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GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

WINTER-
BANDEN & 
4 SEIZOENEN 

BANDEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

HELMOND De digitale nieuwjaars-
receptie vond dit jaar evenals de 
voorgaande jaren plaats in het 
Speelhuis. Ditmaal zonder publiek en 
met een aantal nieuwe elementen. 

De burgemeester trapte de uitzending af 
met haar jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. 
Hierin blikte zij uitgebreid terug op de 
coronacrisis die het jaar 2020 tekende. 
Het verdriet, de onzekerheid en het 
onbegrip. Maar zij sprak ook lovende 
woorden voor de inwoners, met name 
de jeugd. “Heb geloof in de toekomst”, 
sprak zij richting hen uit. 

Ze beloofde in haar toespraak de 
komende jaren extra te investeren in 
de Helmondse jeugd: het tegengaan 
van jeugdwerkloosheid, het aanpakken 
van schulden en het tegengaan van de 
toenemende jeugdcriminaliteit.

Tijdens de uitzending kregen een aantal 
Helmondse talenten een podium. Zo 
sprak Wim Daniels een column uit, trad 
‘Hit the Road’-winnaar Sem Jansen 
op en werd een animatiefilm van de 
Helmondse Lava getoond. 

Hoogtepunt van de avond? Het 
verrassen van 4 Helmondse Helden. 
“Ik ben trots op alle inwoners die 
een extra stapje hebben gezet voor 
een ander in deze crisis. 4 Personen 
benoemen we tot Helmondse Held, zij 
staan symbool voor alle gelijksoortige 
initiatieven die zijn opgestaan in onze 
stad in 2020”, aldus burgemeester 
Blanksma. Vervolgens zagen we hoe 
Aziz El Mansouri (Mansouri Gym), Erica 
en Irma Martens (Dubbel Trubbel) en 
Isabelle van Esch werden verrast met 
een Hellemond Gift van 500 euro. 
Niet alleen zij werden verrast, ook de 
kijkers met een Helmonds woonadres 
maakten kans op een cadeau. De 
collegeleden en jeugdburgemeester 
verdeelden 30 lokaal ingekochte 
cadeaus door het grabbelen van 
ticketnummers. Zo werden er onder 
andere Helmonders blij gemaakt met 
een klok van de Job Factory, een diner 
bij de Deftige Aap (zodra het weer kan) 
en een Hellemond Gift van 500 euro.

Alle winnende ticketnummers kunnen 
worden terugvonden op de website van 
de gemeente Helmond.

Burgemeester trots op Helmondse inwoners Burgemeester trots op Helmondse inwoners 

Hoogtepunt van de avond!  Het verrassen van 4 Helmondse Helden.  Irma en Erica Martens (Dubbel Trubbel, links-boven), Aziz El 
Mansouri (Mansouri Gym) en Isabelle van Esch werden verrast met een Hellemond Gift van 500 euro.

Arian Vereĳ ken, Peter Vandeursen en Bas Sengers. F | Chris Thielen, Adcommunicatie.

HELLEMONDGIFT WAARDEBON 500 EURO. 

TE KOOP BIJ:

PLUS,  WC DE BUS 
JUMBO, STIPHOUT 

DA DROGIST, STIPHOUT 
WIJNHUIS, 

HURKSESTRAAT

GEEF JUIST NU DE
HELLEMOND GIFT
WAARDEBON KADO!
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Laat je niet foppen door 
de verpakking

Sterke kreten, fris uitziende verpakkingen en mooie praatjes verkopen beter.
Maar ze kunnen jou als consument wel op het verkeerde been zetten. Door de

verkooptrucs te herkennen, wapen je jezelf beter.

“Je kent de teksten wel:
‘Ontbijtgranen boordevol
vezel’, of ‘Limonade, bron
van vitamine C’. Dit klinkt
verleidelijk en gezond, maar
het vertelt niet het hele ver-
haal. Kijk op de achterkant
van de verpakking, daar
staat echt wat in het product
zit”, aldus Wieke van der
Vossen, Expert Voedselvei-
ligheid en Etikettering bij
het Voedingscentrum. 

Meer informatie over de ‘Kies Ik Gezond?’-app
www.voedingscentrum.nl/kiesikgezond 

Drie tips van Wieke
n De ingrediënten staan altijd op volgorde van wat er in zit.
Staat suiker als eerste genoemd dan zit daar het meeste van in.

n De term ‘light’ op de verpakking kan misleidend zijn. Kijk in
de voedingswaardetabel hoeveel calorieën in vergelijkbare 
producten zitten.

n Afbeeldingen of namen kunnen je ook op
het verkeerde been zetten. Staat er bijvoor-
beeld een plaatje van een aardbei op, kijk dan
in de ingrediëntenlijst hoeveel er daadwerke-
lijk in zit.

Wieke van der Vossen Expert Voedselveiligheid en Etikettering
bij het Voedingscentrum

‘Kies Ik Gezond?’-app
helpt je kiezen

De app laat zien welke
producten in de Schijf van
Vijf staan. Zo krijgt het 
etiket geen kans om jou te
foppen! Je kunt in de app
ook makkelijk producten
vergelijken, bekijken of
een product vegetarisch is
en letten op ingrediënten
en allergenen, zoals 
gluten en melk. 

Heesakkers:
Hoop en wederopbouw

HELMOND Wie ook wel terug naar 
normaal zouden willen, en die het 
CDA ook het allerbeste wenst, zijn 
de mensen die na een heel lang 
getouwtrek nog altijd wachten op 
wat er met hun nieuwe huis gaat 
gebeuren.

Ja, ik heb het over de mensen in de 
Houtse Akker. In februari 2020 hadden 
de 26 energiezuinige koophuizen 
opgeleverd moeten zijn. Maar de 

bouw heeft stilgelegen vanwege een 
conflict tussen projectontwikkelaar en 
bouwer en afgelopen december bleek 
dat er sprake was van ernstige tot zeer 
ernstige bouwtechnische gebreken 
aan de woningen. De verwachting is 
dat de huizen bijna volledig moeten 
worden gesloopt.

Deze situatie heeft voor de 26 gezinnen 
de nodige zorgen opgeleverd. Tijdelijke 
huisvesting, burn-outklachten, finan-

ciële problemen en ander leed. Wat 
bij de presentatie nog een parel werd 
genoemd, kan inmiddels omgedoopt 
worden tot Helmondse hel. Want de 
bewoners weten nog altijd niet hoe 
deze soap gaat aflopen. En er zal 
nog een juridisch spel volgen over 
de vraag wie alle extra kosten moet 
gaan betalen. Ondertussen loopt 
het onderzoek naar de staat van de 
woningen nog en was het bericht 
in december pas een voorlopige 
conclusie. Onze fractie ziet graag 
dat de kopers goed geïnformeerd 
worden en worden betrokken door de 
verschillende partijen. In de vragen 
die wij aan het college hebben gesteld, 
hebben we daar ook met name naar 
gevraagd. De gemeente geeft aan 
budget ter beschikking te stellen aan 

de kopers, zodat ze onafhankelijk en 
professioneel advies kunnen krijgen. 
En de gemeente doet ‘datgene wat 
nodig en mogelijk is om hen te helpen 
het hoofd boven water te houden’.

Een oplossing voor het probleem 
valt, helaas, voorlopig nog niet te 
verwachten. Wat wij vooral heel 
belangrijk vinden, is dat er vanuit de 
gemeente alles aan wordt gedaan 
de kopers (en hopelijk toekomstige 
bewoners) te steunen op alle mogelijke 
vlakken en ze perspectief te bieden in 
de ellende die al zo lang aanhoudt.
Wij houden de ontwikkelingen goed 
in de gaten en hopen dat er snel 
duidelijkheid komt voor de kopers. 
Dan wordt 2021 het jaar van hoop en 
wederopbouw.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

werkenbijdezorgboog.nl

Glenn, Helpende 
Team de Flexboog

#samendezorgboog                                 06-20336878

“Zo fijn om via 
de Flexboog te werken! 
De vrijheid om zelf te 

plannen met de stabiliteit 
van vaste uren.” 

