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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Voedervogel
Een genot voor je vogels 

en leuk voor in de tuin. 

13.99

7.99
Bezoek

onze kerstshow
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Specialist in het verkopen van 
woningen tot € 350.000,- k.k.

.nl

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 21 NOVEMBER

JONATAN ALVARADO/
JESSICA DENYS 

VOCES DE BRONCE
 

12.00 UUR, EXPO CACAOFABRIEK 
ENTREE € 12,50 / € 17,50

TICKETS

BEZORGERS
GEZOCHT 

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

DIERDONK
Aalshorstweide, 

De kromme Geer,
Veldhorstweide en 

Kruisschot

bezorging@deloop.eu

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

(WINTER)
BANDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!
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HELMOND Met trots presenteren uitgever Adcommunicatie en 
Stichting HellemondGift de HellemondGIft Kadogids. Een feestda-
genuitgave met aanbiedingen van lokale bedrijven. Men kan betalen 
met de waardebon, maar ook op de normale manier. De gids wordt 
dezer dagen in een oplage van 36.000 ex. verspreid in Helmond. 
HellemondGift Waardebon: DENK LOKAAL, KOOP LOKAAL. Een ca-
deau van Helmonders, aan Helmonders. DE MANIER, om Helmonds 
geld voor de Helmondse economie te behouden.

Stichting Hellemondgift is een stichting zonder winstoogmerk, die inmid-
dels al een omzet heeft weten te boeken van 600.000 euro. De uitgevers 
zijn van mening dat men, met zijn allen, lokaal (gemeente, bedrijven, in-
stanties, profit en non-profit, bevolking, etc.) hun best moeten doen om 
alle in- en uitgaande gelden in Helmond, zoveel mogelijk te behouden voor 
de Helmondse samenleving. 

Een samenleving die in vele jaren zorgvuldig is opgebouwd en men niet 
moeten laten ‘uithollen’ door de rijke internetreuzen. De Helmondse on-
dernemers en instanties staan voor kwaliteit en service en lokale betrok-
kenheid. Zij verdienen uw steun. De HellemondGift waardebon is het 
smeermiddel voor onze lokale economie, want deze bon is immers alleen te 
besteden bij Helmondse ondernemingen die ook fysiek hier gevestigd zijn.

HellemondGift, een mooi cadeau met de feestdagen, maar ook de rest van 
het jaar bij beloningen, jubilea etc. etc. Ga de bon kopen bij de verkoop-
punten (zie www.hellemondgift.nl), de bon is te besteden bij meer dan 
150 ondernemingen (zie www.hellemondgift.nl). Meer info via info@
hellemondgift.nl. Ga de bon kopen en cadeau geven!

Waardebon die alleen in Helmond is te besteden

HellemondGift kadogids
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Sinds 1985 is Meat insiders Helmond B.V. actief op de markt van verse en diepgevroren vlees halffabricaten. Wij werken met circa 
75 medewerkers in een modern bedrijfspand in Helmond. Met een uitstekende kennis van de markt ontwikkelt en produceert dit 
enthousiaste team, klant specifieke producten. Behalve maatoplossingen worden ook standaardproducten vervaardigd die voor 

onze afnemers een optimaal resultaat garanderen.

Wil jij werken in een professionele, dynamische foodomgeving, met prima arbeidsvoorwaarden en een

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

t.a.v. mevr. Janine Haeve, HR Manager. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.meatinsiders.com

BONUS VAN
HOUD JIJ VAN SLEUTELEN EN WIL JIJ EEN 

1.000,- NETTO 
VERDIENEN MET WERKEN

IN DAGDIENST?*

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

Wij zijn op zoek 
naar een enthousiaste

STORINGS-/ONDERHOUDS
MONTEUR

Je werkt in een 5-daagse dagdienst, tussen 06.00 en 17.00 uur, waarbij de tijden in overleg variabel zijn in te delen. Je 
zorgt voor een optimale technische ondersteuning op het gebied van storingen, ombouw en preventief onderhoud. Je bent 
verantwoordelijk voor het zelfstandig opsporen, oplossen en voorkomen van technische problemen op onze productielocatie.

Geen dag is hetzelfde! Acute storingen los jij binnen no-time op en rapporteert dit aan je leidinggevende. En als er geen 
storingen zijn dan houd jij je bezig met onderhoud plegen en je zorgt voor verbeteringen. Mis je bepaalde kennis? Dan zorgen 
wij hiervoor. Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden om onder andere qua kennis door te groeien binnen onze organisatie.

Je werkt samen met je collega’s aan een kwalitatief goed product en je zorgt ervoor dat onze klanten elke dag optimaal bediend 
kunnen worden. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een informele en resultaatgerichte manier van samenwerken. Wij 
houden van een hands-on en no-nonsense mentaliteit. 

Meat insiders Helmond B.V.   |  Achterdijk 1, 5705 CB  Helmond  |  Tel: +31 (0)88 - 5000404

*Bonus is alleen van toepassing indien iemand 1 jaar onafgebroken in dienst is.

IN DAGDIENST?*

naar een enthousiaste

Voetzorgdag voor dak- en 
thuislozen Stichting Maatschappelij ke 

Opvang Helmond 

Maar liefst acht podotherapeuten en wondspecia-
listen kwamen de voeten van de cliënten behande-
len. Zo’n 20 cliënten hadden zich vooraf aangemeld, 
en in de loop van de ochtend meldden zich nog een 
stuk meer mensen aan. Zowel bewoners van Huize 
d’n Herd als bewoners van de SMO-opvanglocatie 
De Koning, cliënten van Begeleiding Thuis én pas-
santen die in de noodopvang hadden geslapen die 
nacht. Alle cliënten kregen na afloop een goed ge-
vulde goodiebag, met daarin onder andere warme 
sokken, wasschuim en voetenbalsem. 

Joselien van Iersel, van Toppodotherapie Helmond 
Mierlo, vertelt: “Mijn collega Sandra Janssen (ver-
pleegkundig specialist wondzorg bij het Elkerliek 
Ziekenhuis) en ik zagen toevallig allebei een bericht 
op LinkedIn over eenzelfde voetzorgdag die in Zwol-
le georganiseerd werd. Wij dachten allebei direct: 
dit moeten we ook in Helmond organiseren voor 
cliënten van SMO. Deze groep mensen valt, denken 
wij, vaak buiten de boot als het gaat om voetzorg. 
Goede voetzorg is heel erg belangrijk. Problemen 
met voeten, zoals wondjes, kunnen gemakkelijk uit 
de hand lopen en gaan infecteren. Soms zelfs met 
zeer ernstige gevolgen. Dat klinkt heftig, maar wij 
zien het wekelijks in de praktijk.”

Marion Elbers, verpleegkundige bij Huize d’n Herd, 
is ontzettend blij met het initiatief. “Niet alle cliën-
ten hebben het budget om (regelmatig) naar een 

pedicure te gaan. Daarbij komt dat er cliënten bij 
zijn die het moeilijk vinden om zorg te vragen óf die 
het niet nodig vinden. Voor velen is het echter wél 
nodig. Het is daarom ontzettend fijn dat ze deze 
behandeling aangeboden kregen. Voor de mensen 
is het geweldig om in de watten te worden gelegd. 
Het allerbelangrijkste is dat voetproblemen meteen 
gesignaleerd worden, zodat wij er (indien nodig) 
verdere acties op kunnen ondernemen.” SMO, de 
podotherapeuten, wondspecialisten én de cliën-
ten zijn ontzettend enthousiast over deze dag. Er 
zal dus zeker een vervolg aan worden gegeven in 
de toekomst. 

HELMOND Zaterdag 13 november hebben de cliënten van Stichting 
Maatschappelijke Opvang Helmond (SMO) een gratis voetbehandeling 

ontvangen in SMO-opvanglocatie Huize d’n Herd. Deze dag werd georganiseerd 
op initiatief van het Elkerliek Ziekenhuis en Toppodotherapie Helmond Mierlo, 

met dank aan het CZ Verwenfonds. 
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Legaal verkooppunt wenselijk
De meeste mensen (63%) vinden het goed dat er 
een legaal verkooppunt van wiet is in de gemeente 
Helmond. Vaak werd hierbij als toelichting gegeven 
dat legaal beter is dan illegaal, om zo overlast en 
criminaliteit naar beneden te brengen. Toch wor-
den er ook kanttekeningen geplaatst, bijvoorbeeld 
dat wiet beter verboden kan worden, omdat het 
slecht is voor de gezondheid en voor verslavingen 
zorgt. Daarnaast is men bang dat het toch een cri-
minele handel blijft, omdat de teelt van wiet wél 
illegaal is. Hoe komt de coffeeshop dan aan zijn 
voorraad?

Weinig overlast
Onze panelleden ervaren momenteel weinig over-
last van de coffeeshop die er al is in Helmond. 74% 
geeft aan geen overlast te hebben, maar zij wonen 
ook veelal niet in de buurt van de coffeeshop. Een 
enkeling geeft aan wél overlast te ervaren, maar 
dan niet van de coffeeshop, maar van het dealen 
op straat. 31% geeft aan soms mensen op straat 
wiet te zien roken en 48% denkt dat er bij hen 
in de straat geen (illegaal) wiet wordt verhandeld. 
Het vermoeden dat er in de eigen wijk illegaal wiet 
wordt verkocht, wordt echter door meer dan de 
helft (56%) onderschreven. Dit komt veelal door-
dat men zelf gezien heeft, of in elk geval verdachte 
situaties heeft opgemerkt.

Extra coffeeshop? 
De gemeente Helmond telt ruim 8800 wietrokers, 
die goed zouden zijn voor bijna 70.000 ‘koopmo-
menten’ per maand. Naast een legaal verkooppunt, 
zijn er ook illegale verkooppunten voor wiet. Op de 
vraag ‘Bent u voorstander van een tweede (en mo-
gelijk derde) coffeeshop in de gemeente Helmond?’ 

antwoordt 35% van de respondenten sterk voor-
stander te zijn. 31% geeft juist aan (sterk) tegen-
stander te zijn. Voorstanders denken met name 
dat daarmee de overlast vermindert en dat de 
druk op de huidige coffeeshop afneemt. Spreiding 
wordt in deze als positief gezien. Daarnaast wordt 
geopperd dat concurrentie de kwaliteit van de wiet 
ten goede komt. Ten slotte hoopt men dat het ille-
gale circuit en straatverkoop hiermee aan banden 
gelegd wordt. De tegenstanders zijn echter bang 
voor (meer) gezondheidsproblemen of denken dat 
de overlast er niet minder van wordt. Velen vinden 
één coffeeshop meer dan genoeg. Verschillende 
respondenten geeft ook aan in elk geval tegen (het 
gebruik) van drugs te zijn. Drugs gebruiken wordt 
door hen niet als iets normaals gezien. Wiet en 
ook andere drugs zouden niet toegestaan moeten 
worden, omdat het gevaarlijk kan zijn. Sommigen 
zijn ook bang voor hun kinderen of voor ouderen. 
Eén coffeeshop, zoals dat nu het geval is, voldoet in 
ieder geval niet aan het aantal wietrokers in de ge-
meente. Er wordt langer gesproken over de komst 
van een nieuwe coffeeshop.  Op de vraag waar die 
nieuwe coffeeshop dan zou moeten komen, geeft 
40% van de respondenten aan dat dit buiten het 
centrum zou moeten. Als we specifieker verschil-
lende wijken/plaatsen aangeven, zijn de antwoor-
den sterk verdeeld. Sommigen geven aan dat een 
coffeeshop niet in een woonwijk thuishoort en ook 
niet in het centrum omdat daar al genoeg overlast 
is. Anderen vinden vooral veiligheid en spreiding 
belangrijk en hebben daarbij geen sterke voorkeur 
voor de specifieke plaats.

Is een extra coff eeshop wenselij k?
Helmond is verdeeld 

Weekkrant De Loop heeft Toponderzoek opdracht gegeven om via haar 
burgerpanel TipHelmond te onderzoeken hoe de Helmondse inwoners denken 

over coff eeshops. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor één of 
twee extra coff eeshops in onze stad en wij zijn benieuwd wat men hiervan vindt.

4

2. Resultaten

2.1 Coffeeshop

Op stelling “1 Het is goed dat er een legaal verkooppunt van wiet is in de gemeente Helmond” 
antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 19% van de 
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Zie toelichtingen op pagina 13.
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1 'Het is goed dat er een legaal verkooppunt van wiet is in de 
gemeente Helmond'

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
(n=327)
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De gemeente Helmond telt ruim 8800 wietrokers, die goed zouden zijn voor bijna 70.000 
‘koopmomenten’ per maand. Naast een legaal verkooppunt, zijn er ook illegale verkooppunten voor 
wiet.

Op vraag "6 Bent u voorstander van een tweede (en mogelijk derde) coffeeshop in de gemeente 
Helmond?" antwoordt in totaal 35% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt 
31% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Zie toelichtingen op pagina 16.
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Doe mee met buurtpreventie
In Helmond zijn al 44 buurtpreventieteams en 140 buurtpreventie 
WhatsAppgroepen. In de buurten waarin zij actief zijn zorgen zij samen met de 
politie, gemeente en LEVgroep voor meer betrokkenheid, contact en veiligheid 
in de wijk. Ook met uw buurt aan de slag met buurtpreventie of wilt u aanhaken 
bij het team in uw wijk? Ga naar www.buurtpreventiehelmond.nl om aan te 
melden of voor meer informatie. 

Jordy Schmitz, Jeugdboa in West vindt 
communicatie bij buurtpreventie het 
belangrijkst: “Lijnen moet kort zijn, 
contacten nauw. Dan bereiken we een 
mooi resultaat! Als jeugdboa probeer ik het 
contact met de jeugd te verbeteren en ze 
in contact te brengen met de buurt. Ook 
hierin is samenkomen en communicatie heel 
belangrijk. We moeten de kloof tussen jeugd 
en buurtpreventie verkleinen.”

De tip van Jordy voor de buurtpreventie: 
“Maak twee contactgroepen: eentje voor de 
wat ernstigere meldingen en eentje voor de 
minder ernstige meldingen. 
Dat communiceert een stuk eenvoudiger.”

Regentonnenactie in november 
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, het gaat vaker harder regenen met 
overstromingen en ander overlast tot gevolg. Deze klimaatverandering vraagt 
om een andere aanpak van regenwater. Een regenton is een slimme aanpassing 
waarmee u eenvoudig schoon regenwater opvangt om dit, bijvoorbeeld voor 
uw tuin, te gebruiken. Door uw regenpijp af te koppelen van het riool helpt u 
mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen en om 
droogteschade te beperken.

Regentonnenactie 
De gemeente organiseert twee keer per jaar een regentonnenmaand. Als inwoner 
van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- korting op de aankoop van een 
regenton. De eerste actie loopt van 1 t/m 30 november. De flyer met coupon is te 
downloaden op www.allelichtenopgroen.nl of ga naar een van de deelnemende 
partijen. Daar vindt u de flyer in de winkel, die u direct kan gebruiken. 

Deelnemende partijen
• Tuincentrum Coppelmans Helmond
• Boerenbond Helmond
• Gamma Helmond
• Praxis Helmond
• Karwei Helmond

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 30 november en 
14 december. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

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

Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar CZ een eigen collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering aan. Deze verzekering is speciaal voor 
mensen met een laag inkomen. U kunt zelf een keuze maken uit pakketten voor 
de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Weet u niet goed welk pakket 
het beste bij uw situatie past? Maak dan gebruik van de keuzehulp op 
www.gezondverzekerd.nl.

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. Bent u 
verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks aanmelden van 
oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? 
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier 
aanmelden werkt het snelst. U kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen. 
Vraag het aanvraagformulier dan op bij de afdeling Zorg en Ondersteuning van 
de gemeente via 14 0492 (optie 2).

