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Gratis bouwdoos
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(zie advertentie)

EIGENTIJDS WONEN

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

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

STIJL & CO
AAN-HUIS-SERVICE

We nemen afscheid van 2020, 
het jaar waarin wij zijn gestart 
met het Ons Brandevoort Ma-
gazine, vol met nieuws en verha-
len van mensen uit de wijk. Dat 
bleek een goed idee; de reacties 
waren erg enthousiast en posi-
tief. We zetten dit graag voort in 
het nieuwe jaar! Uiteraard geldt 
dat ook voor het grotere broer-
tje Ons Mierlo-Hout magazine, 
dat aankomend jaar zijn derde 
verjaardag zal vieren. De maan-
delijkse bijlage Groot Peelland 

met nieuws uit de Peel heeft een 
nieuwe uitstraling gekregen en is 
daarmee tevens klaar voor een 
nieuwe jaargang.

Voor 2021 hebben wij al volop 
plannen gemaakt. Natuurlijk 
voor onze weekkrant en de an-
dere uitgaves, maar we denken 
ook voorzichtig al een beetje aan 
leuke uitjes en misschien wel her 
en der een klein feestje. Laten we 
er vooral samen een geweldig 
jaar van maken!

We hebben gezien dat het afge-
lopen jaar de saamhorigheid on-

der de Helmondse ondernemers 
groot is. Samen komen we ver-
der; daarom is het belangrijk dat 
zij nog steeds op uw steun kun-
nen rekenen. 
Zij zitten vol creatieve ideeën 
en kunnen niet wachten deze 
verder uit te werken. Wij hopen 
dan ook dat 2021 heel veel goeds 
en positieve ontwikkelingen zal 
brengen.

Rest ons nu alleen nog om u, 
als trouwe lezer, alle goeds toe 
te wensen voor het nieuwe jaar! 
Wij proosten op een spranke-
lend 2021! s

Helmond

Proost op het nieuwe jaar!

HELMONDNU.NL
F | Wendy Lodewijk, Adcommunicatie.
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Op 16 juni 2015 was de introductie 
van de Helmondse cadeaubon 
Hellemond Gift. Ik weet dat de 
eerste bon die uitgegeven werd 
bij iemand ingelijst op zijn bureau 
staat, namelijk Bart Cox van Mijn-
retal.nl inmiddels genaamd MKB 
Marketing team. 6 Helmondse on-
dernemers waaronder ikzelf had-
den het idee om iets te betekenen 
voor de lokale ondernemers in 
Helmond en daarmee tegenwicht 
te bieden aan het opkomende in-
ternet en een bijdrage te leveren 
aan een bruisende, levendige stad. 
Het Helmondse geld in Helmond 
houden was en is ons motto.  Niet 
alleen in het centrum maar ook in 
de wijken. In eerste instantie heb-
ben we ons gericht op de wijkwin-
kelcentra geholpen door een subsi-
die van het Wijkmanagement van 
het Ondernemersfonds Helmond. 
Deur voor deur zijn we afgelopen 
om deelnemers te werven. Binnen 
enkele maanden hadden we vol-
doende dekking in alle wijken van 
Helmond en is ook het centrum 
van Helmond aangesloten. 

De eerste jaren waren lastig. We 
moesten flink aan de bak om 
onszelf op de kaart te zetten. De 
structuur was ingericht met ook in 

iedere wijk verkooppunten maar 
de inwoners van Helmond en het 
bedrijfsleven wist ons nog onvol-
doende te vinden. We grepen dan 
ook elk podium aan om de Hel-
lemond Gift onder de aandacht te 
brengen. Er zijn zeker momenten 
geweest en vergaderingen met 
het bestuur waar het agendapunt 
“Stoppen of doorgaan” opstond. 
Elke keer stelden we dat moment 
uit in afwachting van betere tijden. 

In jaar 3 kwam voor mijn gevoel 
de ommekeer. Grote bedrijven in 
Helmond wisten ons steeds meer 
te vinden voor hun kerstpakketten 
en eindejaarsgeschenken. Daar-
mee nam het jaarlijks een vlucht 
en verdubbelde jaarlijks het aantal 
verkochte bonnen. Dit jaar in 2020 
passeren we de € 500.000 euro aan 
verkochte bonnen en zijn er meer 
dan 130 deelnemers waar je de 
bon kunt besteden. Dat voelt erg 
goed. In de huidige corona tijd is 
het pijnlijk duidelijk geworden wat 
het doet met een wijk en met een 
stad als het bruisende leven, wat 
vooral bepaald wordt door de lo-
kale kleuring van de lokale onder-
nemers, stilvalt. Het steunen van 
lokale ondernemers, een idee wat 
bij ons in 2015 werd geboren, is nu 

niet meer weg te denken. Iedereen 
heeft dit aan den lijve kunnen on-
dervinden. Ook nu we wederom in 
een lockdown zitten. Ik hoop van 
harte dat alle lokale ondernemers 
de energie, creativiteit, wendbaar-
heid en alles wat nodig is om door 
deze periode te komen kunnen 
opbrengen zodat 2021 weer een 
bruisend jaar voor Helmond mag 
worden.
Namens het hele team van de 
Stichting Hellemond Gift wens ik 
u een heel fijn en gezond 2021 wat 
zich snel mag ontwikkelen naar 
het oude normaal en een bruisend 
Helmond met al haar charmes op 
het gebied van lokale initiatieven 
en evenementen wat ontstaat van-
uit het lokale ondernemerschap. 
Zonder lokaal ondernemerschap 
is er géén bruisende stad.  En spe-
cifiek voor de Hellemond Gift, op 
naar de volgende 5 jaar en op naar 
het miljoen. Ik dank mijn mede be-
stuursleden Ad Klaasen en Jenne-
fer Romonesco voor hun inzet en 
betrokkenheid maar ook Marja de 
Graaf, Marie-José van Lierop en 
Ine de Graaf die de winkel mede 
draaiende houden. 

