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Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

(WINTER)
BANDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

VOORDELIGE 
BANDEN & VELGEN 
BESTEL VEILIG EN SNEL ONLINE

WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL
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ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL
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EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl  |  T 0492 47 56 24

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

STIJL & CO
AAN-HUIS-SERVICE

Kerstmis staat voor de deur. 
Deze kerst zal voor iedereen 
anders dan anders zijn. Dit jaar 
zitten we niet met de hele fa-
milie bij elkaar aan een lange 
en feestelijk gedekte tafel en 
we geven elkaar geen knuff el. 
Gelukkig hoeven deze beper-

kingen het kerstgevoel niet in 
de weg te staan. Die feestelijk 
gedekte tafel is er nog steeds, 
alleen met minder gasten. En 
die cadeautjes onder de kerst-
boom, brengen nog steeds een 
lach op ieders gezicht. 

We laten zien dat we aan onze 
dierbaren denken door te vi-
deobellen, ze een berichtje te 

Op naar een 
fijne kerst!

sturen, een kerstkaartje of zelfs 
een kerstpakketje via de post. De 
magie van de kerstman en zijn 
slee met rendieren is onvermin-
derd groot en met alle lichtjes in 
huis en in de straat is het in de 
hele stad gezellig. Kerststress is 
onnodig. Voor de last-minute 
kerstcadeautjes staan onze lo-
kale ondernemers voor u klaar 
met hun webshops en moge-
lijkheden om af te halen. Vaak 
geldt: vandaag besteld, vandaag 
nog in huis! En heeft u nog geen 
idee wat u op tafel moet zetten? 
Bestel dan een compleet kerst-

diner bij een van de restaurants 
die onze stad rijk is. Zo heeft u 
nergens omkijken meer naar en 
kunt u zich volledig focussen op 
het genieten van deze mooie tijd. 
Daar draait het immers om! 

De warmte, gezelligheid, lekker 
eten, mooie cadeaus en even 
écht tijd voor elkaar, zijn juist nu 
extra belangrijk. Kerstmis gaat 
niet alleen om de geboorte van 
een kindje in een afgelegen stal, 
het gaat ook om liefde voor el-
kaar. Dat is iets wat elk jaar terug 
blijft komen, ook in 2020. s

Helmond

Wij wensen u hele 
fijne feestdagen!

F | Wim van den Broek

WAARDEBON KADO!

GEEF JUIST NU DE

TE 
KOOP 
BIJ:

PLUS,  WC DE BUS 
JUMBO, STIPHOUT 

DA DROGIST, STIPHOUT 

WIJNHUIS, HURKSESTRAAT
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Toyota Yaris 1.0i Aspiration 2012
Airco, 5-Deurs , Metallic, Zeer Zuinig , 
Perfecte Staat. 7.945

Suzuki Swift 1.2 Style EASSS 2016
49Dkm, 1ste Eigenaar, 5-Deurs, Leder, 
Lmv, Cruise control, USB, LED, € 179 p/m 11.950

Citroën C3 1.2 VTi Collection Plus 2014
87Dkm, Navigatie, Climate airco, Cruise, 
LED, Parkeersensor, 5-Deurs, €139 p/m 8.945

Suzuki Alto 1.0 Comfort Automaat 2011
55Dkm, Nieuwstaat, 1e Eigenaar, 5-Deurs, 
Trekhaak, Afst. bed, Electr. ram., €119 p/m 6.445

Suzuki Ignis 1.2 Select Automaat 2019
12Dkm, Fabrieksgarantie Navi, Winterset, 
5-Deurs, Airco, BlueT, USB, € 249 p/m 17.450

Kia Picanto 1.0i Edition 2014
5-Deurs, Airco, Lichtmetalen velgen 7.450

Renault Clio 16i 16V Automaat 2010
83Dkm, Climate Control, Cruise control, 
Luxe uitvoering, 7.945

Kia Optima 2.0i Hybride Automaat 2013 
Zeer zuinig, Hybride techniek 11.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering! 

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

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

AUTODROOM HELMOND

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

7 DAGEN PER WEEK VAN 9.00 - 21.00 OOK BEREIKBAAR VIA 06 - 54 22 02 83

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

•  Gehele assortiment 
online te bekijken

•  Realtime details te bekijken 
via FaceTime

•  Direct offerte, inruilvoorstel en 
maandbedrag

•  Auto op locatie afgeleverd
•  €500,- online voordeel 

op aanschafwaarde
•  Liever contact via WhatsApp?

06 - 18 89 91 18
• Werkplaats geopend

VERKOOP GAAT 
100% ONLINE

Videobellen om live uw auto te 
bekijken en uw adviseur te spreken

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL 
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EIGENTIJDS WONENWIJ BLIJVEN
GRAAG MET U 
IN CONTACT!

www.stijlenco.nl  |   | info@stijlenco.nl  |  T. 0492 47 56 24

Omdat iedereen anders is...

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

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

Helmond Sport wilde graag 
hun vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet het afgelopen jaar. De 
vrijwilligers kregen daarom een 

kerstpakket overhandigd via een 
drive-in, geheel coronaproof. De 
pakketten, die mede mogelijk 
gemaakt zijn door diverse spon-
soren, werden uitgereikt door 
bestuursleden van de club, waar-
onder William Verkoelen. s

Bestuurslid William Verkoelen stond ook klaar om kerstpakketten uit te reiken. F | Wim van den Broek.

Kerstpakket 
voor vrijwilligers 
Helmond Sport 

Helmond

Fors meer bestellingen
HellemondGift waardebon 

in de lift door corona
Stichting HellemondGift waar-
debon meldt fors meer einde-
jaarsbestellingen door de ‘co-
ronaperikelen’. Mensen vrezen 
dat ze dit jaar met kerst meer 
aan huis zijn gebonden, ze kie-
zen dan vaker HellemondGift 
als cadeau. 

Deze waardebon is immers te be-
steden bij meer dan 120 Helmondse 
ondernemers (horeca, detailhan-
del, cultuur etc.) en blijft oneindig 
geldig. Men kan dus met deze bon 
gaan ‘shoppen’, ook op een ander 
tijdstip in het jaar. De Helmondse 
economie wordt zo ondersteund 
en het is toch gewoon leuk om 
deze bon cadeau te krijgen! Ook 
de gemeente, scholen, bedrijven, 

mantelzorgactie en instanties, kie-
zen vaker voor de HellemondGift 
als eindejaarswaardering, maar 
ook door het jaar heen bij een bij-
zondere beloning of waardering of 
jubileum. HellemondGift: fijn om 
te geven, maar nog fijner om te krij-
gen! Kijk op www.hellemondgift.nl 
voor de verkooppunten. Grotere 
bestellingen a.u.b. mailen naar ad-
ministratie@hellemondgift.nl
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STERK IN CONCEPT 
EN ONTWERP.

STERK IN UITVOERING 
EN REALISATIE.

Team KlaasenVandeursen
Team Adcommunicatie

www.klaasenvandeursen.com
www.adcommunicatie.nl

ALLEEN SAMEN 
MAKEN WE ER EEN 

SUCCES VAN IN 

wensen uwensen u

Prettige
samen met uw naasten.

Prettige
samen met uw naasten. Feestdagen

2021
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Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Verbod op afsteken vuurwerk en carbidschieten
Het is in Helmond verboden om vuurwerk en carbid af te steken. Dit verbod 
geldt ook tijdens de jaarwisseling 2020-2021.

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken 
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de 
huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten 
dat er tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden. De gemeenteraad heeft als aanvulling op het landelijke 
vuurwerkverbod besloten om in Helmond ook het carbidschieten te verbieden.

Overlast melden via app
Er is een handige app waarmee u met uw smartphone vuurwerkoverlast kunt 
melden. In de app kunt u aangeven op welke locatie u vuurwerk of carbid hoort. 
Zo helpt u om de overlastgebieden beter in kaart te brengen, waardoor de inzet 
van handhaving kan worden aangepast. U kunt de app downloaden via Appstore 
en Google Play. De app heet Mobile alert (van Intergraph Corporation).

Meer informatie over de maatregelen leest u op www.helmond.nl/vuurwerk.

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

Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt 
gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste 
manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor 
uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor 
uzelf én voor uw buurt. Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.

Stook droog hout
Zorg ervoor dat het hout droog is, met een vochtpercentage van maximaal 20%. 
Het stoken van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige verbranding. 
Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en 
rookkanaal.  Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter 
gebruiken. 

Gebruik alleen ongeverfd en onbehandeld hout
Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen namelijk gevaarlijke stoffen 
vrijkomen. Let op als u een zogenaamde allesbrander heeft. U kunt daarin geen 
behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond 
voor uzelf en uw omgeving. 

Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes
Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het aanmaken van het vuur. 

Stook niet als het windstil of mistig is
Bij die weersomstandigheden trekt uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin 
en in uw omgeving hangen.  U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw 
buren veroorzaken. Check daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en zie 
meteen of de weersomstandigheden goed zijn.

Meer tips? Zie www.helmond.nl/houtstoken.

Webinar vrijwilligersbeleid verplaatst naar 
7 januari
De webinar over het vrijwilligersbeleid van de gemeente Helmond is verplaatst 
naar donderdag 7 januari. Raads- en commissieleden laten zich inspireren door 
interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen! Dit is met name interessant 
voor vrijwilligers en instellingen waarbij veel vrijwilligers actief zijn. U kunt via 
deze link deelnemen: https://youtu.be/l_aSgwwshHE 

De webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. Het programma 
start met drie korte presentaties: 
• een toelichting over het huidige vrijwilligersbeleid van gemeente Helmond en 
 de uitdagingen waar we voor staan;
• een inspirerend verhaal van hoogleraar Kees Klomp, Hogeschool Rotterdam, 
 over de betekeniseconomie (balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden) 
 die zorgt voor een geheel andere kijk op vrijwilligerswerk en
• nog meer inspiratie van Vivienne van Leuken van Stichting VIPE 
 (Voor Ieder Persoon Eigen) uit Helmond, met duurzame en praktische ideeën 
 om vrijwilligerswerk gepast te waarderen.
 
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het 
telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van hun 
presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Inwoners, en met name vrijwilligers en instellingen waarbij vrijwilligers actief 
zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan 
te melden. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 7 januari. 

Podiumbijeenkomsten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen. Vanwege de maatregelen 
om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vinden de 
podiumbijeenkomsten nu plaats in de vorm van een webinar.

Commissievergadering
Online via raad in beeld

Adviescommissie  
Dinsdag 5 januari, 19.00 uur 

Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Ontwikkeling & Positionering sociale teams - Doorontwikkeling 
 gebiedsgericht werken

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

Bekendmakingen

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Provincie Noord Brabant                      Helmondsingel 143  Het veranderen van een inrichting 

voor de opslag van zout en materieel 

voor gladheidsbestrijding.



5week nummer 52 vrijdag 25 december 2020de loop weekkrant HELMOND

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

Mommersdonk 14 14-12-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5453243

Overhorst 23 14-12-2020 herstellen gevelbekleding OLO 5148731

IJsselstraat 65 14-12-2020 vergroten woning en plaatsen  OLO 5546093

  dakkapellen 

Zomerheide 2 15-12-2020 oprichten woning OLO 5418857

Scheerderhof 28 15-12-2020 uitbouw schuur OLO 5383647

1e Bosweg 10 15-12-2020 uitbreiden woning en plaatsen  OLO 5512089

  dakkapellen 

Havenweg   17-12-2020 plaatsen ondergrondse OLO 5554581

hoek Kanaaldijk NO, Sectie G551, 1786  afvalcontainers

Aarle-Rixtelseweg 113 17-12-2020 plaatsen erker OLO 5360613

Bakelsedijk 324 17-12-2020 oprichten woonverblijf OLO 5480659

De Kromme Geer 14 18-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5549445

Mercuriuslaan 90 18-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5618379

Kanaaldijk N.W. 81 18-12-2020 oprichten carport OLO 5615605

Stilpot 30 21-12-2020 verbouwen woning OLO 5585465

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

Kaldersedijk 2 14-12-2020 aanleg gesloten  OLO 5670503

  bodemenergiesysteem 

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

Brand kavel BR88 11-12-2020 oprichten woning OLO 5448741

Holterbergweide 22 11-12-2020 vervangen garagedeur door pui OLO 5665669

Baroniehof 212 16-11-2020 brandveilig gebruik OLO 5603647

De Veste blok 24 11-12-2020 oprichten 28 appartementen en  OLO 5666835

  35 woningen, blok 24 

Breedijk, Sectie C 11612 10-12-2020 oprichten 2 bedrijfshallen OLO 5664767

Bakelsedijk 32 13-12-2020 afwijking bestemmingsplan  OLO 5646313

  t.b.v. begeleid wonen 

Liverdonk kavel L52 14-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5568073

Weg op den Heuvel 35 14-12-2020 nieuwbouw en renovatie stadskantoor OLO 5591971

Soesterbergplein 10 12-12-2020 maken uitweg OLO 5668707

Dr. Klompélaan 1 15-12-2020 vergroten dakkapel OLO 5676969

Dr. Klompélaan 3 15-12-2020 vergroten dakkapel OLO 5677003

Heiakker Zuid fase 4 18-12-2020 oprichten 29 appartementen OLO 5646911

Waterburcht 7 (Suytkade)  18-12-2020 oprichten 70 appartementen,  OLO 5675957

sectie F 1094, 122  waterburcht 7 

Watertoren blok 7 (Suytkade) 17-12-2020 oprichten brug watertoren blok 7  OLO 5683549

1e Bosweg 10 16-12-2020 legalisatie zwembadoverkapping,  OLO 5679983

  tuinhuis 

Liverdonk kavel L55  17-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5432771

Engelseweg / Churchilllaan 18-12-2020 gevelwijziging, interne verbouwing OLO 5688023

Noord Koninginnewal 17-21 20-12-2020 Noord koninginnewal 17-21  OLO 5690207

  opbouwen en appartementen maken 

Brand Kavel BR 53 19-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5572987

Koeveldsestraat 18 16-12-2020 vervangen erfafscheiding OLO 5680571

Cacaokade 1 17-12-2020 wijzigen entree OLO 5676755

Bezemheide 10 16-12-2020 maken uitweg OLO 5680779

Anterieure exploitatieovereenkomst voormalig belastingkantoor, 
Stationsplein 9 te Helmond

Burgemeester en Wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 1 december 2020 met 

Hyperion Real Estae Vught B.V. een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond gelegen aan/nabij Stationsplein 9 

te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie I, nummer 2281, 

(het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het 

verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie.

