Bestuursleden
nemen afscheid
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“Tot aan Den Haag toe hardgemaakt voor het
voortbestaan van Volksbelang.” Twee scheidende

Heistraat 54
Herenkapper
Mourad van Lixus is thuis in alle soorten
baardmodellen, haarstructuren en kapsels.
“Hier voel ik me thuis!”
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bestuursleden blikken terug.

Voorwoord
Het gaat goed in Nederland. De crisis ligt achter ons,
bevestigde koning Willem-Alexander in zijn troonrede en
veel mensen gaan eindelijk weer in koopkracht vooruit.
Het zijn positieve geluiden die we graag horen. Ook
bij Volksbelang zijn we optimistisch over de toekomst.
Betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen blijven
daarin een belangrijke rol spelen. We zijn er dan ook trots
op dat we de afgelopen maanden twee mooie projecten
hebben afgerond. In de Leonardusbuurt (3e fase) en aan
Zuidende is groot onderhoud uitgevoerd aan meer dan
100 woningen, waardoor de huurders betaalbaar kunnen
blijven wonen in een woning die weer in prima staat
verkeert.
Mensen die een woning zoeken bedienen we voortaan
via Wooniezie. Dat is een moderne website met het
woningaanbod van een groot aantal woningcorporaties in
de regio Eindhoven/Helmond. Om woningzoekenden te
helpen bij deze nieuwe manier van woning zoeken, hebben
we op ons kantoor een speciale ruimte ingericht met een
computer en een internetverbinding. Onze medewerkers
van Klantencontacten zijn zeer behulpzaam en de
reacties van woningzoekenden zijn positief. Het is een
mooi voorbeeld van de manier waarop we verbindingen
leggen en versterken. Andere mooie voorbeelden zijn onze
deelname in de regionale urgentieregeling, de regionale
klachtencommissie en in het bijzonder onze samenwerking
met Woonbedrijf die met ons verschillende ‘lege plekken’
in Helmond invult met nieuwbouwwoningen. In deze editie
van De Volksmond leggen we graag ook de verbinding met
u, met positieve verhalen over de laatste ontwikkelingen. Ik
wens u veel leesplezier.
Leon van Stiphout
Directeur
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Informatie

Feestdagentips voor de
kleine beurs
Cadeautjes kopen, een kerstboom versieren, een lekkere maaltijd op tafel zetten: het klinkt allemaal heel
feestelijk, maar voor wie niet veel te besteden heeft is het soms lastig om iets moois te maken van de
decembermaand. Gelukkig hoeft een gezellige kersttijd geen handenvol geld te kosten. We geven u graag
een paar tips.

U vindt veel leuke tweedehands cadeaus bij bijvoorbeeld de

mooie stukjes voor op tafel, of hang uw versiering in de

kringloopwinkel of de Ruilwinkel in Helmond, maar ook op

boom. Koop decoratie voor volgend jaar na de feestdagen.

Marktplaats.nl en in Facebookgroepen waar mensen spullen

Kerstversiering gaat meestal meteen na de feestdagen in

te koop aanbieden of zelfs gratis weggeven. Geeft u liever

de uitverkoop.

nieuwe cadeaus, vergelijk dan de prijzen via online webshops

Zelf kerstkaarten maken is leuk om samen met de kinderen

en koop cadeaus met een kortingscode. Op Acties.nl vindt u

te doen. Zo bespaart u geld én krijgt de ontvanger een

kortingscodes van veel verschillende winkels.

unieke kerstkaart. Bewaar ook inpakpapier en al dat moois
wat daarop zit om van uw cadeaus een feestje te maken.

Op Bijstandsgerechten.nl vindt u tal van recepten voor

Met vuurwerk ziet u letterlijk uw geld snel in rook opgaan.

lekker en goedkoop eten. Voor iets meer dan € 2,00 zet u

Stel al vooraf een richtbedrag vast of geniet gewoon mee

al een heerlijk gerecht voor een gezin met twee kinderen

van het vuurwerk van de buren.

op tafel! Of spreek af dat iedereen wat te eten meeneemt.