Wim Peters, voorzitter Stichting 
Hellemond Gift

Hellemond Gift 5 jaar!

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

werkenbijdezorgboog.nl

Dorine, Zorgcentralist 
Hoofdkantoor Deurne

#samendezorgboog                                 06-20336878

“Iedereen 
wordt evenveel 

gewaardeerd binnen 
de Zorgboog.”   
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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!

EIGENTIJDS WONENWIJ BLIJVEN
GRAAG MET U 
IN CONTACT!

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

TUERLINGS:Een raar jaar

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Rond deze jaarwisseling valt de 
publicatie van mijn column op 
een bijzonder moment. Op De 
weblog van Helmond zal het 
de laatste politieke column van 
2020 zijn, terwijl hetzelfde stukje 
in De Loop verschijnt als eerste 
politieke column van 2021. Het 
perfecte moment voor een te-
rugblik en een vooruitblik, zou je 
zeggen. Met de 400 woorden die 
we voor onze column hebben, 
is een uitgebreide terugblik nor-
maal gesproken al onbegonnen 
werk, maar in het geval van 2020 
is het wel écht onmogelijk. Toch 
lijkt deze jaarwisseling wel een 
goed moment om nog eens stil 
te staan bij wat we in het afge-
lopen jaar meer zijn gaan waar-
deren en welke dingen we mee 
willen nemen naar volgend jaar. 

Door de coronacrisis is meer 
dan ooit duidelijk geworden hoe 
belangrijk bepaalde dingen in 
ons leven zijn, maar hoe we die 
vaak toch ook voor lief lijken te 
nemen (niet wc-papier). Neem 
het bruisende sociale, culturele 
en ondernemende leven in Hel-
mond – de horeca, theaters, fes-
tivals, de Kasteeltuinconcerten, 
de lokale ondernemers, het Kas-
teel van Sinterklaas, Kerst met de 
hele familie, en zo kan ik nog wel 
even door gaan – wie had ooit 
gedacht dat er ineens zó weinig 
te beleven zou zijn… Of de zorg, 
waarbij we altijd dachten dat dat 

in Nederland een zekerheidje 
was maar nu ineens alle niet-
noodzakelijke zorg werd afge-
schaald of zelfs stopgezet, omdat 
de ziekenhuizen vol dreigden te 
raken en zorgmedewerkers soms 
wekenlang 7 dagen per week 15 
uur per dag moesten werken… 
Meer dan ooit werd de natuur 
in onze omgeving gewaardeerd, 
omdat we eigenlijk alleen maar 
thuis konden werken en een 
wandeling of fietstocht de enige 
uitlaatklep was… 

Als we terugkijken op 2020 zien 
we ongetwijfeld een ontzettend 
raar jaar. We zien heel veel ver-
driet en leed, zorgen en onzeker-
heid, irritatie en frustratie, maar 
we zien ook veel mooie dingen 
die we kunnen koesteren rich-
ting de toekomst. Voor iedereen 
zal een terugblik op dat rare jaar 
anders zijn en voor iedereen zijn 
er persoonlijke inzichten in wat 
zeker mee mag naar volgend jaar 
en wat liever niet terug komt in 
2021. 

Wat ik u in ieder geval heel erg 
toewens voor 2021 is een goede 
gezondheid en liefde met uw 
naasten, want ook dat zijn din-
gen die we in 2020 meer zijn gaan 
waarderen dan ooit tevoren.

Met vriendelijke groet,
Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND
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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

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.

Digitale Nieuwjaarsreceptie: Helmondse  
helden
 
Jaarlijks organiseert de gemeente Helmond een moment om met elkaar het 
nieuwe jaar in te luiden. Helaas kan een fysieke bijeenkomst geen doorgang 
vinden door de huidige coronacrisis. Het is echter juist in deze tijd belangrijk 
om momenten van verbinding te zoeken met elkaar. Daarom is er besloten 
om een digitale nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren, toegankelijk voor 
alle inwoners. De digitale nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op maandag 4 
januari 2021 om 19.00 uur. 

Programma
In het programma van de digitale nieuwjaarsbijeenkomst staat de inwoner 
centraal. En natuurlijk staan we daarin stil bij enerzijds de pijn en onzekerheid 
van het afgelopen jaar en anderzijds de prachtige initiatieven die in onze 
stad tot stand zijn gekomen. Diverse helden zullen dan ook – virtueel – in 
het zonnetje worden gezet. Tegelijkertijd tonen we Helmonds talent en kijkt 
burgemeester Blanksma samen met de stad terug én vooruit, in haar jaarlijkse 
nieuwjaarstoespraak. Cabaretier Leon van der Zanden zal het geheel presenteren.  
Tot slot maken alle kijkers kans op allerlei cadeaus van lokale ondernemers. Elke 
deelnemer maakt via zijn of haar ticketnummer kans op een cadeau. Let op: u 
maakt alleen kans met een Helmonds woonadres.
 
Aanmelden
U kunt een gratis ticket aanvragen via www.theaterspeelhuis.nl. Klik bij het 
programma op ‘Digitale Nieuwjaarsbijeenkomst’. Iedereen (binnen en buiten 
Helmond) kan een ticket krijgen en meekijken. Tickets zijn onbeperkt te krijgen 
tot 4 januari 18.55 uur.  

Inzameling kerstbomen: 11 januari tot en met 
15 januari

In de week van maandag 11 januari tot en met vrijdag 15 januari kunt 
u uw kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode 
en huisnummer in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag de 
inzameldienst de kerstbomen in uw straat ophaalt.  