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan 
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de 
collectieve aanvullende verzekering en de voorwaarden vindt u 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

Iets niet in de haak in het buitengebied? 
Meld het!
Het Handhavingsteam Buitengebied roept iedereen op om hen te helpen met 
het in de gaten houden van het buitengebied. Is er iets niet in de haak in het 
buitengebied? Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder 
geldige documenten, afval verbranden, maar ook recreatiedrukte. Meld het dan. 

Meld misstanden in het buitengebied
Speciale boa’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgen de toezicht en 
handhaving in het Brabantse buitengebied. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken. 
Geef uw melding door, dan kunnen zij gericht te werk gaan. 

U kunt uw melding doorgeven via: 
•  telefoonnummer 0900-9965432 
• het online formulier op www.samenmelding.nl
• de BuitenBeter app. 

Anoniem melden is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Bij spoed 
belt u altijd de politie via 112.  

Over SSib
SSiB is een Brabant brede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, provincie, 
terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen 
en waterwinbedrijven participeren. Doel is de kwaliteit van het buitengebied in 
Noord-Brabant bewaken en verbeteren

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

Bekendmakingen
 

Rectificatie: ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 30 (5468195) 
te Helmond

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat er op 4 november een 

ontwerpbesluit kranenbroek te Helmond is gepubliceerd voor het oprichten van een woning. 

In de publicatie stond het verkeerde adres. Het juist adres is Kaldersedijk 30 (5468195) te 

Helmond.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort – Oost” ten behoeve van het oprichten van een woning. 

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

19 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

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

Zienswijzen indienen

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

het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt 

u richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 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 via 

telefoonnummer 14-0492).

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Watermolenwal 11 -  08-11-2021 Festival d’n Ouwe Sok  2021-00790

Piet Blomplein   (van 1-4 t/m 3-4-2022)  

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 8 -  11-11-2021  Intocht Sint Nicolaas Helmond 2021 2021-00699

Kanaaldijk N.O., Markt e.o.   (14 november 2021) 

Kasteelplein 1 11-11-2021  Sinterklaas in de piste  2021-00341

  (17 november 2021 t/m 4 december 2021)

 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

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

Dobbelerserf 3 08-11-2021 oprichten carport 6500625

1e Tussendijk 1 29-10-2021 vervangen boeiboorden 6480283

Kaldersedijk 3B 04-11-2021 oprichten woning 6480637

Noord Koninginnewal 4 06-11-2021 plaatsen geldautomaat 6498329

Wolfstraat 34 08-11-2021 realisering appartement 6273081

Schutsboom naast nr 8 08-11-2021 oprichten woning en maken uitweg 6209045

Zeelandhof 11 08-11-2021 oprichten bierbrouwerij in garage 6494399

Veestraat 38A 09-11-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6481639

  (kamerbewoning) 

Zwanebloemsingel 68 10-11-2021 maken inrit/uitweg 6508785

Hemelrijksestraat 28 11-11-2021 vergroten woning en strijdig gebruik 6511751

Tormentilbeek 6 12-11-2021 vergroten woning met overkapping  6512609

  en carport

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

Bakelsedijk 32 10-11-2021 afwijking bestemmingsplan  5646313

  t.b.v. begeleid wonen 

 

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij: De rechtbank Oost-Brabant, Sector 

bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Dit kan ook digitaal via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige 

voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank ’s-Hertogenbosch, telefoon 

(073)6202020.

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

Elzehoutstraat 5 09-11-2021 oprichten overkapping 6046237

Binnen Parallelweg 4 09-11-2021 maken uitweg 6348325

Warandelaan 1 09-11-2021 maken uitweg 6454869

Faassenhoek 11 10-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 5815623

Slegersstraat 20 11-11-2021 vergroten woning, plaatsen carport 6027075

Hilwardhoek 1 t/m 15  11-11-2021 oprichten 53 woningen en maken 6228101

oneven  uitwegen 

Coppesdonk 9 12-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6179735

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

Kavelaarsstraat 2C 11-11-2021 oprichten berging 6272333

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. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Tilburg van, M 17-01-1993

Ibrahim, G. 17-04-1986

Trojanowicz, P.Z. 26-03-1986

Saczko, M.B. 12-04-1994

• 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

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand? Bel 14-0492, optie 2.

Misschien maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of heeft u 
zorgen om een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt 
of de deur niet meer openmaakt. Hoewel er in dat soort situaties niet 
altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp geboden wordt. 
Daarom is er het meldpunt psychische zorg: zodat de persoon om wie u 
zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.  

Help elkaar op tijd. Door te melden kunnen we iemand en zijn 
omgeving helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste 
dat het niet goed met iemand gaat. Het is belangrijk om dit te melden 
voordat de situatie erger wordt. Degene om wie het gaat, kan dan zo 
snel mogelijk hulp krijgen. 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door te bellen met 
14-0492, optie 2. Melden kan 24 uur per dag. Is er sprake van een 
directe crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112. Maakt u zich 
zorgen om iemand met zelfmoordgedachten? Bel dan 113.

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding
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Burgemeester en wethouders van Helmond 18 november 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.

• 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

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Mazurska Molenstraat 184 Alcoholwetvergunning 50711111/

10-11-2021

Bufkes Ameidestraat 4 Exploitatievergunning 50670826/

10-11-2021

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Baysali, E. 04-04-1970

Frydryczak, D. 18-02-1994

Frydryczak, L. 27-10-2019

Bouhouche, B. 16-04-1986

Rodrigues Ferreira, Diogo Filipe 28-05-1991

Piszczek, L. 30-12-1991

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

Zienswijzen indienen

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. Neem dan 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. 

Omgevingsvergunning Lucas Gasselstraat 25  
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, gelet op de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, 

medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan “Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I” ten behoeve van het 

oprichten van 2 woningen op locatie Lucas Gasselstraat 25

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

19 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

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

 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, bestaat 

op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid een 

beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs 

kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen 

zienswijze naar voren heeft gebracht. 

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.

Dag van de Mantelzorg in Loods 20
bij het EDAH- en Orgelmuseum

F | Henk van Dijk

F | Henk van Dijk

HELMOND Ondanks het feit dat de officiële opening van Loods 20 op vrijdag 12 november weer 
was uitgesteld, is deze middag voor de Dag van de Mantelzorger gelukkig wel doorgegaan. De 
belangstelling was geweldig en namens de gemeente Helmond was wethouder Harrie van Dijk 

aanwezig om alle gasten welkom te heten.

Door: Henk van Dijk

Mantelzorgen, daar kies je lang niet altijd 
bewust voor. Soms overkomt het je heel 
plotseling en soms wordt de hulp die 
ooit klein begon steeds groter en inten-
siever. De langdurige zorg die je geeft, 
voelt dankbaar maar vaak ook zwaar. 
Vaak wordt het misschien naast werk en 
je gezin gedaan. Vaak wordt mantelzorg 
met vanzelfsprekendheid gedaan of heb 
je geen keuze, om je inzet te bieden. 

Maar naast het zorgen, moet er vaak 
ook veel geregeld worden en krijg je als 
mantelzorger te maken met een com-

plex stelsel aan wetten en regels en een 
veelheid aan instanties. De weg hierin 
vinden is niet altijd eenvoudig en kan 
erg belastend zijn. Daarom is het een 
goed idee om zulk een middag voor deze 
doelgroep te organiseren en hen de aan-
dacht te geven. 

Voor alle mantelzorgers die naar Loods 
20 gekomen waren, moest deze middag 
er één gaan worden van ontspanning 
en het gevoel van waardering voor hun 
inzet. Hieraan liet de organisatie van 
deze middag het aan niets ontbreken. 
Bij binnenkomst werden ze ontvangen 
met koffie of thee met een heerlijk stuk 

gebak. Ook de goodiebag ontbrak hier 
niet met wat verrassingselementen. Ook 
wethouder Harrie van Dijk was aanwe-
zig om de mensen te complimenteren 
voor al hun goede werk dat zij verrich-
ten. Er werden groepen gemaakt en op 
die manier was het makkelijker om de 
mensen goed rond te leiden door het 
EDAH- en Orgelmuseum. Na afloop 
hoorde je van iedereen dat ze van deze 
middag genoten hadden en het heel 
mooi hadden gevonden. Ze hebben veel 
gezien en gehoord in de beide musea. 
Chapeau voor de organisatie van deze 
mantelzorgmiddag.

Terre des Hommes Helmond
is blij met sieraden die u 

niet meer draagt!

Terre des Hommes Helmond is een 
goede-doelen-winkel die bijdraagt 
aan een betere wereld door de ver-
koop van kringloopproducten en 
het doneren van de opbrengst aan 
projecten tegen kinderuitbuiting en 
-misbruik in de wereld.  

De Terre des Hommes winkel 
bevindt zich in het centrum van 
Helmond, Marktstraat 9, en draait 
volledig op vrijwilligers. In de winkel 
worden goede gebruikte artikelen 
(ZGAN) verkocht. Deze spullen wor-
den gratis bij ons aangeleverd door 
de vele burgers uit Helmond en om-
geving die ons willen helpen.  

Naast bekendheid voor onze goede 
doelen vraagt Terre des Hommes 
Helmond ook aandacht voor het 
inzamelen van spulletjes voor de 
verkoop in onze winkel. In het bij-
zonder hebben wij behoefte aan 
mooie gedragen sieraden, horlo-
ges en bijoux die u zelf niet (meer) 
draagt en voor het goede doel aan 
ons wilt geven. Wij kunnen deze 
sieraden dan schoonmaken, even-
tueel repareren en weer verkopen 
aan onze klanten. 
U kunt uw spulletjes tijdens ope-
ningstijden naar onze winkel bren-
gen in Helmond. Naast sieraden 
kunt u ons ook blij maken met on-

der andere mooie dames-, heren-, 
en kinderkleding (graag schoon en 
niet stuk), schoenen, laarzen en 
tassen, speelgoed, boeken, CD's en 
DVD's, serviesgoed, bestek, glas-
werk en keukenspulletjes en woon-
accessoires. Als u veel wilt doneren 
of geen vervoer heeft, kunnen wij 
de spullen ook op afspraak bij u 
thuis komen ophalen. 

Terre des Hommes Helmond, 
T 06-41611747
www.terredeshommes.nl 

HELMOND Heeft u sieraden, horloges of bijoux die u 
niet meer draagt? U kunt deze afgeven bij de winkel van 

Terre des Hommes, Marktstraat 9 in Helmond!

F | Terre des Hommes

Plant ook een boom(pje) in je tuin

Daar willen we graag wat aan doen en 
‘we’ dat is om te beginnen ons provin-
ciebestuur. Brabant wil in 10 jaar tijd 40 
miljoen bomen planten om ontbossing 
tegen te gaan. Met ‘Plan Boom’ dragen 
de Brabantse Milieufederatie, Brabants 
Landschap en IVN Brabant hier graag 
aan bij. Voor ons, gewone burgers, 

is er nu een kans om mee te doen.  
Plant ook een boom!

De plantactie door Brabantse vrijwilli-
gersgroepen is een van de succesvolle 
deelprojecten om dat aantal te behalen: 
PlanBoom. Het afgelopen jaar zijn er al 
ruim 40 duizend bomen in Brabant aan-
geplant. Eigenaren van echt grote tuinen 
konden gratis bomen afhalen voor eigen 
toepassing. Dit jaar richt men zich op 
de ‘gewone’ stadstuinen zoals velen van 
ons die hebben rond het huis. IVN-Hel-
mond heeft zich aangemeld voor Plan-
Boom 2021. 

Iedereen kan op zaterdag 27 november 
bij het IVN een of meer boompjes ko-
men afhalen voor eigen tuin. Er liggen 
op die dag 1000 stuks klaar om gratis 
weg te geven en ze kunnen makkelijk 

HELMOND-WEST We weten het allemaal: Nederland is het dunst 
beboste land van Europa. Slechts 7% van ons toch al zo kleine 
landoppervlak is bedekt met bos. En dat terwijl we bos zo hard 
nodig hebben, want het vangt heel veel CO2 af, het slaat heel 
veel fijnstof op en vooral: bos produceert enorm veel zuurstof. 

achterop de fiets of in de auto-koffer-
bak, want ze zijn nog maar 1 meter hoog. 
Ze zijn enkele dagen eerder uitgegraven 
bij de boomkweker en opgehaald door 
IVN-vrijwilligers. De uitdeelactie vindt 

plaats bij het Tiny Forest in het Goor-
looppark, vlakbij het spoor naast speel-
tuin Helmond-West van 10 tot 14 uur. 
Natuurlijk staat daar de bekende IVN-
tent, is er voor ieder een gezellig bakkie 

en geven tips en verdere informatie aan 
alle belangstellenden. Door mee te doen 
draagt ook jouw tuin bij aan een groe-
nere en frissere leefomgeving. Haal de 
natuur dichterbij, plant ook een boom!

F | PlanBoom

Prinsbekendmaking
Heipoort gaat niet door 
Beste carnavalsvrienden, zoals al 
eerder bekend gemaakt is door het 
kabinet, staan wij net als meerdere 
verenigingen en de horeca met de rug 
tegen de corona-muur en al voor de 
2de keer kunnen wij ook dit jaar geen 
Prinsbekendmakingsavond gaan 
houden. We stonden al in de start-
blokken klaar met de voorbereidingen 
voor 27 november.

We vinden het heel jammer om aan jullie 
op deze wijze door te moeten geven dat we 

helaas deze avond hebben moeten can-
celen en hopelijk kunnen we een nieuwe 
datum plannen wanneer het weer kan en 
mag, laten we hopen in de maand januari 
2022 en we zullen het jullie dan zo spoe-
dig mogelijk laten weten. Daarbij spreken 
we de wens uit, dat op een geschikt mo-
ment toch een nieuwe Hoogheid voor het 
seizoen 2021/2022 voorgesteld aan u kan 
worden. Met een lach en een traan laten 
wij de carnaval niet verloren gaan. Alsnog 
een carnavaleske groet,
Bestuur & leden E.C.V. de Heipoort
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Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Comfort 2018
76Dkm, Navigatie, Parkeercamera, PDC, 
Stoelverw, LED, Cruise control, € 319 p/m 22.945

Citroën DS3 1.6 VTi So Chic 2010
Navigatie, PDC, LM velgen, LED, Ecc Airco, 
BlueTooth, € 139 p/m 8.950

Kia Pro Ceed 1.4i Turbo Automaat 2019
PlusLine, 18 Inch, Navigatie, Camera 28.945

Kia Stonic 1.0i 120PK Executive 2018
27Dkm,,Leder, Navigatie, 17 Inch, 
Key-Less 18.945

Ford Ka 1.2i Trend 2009
Airco, Lichtmetalen velgen, Metallic. 4.945

Kia Carens 1.6i Executive 2014
7 Persoons, Navigatie, Camera, 
136Pk, Cruise control 14.945

Kia Optima 2.0i Hybride Automaat 2015
Climate control, Cruise control Navigatie, 
19 Inch, Hybride Automaat 15.945

Seat Alhambra 1.4i TSi 150PK 2011
130Dkm, Climate control, Cruise control, 
Trekhaak, 12.945

Kia Venga 1.6i Automaat 2012
Navigatie, Airco, Cruise control, 
Camera 10.445

Volvo XC40 2.0i T4 R-Design 2018
Sportonderstel, 20inch, Full options 38.945

Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge 2012
75Dkm, Airco, USB, LM velgen, 
BlueTooth, € 119 p/m 5.450

Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration 2016
62Dkm, ECC Airco, Achteruitrijcamera, 
BlueTooth, € 159 p/m 10.950

Volvo V70 2.5T Summum 2008
188Dkm, Navigatie, Leder, Onderhouden, 
Trekhaak, 1.800 kg trekgewicht, € 159 p/m10.945

Suzuki Celerio 1.0 Comfort Automaat 2017
28Dkm, 12 Maanden garantie, Airco, 
Hoge zit, Zeer zuinig, € 159 p/m 10.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
Navigatie, Camera, Cruise Control, Full LED, 
Hoge instap, Stoelverwarming, € 249 p/m 16.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2019
Select, Fabrieksgarantie, Navigatie, Camera, 
Cruise Control, Full LED, € 299 p/m 21.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

Varenschut 21 A: Openingstijden  ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
Advertorial

We hebben ons herbezonnen op onze rol en 
hebben daarvoor ons oor te luisteren gelegd bij 
de bevolking van Helmond. En geconstateerd 
dat de betrokkenheid onder de bevolking met 
het CDA best groot is. 