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

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging:

Automotive Campus 30 16-12-2020  Veranderen inrichting – realiseren  OLO 5308929

  van een waterstofpark

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Wet bodembescherming (Wbb)
definitief besluit ingevolge artikel 39 Wbb

Nedschroef Helmond B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het 

bodemsaneringsplan voor de locatie Kanaaldijk N.W. 71-73 te Helmond (locatiecode: 

AA079400095).

Het college van B&W heeft het volgende besloten:

1. onder voorwaarden in te stemmen met het ingediende saneringsplan;

2. financiële zekerheid te laten stellen bij de uitvoering van de bodemsanering.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 24 december 2020 tot 4 februari 2021 in te zien bij 

cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Het 

beroepschrift dient te worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag of digitaal via de website 

digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel van een verzoek om voorlopige voorziening aan de 

Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan worden 

verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend 

dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden verwijdering

   verwijdering 

Spring,  Binderen 4  231912122 01-04-2021 Sluiting locatie

Beestenbende (BSO) Helmond

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 december 2020

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Het zal voor iedereen een heel 
andere kerst zijn als andere 
jaren. De meeste families zijn niet 
compleet en dat voelt niet echt 
goed. Wij zijn ook drie dagen mee 
zun driekus en de hundjes. Gin 
bezuuk en ook wij gaan nergens 
op bezuuk. Het zal toch ook een 
speciaal kerstfeest worden, wat 
we nooit zullen vergeten. Intje vur 
in de boeken. 

Al zijn we maar mee driekus, we 
gaan niet in ons pyjama aan 
het diner zitten. Nee, we gaan in 
vol ornaat zoals we anders ook 
zouden doen  op ons kerstbest 
aan tafel. We doen een spelleke, 
eten men lievelingsgebak en nog 
veul meer lekkers. De horeca van 
Helmond heeft ons kerstdiner 
bereid. Het zal beslist ook een 
mooie kerst worden, denk ik.

We beseffen weer dat niet alles 
zomaar vanzelfsprekend is. Met 
kerst denk ik altijd extra aan de 
mensen die we moeten missen 
en hoe ouder dat je wordt, hoe 
meer er dat zijn. Kerst is voor mij 
warmte, liefde en gezelligheid. Zo 
ben ik opgevoed zo was het bij ons 
thuis en zo is het bij ons ook. Of we 
nou mee 20 man aan de kerstdiner 
zitten of mee driekus. Het 

belangrijkste is dat we er volgend 
jaar nog allemaal zijn en daar 
moeten we mee zun allen nu iets 
voor opofferen. Ik zie ook zoveel 
mooie dingen voorbij komen zoals 
de minima die een extra pakket op 
mogen halen waar zelfs een boske 
bloemen in zit, omdat zoveel 
bedrijven, die dicht moesten, hun 
voorraad hebben gedoneerd. 
Restaurant Schevelingen die  met 
hun drive through moest stoppen 
en van hun voorraad maaltijden 
hebben gemaakt voor de minimas. 
Dat is nou echt een kerstgedachte 
vind ik. Iets goeds doen voor je 
medemens.

Juist tijdens de donkere dagen 
hebben we het dit jaar nodig om 
extra aandacht te hebben voor 
elkaar. Ik stuur nog steeds elk 
jaar kerstkaarten. Dit jaar hangt 
de deur weer vol en mensen: dit 
moeten we ook blijven doen. Als 
ik een kerstkaart krijg van onze 
buren waar op staat dat we het als 
buren zo fijn met elkaar hebben, 
dat doet me goed, dan kan je dag 
niet meer stuk. Als antwoord heb 
ik naar hun dat hart wat in alle 
kranten stond gestuurd met mijn 
gevoelens voor hun en dat hart 
hebben ze bij hun voor de raam 
gehangen.Dat zijn vooral dit jaar 
de dingen die kerst toch speciaal 
kunnen maken.

De kerstkaart die iedereen dit jaar 
van ons heeft gehad krijgen jullie 

ook. Als foto bij dit column en het 
koste nogal wa moeite eerdat ie 
tot stand kwam. Het idee was van 
ons Stacey, maar wij zagen het 
eigenlijk niet zitten om in pyjama 
op de foto te moeten.

Alhoewel ik dacht ‘vooruit dan’, 
hield Andre vol ‘ik ga dat niet 
doen’, maar ik had toch gewoon de 
pyjama voor Andre ook gekocht 
en een afspraak bij de fotograaf 
gemaakt.

Andre: ge hed gin keus gewoon 
mee, gij gaat onze kerstkaart 2020 
niet verpesten.

En toen eenmaal de fotos werden 
geschoten vond hij het nog leuk 
ook. Soms moete eens gewoon uit 
je comfortzone stappen en dingen 
doen die je anders niet zou doen.

We breien een eind aan het 
kerstcolumn.

Hele fijne kerstdagen wens ik 
iedereen. 

Ben lief voor jezelf en voor anderen.
Blijf gezond en tot volgende week.

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T :

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER 
VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

JAN LINDERS SUPERMARKT

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R TP R E S E N T E E R T

KerstKerstKerstKerstKerstKerstKerst
Loterij

HOUTSNIPPERS SPAARSYSTEEM STOPT PER 31-12-2020. 
WAARDEBONNEN GELDIG TOT 31-12-2021. RUIL UW SPAARPUNTEN 
OP UW PAS, SNEL OM VOOR KERST-LOTEN en/of WAARDEBONNEN!

HOOFDPRIJS #1
Kerst

1
KerstKerstKerst

HOOFDPRIJSHOOFDPRIJS #111#1#
SAMSUNG 65”
QLED TV
t.w.v. € 1599 beschikbaar 
gesteld door Wout van Vlerken.

2ePRIJS #2222ePRIJS #222
BOSCH HOME PROFES-
SIONAL WASMACHINE
t.w.v. € 1249 beschikbaar 
gesteld door Wim Mulkens.

3ePRIJS #3333ePRIJS #33
SIEMENS 
KOFFIEMACHINE
t.w.v. € 599.

VERDER: 10 FRIETPANNEN EN VELE ANDERE PRIJZEN.

Grand Prix Carwash Helmond B.V.      Churchilllaan 48      Tel. 0492-555613
www.grandprixcarwash.nl

36 verschillende bouwdozen met een waarde tot €11,00

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

OP=OP

Kerst 2020

vertelt…Ons
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HET IS TIJD VOOR

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Helmond
Duizeldonksestraat 13
5705 CA  Helmond

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl

Houthandel Kuijpers in Gemert is tot en met 31 januari gesloten vanwege een grote 
verbouwing. Voor al uw aankopen kunt u in deze periode terecht bij Benik Hout, 

Vonderweg 3 in Beek en Donk.

NIEUWS!!!

Houthandel Kuijpers Gemert wordt BENIK HOUT

Op 1 februari opent Benik Hout haar deuren op de 
nieuwe, ruim verbouwde locatie aan de
Rooije Hoefsedijk 61 in Gemert. Wij heten u daar van 
harte welkom!
Vanaf 1 februari is het fi liaal van Benik Hout in Beek en Donk gesloten

Wij gaan
verhuizen!

0492-551414  •  INFO@BENIKHOUT.NL  •  VONDERWEG 3  •  5741 TE BEEK EN DONK

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Aan de Zuid-Koninginnewal/
Kerkstraat-Zuid, is enkele 
maanden hard gewerkt aan de 
voorbereiding voor de bouw 
van 44 appartementen en 4 
stadsvilla’s. Op de bouwplaats 
is een groep druk bezig geweest 
met archeologisch onderzoek. 
Overal liepen gangen met 
muurtjes en er kwamen oude 
bakstenen funderingen, kelders 
en waterputten tevoorschijn. 
Alles voerde terug naar ver-
schillende historische tijden en 
men ziet hiermee ook weer hoe 
rijk aan geschiedenis de stad 
Helmond is. 

Het stedelijk leven in Helmond 
begint in het begin van de 13e 
eeuw. Helmond was in de mid-
deleeuwen al een levendige stad 
met meerdere stadsmuren en 
stadspoorten. Het Kasteel Hel-
mond staat als middeleeuwse 
burcht nog steeds trots in het 

centrum. Sinds 1886 was op de 
plaats van het archeologisch 
onderzoek de smederij van Jos 
van der Meulen gevestigd. Later 
kwam hier ook het eerste Hel-
mondse Garagebedrijf met de 
eerste benzinepomp van Neder-
land bij.
Het zijn niet alleen archeologi-
sche spullen die in de bodem 
zijn achtergelaten, maar er is 
ook vervuiling geconstateerd. Zo 
is er door die benzinepomp een 
ondergrondse brandstoftank 
achtergelaten. De tank en ver-
ontreinigingen zijn onder milieu-
kundige begeleiding gesaneerd.  
Door het team van archeologen 
is er voor gezorgd dat de arche-
ologische waarden tijdens de sa-
nering veilig ontgraven konden 
worden.
Elke dag was een verrassing; wat 
gaan we nu weer vinden? Er zijn 
veel sporen van bewoning uit 
verschillende tijden aangetrof-
fen, zoals waterputten, beerput-
ten en oude vloeren. Nadere on-
derzoeken moet uitwijzen hoe 
oud dit alles is. Er worden heel 
veel muurresten blootgelegd 

uit de 17e en 18e eeuw. Vrijwel 
direct onder de muren zijn mid-
deleeuwse sporen aangetroffen, 
in de vorm van donkere vlek-
ken in de bodem. Daar hebben 

de palen van houten huizen uit 
de 13e en 14e eeuw gestaan. Al-
les wordt gedocumenteerd en 
gefotografeerd, zodat ze later 
tijdens de uitwerking op kantoor 

kunnen zeggen, hoeveel hui-
zen er hebben gestaan. Wat is 
er zoal gevonden in dit project? 
Het is een verscheidenheid aan 
spullen die deze reis door de tijd 
laat zien. Er zijn vondsten van 
aardewerk, botten en metaal ge-
vonden, maar bijvoorbeeld ook 
een porseleinen poppetje uit de 
19e eeuw. Daarnaast is er een 
kanonskogel gevonden en die 
zou zomaar weer wat te maken 
kunnen hebben met het kasteel. 
Verder onderzoek moet uitwij-
zen hoe oud de oude bakstenen 
vloeren en waterputten zijn.

Ook Theo de Jong, onze stads-
archeoloog, is zeer enthousiast 
over wat er allemaal naar boven 
is gekomen. De archeologen zijn 
klaar met hun aandeel in het 
project. We gaan er maar van uit, 
dat er op termijn nog wel enig 
uitsluitsel naar buiten zal komen 
over al die bevindingen en op-
gravingen uit moeder aarde, die 
met de grootste zorgvuldigheid 
zijn veiliggesteld door dit team.

Er zijn op dit moment, in een heel 
opvallende kleur, strepen op de 
stoep en straat gespoten, waar-
mee wordt aangegeven hoever 
er nog vervuilde grond moet 
worden uitgegraven, voordat er 
in 2021 met de bouw van de ap-
partementen en stadswoningen 
kan worden gestart. s

Centrum

bij de Zuid-Koninginnenwal en 
de Kerkstraat-Zuid zijn klaar 

Archeologische 
opgravingen
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Adventure Store Helmond is al sinds 
1947 hét adres voor alles op het gebied 
van sport- en outdoorbenodigdheden. 
Zij staan bekend om de persoonlijke be-
diening en een assortiment van bekende 
topmerken. Het hele jaar door zorgen zij 
voor de beste prijzen en nu geldt zelfs 
een extra korting van 15% op het hele as-
sortiment!

Alles op het gebied van wandelen, fiet-
sen, reizen, hiking, kamperen, survival, 
bushcraft en recreëren vind je bij Adven-
ture Store. Zelfs voor extreme weersom-
standigheden in de zomer of winter biedt 
Adventure Store de oplossing. Daarnaast 
is er een zeer uitgebreide running en trail-
runafdeling. Persoonlijk advies en exper-
tise staat hier op de eerste plaats. Er wordt 
gekeken naar de behoefte van de klant en 
naar producten die comfortabel én duur-
zaam zijn. Bij de aankoop van wandel- of 
runningschoenen krijgt de klant altijd een 
gratis loop- en voetanalyse middels een 
2D-scan. Zo kan er oplossingsgericht met 
de klant meegedacht worden.

Helaas is de fysieke winkel gesloten in ver-
band met het coronavirus. Online zijn zij 
echter 24/7 open, maar ook telefonisch en 
per mail zijn ze elke dag gewoon bereik-
baar. U kunt hen bellen of mailen met al 
uw vragen, of voor informatie of advies. 
De etalages zijn zelfs omgetoverd tot 
heuse ‘kijkshops’! Je loopt voorbij, maakt 
je keuze en bestelt thuis. Indien gewenst 
komen ze (wandel)schoenen bij u thuis 
aanmeten. Dit gebeurt op afspraak en ge-
heel volgens de op dit moment geldende 
coronaregels.

24/7 online bestellen
De webshop is continu geopend en te 
vinden op www.adventurestore.nl. Daar 
vindt u het assortiment, handig onderver-
deeld in verschillende categoriën.

Telefonisch of via e-mail bestellen
Liever niet in de webshop bestellen? Tele-
fonisch of via e-mail kan ook. Telefonisch 
bestellen kan via telefoonnummer 0492-
523668, per mail kan dat via info@adven-
turestore.nl

Etalageshoppen en dan bestellen
De wandelschoenencollectie staat in de 
etalage uitgestald. Er is ook een etalage 
met leuke cadeau-artikelen voor de kerst! 
Ziet u er iets moois tussen staan? Bestel 
dan via één van bovenstaande mogelijk-
heden.