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden: 
• maximale lengte van de boom 2,5 meter 
• aangeboden zonder versiering en pot 
• aangeboden aan de openbare weg  

Woont u in hoogbouw of in De Veste? Bied uw kerstboom niet in de 
verzamelvoorzieningen of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de 
kerstbomen kan daar niet komen. Zet uw kerstboom daarom aan de openbare 
weg. Bij de Veste bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier normaal gesproken opgehaald wordt.

Bekendmakingen 

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

Aarle-Rixtelseweg 97 17-12-2020 maken tijdelijke bouwuitweg OLO 5681101

Kromme Haagdijk  21-12-2020 maken uitweg OLO 5691687 

sectie U 7719  

Lieshoutseweg kavel III 21-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5467903

Martinalidonk (Liverdonk)  21-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5691479 

kavel L60 

Brandevoort kavel S66 21-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5514397

Brandevoort, Ermgardhoek  21-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5586699 

kavel HZ15 

De Groene Loper, Zoete Kers  21-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5679819 

kavel 50 

Wethouder van Wellaan 122  21-12-2020 afwijking bestemmingsplan  OLO 5691911 

  t.b.v. begeleid wonen  

Wolfstraat 44D 17-12-2020 afwijking bestemmingsplan  OLO 5676871 

  t.b.v. begeleid wonen  

Ruisvoornstraat 37 t/m 54 22-12-2020 uitbreiding en onderhoud woningen OLO 5692223

Martinalidonk 15 22-12-2020 maken uitweg OLO 5696267

Lieshoutseweg Sectie L 2753 23-12-2020 oprichten woonhuis OLO 5602529

Sectie U, perceelnr. 7352 23-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5312417

Sectie G, Perceelnr. 3707 23-12-2020 oprichten 13 appartementen,  OLO 5699959 

  ontmoetingsruimte/kantoor  

Laathoeve 28 24-12-2020 maken uitweg OLO 5701143

Tesselschadelaan 6 24-12-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5702259

Varenschut 5 24-12-2020 oprichten wasstraat OLO 5702567 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Noord Koninginnewal 17-21  bouwen en appartementen maken OLO 5690207

 

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

Waterleliesingel 20 21-12-2020 verbouw medisch centrum Dierdonk OLO 5553517

Reggestraat 30 21-12-2020 vergroten woning OLO 5579879

Rooseindsestraat 27 22-12-2020 oprichten loods OLO 5339707

Watermolenwal 8 22-12-2020 wijzigen bedrijfsruimte OLO 5594291

Braakweg 25 22-12-2020 afwijking bestemmingsplan  OLO 5596255 

  t.b.v. mantelzorgwoning en maken 2e uitweg 

Stationsplein 9 -  23-12-2020 transformeren kantoorgebouw OLO 4755253 

Smalstraat 1 t/m 185 oneven   naar 93 appartementen   

Dorpsstraat 87A 23-12-2020 vergroten woning OLO 5463375

Lieshoutseweg 44 24-12-2020 plaatsen aanbouw (zijgevel) OLO 5554467

Kromme Haagdijk  28-12-2020 maken uitweg OLO 5691687 

Sectie U 7719 
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Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hoofdstraat 131 22-12-2020  vervangen handelsreclame OLO 5621451

Vossenbergdreef 17 22-12-2020 oprichten overkapping OLO 5651575

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging:

Baroniehof 212           08-12-2021    brandveilig gebruik  OLO 5603647

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492). 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Esajas, E.R.  30-09-1992

Haazen, N.E.A.A.  10-03-1983

Van ’t Westeinde, R.S.  24-11-1970

Mazur, D.Z.  21-10-1971

Turlea, G.  02-07-1997

Karczewska, A.M.  24-09-1982

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Mohamed, A.  01-07-1985

Chilat, N.  14-12-1972 

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 31 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.

Afvalstoffenheffing per 
jaar in 2020 en 2021

2020

Rest
afval

140L

GFT

140L

€ 213,12

Rest
afval

240L

GFT

140L

€ 246,72

Rest
afval

240L

GFT

240L

€ 280,32

2021
In 2021 bestaat uw afvalstoffenheffing uit een vast en variabel
deel. Het variabele deel is gebaseerd op het aantal keer dat u
uw restafvalcontainer aanbiedt. Ook in 2021 kunt u uw 
restafvalcontainer om de week aan de straat zetten. 
Bekijk de ophaaldagen in De AfvalApp.

Rest
afval

140L

Aantal ledigingen Kosten per jaar
per jaar

0-6 x legen € 197,46
9 x legen € 212,46
14 x legen € 237,46

Rest
afval

240L

Aantal ledigingen Kosten per jaar
per jaar

0-6 x legen € 219,06
9 x legen € 244,86
14 x legen € 287,86

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe 
minder vaak u uw restafvalcontainer 
hoeft te legen.

Meer Informatie? Ga dan naar
www.helmond.nl/afval2021.



6 week nummer 53 vrijdag 1 januari 2021 de loop weekkrant HELMOND

Dit is alweer mijn laatste column 
van dit jaar, wat is het jaar 
omgevlogen. De kerstdagen zijn 
we goed doorgekomen, gewoon 
mee driekus zonder bezuuk. Met 
oud en nieuw gaan we hetzelfde 
doen. Menne 60ste verjaardag 
(3 januari) valt echt helemaal 
in duigen, een groot feest was 
gepland. Nu kunnen er twee 
personen op men feestje komen. 
En ja wie nodigde dan uit, da 
wordt nog moeilijk. Maar het 
belangrijkste is, we kunnen het nog 
steeds vieren. Want niet vur het 
een of ander, ik vind corona steeds 
dichterbij komen. Ik ga van steeds 
meer mensen die ik ken, horen dat 
ze het hebben. Was het in de Zomer 
nog de ver van mijn bed show, dat 
is het nu niet meer. Als ik aan de 
beurt ben voor een vaccinatie laat 
ik het absoluut doen. Hoe eerder 
we weer een beetje terug kunnen 
naar een normaal leventje, waar 
we allemaal naar snakken.