De beste wensen voor 2021! Een jaar waarin we hopelijk 
afrekenen met corona, waarin we weer samen mogen komen 
en dat we weer kunnen knuff elen met de mensen die we zo 
lang op anderhalve meter moesten houden. Hopen dat we 
weer het bruisende Helmond zullen zien dat we kennen. 
Horeca open, kasteeltuinconcerten en andere festivals. 

Terug naar normaal.

Marcel Heesakkers, 
burgerraadslid CDA Helmond
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BEDANKT VOOR 
UW GULLE GIFT AAN 
ONZE BEZORGERS! 

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!

Een unieke samenwerking gaat per 1 januari 2021 van start. De winkeliersvereniging 
van de Elzas Passage begint met haar eigen Elzas Marketing organisatie. Reclame-/

communicatiebureau KlaasenVandeursen is aangezocht om de activiteiten aan te gaan sturen 
met concepten/ideeën, ontwerp, aansturing en uitvoering. Daartoe zal KlaasenVandeursen 

ook een kantoor gaan betrekken in de Elzas Passage, boven De Stadskamer. 

Elzas Marketing 
in de steigers gezet 

HELMOND KlaasenVandeursen mag 
al werken voor enkele grote accounts, 
onder andere Van der Valk Hotels in 
Nederland, België en Duitsland, de 
Outdoorspecialist met 15 outdoorwin-
kels door het gehele land en diverse 
andere accounts.
Middels een jaarprogramma en -bud-
get zal de Elzas gepromoot worden in 
onder andere de uitgaves van Adcom-
municatie Helmond, zowel in print als 
online, maar ook andere media-part-
ners. KlaasenVandeursen gaat zorgen 
dat het winkelcentrum 52 weken per 

jaar zichtbaar is in de regio. Arian Ver-
eijken (voorzitter winkeliersvereniging 
Elzas) en Peter Vandeursen (Klaasen-
Vandeursen) zijn heel enthousiast over 
de samenwerking. Ook de eigenaar van 
het complex (ARC) volgt nauwlettend 
deze samenwerking, wat een blauw-
druk kan zijn voor meerdere van hun 
winkelcentra in het land. Arian: “Actie 

is geboden in deze tijd, we kunnen 
niet stilzitten. Er is nog genoeg te win-
nen in ons mooie centrum, samen met 
KlaasenVandeursen moet dit lukken. 
We hebben er zin in. Als ondernemers 
kunnen we dit niet zelf, wij moeten 
onze zaken aansturen, maar laten het 
graag over aan deze kundige Helmond-
se partner.”

In onderzoeken is bewezen dat de 
lezers het waarderen om elke week 
de gemeenteberichten in onze krant 
te kunnen lezen. Weekkrant De Loop 
en de communicatie-afdeling van 
gemeente Helmond willen dan ook 
graag doorgaan met de plaatsingen, het 

is een mooie aanvulling van de redactie 
en bewezen informatief voor de lezers. 
Adcommunicatie geeft daarnaast 
samen met de weblog van Helmond, het 
college en raadsleden gratis de ruimte in 
de uitgaves van Adcommunicatie (De 
Loop, Ons Mierlo-Hout magazine en 

Ons Brandevoort magazine). Het doel 
is om de belangstelling in de lokale 
politiek te verhogen en dat steeds meer 
inwoners zich een mening kunnen 
vormen en verdiepen in het wel en wee 
van onze snelgroeiende stad.
www.helmondnu.nl

Gemeenteberichten ook in 2021 in Weekkrant De Loop Helmond

Gemeenteberichten Helmond

HELMOND
weekkrant de loop

HELMOND Aan het eind van 
2020 gingen onze bezorgers 
bij u langs de deur, om u fijne 
feestdagen toe te wensen. Zij 
hebben van u een mooi bedrag 

mogen ontvangen, wat een attente 
blijk van waardering! De bezorgers 
zijn natuurlijk erg blij met dit extra 
zakcentje, daarom een groot 
dankjewel namens hen, aan u. 

BEDANKT VOOR 
UW GULLE GIFT AAN 
ONZE BEZORGERS! 

Arian Vereĳ ken, Peter Vandeursen en Bas Sengers. F | Chris Thielen, Adcommunicatie.

HELMOND De gemeenteberichten verschijnen ook in 2021 in Weekkrant 
De Loop Helmond. De samenwerking met betrekking tot de plaatsing van de 
gemeenteberichten, verloopt al jaren perfect en krijgt ook in 2021 een vervolg. 
Zowel in de printversie als op de nieuwssite van Helmond www.helmondnu.nl
worden de berichten met belangstelling gelezen. Onze lezers waarderen 
de plaatsingen en zijn zo snel geïnformeerd over ontwikkelingen in onze 
woonplaats waar we leven, werken en met plezier wonen.

Reclame-/communicatiebureau KlaasenVandeursen mediapartner

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND
TEL. +31 492 845 350

info@klaasenvandeursen.com
www.klaasenvandeursen.com df

Weekkrant De Loop 
in nieuw jasje

Nieuwe typografi e en lay-out

HELMOND Peter Vandeursen, cre-
atief brein bĳ  KlaasenVandeursen, 
vond het tĳ d dat De Loop een (ge-
deeltelĳ k) nieuwe uitstraling kreeg.

Lettertypes en indelingen werden 
aangepast, zodat het geheel rustiger 
leest en uitnodigt om te lezen. In deze 
opzet is hĳ  zeker geslaagd. Onze stu-
dio (Rik en Chris) vertaalden deze 
nieuwe richtlĳ nen naar een mooie 
opmaak, die we deze week voor het 
eerst presenteren. Wĳ  zĳ n er trots 
op, we hopen dat het u ook bevalt?

Ad Klaasen, uitgever

atief brein bĳ  KlaasenVandeursen, 

deeltelĳ k) nieuwe uitstraling kreeg.

Lettertypes en indelingen werden 
aangepast, zodat het geheel rustiger 

opzet is hĳ  zeker geslaagd. Onze stu-
dio (Rik en Chris) vertaalden deze 
nieuwe richtlĳ nen naar een mooie 
opmaak, die we deze week voor het 
eerst presenteren. Wĳ  zĳ n er trots 
op, we hopen dat het u ook bevalt?
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GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, MET DE BESTE SERVICE

WINTER-
BANDEN & 4 SEIZOENEN BANDEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

HELMOND De digitale nieuwjaar-sreceptie vond dit jaar evenals de voorgaande jaren plaats in het Speelhuis. Ditmaal zonder publiek en met een aantal nieuwe elementen. 

De burgemeester trapte de uitzending af met haar jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Hierin blikte zij uitgebreid terug op de coronacrisis die het jaar 2020 tekende. Het verdriet, de onzekerheid en het onbegrip. Maar zij sprak ook lovende woorden voor de inwoners, met name de jeugd. “Heb geloof in de toekomst”, sprak zij richting hen uit. 

Ze beloofde in haar toespraak de komende jaren extra te investeren in de Helmondse jeugd: het tegengaan van jeugdwerkloosheid, het aanpakken van schulden en het tegengaan van de toenemende jeugdcriminaliteit.

Tijdens de uitzending kregen een aantal Helmondse talenten een podium. Zo sprak Wim Daniels een column uit, trad ‘Hit the Road’-winnaar Sem Jansen op en werd een animatiefilm van de Helmondse Lava getoond. 

Hoogtepunt van de avond? Het verrassen van 4 Helmondse Helden. “Ik ben trots op alle inwoners die een extra stapje hebben gezet voor een ander in deze crisis. 4 personen benoemen we tot Helmondse Held, zij staan symbool voor alle gelijksoortige initiatieven die zijn opgestaan in onze stad in 2020”, aldus burgemeester Blanksma. Vervolgens zagen we hoe Aziz El Mansouri (Mansouri Gym), Erica en Irma Martens (Dubbel Trubbel) en Isabelle van Esch werden verrast met een Hellemond Gift van 500 euro. Niet alleen zij werden verrast, ook de kijkers met een Helmonds woonadres maakten kans op een cadeau. De collegeleden en jeugdburgemeester verdeelden 30 lokaal ingekochte cadeaus door het grabbelen van ticketnummers. Zo werden er onder andere Helmonders blij gemaakt met een klok van de Job Factory, een diner bij de Deftige Aap (zodra het weer kan) en een Hellemond Gift van 500 euro.