Schoenen aanmeten bij u thuis
Geeft u de voorkeur aan een persoonlijk 
advies? Bij u thuis op afspraak schoenen 
aanmeten is gratis. Bel voor een afspraak 
naar 0492-523668.

Koop lokaal!
Steun jij ook de lokale ondernemer? Zij 
hebben juist nu uw steun hard nodig! 
Bij alle bovenstaande mogelijkheden om 
te shoppen geldt een korting van 15% op 
de gehele collectie. Deze korting is gel-
dig tot en met 19 januari, maar zolang de 
voorraad strekt en niet in combinatie met 
andere acties. Het thuisbezorgen is gratis 
bij een besteding van 50 euro of meer. 

Binnen Helmond wordt zelfs dezelfde dag 
nog bezorgd, als de bestelling vóór 12.00u 
gedaan is. Betalen bij thuislevering is mo-
gelijk via een mobiele pin, maar contant is 
ook een optie. s

Nu shoppen bij Adventure Store 
met minimaal 15% korting 

op de hele collectie
Helmond

NU ONLINE SHOPPEN BIJ 
WWW.ADVENTURE STORE.NLWWW.ADVENTURE STORE.NL

Helaas is onze fysieke winkel gesloten i.v.m. het Corona virus.
Maar online zijn wij 24/7 open, maar ook telefonisch en per mail zijn wij elke dag 
gewoon bereikbaar. U kunt ons bellen of mailen met al uw vragen, of voor infor-
matie en advies. Ook hebben wij onze etalages omgetoverd tot een kijk shop! 
Indien gewenst komen we wandelschoenen aanmeten bij u thuis, op afspraak.

24/7 ONLINE BESTELLEN 

✓ Gratis thuisbezorgen boven 50 euro 
✓ Besteld voor 12.00 uur in Helmond, dezelfde werkdag bezorgd
✓ Bestel lokaal, bestel online www.adventurestore.nl

TELEFONISCH OF VIA E-MAIL BESTELLEN

✓ Telefonisch bestellen 0492-523668
✓ Per mail bestellen info@adventurestore.nl
✓ Gratis thuisbezorgen boven 50 euro 
✓ Besteld voor 12.00 uur in Helmond, dezelfde werkdag bezorgd

✓ Voor 12.00 uur besteld in Helmond, vandaag nog geleverd!

 Besteld voor 12.00 uur in Helmond, dezelfde werkdag bezorgd

15%
KORTING

op de gehele 
collectie*

met

 Besteld voor 12.00 uur in Helmond, dezelfde werkdag bezorgd

15%
KORTING

op de gehele 
collectie*

met

 Voor 12.00 uur besteld in Helmond, vandaag nog geleverd!

15%
KORTING

op de gehele 
collectie*

met

15%
KORTING

op de gehele 
collectie*

met

MET MINIMAAL 
15% KORTING 
OP DE HELE COLLECTIE

 MINIMAAL MINIMAAL
15% KORTING15% KORTING

BEZORGSERVICE

SCHOENEN AANMETEN BIJ U THUIS 

STEUN JIJ OOK 
DE LOKALE 
ONDERNEMER?

✓ Gratis schoenen aanmeten bij u thuis op afspraak ! 
✓ Bel voor een afspraak naar 0492-523668
✓ Gratis thuisbezorgen boven 50 euro 
✓ Besteld voor 12.00 uur in Helmond, dezelfde werkdag bezorgd

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

WWW.ADVENTURESTORE.NL
•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

WIJ WENSEN
U FIJNE

KERSTDAGEN
EN EEN

SPORTIEF 2021

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

ook een optie. s

15%KORTINGop de gehele collectie*

met
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Gerard Compiet

een moeizame 
bevalling
Hij heeft de startmotor vervangen en de 
klant is inmiddels tevreden in zijn auto 
vertrokken. Jochem trekt daarop zijn 
overall uit, wast zijn handen en sluit de 
werkplaats. “Genoeg voor vandaag”, 
mompelt hij. Hij heeft de laatste tijd al 
te veel overuren gemaakt. Bovendien is 
het daags voor kerst.

Thuis gekomen neemt hij er even zijn ge-
mak van en gaat daarna onder de dou-
che. Als hij hier goed en wel mee klaar is, 
rinkelt de bel. Echt aanstalten om naar de 
deur te gaan, maakt hij daarbij niet. Het 
is niet de eerste keer dat iemand te elfder 
ure nog een beroep op hem doet. Te laks 
om tijdig een reparatie aan de auto te la-
ten uitvoeren, zodat hij, Jochem, nog op 
de meest onmogelijke tijd op mag komen 
draven. De bel blijft echter gaan. Harder 
en nadrukkelijker dan ooit. Jochem sloft 
daarop dan toch maar naar de voordeur. 
Aan de deur staat een vrouw van mid-
delbare leeftijd. Het duurt even voordat 
hij in de belster Heleen herkent. Heleen 
woont in dezelfde wijk en is vroedvrouw 
van beroep. De laatste keer dat hij haar 
sprak was tijdens een buurtfeest. Zij was 
toen wel heel wat relaxter. Nu lijkt ze na-
melijk gehaast, kijkt wat wild uit haar 
ogen en houdt angstvallig een grote tas 
tegen zich aangedrukt. Het blijkt dat ze 
opgeroepen is voor een bevalling. Het 
is echter, slechter kan het niet, opeens 
gaan ijzelen. Jochem loopt daarop langs 
haar heen, onder de carport uit en test 
de stoep. Inderdaad, regen op een nog 
bevroren ondergrond betekent gladheid. 
“Ik durf de weg niet op. Ik ben sowieso al 
geen held in autorijden, maar ik moet, ik 
moet”, stamelt ze terwijl de wanhoop uit 
haar ogen straalt. Jochem probeert haar 
te kalmeren, rijdt zijn stationcar de ga-
rage uit en even later zijn ze samen on-
derweg. ’t Is inderdaad al behoorlijk glad 
aan het worden. Telkens als de auto van 

de weg dreigt te geraken, weet hij geluk-
kig een en ander te corrigeren. En zo vor-
deren ze langzaam maar zeker totdat het 
uiteindelijke doel, een eenzame boerderij 
ergens diep in de Peel, in zicht komt.

Vlak voor ze er zijn, legt Heleen even haar 
hand op Jochems arm en zegt: “Ik durf je 
eigenlijk niet nog meer te vragen, maar 
zou je misschien ook nog wat willen blij-
ven? Stel je voor dat we onverhoopt naar 
het ziekenhuis zouden moeten.” En zo zit 
Jochem niet veel later in de huiskamer van 
de boerderij. Nou eens geen kamperen bij 
de boer, maar kerstavond bij de boer, be-
denkt hij. Het ontbreekt hem daarbij aan 
niets. De vader in spé heeft hem gewezen 
waar hij eten en drinken kan vinden. 
Ook de hond blijft niet achter, hij legt af 
en toe zijn kop trouwhartig op Jochems 
knieën. Van buiten dringt tussen het ram-
melen van koeienkettingen nog de roep 
van een bosuil door. Bovendien hoort hij 
met tussenpozen nu ook het kreunen van 
de kraamvrouw. Gelukkig is inmiddels, 
zij het met aanzienlijke vertraging, de 
kraamverzorgster gearriveerd.

Dan, na lange tijd, schijnt alles in een 
stroomversnelling te komen. De vrouw 
krijgt het hoorbaar moeilijker. Het ge-
kreun wordt intenser. Af en toe hoort hij 
nu ook hoe ze luidkeels aangemoedigd 
wordt. Dan volgt er ogenschijnlijk een 
adempauze. Echter niet voor lang, want 
gauw genoeg erna komt er weer zo’n cli-
max aan gekreun en aanmoedigingen. 
Jochem zit op zijn stoel te draaien, terwijl 
de hond zijn oren spitst. Nog nooit was 
hij zo dicht bij een bevalling. Zo’n beval-
ling is een soort oergebeuren, bedenkt 
hij. Je zult er maar doorheen moeten. Op 
kerstavond nog wel en dan ook nog hier 
in deze door God en iedereen verlaten 
Peel met zijn gladde wegen. Net als de 
spanning ondraaglijk begint te worden, 

is daar dan toch eindelijk het bevrijdend 
huilen van de baby. Er klinken boven 
nog wel opgewonden geluiden, maar de 
spanning lijkt weggeëbd. Dat geldt ook 
voor Jochem.

Een tijd later wordt hij tot de slaapkamer 
toegelaten om de boreling, een jongen, te 
bewonderen. Deze ligt bij de trotse moe-
der. De kersverse vader staat er aange-
daan bij en ook Jochem is geroerd bij het 
zien van dit tafereel.

Hoe anders vergaat het hem bij thuis-
komst. Direct bij het binnenkomen valt 
hem de leegte van de huiskamer wel heel 
erg koud op het lijf. Hij en zijn vriendin 
Marieke hadden het de voorbije week 
weer eens, voor de zoveelste keer, over het 
krijgen van kinderen gehad. Marieke had 
zich daarbij vasthoudender dan ooit ge-
toond. “Ik ben inmiddels de dertig ruim-
schoots gepasseerd, het is nu de hoogste 
tijd”, had ze betoogd. Hij had naar voren 
gebracht dat hij er nog niet helemaal aan 
toe was. Ze was daarop heel emotioneel 
geworden en daags daarna naar haar 
ouders vertrokken om daar de kerst door 
te brengen.

En zo zit Jochem op kerstavond in zijn 
eentje te koekeloeren. Om de doodse stilte 
in huis te bestrijden zet hij de tv dan maar 
aan en valt hier midden in een kerstvie-
ring. Na een kerstlied haalt de voorgan-
ger eerst het kerstkind uit de kerststal. 
Daarna toont hij tijdens zijn preek dit 
kerstkind aan de kerkgangers daarbij 
de vraag stellend: “Wilt u dit kind aan-
vaarden? Het staat voor eenvoud, puur-
heid en ongekunsteldheid.” Voor Jochem 
geldt deze vraag wel heel erg letterlijk en 
het lijkt onderhand of de pastor zich spe-
ciaal tot hem richt. ‘Wil je een kind in je 
leven aanvaarden?’, is nou net de vraag 
waar hij al een tijdlang mee worstelt. En 

het moet gezegd: De geboorte van het 
kerstkind van daarnet in de Peel heeft 
hem danig aangegrepen. Tja, denkt hij, 
misschien heeft Marieke toch gelijk en is 
het nu of nooit. Hij realiseert zich daarbij 
dat hij ook op ander gebied wel ooit wat 
zwaar op de hand is. En de vraag of je 
kind wel in een voldoende veilige wereld 
terecht komt, geldt waarschijnlijk voor 
alle tijden. Wat verderop in zijn preek tilt 
de pastor het zware, stenen kerstkind op-
nieuw op om het iedereen nogmaals te 
laten zien. Daarbij gaat hij verder: “Wilt u 
het kind aannemen, u eigen maken? Het 
zorgt voor vrede, gerechtigheid, barm-
hartigheid. Neem dit kind als gave, als 
kerstcadeau.”

“Een kind als kerstcadeau”, mompelt Jo-
chem nu op zijn beurt. Hij kijkt daarbij 
rond en stelt zich de kamer in kerstsfeer 
voor met Marieke, hemzelf en een baby. 
Precies eender zoals hij uren eerder in de 
Peel heeft beleefd. De hele verdere kerst-
avond laat dit idee hem niet meer los. 
Ten langen leste gaat hij op zoek naar 
zijn mobieltje, want hij is er uit. Het heeft 
heel wat voeten in de aarde gehad, maar 
nu hij tot zijn beslissing is gekomen voelt 
dit als een regelrechte bevrijding. ‘Lieve 
Marieke, kom naar huis dan hebben we 
volgend jaar mogelijk ons eigen kerst-
kind’, stuurt hij daarbij als boodschap de 
kerstnacht in. ’t Is al onder de morgen als 
hij tenslotte in slaap valt.

Een aantal uren later, terwijl het al tegen 
de middag loopt en Jochem nog niet hele-
maal bij zijn positieven is, dringt het vaag 
tot hem door dat er aan de voordeur ge-
morreld wordt. Gauw genoeg erna ve-
gen er wat haren door zijn gezicht, voelt 
hij dat hij gekust wordt en hoort hij een 
zacht snikken. Marieke is terug.

Een modern
kerstverhaal:
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Niemand kan verrast zijn over 
het vernietigende oordeel van de 
parlementaire commissie als je 
de toeslagenaffaire de afgelopen 
jaren een beetje hebt gevolgd. Er 
is sprake van een collectief falen 
van politiek, Belastingdienst en 
rechtspraak. Dit falen wordt al-
leen maar erger omdat het on-
zeker is wanneer de gedupeerde 
ouders gecompenseerd worden. 
Naast rechtvaardigheid en ver-
ontschuldiging zou het goed zijn 
als de politiek verder kijkt dan de 
kwestie van de kinderopvang-
toeslagen. In de kern gaat het om 
de verhouding tussen de over-
heid en haar inwoners. Daarin 
is al vele jaren sprake van verza-
kelijking en verharding. De over-
heid is doorgeschoten in haar 
streven naar doelmatigheid en is 
daarbij inwoners letterlijk als een 
nummer gaan beschouwen. Dit 
is volgens Helder Helmond een 
slechte ontwikkeling. 

Helaas is dit een herkenbaar 
beeld want deze tendens zie je 
ook terug in Helmond. Helmon-
ders kloppen bij Helder Hel-
mond  aan omdat ze tegen een 
muur van ambtenarij aanlopen. 
Op verschillende beleidsterrei-
nen met verschillende casus-
sen. Daar zitten ook schrijnen-
de gevallen bij waar je stijl van 
achterover slaat. Zo heb ik de 

afgelopen periode Helmonders 
gesproken over de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning, 
de sierschoorstenen in Brande-
voort, de problemen bij jeugd-
zorg alsook over meer individue-
le casussen. Bij het aanhoren van 
al deze verhalen is er een gemene 
deler: ze staan tegenover een ge-
meente die niet opkomt voor 
haar inwoners, maar juist tegen 
een gemeente die bezig is met 
haar eigen aansprakelijkheid af 
te schuiven. Inwoners worden 
simpelweg van het kastje naar 
de muur gestuurd. 