Bij een laatste column hoort een 
terugblik op het afgelopen jaar. 
Vaak is een jaar met pieken en 
dalen, maar toch was het dit jaar 
een bietje vlak en dat alles heeft 

te maken met dat 
de wereld in de ban 
is van corona en 
alles stil legt. Weinig 
feestjes, weinig 
uitjes en geen verre 
vakanties. Wel 
drie heel leuke 
korte vakanties in 
ons eigen skonne 
Nederland en daar 
is niks mis mee. 

Voor mijn column was het soms 
ook best wel zuuken waar zullen 
we het over hebben. Er zijn zo 
goed als geen grote activiteiten/
evenementen geweest in ons 
Helmond. In een lockdown gade 
ook niet even bij iemand op 
bezuuk bij mooie projecten of 
stichtingen. Alles ligt op zijn gat 
en dan is het toch wel zuuken en 
nadenken waar zal ik het eens 
over hebben. Er zijn ook dingen 
waar ik me nie mee bemoei, die 
niet in men straatje liggen. Het 
moet bij me passen. Maar het is dit 
jaar toch weer gelukt. Ik heb toch 
ook wel erg leuke dingen weer 
meugen doen voor men column, 
zoals koken bij Neiskoen of een 
dagje meehelpen bij Mientje thuis. 
Op pad mee skon Helmond, ik was 
bij het Keiebijters Kletstoernooi, 
toch echt wel leuke dingen. Elk 
jaar heeft leuke dingen en minder 
leuke dingen.

Een minder leuk ding is dat men 
rechterhand bij De Loop, ons 
Mandy, haar laatste werkdag 
heeft gehad en in het nieuwe jaar 
niet meer bij De Loop werkzaam 
is. Ze wil een carrièreswitch 
maken en tja daar heeft ze ook 

de leeftijd voor, maar ow ow ow 
wat vind ik het jammer. Toen ik 
bijna drie jaar geleden mijn eerste 
column schreef, werd Mandy mijn 
rechterhand. Samen met haar ben 
ik op mooie projecten geweest, 
we hebben keiskonne filmkus 
samen gemaakt. Ze was mijn 
aanspreekpunt en als we elkaar 
aankeken wisten we gelijk wat 
we bedoelden. Vanaf dag 1 klikte 
het tussen ons en dankzij haar 
is mijn column zeker een succes 
geworden. Ik vind het erg jammer 
dat ze weggaat, maar ik gun haar 
waar ze naar op zoek is. Via deze 
column wil ik haar echt hartstikke 
bedanken voor de drie jaar die we 
hebben samengewerkt en haar 
heel veel succes wensen met de 
nieuwe uitdagingen die op haar 
pad liggen en gaan komen.

Mandy, geloof in jezelf, je kunt 
het. De foto deze week bij mijn 
column is er dan ook eentje van 
ons samen. Gemaakt op het 
afscheid van Mandy bij De Loop, 
natuurlijk op 1,5 meter afstand. 
Mandy, we gaan elkaar zeker nog 
zien, keibedankt voor alles.

Ik wens trouwens iedereen een 
hele fijne jaarwisseling en ik wens 
iedereen een mooi begin van 2021. 
Samen gaan we er een skon jaar 
van maken.

Tot volgende week.

Bedankt Mandy

vertelt…Ons

EIGENTIJDS WONEN

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

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

STIJL & CO
CADEAUSERVICE

Op dinsdag 5 januari om 11.00 
uur begint in de Groenstraat 
een nieuwe beweeggroep van 
Jibb+ waar iedereen gratis aan 
kan meedoen. Zoals het eerst 
de bedoeling was om de men-
sen in groepsverband mee te 
laten bewegen, kan helaas in 
verband met corona niet door-
gaan. Daarom hebben we het 
programma aangepast en kan 
iedereen meedoen vanaf balkon, 
galerij of tuin.

Iedereen is van harte welkom. 
Heeft u hierover vragen, bel ge-
rust 06 - 83 40 05 18. Bij slecht 
weer gaat het niet door. s

Nieuwe beweeggroep Jibb+ 
Centrum

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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De impact  van het Corona-
virus (COVID-19) op de fysie-
ke en mentale gezondheid is 
groot. Vermoeidheid, spierpijn, 
ademhalings- en longproble-
men maar ook angst om weer 
te gaan bewegen, kunnen fac-
toren zijn die mensen beperken 
om de draad weer op te pakken 
na een COVID-19 besmetting.

JVDI De Fysioclub heeft in sa-
menwerking met de regionale 
ziekenhuizen een gespeciali-
seerd revalidatieprogramma 
ontwikkeld voor mensen die 
herstellende zijn van COVID-19. 
In dit multidisciplinaire pro-
gramma kunnen diverse dis-
ciplines worden ingezet zoals 
ergotherapie, logopedie, dië-
tetiek, fysiotherapie, psycho-
logie of mentale ondersteu-
ning afhankelijk van klachten.  