Men wil meedoen en meewerken aan de groei 
en bloei van onze stad. We  willen vooral graag 
de menselijke maat weer terug bij het maken 
van beleid. 

Hieronder volgen een aantal belangrijke voor-
nemens en plannen van het CDA :

KANSEN VOOR IEDEREEN
willen we bereiken door kansen te scheppen 
voor iedereen, van jong tot oud en onder alle la-
gen van de bevolking. Om maar enige voorbeel-
den te geven: maatschappelijke stages voor 
jongeren ondersteunen, stille armoede on-
derzoeken en aanpakken, noodzakelijke zorg 
garanderen o.a. door zorg zonder wachtlijsten 
en alfabetisering gericht gaan aanpakken.

BEWONERS
Er kan, wat het CDA betreft,  wel een tandje bij 
als het er om gaat om bewoners meer te be-
trekken bij het bestuur van onze stad. Daarom 
willen we per wijk gaan bekijken wat er voor 
bewoners nodig is om daar dan, als gemeente 
en organisaties, op aan te sluiten.

Er zijn plannen om het afvalbeleid te actuali-
seren op nieuwe verwerkingstechnieken om 
te zorgen dat er gen afval wordt opgeslagen op 
plaatsen waar het niet hoort.

De drugshandel moet worden aangepakt en 
gebruik moet worden ontmoedigd. Daarom 
moeten er ook geen nieuwe coffeeshops bij 

komen. Het is belangrijk dat overbodige regels 
afgeschaft worden. Om de mening van bewo-
ners m.b.t. belangrijke thema’s te weten te ko-
men willen we enquêtes laten uitvoeren door 
onafhankelijke partijen. 

Verder hebben we plannen om dagbesteding 
en logeerhuizen voor dementerenden te fa-
ciliteren Ook is het CDA voorstander van een 
soepele en rechtvaardige vergunningverlening. 

WIJKEN
In wijken leven en ondernemen bewoners met 
elkaar. Daarom zijn wijken een belangrijke 
schakel in het uitvoeren van gemeentelijk be-
leid en moeten wijken daarvoor ook zijn toege-

rust. Dit willen we  onder meer realiseren door:

wijkhuizen te ondersteunen en faciliteren. Een 
wijkbudget ter beschikking stellen voor activi-
teiten die het welzijn en de fysieke omgeving 
van de wijkbewoners bevorderen.

Het is belangrijk dat we aandacht geven aan 
een fijne en veilige wijkomgeving o.a. door 
aanleg van veilige hoofdwegen, voldoende 
honden-uitlaatstroken en gratis vergunningen 
voor wijk activiteiten.

Het CDA wil het samengaan van generaties en 
culturen in de afzonderlijke wijken zoveel mo-
gelijk stimuleren.

Als gemeenteraad beslissen wij één keer per jaar over de te varen finan-
ciële koers van onze gemeente. Wij hebben als enige partij tegen deze 
begroting gestemd om de volgende reden. Net als bij ons thuis hebben 
wij als gemeente twee rekeningen. Een lopende rekening en een spaar-
rekening. Van onze spaarrekening kunnen wij bijvoorbeeld een nieuwe 
keuken kopen of een nieuwe badkamer laten maken. Daar hebben we 
immers ook voor gespaard. Als wij privé iets gekocht hebben hebben van 
onze spaargelden dan moet er weer gespaard worden voordat we nieuwe 
uitgaven kunnen doen.

Binnen de gemeente Helmond is de laatste jaren elk jaar weer een greep 
in de spaarpot gedaan en er komt nauwelijks iets bij. De gemeente blijft 
jaarlijks meer uitgeven en als we op deze manier doorgaan dan is het 
spaargeld over een paar jaar op. 

De CDA fractie is van mening dat dit geen solide beleid is en daarom heb-
ben wij tegen de begroting gestemd. Natuurlijk keuren wij niet alles af 
wat er in de begroting staat, er staan zeker ook goede dingen in. Maar het 
steeds weer een greep uit de spaarpot doen vinden wij dermate onver-
antwoord dat we daaraan geen goedkeuring konden geven.

De CDA Fractie

De CDA fractie is de inwoners van Helmond tekst en 
uitleg verschuldigd. Afgelopen week stemden wij tegen 

de gemeentebegroting 2022-2025.

CDA Helmond stemde 
tegen de begroting

www.cda.nl/noord-brabant/helmond

‘samen moet het lukken’ Samen voor de stad.
Het CDA Helmond heeft deze slogan gekozen omdat we gezien 
en geleerd hebben dat we alleen SAMEN de werkzaamheden 

en inspanningen waar Helmond om vraagt, kunnen klaren.

U geeft hem misschien al zien 
staan of door de stad zien rijden. 
De CDA bestelauto.

De komende maanden gaan we 
op gezette tijden de wijken in om 
bij winkelcentra de Helmonders te 
ontmoeten en te horen wat u nou 
als heel belangrijk ervaart om onder 

onze aandacht te brengen. In deze 
krant zullen wij aankondigen waar 
en wanneer u ons kunt ontmoeten. 
Of kijk op onze website waar we te 
vinden zijn. 
Heeft u iets naar voren te brengen? 
Kom dan langs. De koffie of thee is 
er ook en we kunnen met elkaar in 
gesprek.

CDA Helmond komt naar de wij ken

Vragen aan de kandidaten

Naam: John van der Kant 
nummer 2 op de CDA lijst
Leeftijd: 41 jaar
Beroep: docent
Hobby’s: judo, lezen en koken

Waarom heb je voor het 
CDA gekozen? 
In 2017 kochten we een nieuwbouwwo-
ning aan de Houtse Akker – tenminste, 
dat was het idee. In dat nieuwbouwpro-
ject ging echter zo’n beetje alles mis wat 
er mis kon gaan.  Met een langdurige 

impasse tussen projectontwikkelaar en 
bouwer tot gevolg. Deze partij heeft zich 
from the very beginning intensief inge-
spannen voor kopers van dit project.  

Dat is mijn ogen het CDA Helmond 
ten voeten uit: een partij die zich sterk 
maakt voor de (toekomstige) inwoners 
van Helmond en die zich dienstbaar 
opstelt. Daarnaast hecht ik veel waarde 
aan thema’s als verbondenheid, veilig-
heid en gespreide verantwoordelijkheid.  
Het is overigens uiteindelijk goedgeko-
men met het nieuwbouwproject. Ik heb 
me daarop meteen aangesloten bij het 
CDA Helmond. Het is een eer dat ik me 
voor deze partij mag inzetten.

Hoe ziet het ideale Helmond er uit 
over 4 jaar? 
Helmond bruist dan op het gebied van 
wonen, werken en vertoeven. Het is be-
langrijk dat er voldoende woningen bij 
komen, maar ook dat wonen betaalbaar 
blijft. 

Daarnaast hebben we de verbinding 
tussen onderwijs en bedrijfsleven ver-
stevigd. Het is in deze dynamische 
informatiemaatschappij immers nood-
zakelijk om in te spelen op de continu 
veranderende vragen van de arbeids-
markt. Over vier jaar is het nog beter 
‘toeven’ in onze stad: de accomodaties 
van (sport)verenigingen voldoen dan 
aan de eisen anno nu, culturele instel-
lingen bloeien als nooit tevoren en de 
bereikbaarheid, met name binnen onze 
groeiende stad, is dan verbeterd. 

Hoe breng jij de politiek weer dichter 
bij de mensen? 
Politiek begint bij weten (en willen we-
ten) wat er speelt in je stad. Dat vraagt 
om oprechte interesse en een luiste-
rend oor. 

Maar ook: zeggen wat je doet en doen 
wat je zegt. Vertrouwen is in mijn ogen 
niet iets wat je krijgt van de Helmonder, 
maar wat je verdient.

bij winkelcentra de Helmonders te 
ontmoeten en te horen wat u nou 
als heel belangrijk ervaart om onder 

Kom dan langs. De koffie of thee is 
er ook en we kunnen met elkaar in 
gesprek.

Naam: Pieter Vervoort 
Lijstrekker voor het CDA nr. 1
Leeftijd: 58 jaar
Beroep: ondernemer

Hobby’s: Voetbal (kijken en zelf beoefe-
nen) Formule 1 kijken en zelf mijn tuin 
onderhouden

Waarom heb je voor het 
CDA gekozen?
Het CDA is een partij voor iedereen, 
men komt op voor alle groeperingen 
in de samenleving. We willen het mis-
schien niet weten maar de meeste 
mensen staan dichterbij het CDA als 
men denkt.

Hoe ziet het ideale Helmond er uit 
over 4 jaar?
Voldoende woningen voor alle Helmon-
ders, bereikbaar zowel te voet, met de 
fiets en met de auto. 
Veilig voor elke inwoner, voldoende 
ruimte voor bedrijven om te groeien, 
voldoende werkgelegeheid en als laat-
ste een goede stap gemaakt mbt duur-
zaamheid (zonnepanelen op bedrijfsda-
ken en een schonere lucht).

Hoe breng jij de politiek weer dichter 
bij de mensen?
Om te luisteren naar de inwoners, de 
inwoners betrekken bij zwaarwegende 
onderwerpen.

Helmond
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Gecombineerd verbruik: 1,6 – 6,6 (l/100 km) / 15,2 – 62,5 (km/l); CO2 - emissie: 37 - 153 (gr./km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeen-
komstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op 
Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundaidealer.. De Hyundai Snelwegdagen actie bestaat uit een maximaal Sprint bonus voordeel tot € 3.500 op het aankoopbedrag van een Hyundai SANTA FE. Op andere Hyundai-modellen geldt een ander (lager) Sprint bonus voordeel. De actie geldt bij een 
getekende koopovereenkomst van 08-11-2021 t/m 28-11-2021. Actie is niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde 
prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. 
*Nu tijdelijk bij Oostendorp Hyundai 5 + 2 jaar garantie: op alle modellen tot 100.000 km en onderhoud bij Oostendorp Hyundai voegt Oostendorp 2 jaar extra garantie toe. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/oostendorp 
Oostendorp Hyundai Helmond: Varenschut 5, tel. 0492 - 745 600autogroep

Tijdens de Hyundai Snelwegdagen wordt jouw Hyundai gegarandeerd tegen 2021-prijzen geleverd. En daar bovenop 
profiteer je nu tijdelijk van de Sprint bonus tot € 3.500. Maar dat is nog niet alles, want Oostendorp Hyundai geeft nu 
tijdelijk niet 5 maar 7 jaar garantie op je nieuwe Hyundai! Ontdek nu het voordeel op de wendbare Hyundai i10, de 
sportieve i20, de verrassend ruime BAYON, de duurzame KONA Hybrid of op een van de andere Hyundai-modellen. 
Kom langs voor een proefrit, maar wees er wel snel bij, want met zoveel voordeel zijn ze snel weg. Tot snel. Kom verder.

Hyundai Snelwegdagen.
Tot € 3.500 Sprint bonus en gegarandeerd 
geleverd tegen 2021-prijzen.

Profiteer nu en 
kom langs voor 
een proefrit.

5 + 2 Garantie:
Exclusief bij Oostendorp 
niet 5 maar 7 jaar garantie*.

€ 229 p.m.

Private Lease is er al vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

land, is er altijd één bij jou in de buurt. Al 

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

vacature@fonville.nl  •  0524 - 512 053  •  www.werkenbijfonville.nl

Bekijk de vacature op: www.werkenbijfonville.nl/vacatures

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

3 m3 6 m3 9 m3 9 m3 15 m3
220x170x100 350x170x100 350x180x170 350x180x190

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

                            VanKaathoven.nl
Wilt u een afvalcontainer huren, zodat u zelf uw afval niet hoeft af te voeren, dan 
bent u bij Van Kaathoven in Beek en Donk aan het juiste adres.  Wij hebben 
containers vanaf 3m3 tot 15m3. Op aanvraag leveren wij ook grotere containers.

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

All-in prijzen incl. btw
Incl. 3 weken huur gratis
v.a. 3 weken huur € 3 /werkdag

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 190 € 190 € 230
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 175 € 240 € 290 € 290 € 340
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

Gouden huwelij k Marij  en
Leon de Fost-Rooij ackers

Marij werkte in die tijd als modinette 
bij de Milo in Mierlo-Hout, Leon was 
als administrateur werkzaam bij de Ci-
troën-garage van Jan van Gorp aan de 
Kanaaldijk in Helmond. Hij kocht daar 
meer dan regelmatig een Citroën 2CV 
(de eend), waar vooral Marij mee ron-
dreed. Het is meer dan eens gebeurd 
dat Marij op zoek was naar haar auto, 
maar niet kon vinden. Leon had hem 
alweer verkocht, maar was ‘vergeten’ dit 
aan Marij te vertellen. Hij zei dan altijd: 
“Fietsen is gezond en morgen heb je 
weer een andere auto.”

Leon en Marij kregen twee zonen: Je-
roen werd in 1973 geboren en Sander in 
1975. Marij stopte in 1973 met werken, 
toen Jeroen werd geboren. Iets wat in 
die tijd veelal gebeurde. Ook Leon wis-
selde van baan en ging bij de Kamer van 

Koophandel in Eindhoven werken. Dat 
heeft hij tot aan zijn pensioen gedaan; 
hij had er toen een werkzaam leven 
van ruim 50 jaar opzitten. Later toen 
de kinderen naar de middelbare school 
gingen, is Marij weer gaan werken en 
wel in de catering. Tot haar pensioen 
had ze haar standplaats bij Gemeente 
Helmond. In de avonduren is zij tot kort 
geleden als vrijwilligster actief geweest 
op de afdeling van demente ouderen bij 
Alphonsus in Mierlo-Hout. Naast het 
huishouden en haar werk was Marij ook 
heel sportief; jarenlang heeft ze gevol-
leybald, daarna nog getennist. Nu wan-
delt ze met haar vriendinnen wekelijks 
nog vele kilometers.

Ook Leon is sportief bezig geweest: hij 
heeft jaren ‘zonder veel succes’ gevoet-
bald bij enkele Helmondse amateur-

verenigingen. Zijn passie is echter het 
verzamelen van oude ansichten, foto’s 
en topografische boeken van Oost-Bra-
bant, voornamelijk Helmond. Hij heeft 
na zo’n 40 jaar een ruime verzameling 
opgebouwd. Verder heeft hij een mooie 
verzameling grammofoonplaatjes, te 
weten 45-toeren-singletjes. Marij ver-
zucht regelmatig “hij spaart alles behal-
ve mij”. Ook in het verenigingsleven is 
Leon geen onbekende, hij is bestuurslid 
geweest bij Volleybalvereniging Polaris 
en bij Seniorenontmoetingscentrum 
‘De Huijsacker’ in Mierlo-Hout. Tegen-
woordig is hij actief bij de Helmondse 
politieke partij ‘Helder Helmond’ als 
steun-fractielid en notulist. Leon en Ma-
rij zijn erg gelukkig met hun twee zonen, 
de schoondochters en de vijf kleinkin-
deren. Zij hopen nog jaren hiervan te 
kunnen genieten.

MIERLO-HOUT Op 19 november 2021 zijn Marij en Leon de Fost-Rooijackers 50 jaar getrouwd. 
Zij leerden elkaar kennen op tweede kerstdag 1967 in Zaal van Oosterhout in Lierop en 

sindsdien altijd bij elkaar gebleven. Wat jaren later op 19 november 1971 zijn ze in het huwelijk 
getreden en gingen ze wonen in de Kloosterweide in Helmond.