Gelukkig hebben deze geluiden 
Helder Helmond bereikt en pro-
beren we hen te helpen waar we 
kunnen. Ik ben alleen bang dat 
deze geluiden het topje van de 
ijsberg zijn. Komt dit beeld je be-
kend voor? Neem dan contact op 
met onze fractie door te mailen 
naar ons algemene e-mailadres: 
stemhelderhelmond@gmail.
com We zullen uw probleem 
analyseren en categoriseren. 
Helder Helmond zal met deze 
informatie de keten trachten te 
optimaliseren.

Terug naar de verhouding tussen 
de overheid en haar inwoners. 
Volgens Helder Helmond heb-
ben inwoners recht op een goed 
functionerende overheid die zich 

vooral dienstbaar opstelt. Dat 
scheelt veel onvrede en kan veel 
onnodige kosten en rompslomp 
voorkomen. De overheid is van 
en voor de inwoners. En niet an-
dersom. Daarbij past geen zake-
lijkheid en zeker geen structureel 
wantrouwen. Er moet dus meer 
inclusief beleid komen: ‘’De Hel-
monder weer als mens behande-
len in plaats van als nummer!’’

Tot slot wens ik iedereen een fij-
ne kerst en veel geluk toe in het 
nieuwe jaar!

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

RIETER:
Helmonder is 
geen nummer!

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

vooral dienstbaar opstelt. Dat 

Reageren op  deze column kan op www.deweblog.nl

Eveline de Bont, voorzitter 
Raad van Bestuur van het El-
kerliek ziekenhuis, bespreekt 
in een videoboodschap de 
ernst van de recente corona-
prognoses en de toename in 
het aantal ziekenhuisopna-
mes (corona-gerelateerd en 

regulier) die het Elkerliek, 
ondanks de harde lockdown, 
verwacht in de komende we-
ken. De Bont vraagt begrip en 
medewerking van patiënten 
en inwoners in de regio Hel-
mond en de Peel.

Bekijk de volledige video op 
het YouTubekanaal van het 
Elkerliek ziekenhuis. s

Elkerliek bereidt zich 
voor op grote toename 
in ziekenhuisopnames 

Helmond

Deze kerst laat Helmond Mar-
keting de mooiste kerstwensen 
voor een ander uitkomen. Afge-
lopen zaterdag werd de eerste 
wens vervuld. 

Deze wens is afkomstig van 
Anna Bosker. De 12-jarige junior 
stadskunstenaar wenste teken-, 
schilder- en kleurmaterialen 
voor zieke kinderen die de kerst-
periode doorbrengen in het El-
kerliek ziekenhuis. 
 
Door het uitbreken van het co-
ronavirus, ziet kerstmis er dit 
jaar anders uit dan normaal. 
Helmond Marketing zette een 
campagne op, waarbij mensen 
een wens mogen doen voor een 
ander. 

Zo ook Anna Bosker, Helmonds 
eerste junior stadskunstenaar. ‘Ik 
wenste dat zieke kinderen die de 
kerstperiode doorbrengen in het 
Elkerliek Ziekenhuis, iets crea-
tiefs kunnen doen en even niet 
denken aan het ziek zijn. Ik wil 
dat zij kunnen tekenen, schilde-
ren en kleuren, net als ik.’

Creatief met kunst tijdens kerst
Op donderdag 17 december 
kwam Anna’s wens uit. Samen 
met ondernemers Judith van de 
Rijt en Hans van Gennep stelde 
Helmond Marketing de crea-
tieve pakketten samen. Met o.a. 
kleurpotloden, brushpennen en 
penselen van JUUDs Foederer en 
teken- en kleurboeken van boek-
handel De Ganzenveer kunnen 
de kinderen uit het Elkerliek, net 
als Anna, creatief zijn met kunst 
deze kerst. Anne Maas van de 
afdeling Kind en Jeugd van het 
Elkerliek Ziekenhuis neemt de 
cadeaus blij in ontvangst. ‘Wij 
zijn dolblij dat de wens van Anna 
is uitgekomen. Onze patiëntjes 
zullen hier ontzettend blij mee 
zijn. Een ontzettend mooi kerst-
gebaar.’

Doe ook een wens voor een 
ander
Ken jij ook iemand die in deze bij-
zondere tijd iets extra’s verdient? 
Doe dan voor 24 december on-
line jouw kerstwens op de web-
site van Helmond Marketing. In 
het nieuwe jaar gaat de Stichting 
nog meer wensen laten uitko-
men! www.helmondmarketing.
nl/kerstwensboom s

Wens komt uit voor 
junior stadskunstenaar Anna: 

tekenmaterialen 
voor kinderen in het 
Elkerliek ziekenhuis

Helmond

De webinar over het vrijwil-
ligersbeleid van de gemeente 
Helmond is verplaatst naar don-
derdag 7 januari. Raads- en com-
missieleden laten zich inspireren 
door interessante sprekers. Maar 
ook ú kunt deelnemen! Dit is 
met name interessant voor vrij-
willigers en instellingen waarbij 
veel vrijwilligers actief zijn. U 
kunt via deze link deelnemen: 
https://youtu.be/l_aSgwwshHE 

De webinar start om 20.00 uur en 
we sluiten rond 21.15 uur af. Het 
programma start met drie korte 
presentaties: 

• Een toelichting over het 
 huidige vrijwilligersbeleid van
 gemeente Helmond en de 
 uitdagingen waar we 
 voor staan;
• Een inspirerend verhaal van
 hoogleraar Kees Klomp, 
 Hogeschool Rotterdam, over
 de betekeniseconomie (balans 
 tussen welvaart, welzijn en
 welbevinden) die zorgt voor
 een geheel andere kijk op 
 vrijwilligerswerk;
• Nog meer inspiratie van 
 Vivienne van Leuken van 
 Stichting VIPE (Voor Ieder 
 Persoon Eigen) uit Helmond,
 met duurzame en praktische
 ideeën om vrijwilligerswerk 
 gepast te waarderen.

 Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt 
u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tij-
dens de uitzending bekendge-
maakt. Na afloop van hun pre-
sentaties beantwoorden de spre-
kers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Inwoners, en met name vrijwil-
ligers en instellingen waarbij vrij-
willigers actief zijn, zijn van harte 
welkom om deel te nemen. U 
hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden. Wilt u meer weten over 
de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinfor-
matie.nl en klik in de kalender op 
8 december. 

Podiumbijeenkomsten
De gemeenteraad organiseert re-
gelmatig podiumbijeenkomsten. 
Tijdens deze bijeenkomsten 

Webinar vrijwilligersbeleid verplaatst naar 7 januari 
Helmond

haalt de raad informatie op. Zo 
kunnen raads- en commissiele-
den zich een goed beeld vormen 
van bepaalde onderwerpen. 
Deze informatie gebruiken zij bij 
toekomstige besluiten die zij ne-
men. Vanwege de maatregelen 
om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen, vin-
den de podiumbijeenkomsten 
nu plaats in de vorm van een 
webinar. s 
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Tekst en foto: Henk van Dijk.

Het einde van de bouwwerk-
zaamheden in Loods 20, waarin 
het EDAH-museum en het Or-
gelmuseum met de historische 
accordeons van Arie Willems 
komen, is in zicht. 

De feestelijke sleuteloverhan-
diging aan de besturen van het 
EDAH-museum en het Orgel-
museum, die plaats zou vinden 
op vrijdagmorgen 18 december, 
kon door de plotseling ingevoer-
de lockdown, niet doorgaan. Ze 
hebben nu intern toch wel de 
sleutels uitgereikt, zodat ze zelf 
ook aan de slag kunnen met het 
inruimen van de beide musea.
Voor de interieurafwerking 
stond het bedrijf Cialona Expo 
garant, die een geweldig mooie 
afwerking van het geheel heeft 
gemaakt. In het Orgelmuseum 
is een mooie vloer in visgraat-
vorm aangebracht. Ook is er 
een mooie bar neergezet die 
de historische naam, Danszaal 

Bocken, heeft meegekregen. De 
foto geeft een goede impressie. 
Bovendien is er gedacht aan een 
mooie sfeerverlichting van de 
bar, waardoor hij in wisselende 
kleuren verlicht kan worden. Er 
komt nu ook meer zicht op de 
ruimte die de zaal gaat bieden 
voor de bezoekers. Er is behoor-
lijk veel aan bruikbare ruimte 
ingeleverd, in vergelijking met 
de oude Gavioliezaal. Optredens 
van grote muziek-of zanggezel-
schappen, zoals die wekelijks op 
de zondagmiddag in de Gavio-
liezaal plaats vonden, zullen er 
niet meer in zitten. Alles zal in 
een kleinere vorm moeten gaan 
gebeuren. De orgels hebben in-
tussen ook al weer hun plaatsen 
in genomen.

In het EDAH-museum krijgt alles 
al meer en meer vorm en uitstra-
ling door de interieur aankleding. 
Bij de diversiteit aan onderdelen 
in dit museum, zijn ook aange-
paste uitvoeringen gemaakt. De 
bakker, de slager, de kruidenier, 
de groenteman, de melkboer, de 
zuivelspecialist en diverse spe-
cialiteiten krijgen hun plek. De 

hele aankleding die betrekking 
heeft op de EDAH-spullen, zul-
len binnenkort door de vrijwil-
ligers van het EDAH-museum 
gedaan gaan worden. Ook hier 
heeft het interieurbedrijf Cialona 
Expo alles uit de kast gehaald om 
er iets speciaals van te maken.
Ook voor de accordeons van 
Arie Willems zijn grote glazen 
kasten aan de muur opgehan-
gen, waarin zij tentoongesteld 
kunnen worden. Het gehele mu-
seumcomplex zal, mede door 
de financiële bijdrage van de 
gemeente Helmond, een grote 
aanwinst zijn voor Helmond. 
De hoop is er natuurlijk vanuit 
beide museumuitbaters, dat vele 
bezoekers uit alle delen van Ne-
derland naar Helmond zullen 
komen, om hier alles te komen 
bekijken. 

Zoals de verwachting nu is, zal 
de officiële opening van de bei-
de musea in maart/april plaats 
gaan vinden. Het inruimen zal 
nog veel tijd in beslag gaan ne-
men. U zult tegen die tijd via de 
media wel op de hoogte worden 
gebracht.. s

Einde van de bouwwerkzaam-
heden in Loods 20 in zicht

Binnenstad

SchuldHulpMaatje helpt
bij financiële problemen

In de bijzondere tijd waarin 
we nu met corona leven, is 
het omgaan met armoede en 
schulden een nog groter en 
onzichtbaarder probleem. 

In Helmond willen we men-
sen aandacht vragen voor 
signalen over deze verborgen 
problemen van mensen in 
hun omgeving. SchuldHulp-
Maatje Helmond is beschik-
baar om een hand te reiken 
naar mensen die over hun 
probleem in gesprek willen 
gaan.
Maar liefst een op de vijf huis-
houdens heeft financiële pro-
blemen. Dat is veel. Veel men-
sen schamen zich zo erg voor 
hun schulden, dat ze geen 
hulp durven te zoeken. Naar 
die mensen is SchuldHulp-
Maatje Helmond op zoek. 

Als je in de schulden zit, heb je 
iemand nodig die in je gelooft 
en je helpt. Iemand die niet 
oordeelt, maar gewoon met je 
aan de slag gaat om je geld-
zaken weer onder controle te 
krijgen. De vrijwilligers van 
SchuldHulpMaatje doen dat. 
Samen lukt ‘t.

Hoe eerder mensen aan de bel 
trekken, hoe beter. Geldzor-
gen veroorzaken veel stress. 
Het komt vaak voor dat 
mensen daardoor niet meer 
helder kunnen nadenken en 
de problemen alleen maar er-

ger worden. Een Maatje is er 
dan om te luisteren, te helpen 
overzicht te krijgen en samen 
een aflossingsplan te maken. 
De Maatjes zijn daar speci-
aal voor opgeleid. En die hulp 
kost niets.
SchuldHulpMaatje is opge-
richt door de kerken, maar 
sluit niemand uit van hulp. Elk 
jaar krijgen veel inwoners van 
de gemeente Helmond hulp 
bij hun financiële problemen 
door 10 gecertificeerde Ma-
tjes. Daarbij maakt het niet uit 
wat het geloof, de huidskleur, 
de geaardheid of de afkomst 
is van de mensen die hulp 
vragen. Iedereen met finan-
ciële problemen mag contact 
opnemen, wat de oorzaak van 
de schulden ook is.

Aanmelden voor hulp bij fi-
nanciële problemen is heel 
eenvoudig: vul het formu-
lier in op www.schuldhulp-
maatje.nl of bel 06 - 33 85 71 
94. Onze coördinator Wilma 
of Paul neemt dan contact 
met je op om een afspraak 
te maken voor een intakege-
sprek.
Voor meer info, kijk op: www.
schuldhulpmaatje.nl/locatie/
helmond/ 
Je kunt ons ook vinden op Fa-
cebook: SchuldHulpMaatje-
Helmond s

Helmond

Helmond s

Warme Kerstgroet vanuit 
Samenloop voor Hoop Helmond / Laarbeek 

Het bestuur van de in Helmond 
en Laarbeek intussen welbe-
kende Samenloop wenst ieder-
een hele prettige kerstdagen en 
een gezond en voorspoedig 2021 
toe. Deze warme kerstgroet is 
met name bedoeld voor allen 
die op welke manier dan ook 
met de vreselijke ziekte kanker 
te maken hebben of hebben ge-
had. 