Kijk ook eens op Stichtinglief.nl, deze stichting komt op

Kerstbomen kunnen enorm in prijs verschillen. Op de

voor minima’s in Helmond.

lange termijn bent u goedkoper uit met een kunstboom.
Zoek eens op internet of let op aanbiedingen. In het bos

Wij wensen u veel plezier bij de voorbereidingen van een

vindt u dennenappels, besjes, takken en groen. Maak

sfeervolle en betaalbare decembermaand!
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Mooie nieuwe kozijnen op
Zuidende
Het is fijn wonen op Zuidende in Helmond. Dat vindt ook Joni van der Heijden, die er sinds anderhalf jaar
woont. “Lekker dicht bij het centrum en het station”, zegt ze. Dat ze tijdens de kermis in haar woonkamer
kon meegenieten van de toeters en bellen, was een van de weinige minpuntjes. En de blauwe kleur van de
kozijnen, die vond Joni ook niet heel mooi. Inmiddels zijn die minpuntjes verleden tijd: alle kozijnen in het
complex zijn vervangen. Dat ziet er niet alleen mooier uit, het zorgt ook voor betere isolatie én voor minder
geluidsoverlast van buiten.

Voor de zomer startten de werkzaamheden aan de 69

Geslaagd project

woningen van Volksbelang op Zuidende. De gevels werden

Half november waren alle woningen klaar. De gevels

gereinigd en gerepareerd waar dat nodig was, rookmelders

zien er weer strak en eigentijds uit, de kozijnen zijn nu

werden vervangen, huurders kregen nieuwe sloten en als

mooi wit, voorzien van dik dubbel glas en een uitgekiend

klap op de vuurpijl dus nieuwe kozijnen. “Ik vond het al

ventilatierooster. “Ik merkte meteen dat mijn appartement

meteen heel gaaf toen ik hoorde dat we nieuwe kozijnen

beter geïsoleerd is. De verwarming hoeft gewoon minder

zouden krijgen. We hadden eerst enkel glas aan de

hard te werken. En ik hoor nu veel minder verkeer dan

achterkant en aan de voorkant wel dubbel glas, maar niet

eerst.” Een geslaagd project dus, dat vinden ook de andere

zo dik als nu.”

bewoners.

Alles netjes in anderhalve dag
Begin oktober was de woning van Joni aan de beurt. “De
eerste dag vervingen ze de kozijnen aan de achterkant.
Diezelfde avond was dat al klaar. De volgende ochtend
waren mijn ramen aan de straatkant aan de beurt en
’s middags was mijn hele woning weer helemaal netjes.”
Joni is erg te spreken over Cuypers, het bedrijf dat de
werkzaamheden uitvoerde. “De mannen werkten super
netjes. Ze waren heel vriendelijk en ze hielpen ook
de oudere mensen op de begane grond als het voor
hen lastig was om hun spullen opzij te zetten voor de
werkzaamheden.”

“Ik merkte meteen dat mijn
appartement beter geïsoleerd is.”
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Groot onderhoud
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Nieuwe website

Trots op onze nieuwe website
Heeft u onze nieuwe website al gezien? We hebben er

woningen aan. U ziet dus het woningaanbod uit de hele

met veel mensen met plezier aan gewerkt om u op een

regio. U kunt zelf uw inschrijving beheren, altijd en overal

eigentijdse manier zo goed mogelijk te informeren. We

inloggen in uw eigen account en zien of uw gegevens

denken dat u op onze nieuwe website het antwoord op

kloppen, wat de stand van zaken van uw reacties is, of er

uw vraag makkelijker kunt vinden. De website is zowel

nieuwe woningen zijn vrijgekomen, enzovoort.

op gewone monitor als op een tablet of smartphone
goed en gemakkelijk te bekijken. Kijk maar eens op

Welkom op kantoor

Volksbelanghelmond.nl. We zijn er zelf best trots op en we

Wilt u weten hoe Wooniezie werkt? Op Wooniezie.nl vindt

horen graag van u wat u ervan vindt en of u eventueel nog

u een duidelijk filmpje. Kunt u wel wat hulp gebruiken als u

informatie mist.

uw account op Wooniezie wilt aanmaken of beheren? Of
heeft u thuis geen internet? Dan bent u tijdens kantooruren