Marij  en Leon de Fost-Rooij ackers op hun 
trouwdag in 1971 | F Else de Fost

Marij  en Leon de Fost-Rooij ackers | F Else de Fost

Loop- en fi etsbruggetje geplaatst over Aa in ‘Groene Punt’

F | H. Kuypers

HELMOND Woensdag 10 november werd het nieuwe natuurgebiedje ‘Groene Punt’ verder 
ontsloten en toegankelijker gemaakt voor wandelaars en fietsers via het plaatsen van
een loop- en fietsbruggetje over de Aa nabij Sluis 9 van de oude Zuid-Willemsvaart.

Harrie Teeuwen zet 
graag mantelzorgers in 

het zonnetje 

Harrie Teeuwen en wij kverpleegkundige Jolanda | F Wendy Lodewij k

BROUWHUIS Toen Harrie Teeuwen 
naar de redactie belde, was hij dui-
delijk in zijn boodschap: hij wilde 
graag de mantelzorgers in het zon-
netje zetten. Vorige week was het de 
Dag van de Mantelzorg en dat vorm-
de voor hem de aanleiding eens 
naar de voorgrond te treden en een 
groot dankjewel uit te spreken naar 
alle mantelzorgers.

Door: Wendy Lodewijk

Harrie woont sinds augustus dit jaar in 
Savant-Rivierenhof in Brouwhuis. Hij 
is zelf mantelzorger voor zijn vrouw én 
mede-bewoners en kent dus het klap-
pen van de zweep. “Ik zie dat de band 
die je met elkaar hebt, verandert. Niet 
alleen tussen mijn vrouw en mij, ook 
tussen ons en de kinderen. Er verandert 
veel, zonder dat je er direct erg in hebt.”
Jolanda, de wijkverpleegkundige die ook 
is ingeschakeld door Harrie, vult hem 
aan: “De onderlinge rollen van mensen 
veranderen inderdaad. Voor velen is het 
een vanzelfsprekendheid om voor de 
partner of bijvoorbeeld de ouders te zor-
gen als zij zorg nodig gaan hebben. Maar 
zo vanzelfsprekend is het helemaal niet 
en wij zijn alle mantelzorgers daarom 
ook enorm dankbaar.”

Ze vervolgt: “Eigenlijk kunnen wij niet 
zonder mantelzorgers. Mensen blijven 
steeds langer thuis wonen en daarmee 
intensiveert ook de zorg aan huis. Hoe 
fijn is het dan dat iemand anders de 
bedden verschoont, boodschappen 
doet, de ramen lapt, de administratie 
doet of voor vervoer naar het ziekenhuis 
zorgt? Dankzij deze mensen kunnen 

anderen fijn thuis blijven wonen en kun-
nen wij het als zorg ook beter behappen. 
Wij beseffen heel goed dat het soms een 
hele opgave kan zijn: veel mantelzorgers 
hebben zelf nog een baan, een eigen 
gezin en zitten vaak met reistijd naar de-
gene voor wie ze mantelzorger zijn. Het 
is tot op zekere hoogte éénrichtingsver-
keer en om dan alle ballen hoog te hou-
den, kan soms erg zwaar zijn.”

Om mantelzorgers een hart onder de 
riem te steken, wordt er van alles geor-
ganiseerd. Zo is er een werkgroep man-
telzorg, om de mantelzorgers ook bij leu-
ke dingen te betrekken. De werkgroep 
staat nu, vanwege corona, even op een 
lager pitje, maar zodra het weer kan en 
mag, zullen zij hun activiteiten weer op-
pakken. Op 10 november, de Dag van de 
Mantelzorg, is er nog een bijeenkomst 
geweest om de mantelzorgers een ode 
te brengen.

 Onder het genot van een kopje koffie 
of thee werden dankwoorden naar hen 
uitgesproken. Er was zelfs een medebe-
woner van de Rivierenhof die een spe-
ciaal gedicht had geschreven. Jolanda 
besluit: “De samenwerking met de man-
telzorgers is goud waard. Zo kunnen we 
elkaar ontlasten en ik wil nogmaals be-
nadrukken: ze zijn onmisbaar.”

Harrie zegt ten slotte dat hijzelf veel vol-
doening haalt uit het zorgen voor iemand 
anders. “Je voelt je zinvol als je iets kunt 
betekenen voor een ander. Maar hee, dit 
gaat niet om mij! Ik wil heel graag alle 
(andere) mantelzorgers bedanken. Wij 
zijn ze heel erg dankbaar en verdienen 
het om in het zonnetje gezet te worden.”
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Niet alleen omdat je er voor in beweging 
moet komen, maar het hebben van een 
huisdier kan ook helpen je stress te ver-
minderen, je bloeddruk te verlagen en 
bij de aanmaak van het 'gelukshormoon' 
endorfine. Kinderen die met honden op-
groeien, ontwikkelen zelfs minder vaak 
allergieën en astma. Daarnaast kan het 
wandelen met je Helmondse ‘heundje’ 
bevorderlijk zijn voor de sociale controle 
en de daarmee samenhangende veilig-
heidsbeleving in een wijk.
Ondanks deze positieve zaken en het 
feit dat achtergelaten ontlasting door 
de meerderheid van de baasjes netjes 
wordt opgeruimd vindt er een financië-
le ‘bestraffing’ plaats in de vorm van de 
hondenbelasting. Steeds meer Neder-
landers vinden dit onterecht en in de 
Tweede Kamer zijn er veel partijen die 
hierin meegaan. Zo is er in een deelrap-

port inzake de herziening lokale heffin-
gen inmiddels een optie opgenomen om 
de hondenbelasting af te schaffen. Dat 
vindt de VVD Helmond een goede zaak. 
Onze partij staat voor gelijke behande-
ling en lage, maar vooral ook evenredige 
lasten. Daarvan is op dit moment geen 
sprake. Niet alleen omdat voor andere 
huisdieren geen belastingheffing kan 
plaatsvinden, maar ook omdat deze 
nog maar in 183 van de 352 gemeenten 
wordt geheven.
Daarbij is er sprake van grote wille-
keur en zijn er enorme verschillen. Zo 
betaal je in Groningen ruim 133 euro 
aan hondenbelasting en in het Bra-
bantse Zundert € 32,21 voor je eerste 
hond en € 32,21 voor elke tweede en 
volgende hond. Daarbij wordt geen on-
derscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld 
een Chihuahua of een Deense dog. In 

Helmond kun je een rekening van € 
63,- verwachten voor één hond, terwijl 
je voor iedere volgende hond ineens € 
126,- extra moet betalen. In onze buur-
gemeente Laarbeek is het houden van 
honden daarentegen weer gratis.
Deze verschillen zijn niet meer uit te leg-
gen en worden terecht door veel belas-
tingbetalende Helmondse hondenbezit-
ters als oneerlijk ervaren. Bij het uitlaten 
van hun hond kijken zij immers ook niet 
naar de gemeentegrens. Vooruitlopend 
op een landelijke regeling hebben de le-
den van de Helmondse VVD in het ver-
kiezingsprogramma laten opnemen dat 
er in Helmond een einde zou moeten 
komen aan deze, door ons maar even 
gekscherend genoemde ‘teckeltax’. 

Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

www.helmondnu.nl

Manders: De ‘teckeltax’
Het hebben van een hond bevordert het welzijn van veel Helmondse 
inwoners. Een hond is namelijk hartstikke goed voor je gezondheid. 

Het dagelijkse rondje met de hond in de wijk heeft een positief eff ect 
op het welbevinden en de onderlinge saamhorigheid. 

port inzake de herziening lokale heffin-
gen inmiddels een optie opgenomen om 
de hondenbelasting af te schaffen. Dat 
vindt de VVD Helmond een goede zaak. 
Onze partij staat voor gelijke behande-
ling en lage, maar vooral ook evenredige 
lasten. Daarvan is op dit moment geen 

Houtsnippers spaarsysteem is 
gestopt per 31-12-2020

Let op: U kunt uw gespaarde 
punten nog inwisselen t/m 
31-12-2021 bij Electro World 

Wout van Vlerken en 
Wim Mulkens.

Vergeet ze niet, ze zijn geld waard!

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 
een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.
 
Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 
vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 
hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

Aarzel niet langer en 
neem contact met 
ons op dan komen 
we er samen uit!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!
www.koensterkennatuursteen.nl       ksterkennatuursteen@gmail.com

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

Vanaf nu ook onlineVanaf nu ook online
te bestellen opte bestellen opwww.hardstenendorpels.nl

www.hardstenendorpels.nl

DONDERDAG 09.00 - 12.00 UUR
T/M VRIJDAG 13.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG 09.00 - 16.00 UUR
BINDERSESTRAAT 24, HELMOND

AANDIEDING GELDIG T/M 27-11
OOK IN DE REGIO
BIJ U OP DE MARKT!
WWW.POELIERMASTBROEK.NL

KANT EN KLAAR

KANT EN KLAAR KANT EN KLAAR

4 STUKS

€5,-

GEGRILDE 
KIPPEN
BOUTEN

TEGEN 
INLEVERING 
VAN DEZE BON
+ 1 GRATIS 

GEGRILDE OF 
GEROOKTE 
BORRELHAPJES
OF DRUMSTICKS

OVERHEERLIJKE 
HAZENPEPER OF 
HERTENGOULASH

1 KILO

€6,95
100 GRAM

€2,20

NIEUWE COLLECTIE BINNEN!

VAN BERLO OPTIEK
Hoofdstraat 99, Helmond

0492-549541

www.vanberlooptiek.nl

50% 
korting op  

verschillende
monturen

+

Verschillende
nieuwe merk-
monturen binnen, 
kom snel kijken!

*

*actie geldig t/m 31 december

SP is er klaar voor: 
kandidatenlij st voor de 

verkiezingen is vastgesteld
HELMOND De SP is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 

volgend jaar in maart. Deze week hebben de leden de 
defi nitieve kandidatenlijst vastgesteld. In totaal staan er 35 

mensen op de lijst, afkomstig uit alle hoeken van de stad. 

De lijst laat een mooie mix van ervaring 
en verjonging zien. Hoogste nieuwe 
binnenkomer is Dirk van Dam (35), op 
plek 3. Hij is op dit moment al burger-
commissielid voor de SP in de gemeen-
teraad. Ger Klaus (69) sluit de lijst af als 
lijstduwer. Ger was jarenlang fractie-
voorzitter namens de SP. 

Erik de Vries (42) werd eerder door 
de leden al gekozen als lijsttrekker. De 
Vries: “Ik ben trots op deze prachtige 
lijst van mensen die bereid zijn zich in te 
zetten voor een nog mooier en socialer 
Helmond. Met deze mensen ga ik met 
vertrouwen de verkiezingen in!”

De lijst ziet er als volgt uit: 

1. Erik de Vries
2. Lonneke Maráczi
3. Dirk van Dam
4. Hikmet Terzioglu
5. Hans van Gemert
6. Frank Ploegmakers
7. Jade de Mol
8. Ceciel Verlijsdonk

9. Harrie Schijvens
10. Mieke Meulendijks
11. Ad Spruijt
12. George Todosic
13. Ed Islaratoeboen
14. Petra Peperkamp
15. Mieke van Paassen
16. Peter van Melis
17. Danny Kuijpers
18. Tinie Gruijters
19. Petra Relou
20. Tom Hagebols
21. René Blok
22. Lenie Weijnen
23. Els Lemmen
24. Leo Derks
25. Jean Boetzkes
26. Lenie Steenbakkers
27. Jakob Postema
28. Irma Timmermans – Verschuuren
29. Karin van Gemert
30. Bert van Kaathoven
31. Claudia de Witt
32. Hein Scheepers
33. Joyce Alting – Sieberg
34. Claudius Cambier
35. Ger Klaus

Erik de Vries | F SP Helmond

CDA Helmond kiest Pieter Vervoort
als lij sttrekker 2022

HELMOND De algemene ledenver-
gadering van CDA Helmond heeft op 
10 november 2021 Pieter Vervoort 
unaniem gekozen als lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2022.

Vervoort is op dit moment fractie-
voorzitter van de CDA-fractie in de 
gemeenteraad en gaat de kieslijst van 
de Christen Democraten aanvoeren. 
Hij is ondernemer en een bekend ge-
zicht in de Helmondse voetbalwereld. 
De ledenvergadering stelde tevens het 
verkiezingspropgramma vast, welke 
tot stand gekomen is na hooravonden 
in alle wijken van de stad en in nauwe 

samenwerking met de CDA-leden in de 
stad. De rest van de kandidatenlijst zal 
binnenkort bekend gemaakt worden.

Pieter Vervoort | F CDA Helmond

Helmond

Prinsbekendmaking C.S. De Brandeliers wordt verplaatst
BRANDEVOORT C.S. De Brandeliers 
heeft besloten om de prinsbekend-
making en receptie op respectieve-
lijk 20 en 28 november aanstaande 
te gaan verplaatsen naar een later 
moment. Aan de vooravond van de 
bekendmaking van de 11e Hoogheid 
is dit een zeer moeilijk besluit.

De afgelopen weken zijn steeds de 
berichtgevingen vanuit de overheid ge-

volgd en toegepast in het carnavalspro-
gramma. C.S. De Brandeliers vindt het 
namelijk belangrijk dat op een veilige en 
verantwoorde wijze carnaval met elkaar 
gevierd wordt. In afwachting van nieuwe 
richtlijnen wordt bekeken welke alterna-
tieven mogelijk zijn. 

Daarbij wordt de wens uitgesproken dat 
op een geschikt moment toch een nieu-
we Hoogheid voorgesteld kan worden.

Bart en Lydian
van harte gefl iciteerd 
met de geboorte 
van jullie zoon

Eloy
met de geboorte met de geboorte 

Collega's/Directie
Adcommunicatie | Weekkrant de Loop Helmond
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Hebben jullie ook een familie-app? 
Wij  hebben een familie-app van 
de Scheepens-clan en daar vroeg 
een dochter van men bruur een tij d 
geleden of er iemand iets meer kon 
vertellen over opa en oma (mij n ou-
ders) in de oorlogstij d.
Onze pap hed 4 jaar in werkcon-
centratiekampen gezeten in Duits-
land in dun oorlog. Als kind kre-
gen wij  daar niet zoveel over mee, 
onze pa vertelde daar nooit over. 
Wat mij n bruurs en ik ervan wis-
ten, werd verteld. Een dochter van 
men andere bruur zegt: ik heb een 

plakboek wat opa (onze pap) heeft 
gemaakt, waar ook wat dingen in 
zitten van die tij d. Nou ik wist niks 
van da plakboek (achteraf wel). 
Degene die geïnteresseerd waren, 
zij n op een avond bij  elkaar geko-
men om da plakboek eens uit te 
pluizen. Iedereen had iets lekkers 
gemaakt en het plakboek kwam op 
tafel. Ik herkende het, maar had het 
nooit echt goed bekeken. De klap op 
de vuurpij l die avond waren 2 brie-
ven, eentje die onze pap naar ons 
mam schreef vanuit het kamp en 
eentje die ons mam naar onze pap 
stuurde. Owww my god, het waren 
echte liefdesverklaringen, waar ze 
elkaar virtueel in vastpakken en 
niet kunnen wachten om elkaar 
weer te zien.
Onze Peter (mij n oudste broer, 20 
jaar ouder dan ik) was een paar 
jaar oud in die tij d, ze noemde hem 
Petertje in de brieven. Ik werd hele-
maal warm, deze kant van mij n ou-
ders die ik eigenlij k niet kende, was 
zo hartverwarmend. Oww ik was 
er helemaal van geëmotioneerd van 
wat ik las, wat prachtig. 77 jaar ge-
leden geschreven door 2 mensen die 
elkaar heel erg misten, mij n lieve 

ouders. Wat er ook in stond, was 
dat ons mam van de King-fabriek 
14 rollen pepermunt had gehad. 
Na wat gegoogeld te hebben, las ik 
dat die in de oorlog vaak uitgedeeld 
werden. Nou Marij  kennende, belt 
ze even met de King-pepermuntfa-
briek in Sneek. Ik vertel het prach-
tige verhaal tegen de vrouw aan de 
telefoon met al mij n enthousiasme, 
zoals ik alles altij d vertel. Het werd 
stil aan de andere kant van de lij n 
(ze denkt ja en), ik merk het, ze is on-
geïnteresseerd en ik teleurgesteld.
Het is nog steeds stil, ze zegt niks 
en wacht op wat ik ga zeggen en ik 
denk snapte gij  het nou of nie? Ik 
zeg ja, voor u waarschij nlij k niks 
bij zonders, maar mij  lij kt dat wel 
bij zonder. Een brief in de oorlog ge-
schreven tussen 2 verliefde mensen. 
Gescheiden door een werkkamp en 
in die liefdesbrieven worden jul-
lie vernoemd en mij n moeder was 
keiblij  met haar 14 rollen King-pe-
permunt die ze had gekregen voor 
haar man. Ik wil dus alsnog jullie 
bedanken voor die 14 rollen peper-
munt die voor haar toen heel veel 
betekenden.
Het werd weer stil, jawel hoor zei ze 
ineens, ik schrij f even uw telefoon-
nummer op als iemand u wil spre-
ken dan bellen ze wel terug, nooit 
niks meer van gehoord. Zo ziede 

maar, wat voor mij  het klapstuk 
van de avond was, maait zij  ineens 
tegen de vlakte. Maar dat maait zij  
zomaar niet weg. Dit wordt gekoes-
terd de rest van mij n leven.
Wat was het unne mooie avond, in-
tje met een lach en een traan, herin-
neringen, familie, liefde, ik hou der-
van. En wat een geweldig document 
(voor onze familie) was boven tafel 
gekomen.