Ook gaan deze wensen uit naar 
alle betrokkenen bij de Samen-
Loop: de vrijwilligers, teams, am-

bassadeurs, sponsors, bedrijven, 
scholen, wandelaars en bezoe-
kers, groot en klein. De Samen-
Loop Helmond / Laarbeek kende 
vorig jaar een prachtig jubileum 
vanwege de organisatie van het 
evenement voor de vijfde keer 
in successie. In juni 2022 zal de 
eerstvolgende editie plaatsvin-
den. Het zevenkoppige bestuur, 
Dorethe van de Kerkhof, Lisette 
van Berlo, Betty Verbon, Donya 
van der Kruissen, Wim van As-
ten, Ruud Hakvoort en Tristan 
van der Waart, wenst ook alle le-
zers van Weekkrant de Loop het 
allerbeste toe. Een mooie Kerst 
en een nog mooier nieuwjaar ! s

Helmond

F | Samenloop voor 
Hoop Helmond/Laarbeek

www.helmondnu.nl
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Door de aangescherpte co-
ronamaatregelen zullen veel 
mensen opnieuw vanuit huis 
werken en kinderen volgen na 
de kerstvakantie lessen digitaal. 
De crisis heeft blootgelegd hoe 
belangrijk het is om goede, sta-
biele en veilige digitale verbin-
dingen te hebben. De gemeente 
Helmond en glasvezelspecialist 
e-Quest zorgen samen voor een 
glasvezelnetwerk in heel Hel-
mond. Vanaf eind dit jaar is het 
ook zover voor Helmond-Oost. 
Bij een deelname van minimaal 
25% gaat Glasvezel Helmond 
B.V. ook in deze wijk het open 
glasvezelnetwerk aanleggen. 

Wethouder Van de Brug: “Hel-
mond-Oost is aan de beurt, als 
één van de laatste wijken van 
onze stad. In deze coronatijd zien 
we nog eens extra het belang van 
goede, betaalbare en betrouw-
bare verbindingen, zeker als ik 
kijk naar zorg, het onderwijs 
en werk en welzijn. Glasvezel is 
ongelofelijk belangrijk om onze 
stad klaar te stomen voor de 
digitale toekomst. Met de start 
van de aanleg van glasvezel in 
Helmond-Oost is bijna overal in 
Helmond glasvezel beschikbaar.” 

Helmond-Oost is de 
volgende wijk
Half januari ontvangen inwoners 
van Helmond-Oost huis-aan-
huis een informatiepakket van 
Glasvezel Helmond B.V. Vanwe-
ge corona zijn er geen informa-
tieavonden. Informatie en advie-
zen kunnen ook altijd op maat 
gegeven worden door Glasvezel 
Helmond B.V. Zowel telefonisch, 
per mail, of persoonlijk bij in-
woners aan de deur door onaf-
hankelijke adviseurs. De aanleg 
van glasvezel is aangewezen als 
vitale dienst in de coronacrisis 
en vindt daarom met inachtne-
ming van alle coronamaatrege-
len doorgang.

Inwoners van Helmond-Oost 
kunnen tot en met 25 maart 
2021 aangeven of ze direct wil-
len meedoen. De aansluitkosten 
zijn dan gratis en ze ontvangen 
de hoogste korting op een abon-
nement. Ze kunnen kiezen uit 
een abonnement bij TriNed, 
Plinq, FiberNL of Breedband 
Helmond. Als minimaal 25% van 
alle inwoners meedoet, dan wor-
den halverwege 2021 de eerste 
straten voorzien van glasvezel en 
de deelnemende huizen aange-
sloten op het glasvezelnetwerk.

Waarom glasvezel?
Glasvezel betekent in ieder ge-
val snel en stabiel internet en tv. 
Maar het is ook zoveel meer. Het 
is een basisvoorziening waar-
mee inwoners, ondernemers en 
onderwijs in Helmond gebruik 
kunnen maken van digitale 
diensten. Denk aan langer thuis 
kunnen wonen met speciale 
zorg- en huisbeveiligingsdien-
sten, ziekenhuiszorg op afstand, 
online werken en onderwijs en 
een veiligere leefomgeving. 
Dat vraagt allemaal om goede 
en veilige digitale verbindingen 
en dat biedt glasvezel. Ouderen 
kunnen via het project ‘Leefsa-
men’ langer thuis blijven wonen. 
Sensoren, zoals slimme rook-
melders, een bewegingsmelder, 
deursensoren en een paniek-
knop, waarschuwen familie, 
mantelzorgers of buren wanneer 
de inwoner in nood is. Zo kun-
nen we een beetje beter op el-
kaar letten.

Daarnaast werken Glasvezel 
Helmond en de gemeente Hel-
mond samen met het Elkerliek 
ziekenhuis om zorg op afstand 
mogelijk te maken. Voor zorg-
diensten is een veilige en sta-
biele verbinding belangrijk en 
dat biedt glasvezel. Door nieuwe 
zorgdiensten op afstand hoeven 
Helmonders met bepaalde chro-
nische ziekten in de toekomst 
minder vaak naar het zieken-
huis en kan hun ziektepatroon 

gemakkelijk op afstand in de 
gaten gehouden worden. Het 
eerste zorg-op-afstand project, 
gericht op mensen met de ziekte 
van Crohn of Colitis, is al van 
start gegaan. 

Iedereen moet mee kunnen doen
De gemeente Helmond werkt 
hard om van Helmond een di-
gitale stad te maken die klaar 
is voor de toekomst. Het is heel 
belangrijk dat alle Helmonders 
hier van kunnen profiteren. De 
gemeente wil ervoor zorgen dat 
iedereen mee kan blijven doen 
en kan profiteren van de moge-
lijkheden in de digitale wereld. 

Eén van de projecten om dit te 
bereiken is ‘Koffie met een Ta-
blet’, een samenwerking tussen 
de gemeente Helmond, Biblio-
theek Helmond-Peel, de KBO-
Kring Helmond en het ROC ter 
Aa. In dit project maken oudere 
Helmonders, die nog weinig ac-
tief zijn in de digitale wereld, op 
een laagdrempelige manier ken-
nis met mooie digitale mogelijk-
heden. Deze digitale toepassin-
gen sluiten aan bij de leefomge-
ving en behoeften van de deel-
nemers, zoals beeldbellen. Dit 
project gaat in vier wijken van 
start wanneer de situatie vanwe-
ge corona het weer toelaat. 

Glasvezel Helmond B.V.
In Helmond werkt de gemeente 
samen met een lokale glasvezel-
specialist, e-Quest. In 2022 is heel 
Helmond voorzien van glasve-
zel. Glasvezel is de modernste, 
snelste en meest energiezuinige 
verbinding voor internet, televi-
sie, telefonie en overige digitale 
diensten. De gemeente ziet glas-
vezel als een nutsvoorziening, 
zoals elektriciteit en het riool. 

Meer informatie? Kijk dan op 
www.helmond.nl/glasvezel en 
www.glasvezelhelmond.nl s

Helmond-Oost

Helmond-Oost aan de beurt voor glasvezel: 
Op naar volledige dekking! 

Kerstuitzending
DitisHelmond Klassiek

Het is inmiddels traditie ge-
worden dat Omroep Hel-
mond Klassiek op eerste 
Kerstdag van 10.00 tot 12.00 
uur haar kerstuitzending 
verzorgt. Tijdens deze uit-
zending is er plaats voor veel 
mooie (klassieke) kerstmu-
ziek, krijgt u informatie over 
leuke kerstactiviteiten, is er 
plaats voor mooie kerstge-
dichten en kerstgedachten.

Enkele bekende Helmonders, 
waaronder onze burgemees-
ter mevrouw Elly Blanksma 
en de voorzitter van onze om-
roep, de heer Jasper Ragetlie, 
zullen live in de uitzending 

hun kerst -en nieuwjaarswen-
sen aan de luisteraars over-
brengen. De mogelijkheid 
om in te bellen en uw eigen 
kerstwensen over te brengen 
is natuurlijk aanwezig, tijdens 
de uitzending zullen telefoon-
nummers daarvoor worden 
bekend gemaakt. Luisteren 
naar deze uitzending vol 
sfeervolle kerstmuziek is een 
prachtige manier om samen 
met uw gezin Eerste Kerstdag 
te vieren. s

Helmond

Onderlinge competitie 
Atletiek Helmond

Door de maatregelen met 
betrekking tot het coronavi-
rus kunnen er in deze perio-
de geen wedstrijden worden 
georganiseerd. 

Omdat onderlinge wedstrij-
den wel mogen, werd er door 
Atletiek Helmond corona-
proof een onderlinge cross-
competitie opgezet. Deze 
bestond uit negen wedstrij-
den in de Stiphoutse bossen. 
Het doel was de eigen tijd te 

verbeteren, waardoor ieder-
een kans had om te winnen. 
Na negen dagklassementen 
had Jamez Visser, de kleinste 
en jongste van allemaal, de 
meeste punten verzameld. 
Hij werd op het podium ver-
gezeld door Anouk Lang-
straat op de tweede en Guus 
Raaphorst op de derde plaats. 
De grootste winst in deze 
competitie was echter het 
plezier waarmee de strijd ge-
leverd werd om de eigen tijd 
te verbeteren. De beker als 
eindherinnering is door ieder-
een terecht verdiend. s

Helmond

F | Niels Jacobs

F | Gemeente Helmond
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Volgende week woensdag 6 ja-
nuari 2021 is de bekende voet-
balverzamelaar Jos Lenssen (63) 
uit Mierlo te zien in afl evering 4 
van het nieuwe omroep MAX 
tv-programma ‘Het Museum 
van Nederland’. Het program-
ma waarvoor Lenssen werd 
uitgenodigd zal worden uitge-
zonden op NPO1 en begint om 
20.30 uur. In het item waarin de 
Mierlose voetbalfanaat uitge-
breid aan het woord komt zul-
len de oude voetbalschoenen 
van Marco van Basten aan bod 
komen waarop Marco aldus 
zijn vader Joop van Basten heeft 
gespeeld tijdens het succesvolle 
EK88 in Duitsland.

‘Als Nederland in één tentoon-
stelling zou moeten worden sa-
mengevat, wat zou daar dan te 
zien moeten zijn?’, aldus de vraag 
die de programmamakers van 
omroep MAX zich stelden voor-
dat uiteindelijk het idee ‘Het Mu-
seum van Nederland’ uit de ko-
ker rolde. Het antwoord zal over 
enkele weken voor de tv-kijkers 
helemaal duidelijk zijn als alle 
vijf de afleveringen zijn uitgezon-
den van het nieuwe programma 
waarin voetbalverzamelaar Jos 
Lenssen op woensdag 6 januari 

te zien zal zijn. Na een oproep 
geplaatst te hebben waarin de 
programmamakers op zoek wa-
ren naar personen met voorwer-
pen in hun bezit die iets vertellen 
over onze geschiedenis, cultuur, 

volksaard, tradities en gebruiken, 
stroomden de aanmeldingen 
binnen. Bijzondere items van 
groot tot klein, van speciaal tot 
zeer uniek. Een zeventigtal items 
werden geselecteerd en werden 

tijdens een tweetal opnameda-
gen in Paleis Soestdijk in Soest 
uitgebreid besproken en onder 
de loep genomen. 

Onder leiding van presentatoren 
Dione de Graaff en Diederik Eb-
binge selecteerde een team van 
experts voorwerpen die vanaf 
medio januari 2021 te zien zullen 
zijn in de unieke expositie ‘Het 
Museum van Nederland’. Deze 
zal gevestigd zijn in de Kunsthal 
te Rotterdam.

Voetbalschoenen 
Marco van Basten
Één van de voorwerpen die tij-
dens de tv-opnames op de spe-
ciale opnamelocatie in Soest de 
nodige aandacht trok waren de 
voetbalschoenen van het merk 
Cruyff Sports die Jos Lenssen 
ruim vijftien jaar geleden per-
soonlijk heeft gekregen van Joop 
van Basten, de vader van Neder-
lands meest succesvolle voetbal-
ler aller tijden: Marco van Basten.

Wat de sporthistoricus Jurryt 
van de Vooren in de voormalige 
werkkamer van Zijne Konink-
lijke Hoogheid Prins Bernhard in 
Paleis Soestdijk allemaal besprak 
met de Mierlose voetbalverza-
melaar en met hoeveel enthou-
siasme Dione de Graaff (onder 
andere presentatrice van NOS 
Studio Sport, red.) het voetbali-
tem tegen het licht hield kunt u 
zien tijdens aflevering 4 van het 
omroep MAX programma ‘Het 
Museum van Nederland’. 

De uitzending waarin Jos Lenssen 
te gast is, is te zien op woensdag 
6 januari 2021, NPO1, aanvang 
20.30 uur. Andere uitzendingen 
van ‘Het Museum van Neder-
land’ zijn te zien op woensdag 
23 december 2020 (afl.2), woens-
dag 30 december 2020 (afl.3) en 
woensdag 13 januari 2021 (afl.5). 

Kijk voor meer informatie op de 
website www.museum
vannederland.nl s

Mierlo

Mierlose voetbalverzamelaar 
Jos Lenssen op tv bij Omroep MAX
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Jos Lenssen op tv bij Omroep MAX

F | Jos Lenssen.

Reserveer jouw boeken en haal ze op bij de AfhaalBieb
Alle Bibliotheken zijn gesloten tot en met 19 januari

Alle bibliotheekleden, jong en 
oud, kunnen boeken reserveren 
en verrassingspakketjes bestel-
len via de AfhaalBieb. Geef jouw 
wensen door en de medewerkers 
van de Bibliotheek stellen een 
boekenpakket voor je samen. Je 
kunt de boeken komen afhalen 
nadat je bericht gekregen hebt. 
De AfhaalBieb in Helmond, As-
ten, Deurne en Someren is elke 
dag (behalve zon- en feestdagen) 
open van 10.00-13.00 uur. De in-
lever-brievenbussen zijn 24/7 
open, dus boeken terugbrengen 
kan dag en nacht. 
Het afhalen gaat op een voor 
bezoekers en medewerkers zo 
veilig mogelijke wijze, volgens 
de voorschriften van het RIVM. 
Daarnaast blijft de online Bibli-
otheek een alternatief voor wie 
graag digitaal wil lezen.

