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De Brouwhuissche Heide. F | IVN Helmond.

BROUWHUIS/VLIERDEN: Op zondag 5 december om 14:00 uur houdt het IVN een doorstapwandeling door de bossen van de
Brouwhuissche Heide. Het verzamelpunt is op de parkeerplaats bij bospark De Bikkels, Biesdeel 4, 5756 PK Vlierden.
Deelname is gratis. Opgave vooraf niet nodig.
In dit seizoen is de lucht fris, vogelgeluiden klinken helder en een stevige
boswandeling verkwikt lijf en leden. De
Brouwhuissche Heide is een bos tussen
Helmond en Deurne. In de crisisjaren
van de vorige eeuw is het stuifzandgebied beplant met grove dennen. Te-

genwoordig is het bos een afwisseling
van naaldhout, loofhout en gemende
complexen. Centraal in het gebied ligt
een stuifzandcomplex, De Bikkels,
met heide en een groot aantal jeneverbesstruiken. De jeneverbes komt op nog
maar weinig plekken in Nederland voor

en is daarom een beschermde plant.
De bessen worden in de winter vooral
door lijsterachtigen gegeten. De mens
gebruikt ze bij het stoken van jenever en
om voedsel te kruiden. Goed wandelschoeisel is aanbevolen, de wandeling
heeft een lengte van 4 à 5 kilometer.

Gemeente
Gemeente
berichten
berichten
Helmond
Helmond

Nadere inlichtingen bij:
Coördinator natuurgidsen: Anne Regts
wandelen.ivn.helmond@gmail.com
Algemene informatie over het IVN kun
je vinden op www.ivn.nl/helmond.
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Het karwei is weer geklaard in de Sint Lambertuskerk
CENTRUM Voor het zoveelste jaar op rij hebben de studenten
van SintLucas uit Boxtel hun examenopdracht tot een goed
einde gebracht. De opdracht voor dit jaar was het restaureren
van twee wanden in de kerk, waarop een tapijt was
geschilderd. Het was mooi om te zien op welke wijze de dertien
studenten decoratie- en restauratieschilder dit hebben gedaan.
Door: Henk van Dijk
Voor de start moesten ze eerst alles
onderzoeken hoe zij dit karwei zouden
gaan klaren. De schilderingen die zij
moesten restaureren, waren al in de
jaren twintig van de vorige eeuw door
de firma Perey uit Venlo op deze twee
muren aangebracht.
Ze moesten ook zelf de sjablonen maken en met smetlijnen en schietlood
werd er dan het sjabloon op de muur
gezet en de afbeelding er weer opnieuw
aangebracht. Het was enorm veel handwerk wat ze hierbij moesten verrichten.

In vier weken tijd, de koude in de kerk
trotserend en met veel enthousiasme,
hebben zij de beide muren weer mooi
toonbaar gemaakt. Hun toeverlaat op
de momenten dat het niet helemaal
lukte zoals ze het wilden, was wederom
dit jaar hun alleswetende docent Joep
Dircks. Het helse karwei is helemaal
volgens plan verlopen en woensdag kon
de steiger al bij de ene muur worden afgebroken en de andere muur was dondermorgen bevrijd van de steigers. Het
is weer een mooi stukje werk dat deze
twaalf meiden en een jongen hier in de
Helmondse Sint Lambertuskerk hebben
achtergelaten. Chapeau.

F | Henk van Dijk.

De kerstklanken klinken
STIPHOUT Kon het elke dag maar Kerstmis zijn… klinkt het bij de Oude Toren in Stiphout op
vrijdag 17 december. Weet u het nog van ‘vroeger’ tijdens de nachtmis? Een menigte die samen
een liedje zingt. Of van een concert dat je hebt bezocht. De magie als de band stopt met zingen
en het publiek doorgaat. Dat gevoel willen wij u en jou bezorgen tijdens de Xmas sing along. Na
de officiële opening om 19:00 uur zullen diverse koren kerst- en andere liedjes zingen waarbij
het de bedoeling is dat het publiek lekker meezingt.
De koren: vrouwenkoor Confetti, smartlappenkoor ‘De Ideale Schoonouders’
en Xango zullen u en jou muzikaal ondersteunen. De songteksten worden
geprojecteerd.
Voor het smeren van de keel is er glühwein en warme chocolademelk te verkrijgen, dus alle ingrediënten voor een
topavond zijn aanwezig. Denk vooral
niet dat dit een stoffig evenement is,

want jong en oud vermaken zich altijd
prima. Tussendoor zullen het Kunstkwartier en een delegatie van Fanfare de
Vooruitgang ook nog van zich laten horen. Zit je op de basisschool? Zorg dan
dat je het lied ‘Kon het elke dag maar
Kerstmis zijn’ een beetje kent, dan mag
je dat op het podium mee komen zingen.

kunt u afgeven bij de vrijwilligers van
Super Sociaal die zorgen dat de artikelen een mooie plek krijgen in hun supermarkt aan de Engelseweg.

Als entree vragen wij om een artikel uit
de voorraadkast mee te brengen. Dit

De kerstman heeft aangekondigd om
langs te komen en je kunt je laten

Op deze manier zorgt u dat de mensen
die het met minder moeten doen ook
een leuke extra krijgen met de kerst.

Lokaler wordt het niet!

73%
van onze lezers is
geïnteresseerd in
gemeentenieuws.