Onze pap zij n plakboek, met van 
alles erin. Van Swiebertje tot mooie 
vrouwen op luciferdoosjes, suiker-
zakjes, oorlogspersoonsbewij -zen 
en mij n tickets van mij n eerste 
vlucht naar Aruba (42 jaar gele-
den). Maar het mooiste: de 2 prach-
tige liefdesbrieven van 2 mensen 
die elkaar enorm misten en door 

een oorlog elkaar 4 jaar niet heb-
ben gezien. In 1987 is mij n vader 
overleden aan de gevolgen van een 
kampsyndroom op 76-jarige leef-
tij d. Alle nachtmerries kwamen 
terug. Hij  kon niet meer slapen, at 
slecht, kreeg hallucinaties en woog 
nog geen 45 kilo meer. Mij n moe-
der heeft wel eens verteld, Marij  de 
man waar ik mee trouwde is eigen-
lij k nooit terug gekomen.  
Het plakboek is in handen van 
de volgende generatie Scheepens, 
waar het hoort. Als ik deze column 
schrij f, rolt er een traantje over mij n 
wang. Natuurlij k heeft het over-
lij den van mij n ouders al lang een 
plekje en heeft het verdriet plaats-
gemaakt voor het koesteren van 
de mooie herinneringen aan mij n 
�ij ne ouders. Maar als ik dit schrij f 
en nog eens teruglees, mis ik ze echt, 
mij n vader zou nu 110 zij n en mij n 
moeder 103. Niet echt realistisch 
dat ze er nog zouden zij n. 
Bedankt pap voor dit prachtige 
plakboek. Verborgen schatten soms 
kom je ze zomaar ergens tegen. 

Fij n weekend,

Houdoe!

KOM NAAR HET

JOBCAFÉKOM NAAR HET

Werken in de zorg doe je vanuit je hart. 
Omdat je het verschil wil maken of 
omdat liefdevolle zorg gewoon ‘in’ je zit. 
Bij Archipel waarderen we jouw inzet. 
Zo bieden we extra scholing, ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling en volop 
ondersteuning om je goed te blijven 
voelen in je werk. We geven jou en
je team eigen verantwoordelijkheid, 
en ook support wanneer het nodig is.
Bijvoorbeeld met slimme innovaties 
die jouw werk vergemakkelijken en het 
leven van onze cliënten fi jner maken. 
Zo organiseren we onze zorgverlening 
beter voor iedereen.

Ben jij geïnteresseerd in werken in de 
zorg? Dan zien we je graag tijdens het 
JobCafé of check werkenbijarchipel.nl 
voor onze vacatures.

DE ZORGVERNIEUWERS

Archipel Akkers Nuenen

Donderdag 25 november van 15:00 - 18:00 uur

Heeft u
Bouwplannen?

Wij nemen uw bouwzorgen uit handen

Molenstraat 43
5421 KD Gemert

0492-362625

 ▶ Zowel voor projecten als voor 
particulieren;

 ▶ Alles onder 1 dak: 
van ontwerp tot oplevering;

 ▶ Nieuwbouw;

 ▶ Verbouwingen;

 ▶ Afgestemd op uw wensen en 
budget;

 ▶ Totaalbouw of cascobouw;

 ▶ Zekerheid en garantie; 

 ▶ Vraag vrijblijvend via onze 
website naar ons ideeenboek;

www.bouwbedrijf-raaijmakers.nl
info@bouwbedrijf-raaijmakers.nl

Verborgen schatten

Stagedag Togarashi-Ronin

“Enige tijd geleden hadden we niet ge-
dacht dat we zo’n stage nog zouden orga-
niseren, en niet alleen vanwege corona”, 
zegt Jeroen Geven, voorzitter en actief 
lid van de vereniging. Hij doelt daarmee 
op de enigszins turbulente zoektocht 
naar een nieuwe locatie voor de dojo. 
“De laatste keer dat Budogym Katwijk 
in Helmond te gast was (in 2015), had-
den we onze dojo nog aan de Jeroen 
Bosschstraat.” Sindsdien is er veel ver-

anderd, stelt ook Hans Spaan, sensei/
leraar: “Wij zijn de gemeente dankbaar 
en vooral ook Fletcher Wellness Hotel. 
De nieuwe locatie blijkt een schot in 
de roos, ook getuige het groeiende aan-
tal leden. We zitten hier perfect.” Hans 
roept de mensen in de wijk en alle ande-
re geïnteresseerden op om zaterdag 20 
november vanaf 10.30 uur een kijkje te 
komen nemen. “Wij zorgen er uiteraard 
voor dat alle noodzakelijke maatregelen 

in verband met corona in acht genomen 
worden dus vergeet vooral je QR-code 
en ID niet. Dan maken we er een leuke 
dag van, die voor de jeugdleden met een 
leuke activiteit (en een hapje en drankje) 
wordt afgesloten.” De stage begint om 
10.30 uur met een trainingssessie en 
duurt tot 15.30 uur. Iedereen is welkom! 
Voor vragen of nadere informatie, kijk 
dan op de website (www.togarashi.nl) 
of bel 06 – 21 67 52 83.

HELMOND Komende zaterdag 20 november is het eindelijk zover: Togarashi-Ronin, vereniging 
voor Oosterse krijgskunsten, organiseert samen met Budogym Katwijk een stage in de 

Spiegelzaal (2de etage) van het Fletcher Wellness Hotel in Helmond. 

F | Togarashi-Ronin

Tij dveiling, maak van
vrij willigerswerk een cadeautje!
In het kader van het jaar van de vrijwillige inzet organiseert LEVgroep dit jaar 
een Tijdveiling. Dit is een veiling met allerlei leuke producten en diensten 
waar je op kan bieden. Je biedt alleen niet met geld, je biedt met tijd! Tijd die 
je in gaat zetten als vrijwilliger. Zo krijg je bij het winnen van een leuke prijs, 
ook de ervaring om vrijwilligerswerk te proberen. Je mag zelf kiezen waar je 
vrijwilligerswerk gaat doen, er is dus altijd iets wat bij je past!

Hoe werkt de tijdveiling?
1. Je gaat naar www.tijdveiling.onzeveilingonline.nl
2. Je kiest een product of dienst uit wat jij graag wilt hebben.
3. Je biedt tijd die jij in wilt gaan zetten als vrijwilliger. Je mag ook met 
 een groep bieden, dan tel je alle uren van alle mensen bij elkaar op.
4. Je komt op 17 december om 19.00 uur naar het Tijdveilingfeest. 
 Nadere informatie hierover volgt als je geboden hebt.
5. Op het feest hoor je of je gewonnen hebt en kan je jouw vrijwilligerswerk
 uitzoeken op een markt waar allerlei organisaties staan die 
 vrijwilligerswerk aanbieden.
6. Als je echte afspraken hebt gemaakt, laat je deze afspraken zien aan 
 de organisatie en neem je jouw prijs van de veiling in ontvangst.

LEVgroep is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de regio. LEV staat 
voor leven en verbinden. Dat is precies wat wij doen. Wij verbinden mensen met 
elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Samen bereiken we meer!

www.grootpeelland.nl
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F | ROC Ter AA

BEDRIJFSHAL

GEZOCHT!

EIJKEMANS

BEDRIJFSMAKELAARDIJ

Bezoekadres 
(op afspraak) 

Elisabethplaats 4 
5421 LC Gemert 

 
T (0492) 371337

E info@eijkemans.nl
I www.eijkemans.nl

 

Voor een net en solide bedrijf zijn
wij, op korte termijn, op zoek naar
een bedrijfshal van ca. 300-400 m²
in Helmond, Mierlo-Hout, Mierlo of

Nuenen.

Bedrijfshal
Roldeur ca. 4 m¹ hoog
Huurprijs in overleg
Huurtermijn min. 3 jaar of
langer

HUURVOORWAARDEN: 

Heeft u een ruimte die op
korte termijn beschikbaar is
en voldoet aan bovenstaande
huurvoorwaarden? 
Dan horen wij heel graag van
u! 

ADVERTORIAL

Wat is artrose?
Artrose is een aandoening van de gewrichten. Een 
gewricht verbindt twee botten met elkaar, om die 
botten soepel te laten bewegen zijn de uiteinden van 
die botten bekleed met een laagje kraakbeen. Men 
denkt vaak dat het gewricht is versleten maar het is 
het laagje kraakbeen dat om de botten zit wat dunner 
en onregelmatiger is geworden waardoor het gewricht 
minder soepel beweegt. Bij artrose is er vaak sprake 
van overbelasting en ontsteking van het gewricht.

Artrose komt vaak voor in de heupen, de knieën en 
de vingers, maar kan ook in de andere gewrichten 
voorkomen. Veel mensen met artrose hebben vooral 
in de ochtend, na het opstaan last van pijnklachten 
of wanneer ze een tijdje stilgezeten hebben, de 
zogenaamde startpijn. Dit vermindert vaak weer na 
beweging. Ook kunnen de gewrichten een krakend ge-
luid maken tijdens het bewegen. Dit is misschien een 
vervelend geluid maar het heeft verder niks te maken 
met de ernst van de beschadiging van het gewricht. 
De perioden waarin men klachten heeft kunnen ook 
variëren in perioden met weinig pijn en perioden met 
veel pijn. 

Artrose is niet te genezen, maar gelukkig zijn er diverse 

behandelmethodes om de klachten te verlichten. Ver-
der is gebleken dat een verstandige leefstijl, voldoende 
bewegen, goede voeding, en een gezond gewicht een 
positief effect hebben op de klachten.
De Fysioclub heeft een multidisciplinair programma 
ontwikkeld wat wordt ingezet om de klachten te ver-
minderen.  Hierbij zijn een fysiotherapeut, ergothera-
peut, diëtist en een podotherapeut betrokken.

Voorlichtingsbijeenkomst 4 december 
Op zaterdag 4 december houdt JVDI de Fysioclub op 
zowel de locatie Deurne als ook op de locatie Mierlo 
een voorlichtingsbijeenkomst  van 10.00 tot 12:00 
(Inloop vanaf 9:30). Deelname is gratis. 

Voorlichtingsbijeenkomst 
artrose 4 december

Aanmelden kan via QR code of via jvdi@fysioclub.nl
JVDI De Fysioclub via 085-7821616 

jvdi@fysioclub.nl - www.fysioclub.nl/jvdi

Mocht de bijeenkomt 
vanwege de corona-
maatregelen fysiek niet 
kunnen plaatsvinden dan 
zullen we deze gelijktijdig 
omzetten naar een online 
bijeenkomst.

Argentij nse liederen en dansen door duo
Jonatan Alvarado/Jessica Denys

Lambertus Concerten presenteert:

Duo Jonatan Alvarado en Jessica 
Denys vormen een van de toppers van 
dit seizoen. Zij dompelen u met hun mu-
ziek onder in het ruige stadsleven van 
Buenos Aires en het rauwe bestaan op 
het platteland van Argentinië van begin 
20ste eeuw. Waan u in het nachtleven, 
in de cafés en huizen van plezier, waar 
tot in de kleine uurtjes het volle leven 
wordt bezongen en waar de traditionele 
pericón en de tango worden gedanst, 
passievol, melancholisch, vurig; over 
het harde, rauwe landleven, het zware 
arbeidersbestaan in de industrieste-
den, maar ook over de hartstochtelijke 
levenskracht en liefde voor al het goede 
dat het leven biedt.

Laat u verrassen door de prachtige 
heldere stem van Jonatan Alvarado en 

de gloedvolle klanken uit zijn originele 
Nunez-gitaar en de klassieke gitaar van 
Jessica Denys. Samen voeren ze lie-
deren uit van diverse bekende (Navas, 
Gardel, Razzano) en minder bekende 
Argentijnse componisten, maar ook 
volksliederen die van generatie op gene-
ratie werden doorgegeven en onder de 
bevolking bleven leven.

Natuurlijk komt zo’n programma echt 
tot zijn recht als het vertolkt wordt door 
iemand die wortelt in het land en zijn 
cultuur, zoals Jonatan Alvarado. Hij be-
gon zijn studie gitaar in zijn geboortestad 
Mercedes (Argentinië), later uitgebreid 
met zang, compositie en orkestdirectie. 
Op het conservatorium in Amsterdam 
specialiseerde hij zich in zang en luit en 
studeerde cum laude af in 2017. In 2019 

was hij al eens in Helmond als slotact 
van Classique en Plein Public op het 
Lambertushof, waar zijn publiek razend 
enthousiast reageerde op zijn optreden.
Zijn muzikale partner Jessica Denys 
is verknocht aan de klassieke gitaar en 
heeft, net als Alvarado, een sterke inte-
resse in historische uitvoeringspraktijk. 
Ze studeerde aan het conservatorium 
van Antwerpen en aan de Hochschule 
für Musik und Theater in Hannover. Ze 
geeft concerten in binnen- en buitenland 
en is als gitaardocente verbonden aan de 
muziekacademie van Geel, België.

Deze bevlogen en getalenteerde musi-
ci zorgen voor een prachtige muzikale 
middag vol historische Argentijnse fol-
klore. Meer info en reserveringen:
www.lambertusconcerten.nl.

SUYTKADE Op zondagmiddag 21 november 2021 treedt het zang- en gitaarduo Jonatan 
Alvarado en Jessica Denys op met een karakteristiek folkloristisch programma waarin liederen 

en dansen uit het Argentinië van begin 20ste eeuw worden bezongen. Plaats: Cacaofabriek, 
Cacaokade 1 in Helmond. Aanvang: 12.00 uur. Entree: € 12,50 – € 17,50.

Jessica Denys/Jonatan Alvarado | F Lambertus Concerten

REGIO Vanwege alle maatregelen rondom corona staat de FeelGood 
Market dit najaar gezellig buiten op het Ketelhuisplein op Strijp S. Met 
een sfeervolle markt waarmee we weer wat extra inspiratie en eerlijke 
producten naar de stad brengen! 

Je vind er mooie originele (december)producten, unieke cadeaus en lifes-
tyle-producten waar een verhaal achter zit, vaak handgemaakt met zorg voor 
mens en milieu. Ook vind je er allerlei heerlijke hapjes van vele werelddelen, in-
spiratie, een lekker vuurtje, goede muziek en fijne mensen. Vanwege Covid-19 
zijn wij helaas genoodzaakt een corona-check te doen. Een geldige QR-code kun 
je ook krijgen via een coronatest, te maken op www.testenvoortoegang.org.