Digitaal een woning zoeken

van harte welkom bij ons. Wij hebben speciaal voor de

Ongeveer tegelijk met de lancering van onze nieuwe

woningzoekenden een ruimte ingericht waar u gebruik kunt

website, zijn we met ons woningaanbod overgestapt naar

maken van een computer en als u een vraag heeft, kunnen

Wooniezie.nl. Dit is een website voor woningzoekenden en

wij u helpen.

corporaties uit Helmond, Eindhoven e.o. bieden hier hun
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Groot onderhoud

Smakelijke terugblik op
groot onderhoud
Voor de zomervakantie nam Bouwbedrijf BOTS

nieuwe kozijnen, ventilatie, een nieuwe bel, veilig hang- en

23 woningen in de Mgr. Swinkelsstraat onder handen.

sluitwerk, rookmelders en buitenverlichting. De berging en

Meteen daarna volgden nog eens 40 woningen aan de

ook de brandgang is onder handen genomen. De start van

Beukeliusstraat, Mgr. Noijenstraat, Van Hoofstraat en Jan

het project ging helaas gepaard met felle onweersbuien.

Stevensstraat. Zo’n onderhoudsproject heeft wat voeten

Toch was alles aan de Mgr. Swinkelsstraat voor de

in aarde. Een goede reden voor Volksbelang om alle

zomervakantie klaar.

bewoners, medewerkers van BOTS en sociale partners uit
de wijk uit te nodigen voor een gezellige lunch op 26 juli.

De volgende fase
Voor het einde van dit jaar is deze fase van de

Aan lange tafels, in het zonnetje en onder het genot van

verbetering van de Leonardusbuurt helemaal klaar. De

heerlijke broodjes en andere lekkernijen, blikten we samen

bewoners kunnen weer jarenlang prettig wonen in de

met bewoners en professionals terug op een enerverende

Leonardusbuurt. Het mooie is: tijdens de lunch legden ze

periode. Het is echt een flinke opknapbeurt. Het metselwerk

nieuwe contacten die het in de buurt nog gezelliger maken.

en de voegen zijn hersteld en gezandstraald. Het dak,

De Leonardusbuurt blijft in beweging!

inclusief dakkapel en dakramen, zijn vernieuwd. Er kwamen
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Afscheid van drijvende
krachten
Leo Klaassen (lid van de Raad van Commissarissen), Dick van Dijk en Henk Gruijters (beiden lid van het be
stuur) zijn voor Volksbelang al jarenlang belangrijke mensen die zich inzetten voor de organisatie. Dit jaar
nemen ze afscheid. Samen met Leo en Dick blikken we terug.

Leo en Dick zijn allebei van oorsprong mensen met kennis

overlast of huurachterstand te bespreken.”

van financiën en die kennis hebben ze met plezier ingezet

Tegenwoordig is er meer afstand tot de huurders en zijn de

voor Volksbelang. “Ik heb het altijd leuk gevonden om in

regels die de overheid oplegt strenger. Er zijn steeds meer

het bestuur te zitten”, vertelt Dick. “We hebben ons tot aan

formele kaders waaraan een bestuur en een Raad van

Den Haag toe hardgemaakt voor het voortbestaan van

Commissarissen moeten voldoen. Dat is jammer, vindt Leo,

Volksbelang. Dat maakt het werk afwisselend. Daarnaast

maar anderzijds ook goed. “De vereniging werkt efficiënter,

heb ik zelf ook veel kennis opgedaan en heel veel mensen

zowel in uitvoering als financieel, en het beleid is beter. Wel

leren kennen.”

is het jammer dat de sociale samenhang in de wijken en de
betrokkenheid bij het beleid verminderen.”

Goede ontwikkelingen
Dick en Leo vervullen hun rol al een flink aantal jaren en ze

Vol vertrouwen

hebben de vereniging de afgelopen jaren zien veranderen.