AfhaalBieb
Bestel een verrassend boeken-
pakket via het formulier op de 
website van de Bibliotheek. Geef 
je voorkeur aan voor je favoriete 
genre(s). Ook voor jeugdleden 
kunnen tasjes gemaakt worden. 
Het is mogelijk om voor meer 
gezinsleden een apart formulier 
in te vullen en de tasjes in één 
keer op te halen. Voor iedereen 
die dit niet zelf kan: de bestelling 
mag ook telefonisch doorgege-
ven worden. Daarnaast kunnen 
leden van de Bibliotheek zelf een 
keuze maken uit de catalogus, 
er zijn diverse inspiratiepagina’s. 
Tegelijkertijd kunnen maximaal 
10 boeken gereserveerd worden. 
Ook gereserveerde boeken kun-
nen afgehaald worden op maan-
dag t/m zaterdag van 10.00 uur 
tot 13.00 uur. Zodra de bestelling 

klaarstaat, ontvangt de lener een 
bevestiging per mail. De Biblio-
theek is alleen open voor het af-
halen van gereserveerde boeken!

Online Bibliotheek
Naast de AfhaalBieb voor fysieke 
boeken is er voor bibliotheekle-
den ook de online Bibliotheek. 
Hier kunnen zowel e-books als 

luisterboeken geleend worden. 
De komende maanden mogen 
onze leden ook een nieuwe app 
testen: de TijdschrijftenBieb. Zo 
komen we samen deze lastige 
periode goed door. Hulp nodig 
bij het bestellen of downloaden 
van boeken of luisterboeken? 
Neem contact met ons op. We 
zijn telefonisch bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag van 10.00-
13.00 uur.

Lid worden? Juist nu 
Lid worden en de bibliotheek 
(her)ontdekken? Doe het juist 
nu. Je meld je online aan en wij 
zorgen ervoor dat je zo snel mo-
gelijk boeken en e-books kunt 
gaan lezen. s

Net zoals alle niet-essentiële winkels zijn ook de Bibliotheken in 
Helmond, Asten, Deurne en Someren helaas tot en met 19 janu-
ari gesloten. Voor de bibliotheken heeft de overheid echter wel een 
uitzondering gemaakt: het afhalen van boeken bij de bibliotheek 
is toegestaan. En dat is natuurlijk goed nieuws voor onze leden die 
graag de komende weken boeken willen lenen.

Helmond F | Bibliotheek Helmond-Peel

Voor meer informatie kijk op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/afhaalbieb
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Elkerliek levert belangrijke bijdrage aan 
veilige zorg voor patiënten met bloedverdunners

F | Elkerliek Ziekenhuis

Mensen die bloedverdunners 
slikken zijn ook bekend met de 
trombosedienst. In onze regio 
heeft het Elkerliek op verschil-
lende plaatsen prikposten waar 
patiënten bloed laten prikken. 
De stollingswaarden van het 
bloed worden in het laboratori-
um onderzocht en de patiënten 
worden dezelfde dag nog gebeld 
met een advies op maat. “Wat je 
als patiënt moest slikken, hing 
heel erg af van allerlei omstan-

digheden”, vertelt Marion Knip-
pels, internist van het Elkerliek 
ziekenhuis. “Daarom veranderde 
de dosis vaak. Door vaak te laten 
prikken, kreeg iedereen steeds 
een goede dosis.”

Nieuwe medicatie
Dat Marion Knippels praat in 
de verleden tijd heeft alles te 
maken met de komst van een 
relatief nieuwe generatie anti-
stollingsmiddelen: de DOAC’s. 

“Verreweg het grootste deel van 
de patiëntenpopulatie kan deze 
gebruiken. Het grote voordeel is 
dat elke dag eenzelfde dosis in-
genomen kan worden en dat de 
reguliere controle van de trom-
bosedienst niet meer nodig is.” 
Overigens is een klein deel van 
de patiënten, bijvoorbeeld men-
sen met een kunstklep in het 
hart, niet geholpen met deze an-
tistollingsmiddelen. Zij moeten 
de traditionele geneesmiddelen 
blijven gebruiken en blijven dus 
ook afhankelijk van zeer regel-
matige controle en bijstelling.

Case-management
Geen controle meer voor het 
grootste deel van de gebruikers 
van antistollingsmiddelen. Dat 
klinkt goed. Zeker als je bedenkt 
dat ongeveer dertig procent van 
de medicatiefouten die in Ne-
derlandse ziekenhuizen voorko-
men, te maken hebben met anti-

stolling. Zijn die fouten dan ook 
verleden tijd? Marion Knippels 
denkt van niet. “De DOAC’s zijn 
zeker een verbetering, maar toch 
zijn er genoeg omstandigheden 
te bedenken waarbij tussentijds 
ingegrepen moet worden. Proto-
collen en richtlijnen veranderen, 
mensen gebruiken soms tijdelijk 
andere bloedverdunners of an-
dere medicatie, de nierfunctie 
kan gaandeweg verslechteren.

 Het is vragen om problemen 
als er bij deze groep geen enkele 
vorm van case-management 
plaatsvindt; als dus niemand 
het overzicht houdt. In principe 
wordt dit nu vaak op het bordje 
van de huisarts gelegd, maar ik 
denk dat je niet kunt verwachten 
dat daar in alle situaties genoeg 
tijd, kennis en kunde voorhan-
den is. Daarnaast moet dit ook 
voor patiënten in het ziekenhuis 
goed geregeld zijn.”

Stap voorwaarts
Met de al bestaande structuur 
van de trombosedienst als basis 
besloot het Elkerliek ziekenhuis 
om een stap voorwaarts te zet-
ten naar een toekomstgericht 
antistollingscentrum. Doel is om 
niet alleen de patiënten met de 
‘oude’ antistollingsmiddelen te 
ondersteunen en te monitoren, 
maar ook de patiënten die over-
stappen naar de nieuwe medica-
tie. Om die stap voorwaarts te 
kunnen zetten, startte de trom-
bosedienst, onder aanvoering 
van internist Knippels een sa-
menwerking met softwareleve-
rancier ASolutions. Het resultaat 
daarvan is de realisatie van een 
nieuw systeem dat gekoppeld is 
aan het elektronisch patenten-
dossier van het ziekenhuis en dat 
eventueel ook landelijk uitgerold 
kan worden. Marion Knippels: 
“Antistolling heeft niet alleen be-
trekking op één vakgebied. Dat 
loopt door alle disciplines heen. 
Wij hebben hier in principe een 
prima infrastructuur om pa-
tiënten te ondersteunen, omdat 
we alle informatie rondom deze 
patiënt kunnen koppelen. We 
hebben een wekelijks overleg 
met onder andere internist, apo-
theker en laboratorium specia-
list klinische chemie. Bovendien 
kunnen we de patiënten bellen, 
kijken of alles begrepen is en 
kunnen we ook, bijvoorbeeld 
jaarlijks, evalueren.” 

Samenwerking
Door deze nieuwe aanpak levert 
het Elkerliek een forse bijdrage 
aan de veilige zorg voor patiën-
ten met antistollingsmiddelen. 
“Maar we zijn er nog niet”, nu-
anceert Marion Knippels. “Om 
het geheel met alle patiëntenin-
formatie goed te vullen, is tijd 
nodig. Verder zullen we de sa-
menwerking met alle partners 
in de keten moeten versterken. 
Op termijn zou het een dienst 
kunnen zijn voor verschillende 
zorgverleners in de regio. Mooi 
dat we daar in ons eigen Elker-
liek een belangrijke bijdrage aan 
kunnen leveren.” s

Helmond: Als bloed in het lichaam stolt, kan dat leiden tot een ver-
stopping. Dat heet trombose en kan weer leiden tot levensbedrei-
gende aandoeningen. Om trombose te voorkomen, slikken in Ne-
derland meer dan 450.000 mensen bloedverdunners. Maar… bloed-
verdunners verhogen op hun beurt weer de kans op bloedingen. Die 
ook weer levensbedreigend zijn. Een ingewikkeld geheel, waarbij de 
trombosediensten in Nederland een belangrijke rol spelen. De trom-
bosedienst van het Elkerliek ziekenhuis is landelijk gezien voorloper 
als het gaat om het inrichten van een nieuwe, veilige systematiek.

Helmond

Een heel bijzonder jaar loopt 
ten einde. Wat het inzamelen 
van papier, kleding, schoeisel 
en dergelijke betreft was het 
een leerzaam jaar. Enkele we-
ken is de oud papier inzameling 
van C.V. De Kluppels op slot 
geweest om plannen te ontwik-
kelen met betrekking tot het 
creëren van veilige manier voor 
inzameling voor de bezoeker, 
maar ook voor de eigen leden.

De in- en uitrijroute is aangepast 
en gescheiden met dranghek-
ken, ze zijn met 1100 liter con-
tainers gaan werken waarin de 
bezoeker zijn papier kon achter-
laten zonder enig contact met 
anderen. Om deze containers 

snel te kunnen ledigen, zijn ze 
met een containerpers gaan 
werken, het lossen van papier is 
met deze veranderingen terug-
gebracht naar minuten werk. 
Om fysiek contact te vermijden 
hebben ze houtsnippers vervan-
gen door een interessante loterij 
met maandelijks prijzen.

Het papier, kleding, schoeisel en 
dergelijke wordt in samenwer-
king met de gemeente Helmond 
afgevoerd voor recycling bij 
papier en hergebruik of verma-
ling bij kleding en schoeisel. Het 
maakt dus eigenlijk weinig uit of 
uw papier via de gemeente con-
tainer of via de Kluppels wordt 
afgevoerd. Echter is er wel één 
sgroot verschil en dat is dat de 
Kluppels met de opbrengst er-
voor kunnen zorgen dat er een 

supergezellige ouderenmiddag 
wordt georganiseerd voor de ou-
deren van Alphonsus, toegang 
geheel gratis plus nog enkele 
gratis consumpties én een gratis 
loterij. Daarnaast financieren we 
een groot deel van de twee op-
tochten die ze organiseren.

Ook het steeds groter wordende 
kindercarnaval vraagt om finan-
ciële ondersteuning om de jeugd 
naar behoren aan hun trekken 
te laten komen. De O.P.K. com-
missie (oud papier en kleding) 
doet er dan ook alles aan om 
zoveel mogelijk houtenaren er-
van te overtuigen om het papier 
en kleding toch vooral naar de 
Kluppelhal te brengen. Het kost 
u als bezorger wat extra moeite, 
maar verlies niet uit het oog wat 
met de opbrengst van uw papier 
wordt gerealiseerd. Daarom een 
vriendelijk verzoek: begin het 
nieuwe jaar goed en breng uw 
papier en kleding naar de Klup-

pels, hun dank is groot. Daar-
naast is er gratis deelname aan 
de loterij met maandelijks drie 
interessante prijzen.

Ter informatie: zaterdag Tweede 
Kerstdag is de Kluppelhal geslo-
ten. Op zaterdag 2 januari is de 
hal open. 

C.V. De Kluppels wenst u allen 
prettige Kerstdagen en een voor-
spoedig maar vooral gezond 
nieuw jaar 2021. s

Waarom eigenlijk niet!
Mierlo-Hout
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De winkel mag dan wel gesloten 
zijn maar Stijl & Co gaat verder 
met wat wél mag. Met ludieke 
bezorging aan huis, kado’s en 
interieuradvies. 

Interieuradvies 
De komende weken brengen we 
extra veel tijd door in huis. Wil je 
je interieur extra sfeervol maken 
en voorzien van meer comfort? 
Ga je verhuizen? Tijd voor een 
nieuwe inrichting? Weet je niet 
goed waar te beginnen en wens 
je hierbij extra hulp? Een nieuwe 
kleur op de muur? Zou je je vloer 
eens willen aanpakken, of is je 
raambekleding aan vervanging 
toe? Stijl & Co komt je graag hel-
pen om van je huis een fijn en 
sfeervol thuis te maken. We ko-
men naar je toe! Informeer naar 
de mogelijkheden. 

Proef zitten/Stalen bezorgen 
Of misschien zou je een stoel uit 
hun collectie eens onder jouw 
tafel willen zien staan? Of gor-
dijnstalen thuis willen bekijken? 
Ook dat kan, ze brengen het 
naar je toe en halen het weer op. 
Uiteraard komen de stoffeerders 
gewoon langs om in te meten, te 
hangen en te leggen.

Kadoservice 
Wil je een vriend(in) verrassen 
met een mooi kado? Ook hier 
gaan ze je bij helpen! Via Insta-
gram en Facebook posten ze elke 
dag mooie en fijne producten. 
Je kunt Stijl & Co bellen, appen, 
videobellen of mailen als je iets 
leuks voorbij ziet komen dat je 

graag zou willen geven. Zij pak-
ken dit mooi voor je in en bezor-
gen het met hun originele mini 
pick-up truck bij je vriend(in) 
aan huis. Bezorging binnen Hel-
mond is geheel gratis!

Leuke acties via social media
Via Instagram en Facebook in-
spireren ze je met de nieuwste 
woontrends, online acties, leuke 
kado’s en interieuradvies. Dus 
hou deze in de gaten!  Tussen 
Kerst en nieuwjaar maak je kans 
op een leuk cadeau van Stijl & 
Co via Instagram en Facebook!  
Zij gaan een aantal kado’s ver-
loten onder hun volgers! Wat 
moet je doen? Volg Stijl & Co op 
Instagram en/of Facebook, tag 
twee vrienden in de comments, 
deel dit bericht met in je stories 
en tag @stijlenco en gebruik de 
hashtag #stijlontour. 

Zie je de mini pickup truck van Stijl 
& Co rijden? Maak dan een foto, 
post hem op social media en tag 
Stijl & Co samen met de hashtag 
#stijlontour dan maak je tevens 
kans op een van de leuke kado’s! 
Het team van Stijl en Co staat voor 
je klaar van maandag tot en met 
zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. s

Alweer een blij verraste klant F | Stijl & Co.

Helmond

De eerste make-over tijdens lockdown is een feit! Deze klant vroeg Stijl & Co of ze haar interieur “compleet” konden maken. 
Ze miste sfeer en warmte. Door gezellige hoekjes te creëren met meubels en accessoires zijn er heerlijke plekjes ontstaan waar je je 

kunt terugtrekken en/of kunt relaxen. F | Stijl & Co.