Alle winnende ticketnummers kunnen worden terugvonden op de website van de gemeente Helmond.

Burgemeester trots op Helmondse inwoners 
Burgemeester trots op Helmondse inwoners 

Hoogtepunt van de avond!  Het verrassen van 4 Helmondse Helden.  Irma en Erica Martens (Dubbel Trubbel, links-boven), Aziz El 

Mansouri (Mansouri Gym) en Isabelle van Esch werden verrast met een Hellemond Gift van 500 euro.

Arian Vereĳ ken, Peter Vandeursen en Bas Sengers. F | Chris Thielen, Adcommunicatie.

HELLEMONDGIFT WAARDEBON 500 EURO. 

TE KOOP BIJ:

PLUS,  WC DE BUS 
JUMBO, STIPHOUT 

DA DROGIST, STIPHOUT 
WIJNHUIS, 

HURKSESTRAAT

GEEF JUIST NU DE
HELLEMOND GIFT
WAARDEBON KADO!
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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 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.

Webinar vrijwilligersbeleid op 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.

Webinar participatiebeleid op 19 januari 

Op dinsdag 19 januari is er nóg een webinar. Het thema die avond is 
participatiebeleid. Wat is participatie eigenlijk? Wat hebben we de afgelopen 
jaren op dat gebied geleerd? En wat zouden we anders willen? We laten 
experts en burgerinitiatieven aan het woord. Reserveer 19 januari van 20.00 
tot 21.30 uur alvast in uw agenda. Meer informatie leest u volgende week in de 
gemeentepagina in weekkrant De Loop.

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

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.
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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  

Najda, M.T.  07-07-1983

Van der Heyden, D.A.J.C.  12-11-1979

Verhoeven, G.J.C.  05-01-1958

Bloemendal, J.  03-09-1959

Tapias Liz, M.  19-12-1997

Pejčinović, A.  07-12-1976

Pejčinović, H.  13-03-2017

Pejčinović, A.  25-08-2015

Pejčinović, S.  19-04-2014

Willems, D.  31-10-1986

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  

Steur, W.L.W.  11-05-1992

Malinowski, D.  05-10-1971

Szulc, D.P.  27-06-1972

Lakatošová, Z.  08-05-1963

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. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11. 

Dit plan maakt het mogelijk om op deze locatie een vrijstaande woning te realiseren.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop 

en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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

Haal meer energie uit uw huis
Nu de dagen korter en kouder zijn en iedereen veel thuis is, is het zinvol 
om energie te besparen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine 
energiebesparende maatregelen kunt u uw energierekening al verlagen. 
Dus doe mee en haal meer energie uit uw huis met de actie van gemeente 
Helmond en Energiehuis Helmond. 

Heeft u een eigen woning in Helmond? Dan kunt u gratis energieadvies krijgen 
van een onafhankelijk energiecoach van het Energiehuis. De energiecoach kijkt 
samen met u naar uw energieverbruik en de mogelijkheden om energie te 
besparen. Dat kan gaan om eenvoudige maatregelen zoals het juiste gebruik 
van uw cv, het aanbrengen van radiatorfolie of het besparen op verlichting. 
Maar de energiecoach kan ook adviseren over grotere maatregelen zoals isolatie 
of zonnepanelen. Bij het advies ontvangt u ook de energiebespaarbox met 
gratis ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een douchetimer en veel handige 
bespaartips.  

Meld u aan voor het gratis energieadvies en de bespaarbox 
Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website:
www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach. Het Energiehuis neemt contact met u 
op om een afspraak in te plannen. 

Bekendmakingen
 

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

Kromme Haagdijk, kavel B3 24-12-2020 oprichten woning OLO 5702369

Suytkade kadastraal G 3854 28-12-2020 oprichten 12 woningen OLO 5704911

Noord Koninginnewal 17-21 24-12-2020 realiseren appartementen OLO 5702577

Medevoort 29A 28-12-2020 maken uitweg OLO 5705287

Piet van Bokhovenpad,  23-12-2020 verbreden piet van bokhovenpad OLO 5696581

sectie B 5818  en kap van 3 bomen

De Groene Loper, Zoete Kers,  29-12-2020 oprichten woning OLO 5707257

kavel 47 

Ruwe Putten, kavel sectie B,  29-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5708311

nummer 4335 

Zoete Kers 53 29-12-2020 oprichten pergola OLO 5708555

Brandevoort, Ermgardhoek  30-12-2020 oprichten woning, aanleggen uitweg OLO 5564301

kavel HZ14 

Baarsstraat -Kromme  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5577001

Haagdijk, kavel B1  uitweg 

De Groene Loper, Zoete Kers,  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5643635

kavel B52  uitweg 

De Groene Loper, Zoete Kers,  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5683241

kavel 46  uitweg 

Hertelaan 23 30-12-2020 vergroten woning  OLO 5703923

  (aanbouw achterzijde) 

Dr. Dreeslaan, sectie T 7959 30-12-2020 oprichten woning met bedrijfshal OLO 5316917

Baarsstraat 9, kavel B2 30-12-2020 oprichten woning OLO 5711067

Zonnedauwsingel 20 30-12-2020 realiseren carport OLO 5709797

Kaldersedijk (bij 5A), sectie U,  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5480881

nummer 7133 gedeeltelijk)  uitweg 

de Groene Loper, kavel 53  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5711011

kadastraal A 3109  uitweg 

Markt 10 31-12-2020 plaatsen 2 terrassen en 2 parasols OLO 5712291

Kaldersedijk (bij 5A), sectie U,  31-12-2020 oprichten woning, zwembad en OLO 5395711

nummers 6723 en 7036)  maken uitweg 

Groene Loper, Zoete Kers,  31-12-2020 oprichten woning, zwembad en OLO 5642327

sectie L, nummer 2983  maken uitweg
 

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

Martinalidonk 15 28-12-2020 maken uitweg OLO 5696267

Jan van der Spekstraat 23 29-12-2020 opbouw berging OLO 5651377

Branchweg 5 30-12-2020 verbouw en uitbreiding bedrijfspand OLO 5592427

Straakvense Bosdijk 25 31-12-2020 realiseren opbouw OLO 5505927

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Straakvense Bosdijk 25 07-10-2020 realiseren opbouw OLO 5505927

Mierloseweg 34-36 11-11-2020 oprichten 34 appartementen OLO 5096781

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. Burgemeester en Wethouders van Helmond 7 januari 2021

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

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

VRAAG NU EEN 
ADVIES GESPREK AAN!

Betere zichtbaarheid voor 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

van het SEO verbeterplan

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

WORDT U SLECHT 
GEVONDEN OP 

INTERNET?
KOMT U HIER ZELF NIET AAN 

TOE OM HET TE VERBETEREN?

Laat ons een 
verbeterplan 

maken en vergroot 
uw vindbaarheid 

op het net.
DE KOSTEN VALLEN MEE!

ZET 2021 GOED IN, 
PAK HET NU AAN!

HELMOND New Leaders is voor alle inwoners 
die zich vrijwillig inzetten in een van de gemeenten 
waar LEVgroep actief is. Het programma loopt van 
14 januari tot en met 8 april 2021. Het bestaat uit 
zeven interactieve online avondsessies, waarin je 
kennis opdoet en ervaringen deelt met een groep 
enthousiaste mensen die net als jij iets willen 
bereiken. De begeleiding is in handen van ervaren 
trainers, aangevuld met inspirerende experts. 
Samen maken we je wegwijs in onderwerpen als: 
modern besturen, financiering, politieke arena, 
werving van vrijwilligers, vrijwilligersbeleid en jezelf 
en je organisatie presenteren. 

