: Lambertuskerk Helmond Live

NU TE ZIEN OP YOUTUBE

ZOEK NAAR ‘HELMONDNU’ VOOR HET KANAAL

WWW.HELMONDNU.NL
Film sloop Cafe/Zaal ’t Aambeeld
Gezondheidscentrum en appartementen op oude plek

HELMOND/STIPHOUT Café-zaal ’t Aambeeld in Stiphout is
gesloopt, er wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd.
Erboven komen een aantal levensloopbestendige
huurappartementen. Initiatiefnemer van het nieuwbouwplan
is de Stiphoutse ondernemer Martien Giebels.
De uitbaters, Sjan en Jan van Dijk, deden hun café-zaal in het
centrum van Stiphout vorig jaar van de hand. Ze gingen ermee

stoppen. Maar tot het eind van het jaar wilden ze nog gasten
ontvangen. Door corona mocht dat niet zo zijn.
Eerder dan gepland ging het slot definitief op de deur. Wim
Klaasen maakte een video verslag van de sloop, een ‘monument’
van Stiphout is niet meer. Wie heeft er niet carnaval gevierd, of de
Ronde Van Stiphout beleefd, heel Helmond en omstreken kwam
er over de vloer. Kijk snel op www.helmondnu.nl bij ‘videos’.

De uitzending start om 10.45 uur; de viering begint om 11.00 uur
Deze viering wordt voorgegaan door pastor Wouter Koopmans met de
assistentie van diaken Hein Dings. De muziek in deze viering wordt verzorgd
door de cantorgroep van de St. Lambertuskerk en staat onder leiding van
dirigent/organist Jan van de Laar. De vaste gezangen zijn genomen uit de
Missa brevis in Es van Heinrich Walder.
Daarnaast worden in deze liturgie Nederlandstalige gezangen uitgevoerd,
waaronder een heel nieuwe compositie: de Paashymne ‘De dag rijst rood in
het verschiet’ van Frans Bullens. Deze hymne is in opdracht van de Kerkelijke
Instelling St. Gregorius in het bisdom ’s-Hertogenbosch onlangs speciaal voor
Pasen gecomponeerd. Het werk zal in deze viering een eerste uitvoering krijgen.
Het bestuur van de parochie H. Lambertus volgt de richtlijnen van de regering
en het bisdom: in onze kerken wordt slechts een beperkt aantal mensen
toegelaten. Om de inwoners van Helmond de gelegenheid te geven op
passende wijze de eucharistie te kunnen meemaken op Eerste Paasdag acht
het bestuur deze streaming een goed en passend alternatief.
Een bijdrage aan de collecte is van harte welkom op rekeningnummer
NL72RABO 0171 0800 84 ten name van RK Parochie H Lambertus Helmond
onder vermelding van ‘collecte’.

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

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.
Eén vaste contactpersoon die
alles stap voor stap met u regelt.
Voor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.

Ook met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Donderdag 1 april Witte donderdag
17.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Pastoor Elsen. Pastoor Strijbosch. Pastoor Verhoeckx.
Pastoor van de Spijker. Pastoor Verbeek. Pastoor van de Ven. Overleden kapelaans van de
Luciakerk. Pater Frits Bollen. Pastoor der Kinderen. Pastoor van Lierop.

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag 15:00 uur Kruisweg
Zaterdag 3 april Paaswake
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Jos van Nunen; familie van Oorschot-Janssen vw
verjaardag moeder; de familie Vogels-Theunissen;
Piet en Nella Hoefnagels-Verheijen en zoon Piet; Harrie van Asten en overleden ouders,
broers en zussen. Ouders Weyts-Janssen en overleden kinderen. Jan Rooijakkers.
Zondag 4 april Eerste Paasdag 09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Toos Huijbers-Adelaars; Bert en Cyril van BoxmeerVerhagen vw verjaardag; overleden ouders Jetten en Meijs en overleden familieleden
Maandag 5 april Tweede Paasdag
Zaterdag 10 april Goddelijke Barmhartigheid
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Zondag 11 april Goddelijke Barmhartigheid
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Sjan Merkx
10.45 uur doop Evangeline Kocken. Dv Maikel Kocken en
Shirley van der Putten

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Donderdag 1 april Witte Donderdag 19.00 uur
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag Kruisverering en hulde 15.00 uur

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

Een natuurgraf is
groen, duurzaam en
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Zo laten we geen extra zorgen achter.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst
tot zonsondergang. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding met de electrocar of een
oriënterend gesprek.