Wanneer: 21 November 2021, 12:00 - 18:00 uur
Waar: Ketelhuisplein, Strijp S, Eindhoven 
Gratis entree!
Kijk voor meer informatie op www.feelgoodmarket.nl.

FeelGood Market op Strij p S
F | FeelGood Market

Grootste CD-i-evenement
van de 21e eeuw 

Een stukje ‘vergeten’ geschiedenis
CD-i werd midden jaren ’80 door Philips 
in samenwerking met Sony en Microwa-
re ontwikkeld. CD-i verscheen in 1991 
op de Amerikaanse consumentenmarkt 
en in 1992 in Europa. Om verzekerd te 
zijn van voldoende CD-i-titels werd de 
software-tak Philips Media opgericht, 
die zich toelegde op het ontwikkelen 
en distribueren van CD-i-titels. Er wer-
den honderden deals gesloten met 
gamestudio’s, boekenuitgevers, musea, 
platenmaatschappijen, tv-zenders en 
filmproducenten. Als gevolg van een sa-
menwerking met Nintendo verschenen 
er zelfs Mario-, Link- en Zelda-titels op 
CD-i. Hoewel CD-i tot de meest ambiti-
euze projecten van Philips ooit mag wor-
den gerekend, werd het systeem niet het 

grote succes waarop was gehoopt. Dit 
kwam voornamelijk door het uitblijven 
van producten van partners als Sony en 
Panasonic. Maar ook de complexe en 
regelmatig wisselende positionering van 
CD-i als familie-apparaat, game console 
of video-speler zorgden voor verwarring. 
CD-i verdween rond 1997 van de consu-
mentenmarkt.

De tentoonstelling
In het HomeComputerMuseum is de vol-
ledige collectie van de New International 
CD-i Association (ICDIA) aanwezig, vanaf 
1990 samengesteld door Jorg Kennis. 
De verzameling bestaat uit ruim 1.500 
discs, waaronder 500 professionele ti-
tels die nooit in de reguliere verkoop be-
schikbaar zijn geweest. Een overzicht van 

HELMOND Het jaar 1991 staat in de wereld van computers 
bekend als het jaar dat de term webbrowser voor het eerst werd 
gebruikt en dat Philips de term interactief voor het grote publiek 

lanceerde met de Philips Compact Disc-Interactive, afgekort 
CD-i. Tijd voor een feestje over dit Nederlands erfgoed!

alle discs in deze collectie is te vinden op 
www.icdia.co.uk/archive. Naast deze 
software-collectie is er ook een bijzon-
dere hardware-collectie aanwezig met 
enkele prototypes van zowel spelers als 
hardware. De tentoonstelling zal niet al-
leen de geschiedenis van CD-i zelf laten 
zien, maar ook zijn belangrijke positie in 
de geschiedenis van interactieve media. 
Van laserdisc tot Blu-ray-spelers tot aan 
platformen als Netflix. De collectie zal 
officieel geopend worden op vrijdag 3 
december. Op deze feestelijke gelegen-
heid zal de collectie speciaal worden 
uitgelicht met verhalen, presentaties en 
demonstraties. Bevestigde namen zijn 
onder andere: Jorg Kennis (eigenaar col-
lectie), Erik Schylander (technisch direc-
teur Philips), Marc Corthout (algemeen 
directeur Philips licensing), Luc Rooijak-
kers (SPC Vision/The Vision Factory) en 
Bert Gall (CD-i standaard).  Toegang is € 
10,00 en het programma start om 12:00 
uur (open vanaf 10:00 uur). Er is maar 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Meer informatie via onze website: 
www.homecomputer.museum.

ROC Ter AA heeft eerste erkende 
tweetalige ICT-opleiding

Engels was al langer een belangrijk 
onderdeel van de opleiding. “In dit vak 
werk je vaak met collega’s overal ter we-
reld”, vertelt Meulenberg. “Minstens zo 
belangrijk als de Engelse taal, is de inter-
nationale ontwikkeling (EIO). We doen 
projecten met buitenlandse studenten, 
je gaat op buitenlandse stage en ook ex-
cursies zijn internationaal georiënteerd. 

Hierdoor krijg je als student een goed 
gevoel voor de culturele verschillen en 
hoe hier mee om te gaan in de samen-
werking”, aldus Meulenberg.
Voor de TTO-erkenning moet 50% van 
de opleiding in Engels worden gegeven. 
Bij deze opleiding ligt het aandeel Engels 
op ongeveer 75%. “Je studeert en werkt 
grotendeels in het Engels, maar ook in 

de pauzes spreken studenten Engels 
met elkaar. Daardoor gaat je taalont-
wikkeling erg snel.” Blijkt het tweetalige 
gedurende de opleiding toch niet hele-
maal de juiste keuze, dan is er geen man 
overboord. Deze studenten kunnen dan 
naadloos hun opleiding vervolgen in de 
Nederlandstalige variant die ook wordt 
aangeboden bij ROC Ter AA.

HELMOND De opleiding Software Developer van ROC Ter AA is erkend als tweetalige
opleiding. Daarmee is het de eerste ICT-opleiding op mbo-niveau in Nederland met de offi  ciële 

TTO-status. Richard Meulenberg teamleider ICT College, is blij met de toekenning. “De opleiding 
heeft het internationale karakter dat het vak Software Developer verlangt. 

Niet alleen in taal, ook in ontwikkeling.”

Eerste TTO-opleiding ICT in Nederland 

Laatste weken voor het
inleveren van Houtsnippers
MIERLO-HOUT Tot het einde van 
vorig jaar kon je Houtsnippers spa-
ren bij vele winkels in Mierlo-Hout. 
Helaas is het spaarsysteem inmid-
dels opgeheven, maar je punten zijn 
nog niet verloren! Nog tot het einde 
van dit jaar kun je ze inleveren en 
om laten zetten in waardebonnen. 
Deze waardebonnen zijn nog geheel 
2022 geldig en zijn te besteden bij 
de winkels waar in het verleden de 
Houtsnippers uitgegeven zijn.

Het omzetten van punten is heel simpel. 
Ga naar Electroworld Wout van Vlerken 
of Wim Mulkens en laat daar je punten 

omzetten in waardebonnen. Dit kan al 
vanaf 300 punten. Heb je meerdere 
spaarpasjes? Dan kun je deze bij el-
kaar laten optellen (ook handig voor als 
er minder dan 300 punten op staan). 
Vervolgens kun je de verkregen waar-
debonnen besteden bij de aangesloten 
ondernemers. De waardebonnen zijn 
niet inwisselbaar voor contant geld. Wel 
is het mogelijk om waardebonnen en/
of spaarpunten te doneren, de waarde 
hiervan komt ten goede aan een Houtse 
vereniging. Wacht dus niet langer en le-
ver nu je laatste Houtsnippers in! Neem 
bij vragen contact op, dat kan via info@
houtsnippersnu.nl.

Houtenaar Nederlands 
Kampioen Vliegvissen

Frans, 
van harte
profi ciat!

Prinses Cissy en hofdame Netty
gaan Kwietkedieten voor

MIERLO-HOUT Tijdens de 
11-11-middag in woonzorgcen-
trum Savant-Alphonsus zijn on-
der luid applaus Prinses Cissy en 
haar hofdame Netty uitgekomen. 

Ze nemen het stokje over van Prins 
Frans. We hopen met deze twee da-
mes een geweldig carnavalsjaar tege-
moet te gaan. Aan dit duo zal het in elk 
geval niet liggen.

F Prinses Cissy en hofdame Netty | F CV De Kwietkedieten
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Prins Michael I 
jubileumprins Ao-Kanters
HELMOND-OOST Op vrijdag 12 no-
vember werd in de residentie Het 
Jan van Erp Clubhuis het 11-11 bal 
gehouden. Onder het toeziend oog 
van vele Ao-Kanters en Ao-Kante-
rinnekes en bevriende carnavals-
verenigingen zijn Prins Michael d’n 
Uurste en Prinses Angela geko-
zen als Prinselijk paar van C.V. De 
Ao-Kanters en zal hij de scepter 
gaan zwaaien over de wijk Hel-
mond-Oost, het Ao-Kantersrijk. 

Prins Michael d’n Uurste, 50 jaar, is 
geboren en getogen in Helmond en 
opgegroeid op ’t Hout. Hij woont nu sa-
men met Prinses Angela, Giani en hond 
Djazz op Houtsdonk. Prins Michael 
werkt bij ESVE groep in Helmond als 
payroll professional interim services. Op 
woensdagavond gooit hij met de recre-
anten bij korfbalvereniging OEC nog een 
balletje, draait hij samen met zijn adju-
dant Gertjan op menig feestje, George 
& Michael Vinylparty en heeft hij met 3 
vrienden een hobbybrouwerij.

Als jubileumprins en -prinses gaan ze 
een heel bijzonder jaar tegemoet en 
kijken erg uit naar de carnavalstijd. Sa-
men met Giani, adjudant Gertjan, alle 
Ao-Kanters en Ao-Kanterinnekes, de 
wijkbewoners en iedereen die hun pad 
kruist, gaan zij er een geweldig mooie 
carnaval van maken. Zijn motto: ‘Wij 
brouwen ons eigen feestje’.

Prins Michael I en Prinses Angela 
| F Ao-Kanters

Aan de andere kant zien we ook wat 
anders gebeuren. We leven in een 
maatschappij waarin inwoners steeds 
mondiger worden. Inwoners willen zich 
meer en meer bezighouden met het 
beleid wat invloed heeft aan de eigen 
leefomgeving. Dat zagen we de afgelo-
pen maanden terug met de problema-
tiek rondom Stiphout, Brainport Smart 
District alsook met de ontwikkelingen 
rondom de Braak. De verwachting is 
dat het alleen maar meer gaat worden. 
Daar zullen we dan ook onze gemeente 
nog meer op moeten voorbereiden. De 
ontwikkeling dat inwoners mondiger 
worden, zagen we niet terug met be-
trekking tot de Helmondse begroting. 
Ieder jaar is er namelijk de mogelijkheid 
om bij de begroting in te spreken. Daar 
wordt constant van gebruikgemaakt 
door een aantal inwoners. Dit jaar heeft 
geen één inwoner zich hiervoor gemeld. 
Wij als Helder Helmond schrokken hier-
van. Of zijn we onze inwoners onderweg 

kwijtgeraakt door onszelf aangenomen 
bestuurlijke houding?

Een bestuurlijke houding die nog veel 
te veel gericht is op plannen maken 
vanuit onszelf en niet samen met onze 
inwoners. Inwoners krijgen daardoor 
het gevoel alleen maar te mogen teke-
nen bij het kruisje. De commotie in de 
verschillende commissievergaderingen 
van de afgelopen maanden sprak daar-
in duidelijk boekdelen. We moeten niet 
wegkijken en mogen best ambitieuzer 
zijn qua bestuurlijke vernieuwing. Met 
daarin de doelstelling dat we er zijn voor 
onze inwoners. En ondanks goede in-
tenties, doen we dat als gemeente Hel-
mond nog te weinig. Want waar is onze 
Helmondse visie hoe we de Helmonder 
in de toekomst willen gaan betrekken?
Een voorstel om dit in Helmond te 
verbeteren, is door te werken met een 
inwonersbegroting. Met de introductie 
van de inwonersbegroting kunnen we 

de kennis van Helmonders benutten, 
het draagvlak voor beslissingen laten 
toenemen en daarnaast beleid aanslui-
ten bij de behoeften van onze inwoners. 
Er zijn in Nederland tal van gemeentes 
die hier al gebruik van maken. Helder 
Helmond heeft hiervoor met succes een 
motie ingediend tijdens de begrotings-
behandeling. Wordt vervolgd!

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Martij n Rieter: Helmondse
inwonersbegroting!

Afgelopen dinsdag was de begrotingsbehandeling 2022-2025 van 
de gemeente Helmond. De laatste begroting van het huidige college. 
Onze fractie heeft dit moment aangegrepen om een belangrijk punt 
aan te snijden; het vertrouwen in de politiek wordt namelijk alsmaar 

minder. We moeten er volgens Helder Helmond alles aan doen om dat 
te gaan herstellen. Dat moet als een rode draad lopen door ons beleid 

van de stad. Dus ook met betrekking tot de begroting. En wat ons 
betreft is dat nog veel te weinig.

minder. We moeten er volgens Helder Helmond alles aan doen om dat 

Kokerborrel Keiebij ters vervalt 
HELMOND In verband met de aan-
gescherpte coronamaatregelen gaat 
de Kokerborrel van de Keiebijters 
op zaterdag 20 november in de Tra-
verse niet door. De kokerceremonie 
vindt wel plaats. 

Onder toeziend oog van notaris Steffie 
Van de Ven, Keiebijters voorzitter Peter 
Adriaans en Opperbrouwer Noud Swin-
kels gaat de naam van Prins Briek XLIX op 
20 november in de koker. Hiermee wordt 
het startsein gegeven voor het Hints- en 

Prinseroaje. De beelden van deze cere-
moniële handeling kunnen worden te-
ruggekeken via de socialmediakanalen 
en de website van de Keiebijters.

Carnavalskraker
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de jaar-
lijkse Kokerborrel ook de nieuwe Carna-
valskraker bekend gemaakt. Ook deze 
bekendmaking komt te vervallen op 20 
november. Op een later moment wordt 
besloten wanneer de carnavalskraker 
wordt gelanceerd. 

F | Keiebij ters

Een coff eeshop bij  u in de wij k?
Als het aan het merendeel van de po-
litieke partijen in Helmond ligt, is er 
ruimte voor meer coffee-shops, even-
tueel bij u in het wijkwinkelcentrum! 
Als plan! zijn wij hier voorlopig op te-
gen. We leggen graag uit waarom.

Al sinds de jaren zeventig gedogen we in 
Nederland, onder strenge voorwaarden, 
coffeeshops waar cannabis gekocht kan 
worden. De voordeur is dus legaal. Maar 
wiet kweken en de drugs via de achter-
deur naar binnen brengen is verboden! 
Terwijl de coffeeshops toch bevoorraad 
moeten worden. 

Dit wordt ook wel de achterdeurproble-
matiek genoemd. Volgens het bureau 
dat in opdracht van onze burgemees-
ter onderzoek gedaan heeft, is er in 
Hel-mond ruimte voor 4 tot 5 extra 
coffeeshops; toch adviseert dit bureau 

te starten met maximaal twee extra 
coffeeshops omdat er in Helmond een 
levendige straathandel bestaat die zich 
niet zo maar uit de markt laat drukken. 

Als plan! zijn we er niet van overtuigd 
dat de vestiging van meer coffeeshops 
het probleem van de straathandel gaat 
oplossen. De overheid is tot nu toe niet 
bereid gebleken om de bevoorrading van 
coffeeshops te legaliseren en daarmee 
te controleren. 

Marktaandelen in diverse steden wor-
den door het illegale circuit vaak zwaar 
bevochten. Daarom vragen wij ons af of 
Helmond zich, met meer coffeeshops, 
niet méér problemen op de hals gaat 

halen. Wij vinden het daarnaast heel 
bijzonder dat onze burgemeester er 
niet voor gekozen heeft de inwo-ners 
van Helmond te bevragen over hoeveel 
coffeeshops zij wensen en of deze in 
hun wijk geloka-liseerd mogen worden. 

Daarom horen wij graag wat u daar van 
vindt en nodigen u uit om ons dat via 
info@planhelmond.nl te laten weten.

Ine Warmerdam, Gerard Bosch en 
Sacha van Lierop, politieke partij plan!