Je maakt kleine praktijkopdrachten waarop je 
feedback en tips krijgt, die je direct kunt toepassen 
in je eigen praktijk. 

Online bijeenkomsten
Vorig jaar is New Leaders voor het eerst aangeboden, 
toen met fysieke bijeenkomsten waaraan een groep 
van rond de 25 mensen hebben deelgenomen. 
Door corona is besloten om de bijeenkomsten om 
te vormen tot online sessies. Door het gebruik van 
leuke werkvormen en de keuze om de groep niet te 
groot te maken, zal deze reeks jou alle handvatten 
bieden die je nodig hebt. Je doet nieuwe kennis 
op, leert nieuwe mensen kennen, werkt aan jouw 
persoonlijke ontwikkeling en weet je doelen te 
bereiken.Meer informatie en aanmelden: bit.ly/
lerenmetlev-newleaders. Met vragen kun je 
contact opnemen met Renske Bartels: renske.
bartels@levgroep.nl, telefoon 06 - 89 97 06 53. 
Op www.lerenmetlev.nl vind je meer trainingen 
voor inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten.

Investeer in jouw persoonlijke ontwikkeling in 2021 

New Leaders online 
programma voor vrĳ willigers 

F | www.pexels.com/LEVgroep.

Zet jij je in voor de leefbaarheid van je wijk? Wil je een nieuw initiatief 
opstarten? Heb jij of wil jij een leidende positie bij een evenement, vereniging of 
vrijwilligersorganisatie? Als ‘New Leader’ of toekomstig kartrekker kun je vast 

extra bagage gebruiken; nieuwe kennis en contacten die je helpen om jouw 
doelen te bereiken. Het programma New Leaders van LEVgroep biedt jou dit 

kosteloos vanaf 14 januari tijdens een reeks interessante sessies.

Internetmarketing op hoog niveau
Samenwerking Hey Marketing

en Adcommunicatie
HELMOND Per 1 januari 2021 gaat Ad-
communicatie volop samenwerken met Hey 
Marketing Helmond. De twee jonge eigenaren, 
Wessel en Coen, gaan naast hun eigen 
klantenbestand, ook via Adcommunicatie 
hun diensten aanbieden aan het enorme 
klantenbestand van Adcommunicatie. 

Adcommunicatie host en bouwde al vele websites, 
alleen de discipline van het ‘vermarkten’ van de 
sites, was nog niet geheel naar wens binnen 
Adcommunicatie. Nu deze expertise ook binnen 
handbereik is, kan dit aan het dienstenpakket 
als ‘one-stop communicatiebureau’, toegevoegd 
worden. Dus hebt u vragen over het ‘vermarkten’ 
van uw site, tegen betaalbare prijzen, stel ze gerust. 
info@adcommunicatie.nl
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 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 

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nlAmbachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

BRANDEVOORT Elk jaar organi-
seren de winkeliers van Winkelcen-
trum Brandevoort de decemberac-
tie, waarmee het winkelend publiek 
mooie prijzen kan winnen. Dit jaar 
werd de actie voor het negende jaar 
georganiseerd.

De gehele maand december is door 
de inwoners van Brandevoort volop 
kassabonnen gespaard. Aan de actie 
doen altijd veel mensen mee, want er 
zijn fantastische prijzen te winnen. 

De winkeliers hebben het geweten. 
Wederom zijn er honderden enveloppen 
met kassabonnen ingeleverd. Dat het 
ook dit jaar dus weer leeft onder de 
inwoners, was wel duidelijk. Uit de 
stapel van enveloppen zijn diverse 
gelukkigen getrokken.Anders dan 
anders was de uitreiking van de prijzen 
aan de winnaars van de decemberactie 
van Winkelcentrum Brandevoort. 
In tegenstelling tot de voorgaande 
jaren werden, geheel coronaproof, de 
hoofdprijzen persoonlijk thuis gebracht.

De gelukkige winnaars zijn:
Cadeaubonnen ter waarde van € 500,-: 
familie Oude Wesselink

Cadeaubonnen ter waarde van € 250,-: 
familie Verhoeven

Cadeaubonnen ter waarde van € 100,-: 
familie Smits

Alle winnaars van 
harte gefeliciteerd!

Prĳ swinnaars Decemberactie 
Winkelcentrum Brandevoort bekend

F | Winkelcentrum Brandevoort

MIERLO-HOUT Zaterdag 2 januari 2021 is de derde trekking verricht, 
deze trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven in de maand de-
cember 2020.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 0656.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 0631.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 0832.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 
09.00 uur en 13.00 uur.

Cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd bij de Houtse ondernemers.   
Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en 
speel maandelijks gratis mee met onze loterij.
Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Brenglocatie 
CV de Kluppels
Koeveldsestraat 16
Mierlo-Hout

F | CV De Kluppels.

V ISSPEC IAL I TE I TENMierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

Aanbieding van de maand januari

2 stuks vis slaatjes +
2 heerlijke vis- loempia’s +
200 gram garnalen salade

Van € 22.50 
Aanbiedings prijs € 14.95

Gun uw oud papier, kleding en schoeisel een tweede leven 

Kluppeltrekking
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#mondkapjegeenzwerfkapje

IN DE AFVALBAK

HELMOND
weekkrant de loop

IK BEN ‘N
HELMONDER

HELMOND Wil Boessen kwam in juni 2019 
naar Helmond Sport als opvolger van Rob 
Alflen. De nu 56-jarige Boessen was toen al 
geen onbekende voor Onze Club, tussen 1997 
en 1999 (zijn slotjaren als profvoetballer) 
stond hij 47 keer opgesteld op het Helmondse 
middenveld. In het laatste seizoen was hij 
tevens actief als trainer in de jeugdopleiding. 
Zijn trainerscarrière bracht hem verder bij 
Fortuna Sittard, VVV Venlo, TOP Oss, twee 
clubs in Thailand en FC Den Bosch. 

Frank van Kempen keerde eveneens in 
juni 2019 terug bij Helmond Sport. De nu 
48-jarige Van Kempen was tussen 2007 en 
2011 al werkzaam als assistent-trainer en 
tevens als hoofdtrainer van het toenmalige 
Jong Helmond Sport, waarmee hij zelfs een 
kampioenschap behaalde. Op 19 oktober 2020 
verving hij de toen afwezige Boessen als coach 
in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap.
 
Voorzitter Philippe van Esch: “Er waait 
een fijne sportieve wind bij Helmond Sport 
met aansprekend voetbal en een echte 

winnaarsmentaliteit. Er is een hecht collectief 
ontstaan dat menig tegenstander doet beven. 
Ik ben erg blij dat we onder leiding van Wil en 
Frank die lijn verder kunnen doortrekken. Op 
naar vele mooie sportieve successen.” 
Wil Boessen: “Met de komst van het nieuwe 
stadion en de ambities die de club heeft, ben 
ik erg blij dat ik hieraan mee mag werken. 
Daarnaast voelt het ook alsof ik nog niet 
klaar ben, er zit enorm veel rek in de huidige 
selectie. Als in de toekomst ook nog de juiste 
versterkingen komen, kunnen we verdere 
stappen zetten en daarmee ook op de ranglijst.”
 
Ook Frank van Kempen spreekt zijn vertrouwen 
uit: “We hebben een moeilijk seizoen (2019-
2020) gehad, maar in de afgelopen zomerstop 
hebben we spelers binnengehaald met 
ambitie die zich nog kunnen doorontwikkelen. 
Daar plukken we nu al de vruchten van. Met 
de komst van het nieuwe stadion, de ambitie 
van de club en met deze staf, zit ik op mijn 
plek. Aan ons om de komende jaren de club, 
de speelwijze en de spelers individueel verder 
te ontwikkelen.”