Het revalidatieprogramma 
wordt volledig op maat ge-
maakt en aangepast aan de 
daadwerkelijke behoefte. Het 
verbeteren van de belastbaar-
heid (zowel fysiek als mentaal) 
staat hierin voorop en wordt 
voortdurend gemonitord. Er 
is een continue terugkoppe-
ling met verwijzers in het zie-
kenhuis en de huisarts over 
de voortgang binnen het pro-
gramma en de behaalde resul-
taten. Daar waar nodig worden 
de programma’s aangepast, om 
de vooropgestelde doelstellin-
gen te behalen.

Het revalidatieprogramma 
Ondanks dat we nog steeds 
weinig weten over COVID-19 is 
bewegen een advies wat uit ver-
schillende onderzoeken, inzich-
ten en ontwikkelingen blijft ko-
men (Radboud UMC, KNGF). 
Voor het hart-long systeem, de 
conditie en fitheid is bewegen 

erg belangrijk in het herstel. 
Het eerste deel van de revali-
datie start altijd online met een 
uitgebreide intake, voorlichting 
en advies op afstand zodat de 
maximale veiligheid wordt ge-
garandeerd. 

De vervolgfase is vooral gericht 
op verbetering van longfunctie, 
kracht van de ademhalings-
spieren en op het herwinnen 
van de spiermassa, spierkracht 
en conditie. Het uiteindelijke 
doel is weer te kunnen functi-
oneren op het oude niveau van 
vóór de COVID-19 besmetting. 

 
Voor advies, meer informatie of 
aanmelden voor het Fysioclub | 
COVID-19 Herstelprogramma, 
neem contact op met JVDI De 
Fysioclub via 085-7821616 
jvdi@fysioclub.nl
www.fysioclub.nl/jvdi s

De Fysioclub | COVID-19 Herstelprogramma

ADVERTORIAL

Helmond

Open
2020 was met recht een jaar vol met uitdagingen, een jaar waarin 
we leerden dicht bij onszelf te blijven, zelfs midden in de storm die 
over ons heen kwam. Het jaar waarin veel zekerheden wegvielen 
en we terug gingen naar de basis, en leerden dat het ook dicht bij 
huis prima vertoeven is. Het was het jaar van afscheid nemen van 
het vertrouwde en een jaar waarin we steeds meer met begrenzin-
gen te maken kregen.

Elk jaar maak ik met de tarotkaarten een jaarprognose, jarenlang 
puur voor mezelf omdat het altijd weer leuk is om aan het eind van 
een jaar terug te kijken op wat wel en wat niet in de kaarten stond. 
Een tarotlegging werkt als een spiegel; het maakt dat wat onbe-
wust speelt, bewust. Daardoor kan een reading met de tarotkaar-
ten je net dat laatste duwtje geven, inzicht geven waarom je steeds 
tegen hetzelfde aan blijft lopen en je valkuilen maar zeker ook je ta-
lenten laten zien. Mijn basisdeck, het deck dat ik het meeste gebruik, 
is het Crowley Toth Tarot. Op de Crowley kaarten spelen naast de 
symboliek, ook de Egyptische mythologie, de runen, astrologie en 
numerologie een rol bij het duiden van de kaarten.

Het jaar 2020 was in de tarot het jaar van de Keizer, het symbool 
voor de maatschappij en de wetten van diezelfde maatschappij. 
2020 draaide om gezag, om het instellen van onze eigen regels of 
het leren hoe naar de regels van anderen te leven.

2021 is het jaar van de Hogepriester; een 5-jaar in de numerologie. 
De 5 is een enorm krachtig getal. De spreuk ‘ik worstel en kom bo-
ven’ past perfect bij de 5. In het jaar van de Hogepriester is er iets 
wat we willen bereiken of op willen lossen. Er ligt een uitdaging 
voor ons, een vraag of een probleem, en het is de kunst hier zo 
goed mogelijk mee om te gaan. We hebben al eerder problemen 
overwonnen; we hebben de mogelijkheid op een hele krachtige, en 
vooral volwassen manier, de uitdaging aan te gaan. Deze kaart 
vraagt om zelfstandigheid, om rustig de situatie te bekijken en te 
zien wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Naast de tarot-jaarprognose, deed ik uit nieuwsgierigheid in april 
een jaarlegging. Die kaarten lieten zien dat er licht gloort aan het 
einde van de tunnel; volgens de kaarten komt er vanaf januari een 
verbetering die doorzet (volgens de legging in april 2020). De over-
gang van het Vissen- naar het Watermantijdperk is dan een feit. 
We gaan afscheid nemen van de patriarchale maatschappij, het 
mannelijke en vrouwelijke komt in evenwicht.

De uitdaging van een nieuw tijdperk ligt voor ons…

Een terug- en vooruitblik 
met de tarot

Re-Mind
www.re-mind.eu

kaart

Louise

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Mischa
Mischa is 7 jaar geleden bij ons als kitten geadopteerd. Ze 
gaat graag naar buiten en kon met een kattenluikje zelf 
haar uitstapjes regelen. Recent verhuisde haar eigenaar 
naar een woning zonder kattenluikje; dat kon ook niet 
aangebracht worden. Mischa kon niet aarden. We zoeken 
nu voor haar een nieuw adres waar ze weer zelf haar 
inkomend en uitgaand verkeer kan regelen. 
Mischa is een lieve poes, wel wat op zichzelf. Ze wordt niet 
snel boos. Ze kan lekker in haar mandje liggen slapen, gooit 
een speeltje rond, of gaat ‘s nachts naar buiten om op een 
muisje te jagen. Ze is niet gewend aan andere huisdieren. 
Aangezien ze al zeven jaar de enige poes des huizes is, lijkt 
het ons heel verstandig om dat voort te zetten. 
Ze is wel wat onder de indruk van alle veranderingen die 
ze de afgelopen weken op haar bordje heeft gekregen; 
probeert u daar maar een beetje doorheen te kijken. 
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                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            

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

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

Luciakerk Mierlo-Hout
Met ingang van donderdag 7 ja-
nuari 2021 19.00 uur zijn elke don-
derdag om 19.00 uur, elke zater-
dag om 19.00 uur en elke zondag 
om 09.30 uur de Heilige Missen in 
de Luciakerk voor maximaal 30 
personen te bezoeken, conform 
de thans geldende coronamaat-
regelen. In verband met de instal-
latie van pastoor Pieter Scheepers 
vervalt alleen de mis op 9 januari 
2021.