Leo en Dick lopen allebei tegen de 70. Het is mooi geweest,

Dick: “Vroeger was de algemene ledenvergadering veel

vinden ze, en ze nemen vol vertrouwen afscheid van

drukker bezocht dan nu. Huurders waren meer betrokken

Volksbelang. Ze hebben hun taken met veel plezier vervuld.

en wilden ook mee discussiëren over belangrijke

“Het huidige bestuur en de Raad van Commissarissen zijn

onderwerpen en een stem laten horen bij het kiezen van

goed bij machte om Volksbelang goed te besturen en

het bestuur. We kenden elkaar en soms gingen we ook

leiding te geven. We wensen Volksbelang alle wijsheid en

zelf naar de mensen toe om contact te houden of om

een goede toekomst toe”, besluiten de heren.

bijvoorbeeld persoonlijk problemen met betrekking tot

Directeur Leon van Stiphout schudt de hand van
Leo Klaassen onder toeziend oog van Dick van Dijk.
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Dick van Dijk en Leo Klaassen.

Taken en rollen binnen de vereniging
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en de dagelijkse leiding van Volksbelang. De directie
voert de opdracht van het bestuur uit en legt verantwoording af aan het bestuur van Volksbelang en de Raad
van Commissarissen. De Raad van Commissarissen benoemt het bestuur, controleert het bestuur en stuurt bij
waar dat nodig is. Zo zorgt de raad er mede voor dat het beleid past bij de opgave die Volksbelang heeft, dat de
dienstverlening inzichtelijk is, dat alles volgens de regels gebeurt en dat het geld op een verantwoorde manier
wordt besteed.
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Belevingshuis
100 jaar sociale volkshuisvesting: van kleine
krotwoningen tot moderne woningbouw
Kunt u het zich voorstellen dat u woont in een woning zonder badkamer, dat u de was met de hand moet
doen en naar buiten moet om daar naar het toilet – een soort poepdoos in een hokje – te gaan? 100 jaar
geleden was het heel gewoon. De huur bedroeg toen een paar gulden per week, en dat geld werd in het
weekend opgehaald door de loonophaler. Hoe dat allemaal in zijn werk ging, kunt u tot 8 januari 2017 zien
en beleven in het EDAH Museum.

In 1916 werd in Helmond de eerste sociale huurwoning

Gratis toegang

gebouwd. In onze ogen was dit een kleine, ongezonde

Tot en met 8 januari kunnen alle huurders van Volksbelang,

krotwoning. Nu zijn er ongeveer 15.000 corporatiewoningen

Compaen, woCom en Woonpartners gratis naar het EDAH

in de stad en ze zijn in de loop van de tijd een heel stuk

Museum. Een leuk uitstapje voor jong en oud. Als huurder

mooier en comfortabeler geworden. De Helmondse

heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. Niet-huurders

woningcorporaties staan daarom op een feestelijke manier

betalen een kleine entreeprijs van €4,00 per volwassene en

stil bij 100 jaar sociale woningbouw in Helmond.

€1,00 per kind tot 12 jaar. U vindt het EDAH Museum aan
Oostende 167 in Helmond.

Speciale expositie
In oktober openden de vier corporatiedirecteuren in het
EDAH Museum een ‘belevingshuis’. U kunt hier zien hoe
een woning er een eeuw geleden ongeveer uitzag, en wat
voor attributen men in die tijd gebruikte. Ook is er een fotoexpositie en een film te zien over de ontwikkeling van de
sociale volkshuisvesting.
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Openingstijden Belevingshuis:
maandag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur
eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00 uur
tweede kerstdag van 14:00 tot 17:00 uur

Burendag 2016:
een feest voor buren!
Op Burendag 2016 – het laatste weekend van
september – was het in Helmond in verschillende
buurten weer feest. Daar houden we van bij
Volksbelang, want buurten worden leuker,
socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en
zich samen inzetten voor hun buurt. Een greep uit
de activiteiten:

De activiteitencommissie KNAK organiseerde Burendag
in de mooie binnentuin van Koninginnehof aan de
Kluisstraat. Zo’n 175 buren kwamen eropaf! Het was erg
gezellig, met lekkere hapjes, goede gesprekken, een
optreden van een dansgroep en een deejay die voor
mooie meezingers zorgde.
In het Zonnekwartier stond Burendag 2016 in het teken van
veiligheid. Politie, Brandweer en de ontwikkelaars van de
veilige buurt-app waren aanwezig met een kraam en voor
de kinderen was er een springkussen en een schminkhoek.