Wil Boessen en 
Frank van Kempen verlengen

voor twee seizoenen 

Hoofdtrainer Wil Boessen en assistent-trainer Frank van Kempen hebben hun contract 
bij Helmond Sport verlengd. Beiden hadden een verbintenis tot aan het einde van dit 
seizoen, het Limburgse duo heeft nu bijgetekend tot en met het seizoen 2022-2023. 

F | Helmond Sport.

MIERLO-HOUT Als eerste willen wij u allen 
een voorspoedig en gezond 2021 toewensen 
en de hoop uitspreken dat we elkaar weer 
snel mogen ontmoeten.

Het bestuur van KBO-St.Lucia is ondanks 
de huidige coronacrisis volop bezig met het 
voorbereiden van het nieuwe seizoen. Omdat 
er zoveel leden op de wachtlijst staan voor een 
nieuwe fietsgroep, is het bestuur begonnen met 
de voorbereiding; het zoeken naar vrijwilligers en 
regelen dat de spullen er zijn, zodat er veilig gefietst 
kan worden. Er is om te starten zo’n € 350,- nodig. 
We hebben hiervoor subsidie aangevraagd en als we 
zelf € 175,- opleveren, betaalt de subsidieregeling 
‘Voor de Ouderen’ de andere € 175,-. U kunt ons 

dus helpen dit te realiseren. Hoe kunt u doneren: 
Ga naar de webpagina voordeouderen.nl en klik 
bovenin het scherm op ‘Bekijk inzamelacties’ en 
zoek dan op ‘met de fiets er op uit’. Klik hierop en 
selecteer ‘Doneer’. U kunt vervolgens het bedrag 
invullen wat u wenst, bijvoorbeeld € 5 (elk ander 
bedrag mag natuurlijk ook en elke euro is er eentje). 
De rest volgt dan vanzelf op het scherm. De actie 
loopt tot maximaal 20 januari, dus enige haast 
is geboden. Het is mooi om iets te doneren en 
ervoor te zorgen dat straks de fietsgroep met alle 
veiligheidsvoorzieningen op pad kan. U doet toch 
ook mee?
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van 
KBO- St.Lucia.

Oproep aan alle fi etslie� ebbers en alle andere 
geïnteresseerden voor gezonde ouderen!

KBO
ST. LUCIA
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Door: Luc de Graaf

HELMOND Schrijven is een ambacht. 
Dat vindt Helmonder Jan-Willem van 
den Enden en hij kan het weten. 
Voor de gemeente Eindhoven was 
hij jarenlang mede-verantwoordelijk 
voor de communicatie en in zijn vrije 
tijd schreef hij een aantal boeken 
en publiceerde hij korte verhalen. 
Een van die verhalen haalde de 
bundel met de beste inzendingen 
die werd uitgebracht naar aanleiding 
van de Helmondse Literatuurprijs 
in 2002. “Destijds was het thema 
passie en dat is wat schrijven ook 
voor mij is. Ik heb altijd geschreven, 
niet alleen verhalen, ook liedjes en 
cabaretteksten. Op dit moment werk 
ik aan een boek over de Helmondse 
schilder Evert Slegers.”
 
Volgens Van den Enden, die eerder drie 
romans uitbracht, moet schrijven op 
de eerste plaats plezier bieden. “In je 
hoofd kun je overal naar toe en van alles 
meemaken. De kunst is natuurlijk om 
dat op een goede manier op papier te 
krijgen en dan wordt het een ambacht. 
Schrijven, schrappen, meeleven met 
je personages, alles moet kloppen. Dat 
gaat zelfs zo ver dat een hoofdpersonage 
uit je boek een soort gezinslid wordt. Je 

leeft met hem of haar mee en dat komt 
de geloofwaardigheid alleen maar ten 
goede.” 

Hoewel Van den Enden geen 
literatuurprijzen in de wacht sleepte, ziet 
hij wel het belang van schrijfwedstrijden 
in. “Je kunt jezelf meten met anderen 
en je weet dat je gelezen wordt en dat is 
belangrijk. Gelezen worden is een vorm 
van erkenning, hoewel ik daar tijdens 
het schrijven zelf niet zo mee bezig ben.” 

Na de laatste Helmondse Literatuurprijs 
in 2010 verviel de subsidie; toch 
hebben het Literair Café Helmond, 
de Bibliotheek Helmond-Peel en 
gemeente Helmond dit jaar de handen 
ineen geslagen voor de organisatie 
van de Schrijfwedstrijd Helmond. Het 
thema is ‘Het Moment’. Er zijn twee 
categorieën: voor schrijvers tot en met 
18 jaar (maximaal 1000 woorden) en 
schrijvers vanaf 18 jaar (maximaal 1500 
woorden). Voor beide categorieën zijn 
er drie prijzen te winnen. De datum en 
locatie van de prijsuitreiking is nog niet 
bekend, omdat nog onduidelijk is welke 
coronamaatregelen er de komende tijd 
zullen (blijven) gelden. Er wordt gestreefd 
naar een feestelijke bijeenkomst in het 
voorjaar. De definitieve datum en locatie 
worden tijdig gecommuniceerd.

Jan-Willem van den Enden. F | Petra Martens.

Schrĳ fwedstrĳ d Helmond 
biedt schrĳ vers kansen

Gelukkig nieuwjaar, een goed en 
gezond nieuwjaar, veel heil en 
zegen, de beste wensen, een geze-
gend nieuwjaar, oftewel al wat 
wenselĳ k is. Dat is wat ik iedereen 
wens. Wat kĳ ken we uit naar een 
beter jaar als 2020. En wat zal het 
nieuwe jaar ons brengen? Vurig 
jaar rond deze tĳ d wisten we niet 
wat ons boven het hoofd hing, dit 
scenario had niemand kunnen be-

denken! Als iemand dit had voor-
speld, was ie vur gek verklaard. 
Maar het is wel de realiteit waar-
in we nu leven. Alle winkels dicht, 
we reizen niet, we mogen geen vi-
site ontvangen, ja 2 personen. Er 
zĳ n geen concerten, geen feestjes 
en geen evenementen. Zal ik nog 
even doorgaan? Denk niet dat dat 
hoeft, we weten allemaal veul te 
goed hoe het zit.

We hopen met zĳ n allen dat in 
2021 alles weer langzaamaan 
normaal wordt, elke keer een 
stukske vrĳ heid erbĳ , dat zou 
mooi zĳ n. Een jaar waarin we 
weer mogen knu� elen met dege-
nen die we lie� ebben en dat de 
kinderen weer zorgeloos naar 
school kunnen. Het jaar waarin 
we de horeca weer mogen bezoe-
ken, weer kunnen gaan shoppen 
en ergens een bakske ko�  e kunnen 
drinken. Dat we massaal weer uit 
eten kunnen, naar de kroeg of bio-
scoop en naar het theater.

Blĳ  ben ik dat al die feestdagen 
weer achter de rug zĳ n. Ik kan 
geen ĳ s en slagroom meer zien, 
het gebak komt men neusgaten 
uit. Het is weer tĳ d vur heerlĳ ke 
stamppotten, vur spek, unne ge-
haktbal en unne gewone bruine 
boterham met kaas. Heerlĳ k toch, 
daar ga ik deze week eens lekker 
van genieten.

Het is ook de tĳ d van goede voor-
nemens. Heb ik die? Nee, eigenlĳ k 
niet. Laat 2021 maar gewoon ko-
men. Ik ben er klaar voor. Proost! 

Gelukkig nieuwjaar

Ons vertelt...

Houdoe!
Troelstrastraat 4 ‘Mooist verlichte 

woning 2020’ Apostelwĳ k
MIERLO-HOUT Net zoals anders 
werd ook dit jaar weer door 
buurtvereniging Apostelwijk gezocht 
naar de mooist verlichte woning in de 
Apostelwijk. 