Ik heb deze zin regelmatig voorbij zien komen de 
afgelopen week in Facebookgroepen en -berichten. 

En eerlijk: als winkelier is het niet leuk om deze zin 
te lezen. Ik wordt er een beetje verdrietig van. Mede 
ook omdat er, voor mijn gevoel, niet verder geke-
ken wordt dan de dichte deur.

Namens al mijn (lokale) collega's, die de winkel 
hebben moeten sluiten, roep ik jullie op om verder 
te kijken dan die dichte deur, want verkopen mo-
gen we nog steeds!

Pak de telefoon, mail, app, gebruik Facebookmes-
senger of welke manier dan ook om te kijken bij 
jouw favoriete lokale ondernemer wat ze op dit 
moment nog wel kunnen en mogen.
In heel Helmond (en omgeving) zitten hele crea-
tieve ondernemers die graag de door jou gezochte 
producten bij je thuis komen brengen. 

Zoals de horeca al sinds maart werkt met afhalen 
en bezorgen, zo zijn de winkeliers daar ook mee 
aan de slag gegaan (alleen is afhalen bij ons niet 
toegestaan).

En het mooie is: over het algemeen is het vandaag 
besteld, vandaag in huis! 
Dus veel sneller dan de grote jongens van deze 
wereld (en je steunt er ook nog de lokale economie 
mee).

#supportyourlocals #steundelokaleondernemer

Jeanette Hendriks
Tiendas Diferentes Helmond

"Nu de winkels dicht zijn..."
Ingezonden oproep

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!



16 week nummer 52 vrijdag 25 december 2020 de loop weekkrant HELMOND

1 shirt ,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.- per stuk

GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!

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 HellemondGift cadeaubon.

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

GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de HellemondGift cadeaubon.

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

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES
Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJES

Wil je meer resultaat uit jouw website of 
webshop? Dit door het verbeteren van je 
vindbaarheid in Google of juist het werven 
van de juiste sollicitanten via social media? 

Binnen de wereld van zoekmachines, social media 
platformen én e-mailmarketing systemen vallen 
altijd kansen te benutten. Kansen waarvan je zelf 
vaak niet eens bewust bent. 

Adcommunicatie/Hey Marketing benut samen 
met jou deze kansen. Wij stellen namelijk een 
persoonlijke online marketingstrategie op die 
perfect aansluit op jouw doelstellingen.

Behaal online resultaat 
met inzet van effectieve 

online marketing

Adcommunicatie heeft door de jaren heen 
met haar producten al eens voor u mogen 
werken, onderstaand onze nieuwe dienst, 
in samenwerking met het jonge frisse team 
van Hey Marketing Helmond, we bevelen 
ons van harte bij u aan, probeer het uit!

Adcommunicatie/Hey Marketing
Steenovenweg 20, Helmond
ad@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 06-13829017
www.adcommunicatie.nl/
internetmarketing

• Gegarandeerd meer online zichtbaarheid 
 en vindbaarheid voor jouw website of webshop.
• Altijd een ervaren online marketeer 
 werkzaam aan jouw online campagnes.
• Betrokken, enthousiast en boordevol met 
 ideeën en nieuwe mogelijkheden.
• Geen lange termijn contracten! Niet tevreden,
 dan nemen we eenvoudig afscheid.

Online marketing diensten
• Zoekmachine optimalisatie
• Zoekmachine adverteren
• Social media adverteren
• E-mailmarketing
• Web Analytics en conversieoptimalisatie

Wil je meer te weten komen over deze online marketing diensten? 

www.adcommunicatie.nl/internetmarketing
Zie onderstaande contactgegevens om een gratis advies gesprek aan te vragen!

VRAAG NU EEN ADVIES GESPREK AAN!

Behaal online resultaat 
met inzet van effectieve 

online marketing

De bodywearspecialist bezorgt 
ook aan huis of u kunt het 

op afspraak ophalen in 
onze winkel.

Wij bieden een uitgebreid 
assortiment bodywear van 

merken zoals Björn Borg, 
Muchachomalo, Beeren en nog 

veel meer. 

Bel of mail voor de 
mogelijkheden naar  

06-29 00 19 43
info@debodywearspecialist.nl

 
AG Underwear

De Bodywear Specialist
Veestraat 49, Helmond

Zoekt u nog iets leuks 
voor kerst of 

gewoon zomaar?

@debodywearspecialist
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KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
Secretariaat: 
Weth.den Oudenstraat 4 

5706 ST Helmond.  
Telefoon: 06-22616134  
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
 

Redactie: H. van Knegsel. 

KBO-Kring Helmond coördineert de  
4 Helmondse KBO-afdelingen:  
 

• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en  
Binnenstad (www.kbobernadette.nl) 

     (T 06-12992395;E secretaris@kbobernadette.nl) 
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en  

Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl) 
    (T 0492-547749; E info@kbo-brouwhuis.nl) 
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en Brandevoort 

(www.kbo-helmondstlucia.nl) 
     (T 0492-554560; E secretariaat@kbo-stlucia.nl) 
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

(www.kbo-stiphoutwarande.nl) 
     (T 0492-537078; E kbostiphout@gmail.com) 

VAN DE VOORZITTER 

 

Beste mensen,  

 

Het einde van 2020 nadert alweer, een jaar om niet te vergeten, een jaar waarin Corona zich in een razend snel 
tempo over de gehele wereld verspreidde. 

Het normale leven stokte en ontmoetingen werden alleen onder strikte voorwaarden vanuit de overheid en 
slechts in beperkte mate toegelaten. Wij ouderen werden hierdoor hard geraakt. Ons sociaal leven kwam nage-
noeg tot stilstand en zelfs onze kinderen en kleinkinderen mochten we zelfs niet meer knuffelen. 

Vanuit onze 4 KBO-afdelingen in Helmond hebben wij getracht 
onze leden te laten voelen dat wij er als besturen van deze afdelin-
gen voor hen waren. Er zijn belrondjes met de leden verzorgd, 
waarin gevraagd is of en zo ja op welke wijze wij bij problemen 
zouden kunnen helpen. Hierbij hebben wij bij veel leden onrust 
kunnen wegnemen. Ook hebben we onze leden in deze tijd leuke 
attenties bezorgd. Uit de vele reacties blijkt dat dit erg gewaar-
deerd is. 

Maar wij zijn er nog niet. Corona verstoort ook de vanuit oudsher 
feestelijke decembermaand. Dit jaar zijn er, zoals het er nu naar 

uitziet, geen of zeer beperkte mogelijkheden om met familie en kennissen de feestdagen door te brengen. Om 
reden hiervan vraag ik alle senioren  nauwgezet de regels van het RIVM na te leven. Dit betekent: regelmatig 
handen wassen, afstand van minimaal 1,5 meter tot anderen bewaren, drukte vermijden en “hoe vervelend ook” 
uw kinderen en kleinkinderen niet knuffelen. 

Ik wens alle senioren met familie en kennissen toch een fijn kerstfeest en voor 2021 veel geluk en een 
goede gezondheid toe.  

Piet Maas, ( mede namens de besturen van alle 4 de KBO-Afdelingen in Helmond) 
voorzitter KBO-Kring Helmond. 

En nogmaals… we vertelden het al in een eerdere uitgave op deze mooie pagina in DE 
LOOP:  

• Bent u 50 jaar of ouder?  

• Ontmoet u graag andere mensen? 

• Bent u op zoek naar leerzame-, sportieve-, culturele of ontspannende activiteiten 
in de buurt? 

• Zoekt u iemand om mee te reizen of om een serieuze relatie mee aan te gaan? 

• Wilt u uw talenten eens inzetten voor (de belangen behartiging van) ouderen? 

 

….dan bent u bij Seniorenvereniging KBO-Kring Helmond aan het juiste adres. We zijn gewoon een fijne 
club van jonge-en oudere senioren voor senioren!  OOK WEER IN 2021!! 

 

NEEM GERUST EENS CONTACT OP MET EEN VAN ONZE AFDELIN-
GEN OF KOM EENS KIJKEN BIJ EEN VAN ONZE ACTIVITEITEN.  

U KUNT ONS BEREIKEN VIA DE HIERNAAST STAANDE TELEFOON 
NUMMERS OF EMAILADRESSEN!! 

 

    

KERSTUITGAVE 2020 

VAN DE REDACTIE 

Door de Corona pandemie vonden een groot 
aantal activiteiten van onze KBO-Afdelingen 
geen doorgang. Inmiddels is in overleg met de 
wijkhuizen- waar veel activiteiten plaatsvinden-

een aantal activiteiten weer opgestart. Hierbij 
worden de r ichtl ijnen van het RIVM nauwgezet 
opgevolgd.  

De besturen en vrijwil l igers hebben echter niet 
sti lgezeten en hebben de nodige init iatieven on-
dernomen. Om u een indruk te geven:  

• ‘Koffie met een tablet’ dit zijn een serie bijeen-
komsten waarbij 55-plussers iedere maand 
kennismaken met een nieuw digitaal thema. We 
doen dit samen met de gemeente Helmond, ROC 
ter AA en Bilbliotheek Helmond - Peel. Meer in-
formatie in onze volgende LOOP pagina. 

• De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-

Brabant met een aanvullende zorgverzekering 
bij VGZ  voor 2021 is verhoogd.. Collectivi-
teitskorting Centraal Beheer voor leden van 
KBO-Brabant. Voor informatie :secretariaat van 
KBO-Brabant :tel (073) 644 40 66  

• Glasvezel voor KBO leden: Samen met 
Glasvezel Helmond heeft de KBO een aanbod 
voor glasvezel voor leden gemaakt. Voor in-
formatie: tel. 0492 – 218 920  
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Wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Filiaal Best/Gemert        

Alle ondernemers van 

winkelcentrum Mierloseweg 

Helmond Combicentrum

bedanken u voor het 

vertrouwen in 2020 en

wensen u fijne feestdagen.

Graag tot ziens in 2021!

BENU Apotheek Helmond West

Henk van Rooy Fietsspecialist

Hubo

Lucs Wines en Drinks

Rabobank Helmond

Rebel Lady

Slagerij Romonesco

Snackbar van de Hamsvoort

Tabakspeciaalzaak Evers-Vos

Kapsalon Nicole

Komma-in lifestyle&gifts

Kaatje Jans Helmond

i.v.m. corona zijn een aantal winkels pas later open in januari

E N  E E N  G E Z O N D  2 0 2 1
Gelukkige feestdagen

Volksuniversiteit 
Helmond

wenst u prettige feestdagen en 

een gezond 2021. Hopelijk starten 

er op 25 januari nieuwe cursussen. 

Zie: www.vuhelmond.nl

Volksuniversiteit 

De fractie 50PLUS in de raad van Helmond  wenst u ondanks de coronaperikelen fijne kerstdagen, een goede, vuurwerkloze jaarwisseling en een voorspoedig 2021.
Houd je aan de regels en blijf gezond!

In het jaar 2020 heeft de fractie zich in de coronacrisis ingezet 

voor de positie van de markt, het mkb, kleine ondernemers, de 

invulling van het centrum en gratis mondkapjes voor minima.

Speerpunten voor 2021: verkiezingen tweede kamer,  levens-

loopbestendige woningen, arbeidsmarkt positie ouderen, 

opwaardering zwembad en een totaal vuurwerkverbod.50PLUS: met de kracht van plus.
ideeën/suggesties? info@50plushelmond.nl     

E N  E E N  G E Z O N D  2 0 2 1
Gelukkige feestdagen
E N  E E N  G E Z O N D  2 0 2 1
Gelukkige feestdagen
E N  E E N  G E Z O N D  2 0 2 1

Filiaal Best/Gemert        tel: 0499 785408

BENU Apotheek Helmond West

Aurora Bloemsierkunst

Bakkerij Frits vd.Looveren

Café ‘t Huys

The Readshop express

Derison groenten en fruit

Dierenshop Quispel

Fish n Food

Hair Combi

Henk van Rooy Fietsspecialist

i.v.m. corona zijn een aantal winkels pas later open in januari

Het bestuur en
de fractie van Helmond Aktief wensen u fijne feestdagen en

een voorspoedig en 
gezond 2021!

E N  E E N  G E Z O N D  2 0 2 1
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WWW.COMPAEN-WONEN.NL

Voor gewoon fi jn wonen

Voor spoed
zĳ n we 

bereikbaar via 

0492 57 90 90
Tussen kerst

en nieuwjaar is ons 
kantoor gesloten

Wĳ  wensen u 

HELE WARME 
FEESTDAGEN

Aan het einde
van dit bijzondere jaar
wensen wij iedereen
fijne feestdagen en  
een gezond 2021.

Heb oog
en aandacht

voor de mensen
om je heen!

Wij wensen uWij wensen u

Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen
Fijne feestdagen

E N  E E N  G E Z O N D  2 0 2 1
Gelukkige feestdagen
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De RK-parochie Heilige Lam-
bertus in Helmond verzorgt 
op donderdag 24 december 
2020  – kerstavond - een eu-
charistieviering die te volgen 
is via live streaming op You-
Tube.

U kunt deze viering bijwonen 
door te kijken op YouTube-
kanaal: Lambertuskerk Hel-
mond Live. De viering begint 
om 22.30 uur; vanaf 22.10 uur 
start de streaming en zullen 
Engelse carols en muziek van 
de Oostenrijkse componist 
Blasius Amon worden uitge-
voerd.

De viering wordt voorgegaan 
door pastor Wouter Koop-
mans met assistentie van dia-
ken Erik Buster; de muziek in 
deze viering wordt verzorgd 
door de Cantorije en de orga-
nist van de St. Lambertuskerk.

“Wij komen tesamen” is een 
bekend kerstlied dat ook in 
de Lambertuskerk op kerst-
avond gezongen zal worden. 
Gewoonlijk zou op kerst-
avond de St. Lambertuskerk 
vol met mensen zijn, om sa-
men het kerstfeest te vieren. 
Helaas zal dat dit jaar anders 
zijn: de bisschoppen hebben 
besloten dat er op kerstavond 
geen publieke vieringen mo-
gen worden gehouden. Wij 
betreuren deze gang van za-
ken zeer, maar respecteren 
de genomen maatregel. Wij 
rekenen ook op uw begrip.
De parochie H. Lambertus 
biedt u in ieder geval voor 
kerstavond een passend alter-
natief vanuit de stadskerk.