Voor de Heilige Missen op de za-
terdagen en zondagen is aanmel-
den verplicht via  secretariaat@
damiaanhelmond.nl. De aanmel-
dingsperiode eindigt op vrijdag-

avond. Uiterlijk op vrijdagavond 
krijgt u bericht of u kunt komen. 
Voor de Heilige Missen op don-
derdag is aanmelden niet nodig. 

Als u zich aanmeldt, geef dan 
uw naam op, de datum waarop 
u wenst te komen en voor welke 
kerk en met hoeveel volwassen 
en/of kinderen u wenst te komen, 
en voor wie er een misintentie 
wordt gelezen als dit het geval is. 
Wij zullen de beschikbare plaat-
sen zo goed mogelijk verdelen. Er 
worden lijsten bijgehouden, zodat 
iedereen een keertje aan de beurt 
kan komen. Nabestaanden die 
zijn uitgenodigd voor de Jaargetij-
den en waarvoor een misintentie 
wordt gelezen, worden zoveel als 
mogelijk geplaatst.

Kerkgangers mogen niet komen 
als ze klachten hebben, moeten 
de handen desinfecteren bij bin-
nenkomst, de aangegeven loop-
routes volgen en op de gemerkte 
plaatsen gaan zitten. Kerkgangers 
die tot één huishouden behoren, 
mogen bij elkaar zitten. Anderen 
zitten apart. Dringend advies om 
een mondkapje te dragen dat al-
leen afgaat bij het ontvangen van 
de Heilige Communie.

De Heilige Mis op zondag wordt 
uitgezonden via livestream. U gaat 
daarvoor naar damiaanhelmond.
nl  en klikt op Livestream Lucia-
kerk. De uitzendingen zijn ook la-
ter nog gedurende ongeveer één 
week te bekijken. Daarvoor gaat 
u naar kerkdienstgemist.nl en tikt 
de naam van de kerk in: Lucia. 

Indien gewenst, kunt u de Heilige 
Mis vandaar uit ook downloaden. 
Downloaden is aan te bevelen, 
omdat de uitzending soms niet 
kan worden gestart door overbe-
lasting van het internet.

Trudokerk Stiphout
De Heilige Missen blijven op de 
zondagen om 11.00 uur toegan-
kelijk voor maximaal 30 kerk-
gangers. Aanmelden is verplicht 
via  secretariaat@damiaanhel-
mond.nl. Verder gelden alle regels 
zoals vermeld bij de Luciakerk 
ook voor deze kerk. Ook deze 
Heilige Mis wordt uitgezonden 
via livestream zoals bij de Lucia-
kerk. U klikt daarvoor uiteraard 
op ‘Trudo’.
Laten we in deze moeilijke tijd 
bidden voor een snel herstel en 

goede gezondheid voor eenieder!
 
Namens het parochiebestuur,
pastoor Pieter Scheepers.

Goddelijke Voorzienigheid en 
Sint Anna Helmond-West
De Heilige missen blijven op de 
zaterdagen om 17.00 uur toegan-
kelijk voor maximaal 30 kerk-
gangers. De ervaring leert dat 
het aantal bezoekers onder de 30 
blijft, zodat reserveren niet nood-
zakelijk is. De regels zoals die gel-
den voor de Luciakerk en Trudo-
kerk gelden ook voor deze kerk.
Laten we in deze moeilijke tijd 
bidden voor een snel herstel en 
goede gezondheid voor eenieder!

Namens het parochiebestuur, 
pastoor Pieter Scheepers s

Heilige Missen gedurende de coronaperiode 
in de Damiaanparochie 

Pastoor Pieter Scheepers. F Rob Fritsen.

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Helmond
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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
Woensdag 30 december 
14.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Huwelijk Erwin Nooijen en Mariska

Donderdag 31 december H. Sylvester
19.00 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout
Eucharistieviering met Oudjaar – alleen livestream

Vrijdag 1 januari 2021 Maria, Heilige Moeder van God
11.00 uur Trudokerk Nieuwjaar / alleen via livestream
Overleden ouders Janssen-Steeghs en familie

Zaterdag 2 januari Openbaring van de Heer, 
afscheid van pastoor Norbert Swagemakers
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
Uit dankbaarheid;

Zondag 3 januari Openbaring van de Heer, 
afscheid van pastoor Norbert Swagemakers
09.30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Noud en Nelly Meulendijks-Smits;
11:00 uur Trudo Kerk Stiphout; 

Donderdag 7 januari vanaf heden wordt de eucharistieviering 
donderdagavond hervat.
19.00 uur Sint Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 9 januari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Installatieplechtigheid van pastoor Pieter 
Scheepers; Riet Lingers-Manders;

Zondag 10 januari
09.30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Riek Otterdijk-Berends; Overleden ouders van 
den Berg-Jacobs; Familie Snijders van Bussel; Sjeraf de Wit.

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

Vrijdag 1 januari Nieuwjaar / alleen via livestream
11.00 uur

Zondag 3 januari
11.00 uur
Afscheid pastoor N. Swagemakers

Zondag 10 januari 
11.00 uur
Mieke Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-
Hagebols, Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, 
Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker.

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

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 
routebeschrijving bij het informatiecentrum. 

Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698

Speciaal deze zomer:
• Een unieke boswandeling over landgoed en natuur-

begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die 
normaal niet toegankelijk zijn

• Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende    
verhalen in woord en beeld

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

Welkom op Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo

• Beleef de natuur en geniet van de rust
• Maak op uw gemak een wandeling

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren

Vrije toegang tussen zonsopgang en zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis 
is geopend van dinsdag t/m zondag 13:30 tot 16:30 uur. Bezoek voor meer informatie 

onze website: www.weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721
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Lichtjesherdenking voor 
onze gesneuvelde bevrijders

Enkele uren voor kerstavond 
was er op donderdagmiddag 
24 december een speciale her-
denking aan de Geldropseweg 
in Mierlo. Er vond een bijzon-
dere lichtjesactie plaats op het 
Brits Ereveld. Het is een initia-
tief dat in 2015 al in Nederland 
was ontstaan, om al die (jonge) 
militairen die voor onze vrijheid 
zijn gesneuveld in de tweede 
Wereldoorlog, te gedenken met 
het ‘Licht van de Vrijheid’. 

Hoe het begon…
Vier dagen voor kerstavond 2015 
kreeg Dick Jansen uit Burgum 
het idee om op de oorlogsgraven 
in zijn woonplaats een lichtje te 
branden, net zoals dat al 25 jaar 
gebeurde op de Canadese be-
graafplaats in Holten.  

2020…
Dit jaar vieren we de 75-jarige 
bevrijding van heel Nederland. 
In september werd het bevrij-

dingsvuur vanuit Eindhoven 
naar het Brits Ereveld gebracht. 
Van hieruit werd het toen door 
lopers verspreid over de Peel-
gemeenten. Nu wordt het licht 
ontstoken, op alle graven, voor 
al die gesneuvelde Engelse mili-
tairen in de strijd voor onze vrij-
heid. Honderden mensen zijn op 
kerstavond overal in Nederland 
in de weer, om een lichtje te 
branden voor hen die het groot-
ste offer brachten. De nationale 
teller staat momenteel op 375 
locaties met een totaal van 14.412 
graven, waar de lichtjes zijn gaan 
branden.

In 2019 is het initiatief genomen 
voor ‘Lichtjes op Oorlogsgraven 
Mierlo’ door Lody van den Berg 
en Hanneke Stam. Zij hebben 
dit jaar ondersteuning gekregen 
van het samenwerkingsverband 
van de Peelgemeenten, die ook 
hun medewerking verleenden 
op afgelopen 19 september met 
het Bevrijdingsvuur door Death 
Valley De Peel. Hiertoe behoor-
den ook Helmond, middels 

stichting Helmond 25 september 
1944, Mierlo-Hout, Stiphout en 
Brouwhuis. Het is de bedoeling 
dat deze herdenking ook jaarlijks 
zal gaan plaatsvinden op 24 de-
cember. Hopelijk zijn we in 2021 
bevrijd van die vijand Covid-19 
en kunnen we de lichtjes weer 
met velen gaan aansteken.

De initiatiefnemers van de her-
denking ‘Lichtjes Op Oorlogs-
graven Mierlo’ hadden besloten 
om dit jaar, in het kader van en 
op advies van het RIVM, in ver-
band met de heersende pande-
mie geen openbare herdenking 
te houden.

Donaties voor de kaarsen zijn 
zeer welkom. U kunt uw bijdrage 
storten op NL40 INGB 0000 1674 
98 t.n.v. L.J. van den Berg met de 
vermelding ‘Donatie Kaarsen 24 
december 2020 Lichtjes op Oor-
logsgraven Mierlo’. s

Tekst en foto: Henk van Dijk.

Regio

Veel ouderen in Helmond wo-
nen zelfstandig en vaak ook al-
leen. Door corona gaan ze min-
der de deur uit en ontvangen ze 
geen of weinig bezoek. Verve-
ling en eenzaamheid steken de 
kop op. Verschillende partijen 
in Helmond hebben de handen 
ineengeslagen om een speciaal 
kerstcadeau te laten maken 
voor alle ouderen in Helmond 
die het moeilijk hebben. Voor 
de kerstdagen werden door veel 
vrijwilligers van ouderenorga-
nisaties en professionals van 
zorginstellingen in Helmond 
maar liefst 4500 scheurkalen-
ders verspreid.

De werkgroep Aandacht voor 
Ouderen (Omzien naar Elkaar, 
LEVgroep, Helmondvoorelkaar, 
Savant, KBO Stiphout-Warande, 
KBO st. Lucia, PVGE, Cultuur-
Contact, Lang Leve cultuur, 
Jibb+) had deze kalender laten 
ontwerpen door Liefletterij. De-
ze kalender is voor de periode 
van Kerstmis tot na Carnaval. 
Een tijd waarin de dagen kort 
zijn en de feestdagen een hele 
andere invulling zullen krijgen 
dan andere jaren. De kalender 
is via verschillende zorg- en wel-
zijnsorganisaties verspreid onder 
eenzame (kwetsbare) ouderen. 
Maar daarmee werd nog niet ie-
dereen bereikt. 
Veel reacties krijgen we op de 
oproep: Aan wie zou jij deze ka-
lender willen geven? Veel men-
sen kennen blijkbaar wel een 
familielid, buurman of -vrouw 
of die oudere meneer of me-
vrouw verderop in de straat, die 
weinig contacten heeft. We heb-
ben deze ouderen allemaal een 
kalender bezorgd. Wij danken 