De creatie van de familie Van Lieshout 
van Troelstrastraat 4 werd voor de editie 
2020 als mooiste gekozen. Ook wordt 
altijd nog gekeken naar de zogenaamde 
‘runnerup’: Troelstrastaat 61 werd 
die titel gegund. Naast natuurlijk de 
eeuwige roem, ontvingen zij beiden 
een presentje. De buurtvereniging 
dankt alle wijkbewoners die in deze 
roerige periode toch de moeite hadden 
genomen om hun woning of directe 
omgeving te verlichten.
Bestuur en leden wensen iedereen een 
voorspoedig en vooral gezond 2021. De verlichting aan de Troelstrastraat 4 sprong direct in het oog. F | Berry Smits.

WWW.HELMONDNU.NL

TE KOOP BIJ:
PLUS,  WC DE BUS 

JUMBO, STIPHOUT 
DA DROGIST, STIPHOUT 

WIJNHUIS, HURKSESTRAAT

GEEF JUIST NU DE
HELLEMOND GIFT
WAARDEBON KADO!
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HELMOND Lenie Thielen werd 
gehuldigd voor haar 50-jarig 
lidmaatschap. Lenie is nog regelmatig 
te vinden in onze kantine met het ‘oude’ 
dameselftal waar ze vroeger deel van uit 
heeft gemaakt. 
Cissie Maas werd ook gehuldigd voor 
haar 50-jarig lidmaatschap. Cissie heeft 
in het verleden het vrouwenvoetbal op 
de kaart gezet bij HVV Helmond en ze 
vervult tot op heden nog steeds een 
belangrijke bestuursfunctie.
Antwan Snijders werd gehuldigd voor 
zijn 40-jarig lidmaatschap. Antwan zit 
al sinds de jeugd bij HVV Helmond en 
voetbalt tegenwoordig in het 3e elftal. 

Een elftal dat het op zondag fijn vind om 
een balletje te trappen.
Mario Escribano werd gehuldigd voor 
zijn 40-jarig lidmaatschap. Mario heeft 
in diverse elftallen gespeeld bij HVV 
Helmond en heeft ook nog voor andere 
Helmondse clubs gespeeld. Echter 
is Mario HVV Helmond altijd trouw 
gebleven en tegenwoordig maakt hij 
deel uit van de staf van het 3e elftal. 
Hans van Hoof werd gehuldigd als Lid van 
Verdienste. Hans is tijdens de algemene 
ledenvergadering van 28 september 
2020 door de leden voorgedragen voor 
deze bijzondere waardering. Hans is 
in september ook toegetreden tot het 

bestuur van HVV Helmond. Hans zorgt 
ervoor dat het sportpark er netjes uit 
ziet en dat de seniorenleden er netjes 
op staan tijdens de wedstrijddagen. 
Mike Sleegers werd ook gehuldigd als 
Lid van Verdienste. Mike werd ook 
tijdens de algemene ledenvergadering 
door de leden voorgedragen voor deze 
bijzondere waardering. Mike is al vele 
jaren op bestuurlijk niveau actief binnen 
de vereniging en heeft er mede voor 
gezorgd dat HVV Helmond weer een 
financieel gezonde vereniging is.
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd 
namens het bestuur van HVV Helmond 
1899.

De jubilarissen van HVV. F | HVV Helmond. (Fotobewerking door Erik Vervoort).

Jubilarissen HVV Helmond 

Jaarlijks worden de jubilarissen van HVV Helmond gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie. Helaas 
heeft er dit jaar vanwege de corona geen nieuwjaarsreceptie plaats kunnen vinden. Echter heeft 
het bestuur op zondag 3 januari 2021 toch de jubilarissen gehuldigd conform de richtlijnen van 
het RIVM. Jubilarissen waren op een afgesproken tijd aanwezig in de bestuurskamer waar ze 
hun speldje in ontvangst mochten nemen. Jan van Dijk was deze middag helaas verhinderd, 

maar werd gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. De huldiging heeft later deze dag 
plaatsgevonden bij Jan thuis.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Edina
Edina (anderhalf jaar) is angstig en onzeker maar is absoluut niet agressief. 

Ze zit nog meestal verstopt in een holletje. Als je haar rustig benadert, 

ontspant ze en vindt ze het heerlijk om geaaid te worden. Ze begint dan 

ook te spinnen en kopjes te geven. Zeker als je eerst het ijs breekt door wat 

brokjes aan te bieden. Ze weet best wel dat ze het fijn vindt om gekoesterd 

te worden, alleen die angst he... Het is geen mission impossible om dit poesje 

stap voor stap te leren dat het prettig kan zijn om mensen om je heen te 

hebben. Lief maar onzeker beestje. 

Edina heeft een rustig huishouden nodig met zo min mogelijk opschudding. 

Van kinderen zal ze op de vlucht slaan. Enige ervaring is gewenst om de 

jongedame op haar gemak te kunnen stellen. Het is een goed idee om 

het poesje op een apart kamertje te laten beginnen. Zo kan ze geleidelijk 

wennen aan haar nieuwe mensen en huiselijke geluiden. Ze moet strakjes 

wel weer naar buiten kunnen.

LEUK VOOR JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

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

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

LEUK VOOR JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL

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

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES
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HELMOND Voor de Stichting 
Openlucht Galerie Helmond aanleiding 
om een expositie met foto’s te maken 
van de eerste drie musicals. Het 
resultaat: 22 foto’s in de vitrines in ’t 
Hool/Beursplein (de verbinding tussen 
de Markt en Noord Koninginnewal). 
Tahné Kleijn heeft ons hierbij geholpen. 
Tahné maakte samen met Michael 
Verlijsdonk foto’s van de laatste musical. 
Ton van de Meulenhof maakte voor het 
Eindhovens Dagblad enkele foto’s van 
de eerste en tweede musical.

Op tweede kerstdag 2020 stond de 
première van de 4e Helmondse Musical 
gepland: ‘Hotspot. Helmond in 2050’. 
De beperkende coronamaatregelen 
maakten dit helaas onmogelijk. Nu gaat 
deze musical op 26 december 2021 
in première. Door de foto’s in ’t Hool 

te gaan bekijken kun je in 2021 nog 
nagenieten van de eerste 3 musicals.

Stichting De Helmondse Musical
Via de musical krijgen vele talenten 
op gebied van toneel, dans en muziek 
een podium, een gelegenheid zich 
te bekwamen op artistiek gebied. 
Deelnemers kunnen zich ontwikkelen 
dankzij de kruisbestuiving die ontstaat 
tussen deze talenten en de vele ervaren 
professionals die onze stad rijk is. 
Met de tweejaarlijkse musical brengen 
we de belangrijke parels uit het 
enorme erfgoed van de stad breed 
en toegankelijk onder de aandacht. 
Herkenbare onderwerpen en een 
schappelijke toegangsprijs zullen de 
theaterdrempel voor veel Helmonders 
fors verlagen; de musical is van en voor 
iedereen. 

De 1e: Berry, de musical (2014)
Tien keer ‘Berry, de musical’; de eerste 
voorstelling, een sprong in het diepe, 
met een dankbaar onderwerp: Berry van 
Aerle. PSV-er en Europees kampioen, 
maar ook die ‘gewone Helmonder’ 
uit het Haagje. Het hele land had het 
erover. Uiteindelijk deden we het voor 
de Helmonders, met enthousiaste 
deelnemers voor en achter de schermen 
en voor een publiek dat massaal kwam 
kijken.

De 2e: Verhaal van de Knaal (2016)
Wat was het ontzettend genieten van 
‘Verhaal van de Knaal’. Opnieuw was 
het tien keer uitverkocht en opnieuw 
sprak heel Helmond over het talent dat 
op de planken stond. Als kersje op de 
taart kregen we een week na de laatste 
voorstelling de publieksprijs ‘Helmonder 
van het Jaar 2016’. Wow! Het leven 
van Helmonders aan weerszijden van 

de Knaal is in een notendop waar de 
Musical over ging. De synopsis: ‘De 
dagelijkse rust in de hemel wordt 
verstoord, als onaangekondigd een 
brugwachter uit Helmond zich meldt 
aan de hemelpoort. Waarom is hij 
gehaald? En door wie? God? Al snel 
wordt het Brugmans duidelijk dat 
Gabriël hem antwoorden kan geven. 
De familie Wesselman, Nancy Dankers, 
Toos den Bok, Addy Kleingeld en de 
dames Mertens: aan de hand van deze 
bekende overleden Helmonders krijgt 
hij stapje voor stapje meer duidelijkheid.’