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

Zaterdag 3 april Paaszaterdag 19.00 uur
Zondag 4 april 1e Paasdag 11.00 uur Harrie van Hamond, Maria van Hamond-Rutten, Jan
Ooms en Irene Ooms-Verhamme, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer
-Roelofs, Louis Maas en Riek Maas-Welten, Anneke van der Els-van Dijk, Bernard
Bergkamp, familie Langewouters, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, Ciska
Kerkhof-Sijmens, Jeroen Kager, overleden familie Van Eijk-van Etten, Frans Schepers,
Joep Corstens, Piet van de Kemenade, Arthur van den Boom, Jo Verhoeven.
Maandag 5 april 2e Paasdag 11.00 uur Adrianus en Marietje Klaasen-Verstappen, Mien
Klaasen-Knoops, Frans Klaasen.
Zondag 11 april 11.00 uur Riet Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de
Wit, Christien Coolen-van der Linden, overleden ouders De Kok-van de Berk en Ciska de
dochter, Yvonne Mutsaers-Slegers.
Uw gaven voor de collecte kunt U overmaken op rekening NL90RABO 0123801184
van de Damiaan de Veuster parochie te Helmond onder vermelding van ‘collecte’

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Jozefkerk, Tolpost 1: Zondag 9:30 en 11:00
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden
niet gebruikt zolang de anderhalve-meter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs.
E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE.
0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30) Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl.
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Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Vlierdensedijk 18
Hortsedijk
25
5705
CK Helmond
5708
HA
Helmond
0492-842954
0492-842954

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

Inge van Melis - van Hout

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!
Ma,
ge bent mun
hartsvriendin,
bijna altijd goei zin.
Ik zeg ut nie gauw,
maar wit da...
Ik kei veul van
jaw hauw!

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

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

MONDKAPJES

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

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

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk

Met eigen tekst of als voorbeeld.

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl
Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart,
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL
Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur,
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl
Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

1 shirtkleur,
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.-

per stuk

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

€ 12.-

per stuk

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

€ 11.-

per stuk

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

€ 10.-

per stuk

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

€ 9.-

per stuk
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HELMONDloopjes HELMOND
loopjes
DIVERSEN

TE HUUR

Ontruimen van woningen,
winkels, kantoren, zolders,
schuren en garages
(bezemschoon). Ook voor
kleine verhuizingen en
herstelwerkzaamheden
aan huis en tuin. Bel Twans
Woningontruiming:
06-13208306.

Helmond Overhorst.
Te huur fraaie gestoffeerde
semi bungalow. Dubbele
garage, aanvaarding 1 juni.
Hogere prijsklasse
Tel: 0492-525451

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

TE KOOP GEVRAAGD

FEESTJE?
Div. AbrahamProbeer
en
Te Koop gevraagd:
Wat
te verkopen?
‘n loopje,
verrassend succesvol!
Appartement
Sarah
opblaasfiguren
voor
jong
Uitsluitend schriftelijke opgave
d.m.v. deze
Hoofdstraat
115B bon. Complete inboedels/ antiek/
en oud € 35,- gepaste
tel. 0492-510855
meubels.
Contante
betaling in gesloten
enveloppe. Geen eiken
afkortingen.
(begane grond),
www.ikgeefeenfeestje.nl
T:
06-21839778
1 letter
of cijfer per hokje. Tussen
ieder
woord
een
hokje
vrij
laten.
Mierlo-Hout (75 m2),
Uiterlijke inlevertermijn elke
maandag
17.00 uur.
woonkamer,
2 slaapkamers,
Rolluiken, luifels,
keuken, 2 wc’s, badkamer.
Opnzoek
naar een
nvloerbedekking,
te koop lamellen, (rol)
n cursussen
kennismaking
Per 1 maart a.s. te
Doe
Het
ngordijnen,
te koop
gevraagd
naanvaarden
te huur (tijdelijk
n vakantieZelf
jaloeziën,
etc. Zeer
vloer?
nconcurrerende
diversen prijzen. Gratis
ncontract,
huisdieren
nPVC
personeel
max. 2 jaren).
nmeten
evenementen
n
auto’s
en
motoren
n
onroerend
goed
en prijsopgaaf. Willie’s
info@adcommunicatie.nl
n woningruil
n radio en tv
stoffering, Braaksestraat 10,
Helmond, T: (0492) 535901

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

Beekerheide 28
€
Beek en Donk

6,50
€
6,50
www.vloerenland.com
€ 6,50
CURSUS € 8,00
€ 9,50
Cursus schilderen met acrylverf
€ 11,00
op donderdagavond.
€ 12,50
Zie www.atelier-overhorst.nl
Tel: 0492525451€ 14,00
€ 15,50

n te koop
n te koop gevraagd
n diversen
n evenementen

n cursussen
n te huur
n huisdieren
n auto’s en motoren
n woningruil

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00

weekkrant de loop

€ 12,50
€ 14,00

Weekkrant De Loop HELMOND

€ 15,50

Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo,
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 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

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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

n kennismaking
n vakantie
n personeel
n onroerend goed
n radio en tv

Inleveradres:

HELMOND

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

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.

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen:
graag z.s.m. melden via
bezorging@deloop.eu of
telefonisch tijdens kantooruren
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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.

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten

BUSINESS

OWNER

zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).

BEZORGERS GEVRAAGD
BEZORGING@DELOOP.EU
06-18938912
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Als u een afspraak maakt,
dan nemen wij alle tijd voor u.

DE
BESTE
SERVICE

DE
RUIMSTE
KEUZE

VEEL
OP
VOORRAAD

Maak nu een persoonlijke afspraak.

BEL 0492-590933

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OF F IC IË L E

D E AL E R

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 12 DL

Wacht niet te lang met
het kopen van een fiets,
door extreem grote
vraag naar fietsen
lopen levertijden op.