u hartelijk dat u aan deze actie 
hebt willen meedoen.
Ook kregen we veel positieve 
reacties op het verspreiden van 
deze kalender via ons mailka-
naal info@helmondvoorelkaar.
nl. Een paar reacties op een rij: 
“Zojuist de Scheurkalender ont-
vangen. En zo mooi ingepakt. 
Hartelijk dank hiervoor. Dit is 
’n kolfje naar mijn hand, o.a. als 
puzzelaar en met elke dag ’n ge-
heugensteuntje/trainer. Als we 
m’kaar niet in de steek laten kan 
2021 het ‘ONS’ toch nog verbin-
den.”`
“Gisteren was ik op de koffie bij 
mijn moeder, dat doen we altijd 
op de sterfdag van haar man en 
ons pap,  ook al is dat al 11 jaar 
geleden. Geeft aan hoelang ze al 
alleen woont. Ze woont nog 1,5 
maand in hun huis met alle her-
inneringen voordat ze verhuist 
naar een appartement.  Toen 
kwam er een mevrouw iets afge-
ven: “ik heb een cadeautje voor 
u”. Hoe leuk zeg! Mooi ingepakt 
met kaartje en een prachtige ka-
lender! Hartverwarmend. Dank 
jullie wel en alle vrijwilligers!”
Het bovenstaande verhaal is het 
verhaal van mijn moeder. Maar 
zo heeft iedere oudere een eigen 
verhaal. Knap in een grote stad 
als Helmond dat jullie de oude-
ren weten te vinden.

Wij, als werkgroep: Aandacht 
voor ouderen danken alle par-
tijen, fondsen en vrijwilligers 
die deze scheurkalender tot een 
succes hebben gemaakt. Voor 
diegenen die de kalender gemist 
hebben: u kunt deze downloa-
den via langleve-cultuur.nl
Wij wensen u een heel gezond 
2021: Wees goed voor m’kaar en 
beleef veel plezier aan de activi-
teiten in ‘De Grote Voor M’kaar 
Kalender’. s

Helmond

‘DE GROTE VOOR 
M’KAAR KALENDER’ 

een groot succes! 

Mevrouw Van Lieshout is blij met de kalender. F | Organisatie M’kaar.

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.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

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

TE HUUR
Opslag / stalling.

15m2  inhoud 37 m3
Helmond (M-H)

Info: 06 – 2380.32.63

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).  

Bel de specialist Woning-
ontruiming (bezemschoon) en 
kleine herstelwerkzaamheden.  

06-13208306

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Wendy Lodewijk
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, 
Mandy Meeuwsen en 
Rob van Kuijlenberg.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

HELMOND
weekkrant de loop



12 week nummer 53 vrijdag 1 januari 2021 de loop weekkrant HELMOND

Van Rijsingen

Rauw en gepeld

Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,99

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

2+1
GRATIS

Kanjer
bitterballen

13 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29 

Magische
chocolade bombe

1050 ml - van Gils

Normaal 10,99 

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van maandag 28 december t/m dinsdag 
12 januari 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

2,99

Chinese
tomatensoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 4,09 

Mini toppers
96 stuks - van Geloven

Normaal 19,99

8,99

worsten, pikant, ragout, 
goulash of  saucijzen

Mini broodjes 
8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Per zak 3,49

Maaltijd Loempia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29 

13,99

4,99

2 zakjes
voor

voor
Frituur, Airfryer

en Oven

5,99

2 schalen
voor

Rundvlees of goulash 

Kroketten
24 stuks - Swinkels Food

Normaal 12,99 

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,79

dikke of dunne 

Frites 
2 kilogram - Belviva

Normaal 4,49 - 4,99

9,99

3,49

voor
Airfryer/Oven

4,99

In het aankomende jaar moet jij je namelijk geen zorgen meer maken over de posities van jouw website in 
Google. Vraag daarom nu het gratis het SEO verbeterplan aan. Wij vertellen je waar concrete kansen liggen, 
waarmee jij de volgende dag aan de slag kunt gaan. Op weg naar meer online resultaat.
 
Inhoud SEO verbeterplan
In onze gratis analyse worden jouw pagina’s beoordeeld op basis van diverse factoren op het gebied 
van techniek, content en nog veel meer. Allerlei factoren die van invloed zijn op de gebruiks- en 
zoekmachinevriendelijkheid van jouw website.

Voor wie is het SEO verbeterplan?
Twijfel je over de huidige inzet van zoekmachine optimalisatie? Wil je weten hoe je jouw budget zeker 
effectief kan besteden? Of ben je nieuwsgierig naar de samenwerking met een online marketingbureau? 
Vraag nu het gratis gedetailleerde onderzoek aan en wij geven antwoord.

Betere zichtbaarheid voor jouw 
website binnen de zoekmachines aan 

de hand van het SEO verbeterplan

SEO VERBETERPLAN
Twijfel je of je jouw website wel 
goed genoeg hebt ingericht om goed 
vindbaar te zijn binnen Google? 
Doordat 2021 voor veel bedrijven 
enorm van belang is, begrijpen wij 
dit en bieden hulp.

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

VRAAG NU EEN 
ADVIES GESPREK AAN!

Betere zichtbaarheid voor jouw 
website binnen de zoekmachines aan 

Betere zichtbaarheid voor jouw 
website binnen de zoekmachines aan 

Betere zichtbaarheid voor jouw 

de hand van het SEO verbeterplan

SEO VERBETERPLAN

Je ontvangt een gezondheidscheck met daarin:

3 1 2

Een score die aangeeft
 hoe gezond je website is.

Het aantal errors 
(de meest serieuze 

problemen).

Het aantal waar-
schuwingen (middel-
matige problemen).

De top 3problemen 
die aangepakt dienen 

te worden.

Daarnaast is de kans groot dat we ook op andere 
vlakken online kansen spotten waarmee je direct 

verder op weg geholpen wordt.