De 3e: De Uitvinders van het 
trainingspak (2018)
Weer 11 keer een uitverkocht theater 
Het Speelhuis. Er werd hard gewerkt 
en dubbel zo hard genoten. Helmond 
in 1974: met de textielindustrie gaat 
het niet best, maar het Nederlands 
elftal speelt wel de WK-finale. Lambert 

en Gini verlaten hun huis aan het 
Sassenplein en gaan op vakantie naar 
Oostappen. Zoonlief studeert en is er 
niet bij. De buren ook niet. Maar wat 
doet buurman Willie in het schuurtje? 
Dochter Anna heeft het naar haar zin 
in het Lambertusziekenhuis. Sjef en 
Nel draaien een frietzaak met hun vaste 
klanten tot Nel het op haar heupen 
krijgt. Het publiek wordt meegenomen 
langs de markt, een kienavond, via 
zaal van Vilsteren, langs de V&D, Boer 
Kuijpers en het Centraal. We zien hoe 
het de inwoners van Helmond zo’n 
50 jaar geleden verging. Helmond 
ontworstelt zich, dankzij de groeistad-
status, aan het verleden. De opening 
van theater Het Speelhuis in het najaar 
van 1977 was de kers op de taart van 
die ontwikkeling, inclusief koninklijk 
bezoek…
Voor meer informatie over deze expositie, 
zie www.openluchtgaleriehelmond.nl

De Helmondse Musical hangt in ’t Hool 
Wat zijn we trots op De Helmondse Musical! 

Om de twee jaar brengt deze organisatie een typisch 
Helmondse musical op de planken van Theater Het Speelhuis. 

Allemaal pareltjes uit het enorme erfgoed van de stad, 
van A tot Z gemaakt door de talenten die Helmond op artistiek 
gebied rijk is, met telkens tenminste 10 compleet uitverkochte 

voorstellingen. Zodoende hebben al duizenden mensen 
genoten van een ‘heerlijk avondje Helmond’. 

Berry, de musical. F | Ton van de Meulenhof.

Uitvinders van het trainingspak. F | Michael Verlĳ sdonk.

HELMOND Op zondag 24 januari 
zal er een opening plaatsvinden 
voor een beperkt aantal gasten, 
als de maatregelen van de huidige 
lockdown versoepeld worden. 
Vanaf 25 januari zal de expositie 
te bezoeken zijn. Houd voor de 
actuele stand van zaken in De 
Cacaofabriek de website in de 
gaten www.cacaofabriek.nl/expo

Wat gebeurt er als je de twee werelden 
van beeldende kunst en theater dichter 
naar elkaar toe schuift, zodat ze gaan 
overlappen? Die overlap is er vanzelf al, 

bijvoorbeeld in de gelijkenis tussen de 
vormgeving van een theaterstuk (decors, 
rekwisieten, kleding) en een installatie 
in een kunstruimte waar je als bezoeker 
in kan stappen of doorheen kan lopen. 
Maar in dit grensgebied tussen twee 
werelden is nog veel meer te ontdekken. 
Vier kunstenaars nemen je mee op 
avontuur in hun tentoonstelling in Talloze 
Aktes: Maurice Bogaert, Roos van 
Haaften, Peter de Kimpe en Jan Klatter. 
Ze laten elk hun eigen werk zien, maar 
de tentoonstelling is een totaalervaring: 
door de kruisbestuiving vervagen ook 
de grenzen tussen hun werk. Roos van 

Haaften (1983) maakt installaties met 
reflecties en schaduw. Daarbij maakt ze 
gebruik van onder meer spiegels, glas en 
gevonden objecten. Ze is gefascineerd 
door wat er gebeurt als tastbare 
objecten door belichting worden 
getransformeerd tot een schaduwbeeld. 
Sommige werken komen op locatie tot 
stand als ruimtevullende installaties, 
andere zijn kleine intieme werken aan 
de muur. Maurice Bogaert (1975) laat 
architectuur, film, tekst en beeldende 
kunst samenkomen in totaalbeleving. 
Soms zijn dat grote installaties waar 
je doorheen kan lopen, soms juist 

heel kleine schaalmodellen. Daarbij 
vertaalt hij de technieken van film, met 
belichting, montage en camerabeweging, 
naar een fysieke ruimte. Peter de 
Kimpe (1951) werkt als ontwerper voor 
theatergezelschappen in Nederland, 
België en de Verenigde Staten. Ook 
maakt hij tentoonstellingsontwerpen 
voor onder andere het Van 
Goghmuseum en het Groninger 
Museum. In 2007 richtte hij de opleiding 
Scenografie op aan de Academie voor 
Theater en Dans in Amsterdam, waar 
hij tot 2017 aan verbonden bleef. Jan 
Klatter (1948) maakte ontwerpen 
voor diverse theatergezelschappen, 
waaronder Onafhankelijk Toneel, 
Stadstheater Stockholm en Toneelgroep 
Amsterdam. Hij doceerde aan de 
opleiding Scenografie van de Academie 

voor Theater en Dans in Amsterdam. Als 
beeldend kunstenaar maakt hij onder 
meer sculpturale installaties, veelal van 
hout, gebaseerd op foto’s van ruimtes en 
objecten.
Tekst bij expositie: 
Anneke van Wolfswinkel

Tentoonstelling in Talloze Aktes
24 januari tot en met 21 maart 
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.

Ultieme droom komt voor 
Niels on Wheels een stapje dichterbĳ  

Australian Open 
3 weken opgeschoven
Pas sinds afgelopen maandag weet 
Niels dat hij daadwerkelijk naar 
Australië kan gaan. Het had nogal wat 
voeten in de aarde om alles geregeld 
te krijgen. Australië zit op dit moment 
op slot, buitenlanders worden niet 
zomaar toegelaten. Mede daardoor is 
besloten om het Australian Open drie 
weken op te schuiven, om wat meer 
ruimte te geven. Daarnaast is de lijst 
van spelers die mee mogen doen, wat 
opgerekt. Normaal mag alleen de top 4 
meespelen, nu mag de top 8 meedoen. 
Niels staat 6e op de wereldranglijst. Dit 
biedt hem een unieke kans die hij maar 
al te graag aangrijpt.

Hele onderneming
Ondanks dat Niels aan de voorwaarden 
voldeed om mee te mogen doen, was 
het toch niet zomaar geregeld dat hij 
daadwerkelijk kon gaan. Hij moest een 
24 pagina’s tellende aanvraag invullen 
voor een visum, een visum dat gelukkig 

is goedgekeurd om half januari naar 
Australië te mogen reizen. Eenmaal 
daar aangekomen, moet hij twee weken 
in quarantaine in een hotel. Vervolgens 
krijgt hij vijf uur per dag ontheffing om 
naar de trainingslocatie te reizen, te 
trainen en weer terug te keren naar het 
hotel. In de tussentijd wordt hij bijna 
om de dag getest op corona. Na de 
twee weken quarantaine speelt hij twee 
voorbereidingstoernooien.

Niels gaat zijn droom 
verwezenlijken
Niels kan niet wachten om op het 
vliegtuig te stappen. Die reis van 24 uur 
neemt hij voor lief. Hij is ontzettend blij 
dat hij mee mag doen aan een Grand 
Slam-toernooi. Om aan dat toernooi 
mee te mogen doen, is al een geweldige 
prestatie op zich, maar het brengt hem 
ook dichter bij zijn ultieme droom: 
meedoen aan de Paralympics in Tokio. 
Niels ziet het al helemaal voor zich en 
zet alles op alles om zelfs een plak mee 
naar huis te nemen. Maar.. nu eerst de 

Australian Open. Als hij daar voldoende 
punten kan verdienen, kan hij op de 
ranglijst stijgen naar de 5e plaats, 
wellicht is zelfs de 4e plaats binnen 
handbereik. Dat zou een topprestatie 
zijn voor iedereen, maar voor Niels nog 
een beetje meer. Hij is met zijn 18 jaar 
de jongste deelnemer aan het toernooi. 