Een bijdrage aan de collecte 
is van harte welkom op re-
keningnummer NL72RABO 
0171 0800 84 ten name van RK 
Parochie H Lambertus Hel-
mond onder vermelding van 
“collecte”. s

Toch Kerstnachtviering volgen vanuit de 
St. Lambertuskerk via live-stream 

Parochie Heilige Lambertus 
verzorgt eucharistieviering 

via YouTube kanaal 
Helmond

Helmond

Muzikaal kerstcadeau voor Helmond

Ook op de radio zijn de concer-
ten te beluisteren; beide dagen 
om 16.00 uur. Als dank voor de 
steun en het vertrouwen in het 
afgelopen jaar kunt u via het 
tv- én radiokanaal van Om-
roep Helmond getuige zijn van 
prachtige kerstmuziek van twee 
gerenommeerde, meermaals 
bekroonde internationale en-
sembles: Holland Baroque en 
Música Temprana. Hoewel het 
concert van Música Temprana 
voor een beperkt publiek was 
en dat van Holland Baroque 
niet door mocht gaan door de 
verder verscherpte overheids-
maatregelen, zijn er van beide 
live-concerten toch opnames 
gemaakt, zodat de uitzendingen 
door kunnen gaan. Zo kunnen 
we heel Helmond toch laten ge-
nieten van deze schatten uit de 
barokmuziek. De uitzendingen 
komen vanuit de Trudokerk in 
Helmond/Stiphout.

Behoeft ensemble Holland Ba-
roque nog enige introductie? 
Deze kwalitatief hoogstaande 
groep musici timmert al jaren 
aan de weg; zoekt dwarsverban-
den met hedendaagse muziek 
en daagt zichzelf steeds opnieuw 
weer uit in muzikale avonturen 
en samenwerking met nationale 
en internationale grootheden, 
zoals Eric Vloeimans en Christi-
na Pluhar. Vorige maand waren 
ze, samen met Avi Avital, nog te 
gast op NPO2 bij het muziekpro-
gramma Podium Witteman. En 
enige jaren geleden musiceerden 
ze ook al samen met ensem-
ble Música Temprana, dat u op 
Tweede Kerstdag kunt beluis-
teren en bekijken. Nu spelen ze 
een kerstprogramma volgens de 
17e-eeuwse Nederlandse kloos-

tertraditie. Moeiteloos en zuiver 
klinken soepele vrouwenstem-
men in de ruimte. Met gregori-
aanse klanken overbruggen zij 
lang vervlogen tijden. We volgen 
het leven van novicen, zusters en 
monniken op de voet en wanen 
ons in een 17e-eeuwse kerst-
nachtmis. Trek je als luisteraar 
terug in een wereld van kloos-
termelodieën, omlijst door de 
zilveren klank van violen, gam-
ba’s, harpen en andere barokke 
weelde. Op het repertoire staan 
werken van o.a. Verrijt en Buns 
in reconstructies van Judith en 
Tineke Steenbrink.

Vanaf de oprichting in 2001 heeft 
Música Temprana onder leiding 
van Adrián Rodriquez Van der 
Spoel baanbrekende program-
ma’s gebracht met muziek uit 
Boliviaanse missieposten, Pe-
ruaanse straatmuziek uit de 18e 
eeuw en de muzikale voorge-
schiedenis van de beroemde Mi-
sa Criolla. De cd-opname van dit 
laatste programma werd door 
het tijdschrift Luister bekroond 
met een 10! Nu presenteert het 
ensemble onder de titel Estrella 
Oriental (oosterse ster) kerstmu-
ziek uit het 16e-eeuwse Spanje, 
over Maria, de Drie Koningen, 
het Kind Jezus en de herders, 
met een zeer intieme vocale en 
instrumentale klank. Daarbij 
wisselen zang en instrumenten 
elkaar af. 
De muziek wordt  gespeeld met 
de vihuelas, de snaarinstrumen-
ten uit die tijd, gestreken en ge-
tokkelde vihuelas en de renais-
sanceharp. Op het programma 
staan werken van Juan del En-
cina, Lope de Vaena, Pedro de 
Escobar en Diego de Ortiz, rus-
tig en onstuimig, passend bij het 

Spaanse temperament.

Wat een heerlijke muzikale on-
derdompeling in kerstsfeer gaat 
dit worden. En u mag er deelge-
noot van zijn; u zit eerste rang, 
helemaal gratis! Een gul en vol-
maakt cadeau aan u, luisteraar. 
Muzikaal kerst-genieten was 
nog nooit zo heerlijk. Stem dus 
af op uw lokale tv- en radiozen-
der ‘Ditishelmond’ de komende 
feestdagen.

Het concert van Holland 
Baroque wordt uitgezonden op 
Eerste kerstdag; 
Het concert van Música 
Temprana wordt uitgezonden 
op Tweede Kerstdag; 
Tv: beide concerten om 
14.00 uur met herhalingen 
om 20.00 uur. 
Radio: Eerste Kerstdag om 
16.00 uur; Tweede kerstdag
 om 15.00 uur.
Ditishelmond (Omroep Hel-
mond) is te bekijken op Ziggo 
analoog 256 en Ziggo digitaal 
kanaal 36.
Op KPN via kanaal 526; Telfort 
kanaal 1429; Edutel en Fiber ka-
naal 2109.
Buiten Helmond kunt u alles be-
kijken en beluisteren via de site 
ditishelmond.nl/live-tv of ditis-
helmond.nl/radio-live. Meer ac-
tuele informatie vindt u op www.
lambertusconcerten.nl s

Música Temprana F | Stichting Lambertus Concerten

Holland Baroque
 F | Stichting Lambertus Concerten

De decembermaand is bij uitstek een tijd van samenzijn en samen 
vieren, en, zeker voor muziekliefhebbers, een tijd van het bezoeken 
van kerstconcerten met sfeervolle muziek. Door corona wordt dit 
nu erg beperkt, maar dat wil niet zeggen dat uw kerstdagen dit jaar 
saai zullen worden. Integendeel: Stichting Lambertus Concerten 
biedt alle inwoners van Helmond in samenwerking met Parochie 
Damiaan en Omroep Helmond (nieuwe naam: Dit is Helmond) 
twee prachtige kerstconcerten aan, op Eerste en Tweede Kerstdag, 
beide om 14.00 uur, beide met een herhaling om 20.00 uur. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Bertje
Bertje is 14 jaar en is afgestaan omdat haar eigenares niet 
meer voor haar kon zorgen. Het is een schuwe poes; als ze 
je kent komt ze wel bij je zitten maar niet op schoot. Ze is 
gewend om naar buiten te kunnen. Het is een poes voor een 
heel rustig huishouden, zonder kinderen. 
Vanwege haar leeftijd en ondergewicht heeft ze 
bloedonderzoek gehad. Alleen de alvleesklierwaardes waren 
licht afwijkend. Daarvoor kan speciaal dieetvoer ingezet 
worden (licht verteerbaar en minder vet), maar dat lust ze tot 
nu toe niet en dan is het motto: maakt niet uit wát ze eet, 
áls ze maar eet, want we willen niet dat ze verder afvalt. We 
kunnen het later altijd nog een keer proberen. 
Voor zo’n gestresste, oude, bange dame is een snelle 
adoptie een groot geschenk. Bij wie mag Bertje in alle rust 
nog wat pensionada-tijd doorbrengen? Gun haar � ink wat 
wentijd, het valt niet mee om op je ouwe dag nog zoveel 
veranderingen op je bord te krijgen.
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

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

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

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

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.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Misintenties 19 en 20 december 2020 / week 51

Donderdag 17 december: 
Opname kerstverhaal van kinderen van het KC in het Hart van het Hout in de 
pastorietuin. Te zien op de website van de parochie met de kerstdagen van 24 
t/m 27 december.

Zaterdag 19 december Advent 4
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Om perspectief in deze moeilijke tijden van de Corona.

Zondag 20 december Advent 4
9:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Jo van Vegchel-Wartenberg; Willy van der Linden-van Hout

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

Misintenties 20 december – 27 december 2020 / week 51 en 52

Zondag 20 december 11.00 uur 
Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijma-
kers-Cunnen, Roos van de Kerkhof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix, Peter 
Hockers en familie.

Donderdag 24 december Kerstavond / alleen via livestream 21.00 uur  
Femke van Stiphout, Gerrie van de Burgt.

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag / alleen via livestream 11.00 uur
Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Julie Loop-Lemans.

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag/ alleen via livestream 11.00 uur
Anneke van der Els-van Dijk en Jan van der Els.

Zondag 27 december 11.00 uur
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van de Kerkhof-Peters, 
Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van Wetten, Jan 
Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, 
Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers.

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, pas-
tor 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. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025
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#mondkapjegeenzwerfkapje

IN DE AFVALBAK

HELMOND
weekkrant de loop

IK BEN ‘N
HELMONDER

De klanten van Super Sociaal in 
de kou laten staan konden we 
niet over ons hart verkrijgen, 
maar we wilden uiteraard wel 
onze verantwoordelijkheid ne-
men. De organisatie van Xmas 
sing along had al vele toezeg-
gingen van bedrijven, scholen en 
particulieren die hun steentje (of 
steen) wilden bijdragen en al aan 
het inzamelen waren. 

Daarom werd er door stichting 
Xmas sing along besloten om 
van vrijdag 18 december tot en 
met zondag 20 december een ta-
fel neer te zetten waar iedereen 
zijn artikelen achter kon laten. 
Geen muziek of sfeervolle deco-

ratie zoals men van ons gewend 
is. Geen praatje, geen glühwein, 
geen warme chocolademelk 
of wafels. Toch is het ontzet-
tend hartverwarmend en sfeer-
vol geweest. De kranten staan 
vol van de ‘verharding’ van de 
maatschappij. Wij hebben het 
afgelopen weekend gelukkig 
anders gezien. Dat geluid willen 
we héél heel graag laten horen. 
Prachtig om te zien dat het mes 
aan twee kanten snijdt. Een ver-
zekeringsmaatschappij wil een 
enorme donatie doen, maar wel 
met producten van een lokale 
ondernemer. Via via hoorden we 
dat een interieurbedrijf ons had 
willen verrassen met een mooie 

cheque die hij rechtstreeks naar 
Super Sociaal heeft gebracht. 
Toneelvereniging De Opkamer-
komedianten heeft een mooie 
donatie gedaan. Een basisschool 
uit Beek en Donk en de Dela 
hebben actie gehouden. Maar 
alleen deze acties benoemen zou 
een enorm tekort doen aan de 
mensen die op welke manier dan 
ook de moeite hebben genomen 
om te zorgen dat de kratten van 
SuperSociaal gevuld werden. 
Wij zijn er ontroerd door en zijn 

er zeker van dat de klanten van 
SuperSociaal er ontzettend blij 
mee zijn.
Vrijdag 17 december 2021 gaat de 
organisatie weer een prachtige 
Xmas sing along organiseren 
met zang, sfeer en verbonden-

heid. De organisatie hoopt dan 
wel het gezellige praatje met u 
te kunnen houden. Zij wensen u 
knusse kerstdagen en een hoop-
vol 2021. En onthoudt: ‘het gezel-
schap hoeft niet groot te zijn om 
je geliefd te voelen’. s

Inwoners blijken ondanks 
aanpassingen Super Sociaal

Inzamelingsactie Xmas sing along 
ondanks coronamaatregelen groot succes

De organisatie van Xmas sing along heeft een succesvolle inzame-
lingsactie kunnen realiseren voor Super Sociaal, een supermarkt 
vaan de minima van Helmond terecht kan. Blijkbaar heeft Super 
Sociaal krediet opgebouwd de afgelopen jaren en is er een traditie 
geboren om, op de vrijdag voor kerst, eens in de voorraadkast te 
kijken en iets uit te zoeken voor een minderbedeelde inwoner van 
Helmond of Laarbeek. Op het laatste moment moest de inzamelac-
tie afgeblazen worden in verband met de coronamaatregelen. 

Stiphout

www.helmondnu.nl
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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
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

BUSINESS     OWNER

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN PERSONEEL

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. 

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

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke 
€ 25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Magazijnwerker gezocht voor 
32 uur pw. te HELMOND. 

Salaris € 1600,- bruto.
Stuur uw CV naar 

jkvza98@gmail.com

ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP

Voor rijdende sloop auto’s en
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden

Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306
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Online/telefonisch 7 dagen 
per week van 09.00 tot 
21.00 uur bereikbaar

Online/telefonisch 7 dagen 
per week van 09.00 tot 
21.00 uur bereikbaar

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Online/telefonisch 7 dagen Online/telefonisch 7 dagen 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu online te bewonderen. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd 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. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis 

Online/telefonisch 7 dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar:
0492-588970 / info@vdns-kia.nl / www.kia-helmond.nl

SUZUKI PRIVATE LEASE
KOSTELOOS OPZEGBAAR ALS JE WERELD OP Z’N KOP STAAT

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract 
opzeggen als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Varenschut 21D · 5705 DK Helmond · Tel 0492-588988 · verkoop@vdns-suzuki.nl · www.suzuki.nl/VDNS

VDNS SUZUKI IS ONLINE/TELEFONISCH 7 DAGEN PER WEEK VAN 09.00 UUR TOT 21.00 UUR BEREIKBAAR

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract 

*Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk de voorwaarden op suzuki.nl/privatelease

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 3,9 - 5,6 l/100 km; 25,6 - 17,9 km/l; CO2-uitstoot: 89 - 110 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. 
Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus of 12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen 
uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht.  • meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en 
registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 31 december 2020 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden •  directsales@suzukifs.nl

ONLINE/TELEFONISCH 7 DAGEN PER WEEK VAN 09.00 UUR TOT 21.00 UUR BEREIKBAAR