Fotografi eclub Helmond-Oost kan heel tevreden terugkij ken

Door: Henk van Dijk

De leden van de Fotografieclub Hel-
mond-Oost hebben met deze jubileu-
mexpositie de bezoekers wederom ge-
trakteerd op een prachtige verzameling 
foto’s van uiteenlopende onderwerpen 
in kleur en zwart-wit. Ook was er naast 
de expositie door de leden een selectie 
van 30 ‘rode draad’- foto’s gemaakt, met 
een vastgesteld thema over Helmond. 
Hiervoor hadden de leden, elk afzon-
derlijk, een foto in moeten leveren. Deze 
foto’s waren wel telkens van een andere 
locatie in Helmond. Verder waren ook 
alle winnende foto’s van de maandcom-

petitie te zien tijdens deze expositie. Ook 
werd er gedurende deze eerste lustrum-
tentoonstelling een doorlopende diapre-
sentatie gegeven van het werk van de 
leden van de fotoclub. 

Er was ook een onafhankelijke jury ge-
vormd door de heren Niek de Jongh, 
Arno Oberendorff en Henk van Dijk, die 
op verzoek van de organisatie de werk-
stukken hebben  beoordeeld. 
De uitslag hiervan werd op zondagmid-
dag bekend gemaakt. Bovendien was er 
voor de bezoekers ook de mogelijkheid 
om hun stem uit te brengen, voor een 
hieraan verbonden prijs.Arno Oberen-

dorff gaf namens de vakjury enige uitleg 
bij de totstandkoming van de wedstrijd-
uitslag. Op de eerste plaats eindigde 
Riny Klaasen met zijn mannenportret-
foto. De tweede plaats was voor Toon 
Smits met zijn kinderportretfoto. De 
derde plaats was er voor Nico Vogels 
met zijn motorfoto. De publiekprijzen 
waren er voor: 1e plaats Josefien Jan-
sen, 2e plaats Fred Asmussen, 3e plaats 
Riny Klaasen. Deze prijzen werden uit-
gereikt door de voorzitter van Fotogra-
fieclub Helmond–Oost, de heer Gerrit 
v.d. Schans. Een overzicht van de foto’s 
is te vinden op de website www.foto-
grafieclubhelmondoost.com.

HELMOND-OOST Fotografi eclub Helmond-Oost heeft in het weekend van 13 en 14 november, 
na anderhalf jaar vertraging door corona, haar jaarlijkse foto-expositie weer opgepakt. 

Fotografi eclub Helmond-Oost, die inmiddels al weer ruim zes jaar bestaat, vierde haar eerste 
lustrum. Na drie keer uitstel kon de expositie dit weekend dan toch plaatsvinden. Wel weer op 

het randje, maar het is gelukt. 

De winnaars v.l.n.r.: Nico Vogels, Toon Smits en Riny Klaasen | Henk van Dij k

Een kans om 
zelfstandig te wonen
HELMOND-WEST Het is voor vrijwel iedereen die nu een woning 
zoekt lastig. Maar als je tot een groep behoort die snel een woning no-
dig heeft, sta je nu al helemaal drie-nul achter. Behalve in Helmond. 
Daar werden maandag 15 november de eerste modules geplaatst van 
een kleinschalig woongebouw voor jongvolwassenen met een Autis-
me Spectrum Stoornis (ASS). Jongeren die vanuit het Regionaal Au-
tisme Centrum net dat stukje begeleiding, net die dagstart krijgen die 
voor hen nodig is om zelfstandig te wonen.

Parallel aan de Kasteelherenlaan kijken de nieuwe bewoners, omwonenden, 
woonwethouder Gaby van den Waardenburg en andere geïnteresseerden op 
de koude maandagochtend toe hoe de eerste module van dertien apparte-
menten met een enorme kraan op de bouwplaats wordt geplaatst. 

Net daarvoor heeft een vrachtwagen een van de zo goed als kant-en-klare 
woningen opgehaald in Oirschot, waar deze is gebouwd in de fabriek van De 
Meeuw Nezzt. De bouwtijd op de locatie is daardoor korter dan wanneer er 
traditioneel gebouwd wordt. Op de bouwplaats worden de modules vervolgens 
samengevoegd tot volwaardige woningen. Dertien duurzame woningen, met 
een ontmoetingsruimte en een kantoor voor de begeleiders van de bewoners.

Een stapje extra
De sociale huurwoningen komen tot stand door een samenwerking tussen 
gemeente Helmond en de Helmondse woningcorporaties. Zij besloten on-
langs extra aandacht te geven aan Helmonders voor wie goed leven in deze 
stad niet vanzelfsprekend is. Samen deden ze net een stapje extra om deze 
woningen in een relatief korte tijd te realiseren. “Wij willen dat iedereen in Hel-
mond mee kan doen. Dat begint met een huis en je thuis voelen”, licht Mirjam 
Kräwinkel toe, directeur-bestuurder van de hier bouwende woningcorporatie 
woCom. “Als corporatie zorgen we voor betaalbare huizen, maar een thuis is 
meer dan wat muren en een dak. Het is mensen om je heen. Buren en een 
buurt waar je je veilig voelt.” 

Ze wijst daarbij trots naar de vele omwonenden die bij de dit feestelijke mo-
ment aanwezig wilden zijn. Die de toekomstige bewoners Gianni en Bas een 
applaus geven, als zij ‘hun’ eerste woonmodule op zijn plek dirigeren. Eind 
deze week zijn alle modules verhuisd naar Helmond. En begin volgend jaar, 
als alle modules gestapeld en wind- en waterdicht zijn, krijgen de bewoners 
al hun sleutel. “Die vinden het spannend”, sluit Ine Knuever van het Regionaal 
Autisme Centrum de ochtend af, “maar zijn heel enthousiast en kijken uit 
naar hun nieuwe woning.”

Een impressie van hoe het appartementencomplex eruit komt te zien| F woCom

Helmondse fotograaf Ad Vereij ken ontvangt 
de Zilver Award voor ‘MindFuck’ 

HELMOND Helmondse vakfotograaf 
Ad Vereijken is de winnaar van de 
Zilver Award voor de themawed-
strijd van het najaarscongres. Deze 
themawedstrijd wordt uitgereikt 
door Master Photographers Network 
(MPN), die haar leden jaarlijks de 
kans biedt hun werk door een leden- 
en een vakjury te laten beoordelen. 
Het thema dit keer was ‘MindFuck’. 

MPN is een netwerk van professionele 
fotografen, dat als doel heeft het niveau 
van creatieve vakfotografie op een hoog 
peil te houden. Tijdens het najaars-
congres in Rotterdam op 6, 7 en 8 no-
vember werd de foto van Ad Vereijken 
beoordeeld als het op één na beste van 
vele deelnemers. De vakjury bestond uit 
Janusz Szpakowski (Spanje), Ingrid van 
Heteren (Nederland), Stephan Kamin-
ski (Duitsland) en Margo de Wijk (Ne-
derland). MindFuck is een thema wat 
moeilijk vast te leggen was in een foto. 

Je kunt er als fotograaf een gedachte 
bij hebben, maar de jury moet deze ook 
zien in de foto. Daarnaast moet de cre-
ativiteit en de belichting van de foto ook 
kloppen. De MindFuck in de foto van Ad 
Vereijken? Bondage wordt vaak gezien 
als SM. Echter heeft bondage alles te 
maken met liefde en respect. De beteke-
nis van een rode bloem is ook liefde en 
respect. Het touw loopt in de foto over in 
de steel van de rode bloem en de bloem 
heeft vormen van een gekruld touw. 
Ook de lijst waarin de foto werd gepre-
senteerd, is voorzien van krullen. De 
jury sprak van een mooi geheel, waarin 
het thema mooi is weergegeven met 
passend licht en een mooie bewerking. 
Voor vakfotografen is een MPN Award 
een bijzondere erkenning voor hun 
werk. Daarnaast is de themawedstrijd 
een bevestiging voor de zakelijke en 
particuliere consument dat zij met een 
echte vakfotograaf te maken heeft. De 
themawedstrijd is één van de manieren 

waarop MPN-leden hun niveau kunnen 
toetsen. Ook het kwalificatiesysteem en 
het aanbod aan workshops, congressen 
en seminars biedt hen de kans zichzelf 
te blijven verbeteren, kennis uit te wis-
selen en ervaringen te delen. Zo blijft het 
niveau van professionele fotografie op 
een hoog peil. De winnende foto’s zijn 
binnenkort te zien op www.masterp-
hotographersnetwork.nl.

F | Ad Vereij ken
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00 uur, maandag tot en met donderdag 9:00 uur, vrijdag 
19:00 uur, zaterdag 12:00 uur.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00 uur.
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30 uur
Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00 uur.
0492 – 522 109     parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE LAMBERTUSPAROCHIE 

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

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

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

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

Donderdag 18 november: kerkwijding basilieken Petrus en Paulus 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Vrijdag 19 november
14.00 uur Luciakerk Huwelijk Nikki Sleegers en Samantha Swartz (pastoor Scheepers)

Zaterdag 20 en zondag 21 november: HOOGFEEST CHRISTUS KONING 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek 
Intenties: Pietje van Kessel; Joseph Kemper
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Anke en Gertie
Intenties: Pastoor Thom van Lierop vw sterfdag ; Annemarie van Bussel-Hendriks vw 
verjaardag; Tinie Hendriks; Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof; Jan en Anna 
Klomp – Verhees vanwege verjaardag Anna
10.45 uur Luciakerk Dopen diaken Martina 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor
Intenties: Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; Henk Ceelen; Cune Hettema; 
Ann Takkenberg; Riet Broens; Riek Vinken-van Bommel, Sjef van Berkel en Toos van 
Berkel-van Hoof; Josepha de Bie- Terwindt; Uit dankbaarheid; Marinus Raymakers en 
Jacques van Baalen Namens het Gregoriaans Koor; Hans Graat; Ouders Raijmakers van 
der Heijden en verdere familie leden
18.45 uur Trudokerk Sinterklaasfeest in de kerk

Donderdag 25 november:
19.00 uur Luciaker pastoor Scheepers

Zaterdag 27 en zondag 28 november: 1e zondag van de Advent jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Houts Gemengd koor 
Intenties: Marian van den Bosch-Raijmakers; Rinus Raijmakers; Jantje Raijmakers; 
Rutger Hornikx; Willemien Lammers- Verbakel; Familie van Oorschot-Janssen vanwege 
de verjaardag van Harrie; Ben van de Westerlo vw verjaardag
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantores
Intenties: Henry van den Berg vw verjaardag; voor een jarige broer
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor 
Misintenties: Petronella Visser-Snijders, Bert van de Kerkhof, Beatrijs Hunink-van Thiel

                      

Henny Rademakers-Vlemmings
Hendrica Maria Egidia

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,  
bezorgdheid en liefde is te vroeg van mij heengegaan mijn  

geliefde vrouw

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.

Nu is zij in rust van ons heengegaan.

echtgenote van

Johnny Rademakers

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

5 Helmond, 15 april 1944
c Helmond, 6 november 2021

Gooisehof 158
5709 LL Helmond

moeder van

Roland a

Evangelische 
Gemeente
Helmond
“Vurig verwachtte ik de Here; toen 
neigde hij zich tot mij en hoorde mijn 
hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil 
van het verderf, uit het slijk van de 
modderpoel. Hij stelde mijn voeten 
op een rots, mijn schreden maakte 
hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in 
de mond, een lofzang aan onze God. 
Mogen velen het zien en vrezen en 
op de here vertrouwen.”
De Bijbel; Psalm 40: 2 - 4

Er wordt wel eens gezegd: als die God 
bestaat, waarom laat hij zich dan niet 
zien? Uit bovenstaande tekst leren we 
dat God er wel degelijk is, het punt is dat 
het bij de mens mag beginnen om hem 
te erkennen en om tot hem te roepen en 
te geloven. Velen roepen in hun nood 
in het wilde weg en zoeken om hulp bij 
mensen en instanties, die op vele terrei-
nen heel goed werk verrichten, begrijp 
me niet verkeerd. 

Maar als wij het uitschreeuwen naar 
God om hulp, dan zal hij je zeker niet 
laten staan of aan je voorbij gaan. Hij is 
iemand die je ten diepste kent en hoort 
naar je hulpgeroep, en die betrokken is 
met je, en die je uit de ellende haalt als 
dat nodig is en die jou en je situatie com-
pleet ten goede kan veranderen, zo, dat 
ook hij daar de eer van mag ontvangen. 
Maar? Durf je hem te erkennen en naar 
hem te roepen en te geloven dat hij er is 
om ook jou te helpen? Je bent van harte 
welkom!

De eredienst 
We hebben elke zondagmorgen ere-
dienst om 10 uur. U bent van harte wel-
kom om deze eens bij te wonen.

De huiskring
In een kleine kring komen we op dins-
dagavond bij mensen thuis bij elkaar 
rondom een open Bijbel. Ook hier bent 
u van harte welkom.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart ge-
legenheid voor vrouwen om samen te 
komen. Plaats van samenkomst op zon-
dag: Praktijkschool Generaal Snijders-
straat 51 Helmond. 

Voor verdere informatie zie onze website:
www.evangelischegemeente
helmond.nl
Contact: info@evangelischegemeen-
tehelmond.nl

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien 
in het TOV, Azalealaan te Helmond. 
Vanwege de coronamaatregelen is de 
Superkien echter gecanceld tot nader 
order.

BRANDEVOORT/
HELMOND-WEST/MIERLO-HOUT
Repaircafé KBO-St. Lucia. Speciaal voor 
de wijken Brandevoort, Helmond-West 
en Mierlo-Hout, maar anderen kunnen/
mogen ook gebruik maken van deze 
aangeboden faciliteit. Er zijn geen ver-
plichtingen aan verbonden ongeacht 
waar u woont of status. U bent van 
harte welkom. Alle data onder voorbe-
houd!! Wij bieden onze diensten aan in 
de Geseldonk op de onderstaande data 
en tijden.  Openingstijden najaar 2021 in 
de Geseldonk:  Zaterdag 27 november 
11.00 tot 15.00 uur. Zaterdag 11 decem-
ber 11.00 tot 15.00 uur. Donderdag 23 
december 13.00 tot 15.00 uur. Donder-
dag 6 januari (2022) 13.00 tot 16.00 
uur. Repareren? Héééél slim. Het repair-
café KBO-St. Lucia is de organisatie die 
het mogelijk maak uw defecte spulletjes 
te laten repareren. Alle gebruiksarti-
kelen die verplaatsbaar zijn per fiets of 

simpel transportmiddel zijn acceptabel 
en zullen in behandeling worden geno-
men. Wij repareren naar ons vermogen 
en kennis elektrische– en elektronische 
apparaten, speelgoed, naaimachines, 
gereedschap, kleding(reparaties), kin-
derspeelgoed, slijpen klein gereedschap 
en scharen/messen, fietsen en ander 
klein materieel. Om uw artikel ter re-
paratie aan te bieden, kunt u terecht op 
eerder genoemde data in het gemeen-
schapshuis, Cederhoutstraat 44 te 
Helmond. U kunt ook contact opnemen 
op het hieronder genoemde adres: Co-
ordinator Repaircafé KBO – St. Lucia. 
Adriaan van Veggel, Louwerserf 14 
5706 JH HELMOND 
Telefoon 0492 – 841 112 
Mobiel: 06 – 28 08 54 61 
Email: repaircafe@kbo-stlucia.nl 
Wij, de vrijwilligers van ons repaircafé, 
heten u van harte welkom!

RIJPELBERG Gratis reparaties van 
je kapotte spullen bij Repaircafé Rijpel-
berg op zaterdag 20 november 2021. 
Open van 11.00 tot 14.00 uur. Locatie: 
De Torelaer, Groningenhof 4, Helmond. 
Zie ook www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg.