Trots op Niels
Niels’ moeder Nicole is ontzettend trots 
op haar zoon. “Het was veel regelwerk, 
maar wat is dit toch een prachtige kans 
voor hem. Hij heeft er ontzettend hard 
voor gewerkt. Ik moet hem straks ruim 
een maand missen, maar dat hebben 
we er graag voor over.” Niels reist samen 
met zijn privé-coach Hans-Jurgen 
Striek naar Australië. Het toernooi vindt 
half februari plaats.

Wil je niets missen van Niels’ deelname 
aan de Australian Open? Houd zijn 
website www.nielsonwheels.com 
in de gaten of volg zijn gelijknamige 
Facebookpagina.

Het nieuws heeft nog maar amper kunnen landen, maar de 18-jarige rolstoeltennisser 
Niels Vink kan niet wachten om naar Australië te vertrekken. Hij mag meedoen aan de 
Australian Open, een vooraanstaand toernooi én een toernooi dat hem dichterbij zijn 

droom kan brengen: meedoen aan de Paralympics in Tokio in augustus dit jaar.

Door: Wendy Lodewijk

Niels is klaar voor de Australian Open.  F  | Nicole van Beek

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl



13vrijdag 8 januari 2021de loop weekkrant HELMOND

‘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
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

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, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings. Centraal 
kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30) 
Mail: parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

                                               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  

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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WERKZAAMHEDEN
• Preventief onderhouden van de 

productiemiddelen, zowel mechanisch 
als elektrisch.

• Het verhelpen van storingen en het 
aandragen van oplossingen om 
storingen te voorkomen.

• Het modificeren van productiemiddelen 
en installaties.

• Het begeleiden van externe monteurs 
en leveranciers en het geven van 
informatie over het onderhoudssysteem.

VEREISTE SCHOLING
Afgeronde, technische opleiding, bij 
voorkeur richting Mechanisch/Elektrisch 
(MBO), bij voorbeeld WTB of Elektro. 
Je hebt een zelfstandige werkhouding 
en functioneert prima in teamverband. 
Je kunt technische tekeningen lezen en 
interpreteren. Ervaring in een soortgelijke 
functie is een pre.

Geen 9-tot-5 mentaliteit. Ook werken in 
de weekenden hoort erbij.

STANDPLAATS
Diverse locaties rondom Eindhoven. 
Maar veelal door heel Nederland. Ook het 
buitenland behoord tot het werkgebied.

AANVANGSDATUM
Per direct.

BIJZONDERHEDEN
Een informele werksfeer met een 
prima salaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor 
Metaal en Techniek.

SOLLICITEREN
Wil je in aanmerking komen voor deze 
functie, als Allround servicemonteur stuur 
dan je cv naar: 
administratie@gts-services.nl 

ALLROUND SERVICE 
ONDERHOUD & 

STORINGSMONTEUR

Ben jij een technische 
duizendpoot? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!

HELMOND De dames staan liever niet in de 
belangstelling, maar als uitgever heb ik toch 
belangrĳ k nieuws te melden. Per 1 januari 
2021 wisselt onze redactie. Redactrice 
Mandy Meeuwsen wilde haar horizon 
verbreden en slaat een andere weg in, ze 
blĳ ft wel zĳ delings part-time verbonden 
aan de redactie, dus we horen nog van haar 
in de toekomst.

Een goede opvolgster hebben we gevonden 
in Wendy Lodewĳ k. Een enthousiaste 
dame die al enige tĳ d verbonden was 
aan onze weekkrant-redactie, maar nu 
gaat ze full-time aan de slag om wekelĳ ks 

lokale redactie te schrĳ ven, maar ook de 
binnengekomen berichten te beoordelen en 
redigeren, zodat onze opmakers elke week 
een mooie weekkrant en magazines in elkaar 
kunnen zetten. Een team van gastschrĳ vers 
helpt haar. Wendy is al een bekend gezicht 
onder andere bĳ  het Helmondse carnaval, 
houdt van Brabantse gezelligheid en heeft 
liefde voor het schrĳ versvak. Ze exploiteert 
ook de site www.tonpraatfotos.nl
Kortom een juiste dame, op de juiste plaats. 
redactie@deloop.eu
Succes.

Ad Klaasen, uitgever

Wisseling redactie
Mandy bedankt!

WendyMandy

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 13 januari
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

ABURA | BEKVECHTEN | DIEET | GLORIE | GRAAI | HELIKOPTER | IJSBIJL
IJSDAG | NIJGING | PROEFRIT | SENIOR | SLALOM | SLINKEN | SPELT
STEEKWAPEN | STRAKS | SUDDERLAP | TABOE | TENUE | TEZAMEN

TOELAGE | TUMULT | TWIJFELEN | UITWIJZEN | VELEN | VERWIJDEREN 
VOEDSEL | WEKKEN | WELLUSTIG

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

N V E R W IJ D E N IJ G I N G H
E W G R O I N E S G E E E E V
T E N U E T M L A S L A L O M
H L W E L A I D T E D I E E T
C L H E Z N S R F IJ K D V T O
E U P E K IJ A IJ F O S A A U E
V S T E E K W A P E N B E M L
K T N I S T E T L M O U IJ U A
E I A A R G E N I E I R O L G
B G P A L R E D D U S A P T E

HELMOND Woensdag 13 januari 2021 
wordt weer het ‘Buurtcafé Helder Helmond’ 
gehouden. Wederom digitaal via Facebook 
vanuit onze eigen fractiekamer. Het digitaal 
samenkomen was even aftasten in het 
begin, maar de fractie heeft zoveel positieve 
reacties ontvangen dat we er graag een 
vervolg aan willen geven. 

Het hoofddoel van ons buurtcafé blijft hetzelfde: 
de politiek laagdrempelig met de Hellemonders 
te bespreken. Niet alleen met leden, maar ook 

met de geïnteresseerde inwoners van Helmond. 
Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart 
luchten? Het kan allemaal bij dit online buurtcafé 
door uw vragen en opmerkingen te plaatsen via 
sociale media. We hebben het vooral over het laatste 
politieke nieuws in Helmond. Daarnaast kijken 
we vooruit naar wat er in 2021 op ons politieke 
pad zal komen. Uiteraard is er eerst en vooral 
ook gelegenheid om de input vanuit de inwoners 
te bespreken. Louis van de Werff van Haw Ut 
Hellemonds zal de avond ludiek afsluiten. Aanvang 
om 20.00 uur en deelname uiteraard gratis!

Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten?

Online buurtcafé
Helder Helmond 13 januari

F  | Helder Helmond
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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

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

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).  

Ontruimen van woningen, 
winkels, kantoren, zolders, 

schuren en garages 
(bezemschoon). 

Ook voor kleine verhuizingen 
en herstelwerkzaamheden 
aan huis en tuin. Bel Twans 

Woningontruiming: 
06-13208306.

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

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

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

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

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: 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.

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.

TE HUUR
Opslag / stalling.

15m2  inhoud 37 m3
Helmond (M-H)

Info: 06 – 2380.32.63

WWW.HELMONDNU.NL
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Jij wij
Vacature

- Weet van aanpakken
- Houdt van inpakken
- Werkt zorgvuldig
- Bent spontaan & flexibel
- Woont omg. Helmond

- Goed salaris
- Leuke collega's
- Bieden uren in overleg
- Zijn snelgroeiend bedrijf    
   waar je in kunt groeien

Inpakker

Enthousiast geworden?

Stuur dan je 
motivatiebrief naar
werkenbij@verfwinkel.nl

F U L L  C O LO U R 
T E X T I E L D O E K  
G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R D 
I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I NFO@ADCOMMUN ICAT IE .NL
0492-845350

BLIKVANGER 
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W