DJ Geert vermaakte de aanwezigen met muziek voor
jong en oud. Op het veldje aan de Dijksestraat was er
traditiegetrouw weer een sport- en spelmiddag voor
buurtbewoners. Een aantal dames kwam hier met elkaar op
het idee om voortaan iedere week samen een wandeling te
gaan maken.
Volgend jaar weer?
Zet alvast 23 en 24 september 2017 in uw agenda!
Vanaf mei 2017 kunt u weer terecht op Burendag.nl voor
informatie en inspiratie en voor het aanvragen van een
bijdrage bij het Oranje Fonds.
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Geknipt voor de Heistraat

Heistraat: een mooie
straat om te ondernemen
De Heistraat was altijd een belangrijke levensader van Helmond en die status is de afgelopen jaren in ere
hersteld. Nieuwe woningen, winkels, pleinen, verbeterde bestrating, verlichting, straatmeubilair en bloembak
ken fleuren de straat helemaal op. En sinds het Winkelplein met onder andere de Lidl klaar is, heeft de straat
helemaal een aanzuigende werking op bedrijven, winkeliers, winkelend publiek en mensen die een woning
zoeken. Niet vreemd dus, dat ook Mourad Chraitou de Heistraat koos voor zijn nieuwe kapsalon Lixus.
“Ik zag dat dit pand leeg stond en vroeg een winkelier aan

zelf in. Het resultaat is een moderne, ruime zaak met vier

de overkant wie het verhuurde”, vertelt Mourad. Dat bleek

kappersstoelen en een gezellig zitje voor wie even moet

Volksbelang te zijn en al snel was de huurovereenkomst

wachten. Voorbijgangers lopen gemakkelijk even binnen

rond. Op 10 augustus opende Lixus zijn deuren voor

om een afspraak te maken en als het kan, worden ze

heren die een betaalbare knip- of scheerbeurt nodig

zelfs meteen geholpen. “Ik heb al veel klanten, ook vaste

hebben. Mourad is thuis in alle soorten baardmodellen,

klanten. Af en toe helpt een vriend me daarom in de

haarstructuren en kapsels.

kapsalon.”

Al veel klanten

Ook ondernemen in de Heistraat?

De naam van de kapsalon verwijst naar een Romeinse stad

Mourad kan het andere ondernemers echt aanraden om

in Mourads geboorteland Marokko, ook wel de verborgen

zich te vestigen in de Heistraat. “Zelf woon ik in België,

stad genoemd omdat de stad is bedolven door de tijd

maar hier voel ik me thuis.” Wilt u meer weten over de

en lang onvindbaar was. In de Heistraat zit de salon op

winkel- en bedrijfspanden die Volksbelang verhuurt?

een goed vindbare plek, vindt Mourad zelf: “Het is echt

Neem dan contact op met Karlijn Verberne, medewerkster

een handelsstraat en er komen veel mensen.” Met hulp

Vastgoed & Communicatie bij Volksbelang via

van zijn vrienden richtte Mourad zijn kapsalon helemaal

karlijn@volksbelanghelmond.nl.

“Er komen hier veel leuke
mensen. Hier voel ik me thuis.”
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Nieuwbouw

Trotse nieuwe bewoners
SPOS-terrein
Op 11 november kregen de huurders van achttien nieuwe levensloopbestendige woningen en twee een
gezinswoningen aan de Hendrik van Ekerstraat en de Jan Stevensstraat – de voormalige locatie van de
schildersvakschool (SPOS) - hun sleutels. Tijdens de feestelijke opening van het nieuwbouwproject werd
ook de naam van de nieuwe straat onthuld. Miranda en Frans Cornelissen zijn maar wat blij met hun woning
aan de Hendrik van Ekertstraat.