HELMOND-NOORD Moeraseik heeft 
zin in veel kleine feestjes! Daarom zijn 
wij op zoek naar een accordeonist en/
of gitarist die samen met ons een lie-
derentafel op wil zetten. Je hoeft geen 
hoogbegaafde muzikant te zijn (dat mag 
wél natuurlijk), als je maar plezier in 
muziek hebt en dat over kunt brengen 
aan onze bewoners.
 In goed overleg bepalen we welke 
avond en de frequentie hiervan. Wilt 
u uzelf én onze bewoners dit plezier 
doen? Laat dit dan weten: activiteiten.
moeraseik@zorgboog.nl. Conny van 
Lankveld 06 – 82 79 97 86 of Franca 
Steenbakkers 06 – 22 53 80 72. Zorg-
booglocatie Moeraseik, Tamboerijn-
straat 80 Helmond.

BINNENSTAD/REGIO
Vanaf 1 januari 2022 organiseert Hoor-
mij-NVVS, afdeling Zuidoost-Brabant, 
elke 2e donderdag van de maand en 
elke 4e donderdag van de maand lot-
genotencontact-bijeenkomsten voor 
mensen met een gehoorbeperking. 

U bent van harte welkom om, vrijblij-
vend, een bijeenkomst bij te wonen. 
Meld u zich vooraf aan bij het secretari-
aat zuidoostbrabant@stichtinghoormij.
nl. In Eindhoven zijn de bijeenkomsten 
in gebouw Bomanshof, Pastoriestraat 
148 en in Helmond in wijkhuis De Fon-
kel, Prins Karelstraat 123. De bijeen-
komsten zijn van 10.00 – 12.00 uur.

CENTRUM Zondag 21 november om 
half twee komt de Dichterskring Hel-
mond weer bij elkaar in restaurant de 
Waard op de Markt in Helmond. We 

houden ons natuurlijk aan de corona-
regels. Iedereen is welkom en mag iets 
voorlezen of alleen maar komen luiste-
ren. De toegang is gratis.

STIPHOUT Vanaf deze maand no-
vember opent Repair Café Stiphout 
tweemaal per maand haar deuren. Tot 
nu toe kon je elke 1e donderdag van de 
maand terecht tussen 14.30 en 17.00 
uur. Voortaan kun je ook elke 3e zater-
dag terecht tussen 10.00 en 12.30 uur. 
Dat betekent dat zaterdag 20 november 
de eerste zaterdag is dat u welkom bent 
in huiskamer De Ark, gelegen recht te-
genover de kerk van Stiphout.

U kunt een of meerdere kapotte spullen 
meebrengen die de aanwezige mon-
teurs ter plaatse voor u zullen proberen 
te repareren. Mocht het een ingewikkel-
de en tijdrovende klus zijn, dan kan de 
monteur je vragen om het artikel achter 
te laten. Dit om te voorkomen dat an-
dere klanten lang moeten wachten. Je 
krijgt dan bericht wanneer de reparatie 
klaar is. Ook voor verstellen of repara-
ties van kleding kun je terecht. 

Er hoeft geen vergoeding betaald te 
worden voor de geleverde service. Zelfs 
een kopje koffie/thee word je gratis aan-
geboden. Uiteraard leeft ook een Repair 
Café niet van de lucht. Daarom wordt 
het op prijs gesteld als je na afloop iets 
in de fooienpot wil stoppen. Tot nu toe 
zijn de ontvangen fooien toereikend om 
de onkosten te kunnen dekken. Zelfs als 
je niets te repareren hebt, mag je toch 
gerust binnenlopen om rond te kijken 
en de gezellige sfeer te proeven.

Mag ik een half uurtje van jouw tij d?

“Mag ik een half uurtje van jouw tijd?”, 
was zijn vraag. Koffie aan onze keuken-
tafel volgde. En nee, geen Keijologie. Of 
ik zin had om een rol te vertolken in zijn 
nieuwste Muziektheater-productie. Slik. 

Nou ben ik met KUUB wel gewend om 
zingend op het podium te staan. Maar 
muziektheater? Met mensen die door de 
wol geverfd zijn in het musicalwereldje? 
Hij moest me echt overtuigen. “We wer-
ken deze productie met een kleine cast, 
met vooral jong talent, veelal dames. 
Maar ik heb een paar rollen waar ik een 
stevige man voor nodig heb: burgemees-
ter, slager. Ik zou het fijn vinden als jij…” 

Van nature iemand die verandering of 
nieuwe dingen lastig vindt, was ik blij 
met de bedenktijd die ik kreeg. Maar de 
volgende dag heb ik JA gezegd. Laat ik 
maar weer eens wat grenzen verleggen.  
En grenzen verleg ik: naast zingen en ac-
teren is het namelijk ook dansen! Soms 
doe ik het zelfs tegelijk. Dat op zichzelf 
is al een reden om deze voorstelling te 
komen bekijken. Verder natuurlijk om-
dat het een prachtig uitgewerkt verhaal 
is, met sublieme muziek en knappe ac-
teerprestaties: leve het jonge talent! Met 
nog anderhalve maand voor de boeg, 
gaan we het repetitietempo opvoeren. 
Naast de dinsdag- en donderdagavond 

plannen we de helft van alle zondagen 
in. Da’s dus flink aan de bak, maar we 
genieten er allemaal van. De fantasti-
sche groep heeft me als relatieve nieu-
weling warm opgevangen. Zo wordt het 
deze stevige man wel erg gemakkelijk 
gemaakt om zijn grenzen te verleggen. 
Komt dat zien!

Maarten van de Weijer

Dit voorjaar werd ik gebeld door John van der Sanden, oud-klasgenoot van de middelbare school. Later trof ik hem wel 
eens bij Keiekletsavonden, maar toch vooral bij de Keijologische Hogeskool waar we allebei studeerden. Ik verwachtte dus ook 

een vraag over iets Keijologisch…

Wil jij graag kans maken op 2 gratis kaartjes voor de Helmondse 
Musical? Beantwoord hiervoor deze vraag: In welke Helmondse straat 
is Karel Stevens opgegroeid? Stuur je antwoord in via actie@deloop.
eu en wie weet ben jij erbij!

Opnieuw kwalifi catiewedstrij den,
maar zonder publiek

HELMOND Afgelopen weekend werden er op-
nieuw landelijke kwalificatiewedstrijden ge-
turnd, ditmaal wat dichter bij huis: in Reuver. 
Zondag de eerste dag waarop de corona-maat-
regelen aangescherpt waren en dus was er geen 
publiek welkom in de zaal bij onze turnsters.

's Morgens allereerst de beurt aan onze 2e divisie 
junioren Cleo Creutzburg en Pleun Vestjens in baan 
1, Marieke Steijaert turnde in baan 2. Als eerstejaars 
junior turnde Cleo een hele strakke meerkamp en 
eindigde keurig op de vierde plaats. Pleun werd 18e.
Marieke wist met name op balk en vloer goed in de 
top-10 te scoren, met 43 punten eindigde zij als 
7e. Senior Laury de Leeuw, gepromoveerd vanuit 

de vierde divisie, startte op vloer en behaalde uit-
eindelijk na vier toestellen een 12e plaats. In de 
laatste wedstrijdronde drie turnsters, allen ook ge-
promoveerd vanuit de lagere derde divisie. Na een 
periode waarin weinig tot niet getraind kon worden, 
een hele mooie uitdaging voor dit seizoen. Jonne 
van der Zanden turnde geen volledige meerkamp. 
Gerdie Verberne behaalde een 18e plaats kort daar-
achter Maisy van Tuijl op een 20e plaats. Volledige 
uitslagen zijn te vinden op www.ht35.nl.

2G, GOED ID!  2G goed idee! www.helmondnu.nl
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HELMONDloopjes
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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

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

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en 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.

BUSINESS     OWNER

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). 

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 70.
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
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.

n te koop n cursussen n kennismaking
n te koop gevraagd n te huur n vakantie
n diversen n huisdieren n personeel
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Weekkrant De Loop HELMOND
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€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 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? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Bedrijfsuitje?
Speel dan één van onze fantastische 

Escaperooms: Back to the Future
Pink Panther, Het Rariteiten kabinet
Informeer naar onze arrangementen.

www.escapeandmore.nl
06-53831325

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

deren, beelden en meer gezocht. 
Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306. 

www.vdrijt-inboedels.nl

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo

EVENEMENTEN  
ZONDAG 21 NOV. VLOOIENMARKT

TENNISHAL EINDHOVEN NOORD
VIJFKAMPLAAN 10, EINDHOVEN

9-16 UUR. INFO: 06-20299824

UITSLUITEND TOEGANG MET QR CODE !
WWW.TIMMERMANSEVENEMENTEN.NL  

Kinderfeestje?
Speel dan één van onze fantastische  
Escaperooms: The land of the Giants,

De Ridders van de ronde tafel Informeer 
naar onze arrangementen.

www.escapeandmore.nl   06-53831325

Carnaval in Helmond – Keiestad (3)

Net vóór die maatregelen ingingen, hield 
de jubilerende carnavalsclub De Ao-Kan-
ters van 1966 nog een ludieke actie op de 
kop van de Markt bij de klokkentoren van 
de Keiebijters. Deze is in 2006 bij het 4 x 
11 jarig bestaan van de stichting door de 
Erekeien aan Keiestad geschonken. O

p 11-11-2021 precies om 11.11 uur sloeg 
de klok vier keer en liepen de Ao-Kanters 
een polonaise rond de klok. Met de hoop 
dat er in de nabije toekomst een echte 
gezamenlijke stedelijke 11-11-viering zal 
komen, waaraan heel carnavalvierend 
Helmond zal deelnemen.

Maar daags daarna moesten tal van 
verenigingen de geplande activiteit af-
blazen. CV OLUM in TOV, CV De Bollen-
vangers (de club van handbalvereniging 
Oranje-Wit) en CV 't Barrierke op 't Hout 
stelden de bijeenkomst uit en willen 

later dit seizoen proberen die alsnog 
plaats te laten vinden. Deo volente! Ook 
de Kokerborrel waarmee de Keiebijters 
de stadscarnaval elk jaar openen, moest 
eraan geloven. De naam van de nieuwe 
Stadsprins Briek gaat echter wel de ko-
ker in, zodat het jaarlijkse Prinseroaje 
kan beginnen. Maar er is geen fysieke 
bijeenkomst in Traverse, wel digitaal via 
de website van de stichting. En op die 
website verschijnen elke week tot 22 ja-
nuari de elf hints waarmee de Hoogheid 
beetje bij beetje tevoorschijn komt. 

Naast CV Oranjebuurt 7 x 11 en CV De 
Ao-Kanters 5 x 11, die ik vorige week al 
vermeldde, jubileren dit carnavalssei-
zoen nóg twee Helmondse clubs: CV 't 
Barrierke opgericht 1989 viert het 3 x 11 
en Helmonds jongste CS De Brandeliers 
uit Brandevoort, opgericht in 2010, be-
staat 11 jaar. Verscheidene mensen heb-

ben geïnformeerd naar de namen van 
de eerste Raad van Elf waarvan de foto 
vorige week in deze krant afgedrukt was. 

Van links naar rechts zijn het:
Sjef Martin (banketbakker), Joep v.d. 
Kerkhof (elektricien), Henk Koenders 
(boekhouder), Jules Jansen (Café-Res-
taurant De Beurs – Van Vilsteren), Will 
Niemann (electrofirma), Piet Jacobs 
(vertegenwoordiger in levensmiddelen), 
Jan van Bussel (expediteur), Toon Mar-
tin (onderwijzer), Frans Hermens (baas 
ijzerfabriek), Joep Gorissen (kapper) en 
Ties van Veghel (baas Hatéma).

Op bijgaande foto Helmonds eerste 
Raad van Elf-President Will Niemann, 
geboren op 1 april 1881. Op de foto uit 
1931 is Will dus ongeveer 50 jaar oud.

Leo de Bruyn

HELMOND Zoals ik in mijn artikel van vorige week al vreesde, hebben tal van carnavalsclubs in 
Helmond prinsbekendmakingen en elf-elf-bals afgelast vanwege maatregelen van regeringswege 

ter bestrijding van de coronapandemie.

De eerste Raad van Elf-President van Helmond Will Niemann, foto uit 1931 | Leo de Bruyn
www.helmondnu.nl

www.grootpeelland.nl

Nieuwe giletjes voor Kwietkedieten
dankzij  ‘Ijverige Handen’

MIERLO-HOUT De leden van handwerkclub ‘Ijverige Handen’ van
Savant-Alphonsus hebben tijdens de lockdown thuis doorgewerkt. 

Het geld wat ze met de verkoop van hun zelfgemaakte items verdienen, wordt be-
steed aan extra's voor Savant- Alphonsus. Zo hebben ze gezorgd dat de raad van de 
Kwietkedieten nieuwe giletjes kon aanschaffen. Super vinden we dat, dus hartelijk 
bedankt dames van ‘Ijverige Handen’!

F | Savant-Alphonsus

Geen UrbanMatterz Sports Indoor
HELMOND Na twee jaar afwezigheid, mocht eindelijk weer op zondag 28 
november de enorme overdekte parking van We-Jump en KidsPlaza omge-
toverd worden tot UrbanMatterz Sports Indoor. Helaas gooien de nieuwe 
Covid-19-maatregelen roet in het eten. 

UrbanMatterz Sports Indoor kan dan ook helaas niet doorgaan. 

Voorjaar 2022
De organisatie bekijkt de mogelijkheden om het evenement te verplaatsen naar voor-
jaar 2022. Mocht je al een entreeticket vooraf gekocht hebben via www.sportencul-
tuurhelmond.nl, dan ontvang je binnenkort van hen een bericht.

Vrij willigers SV De Braak in het zonnetje gezet
HELMOND-OOST Op Vrijdag 12 
November vond er een Vrijwilli-
gersavond plaats in de kantine van 
SV De Braak, waar alle vrijwilligers 
van de club een feestavond werd 
aangeboden als dank voor hun inzet 
en bijdrage de afgelopen periode. 
Tijdens deze avond werden ook een 
groot aantal jubilarissen gehuldigd.

Deze personen ontvingen reeds eerder 
een bloemetje aan huis, omdat er door 
de beperkingen niet meer mogelijk was, 
maar gelukkig werden de jubilarissen tij-

dens deze avond alsnog in het zonnetje 
gezet op de wijze zoals dat past bij trou-
we clubmensen. 
Helaas moesten 2 personen postuum 
vermeld worden, omdat zij onlangs 
overleden zijn, en waren een aantal 
personen verhinderd vanwege uiteen-
lopende redenen. Uiteraard ontvangen 
de afwezigen op een later tijdstip alsnog 
hun onderscheiding. 

De jubilarissen
25 jaar lid: Tino Daniels, Marion Stax, 
Willem v.d. Hoeff, Joep Tilburgs, 

Raymond Tenhoeve, Albert Noijen, 
Mark v.d. Reek, Frank v.d. Berg, 
Nygel Hoek, Wilnard Dankers. 
40 jaar lid: Ton v.d. Boogaard, 
Stefan Manders, Patrick Winckens, 
Henk Giebels, Mark Kolenberg.
50 jaar lid: Ronnie van Kraay 
65 jaar lid: Toon de Vries, Ludi 
Ermens, Peter v.d. Vorst 
70 jaar lid: Paul Bongers 
(†), Harrie van Kraaij.
75 jaar lid: Jan van de Hey-
den, Ad Lammers (†)
80 jaar lid: Theo Lambert

F | SV De Braak

‘Vur welleke club bende gai’ op Spotify 
Populair clublied Helmond Sport kan nu ook op afspeellijsten

HELMOND  Het klinkt niet alleen op De Braak en in Helmondse kroe-
gen. ‘Vur welleke club bende gai’ is een cultnummer geworden dat in 
heel Nederland te horen is. 

Het clublied van Helmond Sport staat nu ook op Spotify. Met dank aan 
supporter Rick Raaijmakers.

F | Wim van den Broek
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haircombi
Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl • nl.newsha.com

26 november is het black friday dus BTW vrij shoppen bij Hair Combi!

UITGEZONDERD: SEBASTIAN, BABYLISS, BALMAIN

Haarproducten • Kappersbenodigheden • Drogisterijproducten • Nagelproducten en Schoonheidsproducten