Frans keek al maandenlang uit naar de oplevering. “We

meegenomen. “Ik kan voortaan te voet naar mijn werk”,

waren van plan om over een paar jaar kleiner te gaan

zegt hij blij. Miranda ging op woensdag al vaak met haar

wonen. Toen kwam dit project op ons pad. Heel toevallig

kleindochter naar de speeltuin, dat kan nu ook te voet.

kreeg onze dochter ook de kans om met haar man en
dochter te verhuizen van een klein appartement naar

Alles nieuw en mooi

onze oude woning, waarin zij zelf geboren is. Daardoor

Er hoeft niet veel te gebeuren voordat het echtpaar kan

kwamen onze plannen in een stroomversnelling.” Een

verhuizen. Miranda: “We konden zelf kiezen hoe de keuken,

mooie samenloop van omstandigheden dus, waarbij twee

het toilet en de badkamer afgewerkt werden, we hebben

generaties een nieuwe start kunnen maken.

nieuwe meubels besteld en verder is het vooral een
kwestie van muren en vloeren afwerken. De zolder gaan

Alles op de begane grond

we gebruiken voor de was en als logeerkamer voor de

Miranda en Frans huren een mooie twee-onder-één

kleindochter.” Het ziet er allemaal heel mooi uit, vindt ze.

kapwoning met een slaapkamer en badkamer op de

“Alles is nieuw en goed geïsoleerd. Ik heb nu een mooie,

begane grond. “Hier is alles gemakkelijker bij te houden”,

nieuwe keuken; dat heb ik nog nooit gehad! En we hebben

verwacht Miranda. “We wonen lekker dicht bij de

voor het eerst vloerverwarming.” Dat lijkt Frans en Miranda

winkels, met de speeltuin en het gezondheidscentrum

wel fijn. “We hebben 32 jaar in de Bloem- en Paardenvelden

in de Leonarduskerk om de hoek.” Dat Frans juist

gewoond”, besluit Frans. “Het zou mooi zijn als we hier nog

in de Leonarduskerk werkt als huismeester, is mooi

eens 32 jaar kunnen wonen.”
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Onderhoud in 2017
Schilderwerk per cluster
Dijksestraat (18 woningen)

Adressen
Dijksestraat 51 t/m 85 (oneven)

Bloem- en paardenvelden (115 woningen)
Abraham Bloemaertstraat 1 t/m 32 (even en oneven)
Govert Flinckstraat 1 t/m 47 (oneven)
Govert Flinckstraat 2 t/m 24 (even)
Hercules Seghersplantsoen 1 t/m 16 (even en oneven)
Jacob Jordaenstraat 2 t/m 32 (even)
Jan van Scorelstraat 1 t/m 23 (oneven)
Pieter Lastmanstraat 1 t/m 15 (oneven)
Dr. Ledelstraat (3 woningen)
Dr. Ledelstraat 19, 21 en 23
De Kluis (31 woningen)
Kluisstraat 7
Kluisstraat 15 t/m 27 (oneven)
Kluisstraat 35 t/m 47 (oneven)
Kluisstraat 55 t/m 67 (oneven)
Kluisstraat 75 t/m 87 (oneven)
Kluisstraat 91 en 93
Haverveld 2e fase (81 woningen)
Erasmuslaan 1 t/m 61 (oneven)
Erasmuslaan 2 t/m 32 (even)
James Ensorlaan 2 t/m 34 (even)
Jan Luykenlaan 2 t/m 14 (even
Melis Stokelaan 1 t/m 21 (oneven)
BCH units (15 units)
Heistraat 78 t/m 94 (even)
BCH appartementen (22 woningen)
Lithoyenseweg 1A1 t/m 1B13 (oneven)

Keuring en onderhoud installaties
Diverse installaties binnen de complexen worden eens per één of twee jaar geïnspecteerd, gekeurd en/of onderworpen aan
een onderhoudsbeurt.
De volgende werkzaamheden aan installaties worden jaarlijks uitgevoerd:
• keuring van de liftinstallaties;
• inspectie en schoonmaak van cv-installaties met een open systeem inclusief CO-meting;
• onderhoud aan brandmeldingsinstallaties, drukverhogingsinstallaties, liftinstallaties, elektrische roldeuren,
brandblusmiddelen, vuilwaterpompen, automatische deuren en hekwerken.
De tweejaarlijkse keuring/het tweejaarlijks onderhoud heeft betrekking op de inspectie en schoonmaak van cv-installaties met
een gesloten systeem. In 2017 komen de complexen aan de beurt waar de vorige inspectie in 2015 heeft plaatsgevonden.
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Horizontaal
1 skateboard merk 6 kledingstuk 7 tot afscheid
9 persoonlijk voornaamwoord 10 soort sporters

7

27 zwaardwalvis 28 onverpakt.

4

6

9
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Vertikaal

20

1 delfstof 2 daar 3 schoorsteenzwart 4 persoonlijk vnw.
5 keukenkruid 8 bouwland 9 deel van de voet 11 vis

22

12 edele loot 15 moed 16 tijdperk 17 somber 20 oogopslag

5
`

8

10

13 vogel 14 edelgas (symbool) 15 wissen 18 oudste stad
19 muzieknoot 20 kuip 22 hevig 24 zintuig 26 vertrouwd

3

21

23

24

25

26

21 goal 23 roem 25 windrichting (afk.).
27

©ruiterpuzzel

Prijspuzzel

28

Maak kans op een Hellemond Gift cadeaubon t.w.v. € 15,-.
Los de kruiswoordpuzzel op en breng de cijfers over naar
de vakjes onder de puzzel. Samen vormen deze letters
een woord. Stuur uw oplossing vóór 15 januari 2016 naar

10

14

27

9

3

15

26

17

20

25

8

oplossing@volksbelanghelmond.nl.

Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Helmond
hondenpoepvrij!

Contactgegevens

Het is misschien wel Nederlands grootste, hardnekkigste en meest lastig te

Openingstijden

bestrijden ergernis: hondenpoep. Gelukkig ruimen veel hondenbezitters de

Maandag t/m donderdag:

drol netjes op, maar er zijn hardnekkige dierenvrienden die de drol van hun

van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

favoriete huisdier laten liggen. Natuurlijk, er gelden regels voor het opruimen

Vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur

Molenstraat 83 | Postbus 276 | 5700 AG Helmond
T: (0492) 53 88 15
E: info@volksbelanghelmond.nl
I: volksbelanghelmond.nl

van hondenpoep. Ook in Helmond. Maar misschien heeft het meer effect als
we de hondenbezitters een keer wijzen op de voordelen van het opruimen van
hondenpoep.

Klachten, meldingen, reparatieverzoeken
Bel: (0492) 53 88 15

Poepkaart.nl, een site waar hondendrollen sinds afgelopen zomer in kaart
gebracht worden via een app, meldt een aantal mooie en voor-de-handliggende voordelen die hondenbezitters ervan kunnen overtuigen dat poep
opruimen helemaal niet stom is:
• U staat nooit meer in de hondenpoep.
• Uw kinderen komen met schone schoenen thuis.
• De wielen van de kinderwagen, rollator, rolstoel blijven schoon.
• Uw huis blijft dus schoon.
• Honden worden minder snel ziek, want er worden minder hondenziektes

Openingstijden tijdens de feestdagen
Volksbelang is tweede kerstdag, maandag
26 december 2016, gesloten. Daarbuiten
staan onze medewerkers tijdens de normale
openingstijden voor u klaar. Spoedeisende
reparatieverzoeken kunt u altijd melden via
telefoonnummer: (0492) 53 88 15.

verspreid.
• Dat scheelt u een extra gang naar de dierenarts en dus tijd en geld.
• En in de winter heeft u even een warme hand.
COLOFON
In Helmond zijn er nog niet heel veel drollen ‘getagd’ met de app. Toch
krijgen wij veel meldingen van overlast door hondenpoep. U kunt helpen de
‘hondenpoepdichtheid’ meer zichtbaar te maken: download de PoepApp op
uw smartphone en ‘Tag die shit’!

De Volksmond, het bewonersblad van Woningbouw
vereniging Volksbelang verschijnt tweemaal per jaar
in een oplage van 3.200 exemplaren en wordt door
Volksbelang bij alle huurders bezorgd.
Tekst | Patricia van Laerhoven, Noot van de Redactie
Eindredactie | Karlijn Verberne, Volksbelang
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De volgende editie van De Volksmond
verschijnt in juni 2017.
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