Neem contact
op met:
Weekkrant
De Loop Helmond
0492-845350 of
advertentie@deloop.eu

Deze krant is onderdeel van:
Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

F | Stichting Xmas sing along.

schminken. Er zijn ook nog een paar
leuke verrassingen, maar die verklappen we uiteraard nog niet. Samen zijn,
elkaar nog even ontmoeten tegen het

einde van het jaar, prettige kerstdagen
wensen en genieten van buiten zijn en
samen zingen. Voor maatregelen zie:
www.xmassingalong.nl.

VERANDER
HET IN GELD
WIJ KOPEN UW OUDE AUTO’S, GRAAFMACHINES, BOUWMACHINES
EN TRANSPORTERS IN EN BETALEN DIRECT CONTANT!

WIJ KOPEN ALLES OP. OUD, DEFECT OF HOGE
KILOMETERSTAND. OOK BEDRIJFSWAGENS. BEL ONS EN
WE MAKEN GRATIS EEN AFSPRAAK BIJ U OP LOCATIE.

N. WESTHINER

06-26 60 50 25
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Vuurwerkverbod tijdens aankomende
jaarwisseling

Gratis energiebespaarbox voor
huiseigenaren

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp en bij
de huisartsenposten. Daarom heeft het kabinet op 19 november besloten dat er
tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

Heeft u een koopwoning in Helmond en wilt u energie besparen? Wij helpen
u graag! Zeker nu de temperatuur weer omlaag gaat en veel mensen nog
thuis werken. Energie besparen levert meer wooncomfort op, een lagere
energierekening én u helpt mee aan een beter klimaat. Vraag de gratis
energiebespaarbox aan via www.allelichtenopgroen.nl/actie.

Carbidschieten verboden
Carbidschieten is het gehele jaar verboden in Helmond, net zoals het in bezit
hebben en vervoeren hiervan in de openbare ruimte.
Overlast melden
Ondervindt u toch overlast doordat er vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit dan.
Dat kan via de app Mobile Alert (van Intergraph Corporation). In de app geeft u
aan op welke locatie u vuurwerk hoort of ziet. U kunt ook foto’s of filmbeelden
toevoegen. Een melding doorgeven kan ook op www.helmond.nl. Liever anoniem
melden? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via
www.meldmisdaadanoniem.nl. Meer informatie over de maatregelen of het
melden van vuurwerkoverlast staat op www.helmond.nl/vuurwerk.
Ondersteuningsmogelijkheden ondernemers
Bent u vuurwerkverkoper en heeft u vanwege het vuurwerkverbod ondersteuning
nodig? Op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk vindt u informatie over een passende
compensatie.

Grijs/Kroon: K=15

Landelijke RRE-regeling
Deze actie is mogelijk door de landelijke RRE-regeling (Regeling Reductie
Energiegebruik). Deze regeling vanuit de Rijksoverheid is gericht op eigenaren
van een koopwoning en loopt tot 31 december 2021. Samen met EnergieHuis
Slim Wonen doen we mee aan deze actie om particuliere woningeigenaren in
Helmond te helpen met het besparen van energie in hun woning. Dat kan al met
kleine maatregelen in huis. In de energiebespaarbox zitten handige spullen om
zelf meteen mee aan de slag te gaan: ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een
douchetimer en heel veel handige tips.
Voucher voor gratis energieadvies
Wilt u nog een stapje verder gaan? Dan kunt u gebruikmaken van de voucher voor
een gratis energieadvies door een onafhankelijke energiecoach van EnergieHuis
Slim Wonen. De voucher vindt u in de box. De energiecoach kijkt samen met u
naar mogelijkheden om in uw woning verder te besparen op de energierekening.

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.
Ine van de Laar – van Vijfeijken is lid van buurtpreventieteam de Rodes en vertelt
wat zij allemaal doen met hun buurtpreventieteam: “Wat wij allemaal doen?
De jaarlijkse wijkschoonmaakactie, Burendag, de bloembak vooraan in de straat op
toerbeurt water geven en verzorgen, de poepzuiger regelen als het nodig is, nieuwe
bewoners persoonlijk verwelkomen met de nieuwsbrief, et cetera! Het is belangrijk
om oog en oor te hebben voor de medemens. Een praatje of een luisterend oor kan
zoveel doen, zoveel gedoe voorkomen. Je moet weten wat er leeft, middenin de
samenleving staan.”

Bekendmakingen
Rectificatie: verleende omgevingsvergunningen Mierloseweg 313 te
Helmond, Generaal Snijdersstraat 48 te Helmond en Margrietlaan 19G
Helmond
De aanvragen aan de Mierloseweg 313 te Helmond, Generaal Snijdersstraat 48 te Helmond
en Margrietlaan 19G Helmond op 28 oktober 2021 zijn gepubliceerd als verleende
omgevingsvergunning voor kamerbewoning. Dit is niet juist. De aanvragen zijn nog niet
inhoudelijk beoordeeld en er is nog geen besluit genomen op deze aanvragen.

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.

• 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)

Helmond, 25 november 2021
Burgemeester en wethouders van Helmond

• 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
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Registratie vertrek met onbekende bestemming

Projectlocatie:
Datum indiening:
Kromme Haagdijk 62
12-11-2021
Ruisvoornstraat 1 t/m 18
12-11-2021
Gerwenseweg 88
16-11-2021
Mierloseweg 32B-32C /
Oranjelaan 1
Prins Bernhardlaan 2
Lijn Helmond-Venlo 1
Groen Loper (Ruwe Berk)
sectie L 3095
Baarsstraat 11
Weg naar Bakel 4
Liverdonk, kavel L 99,
sectie U 7923
Roodborststraat 8
Liverdonk, Martinalidonk L 82
Christiaan Huygenslaan 10A
Abendonk kavel L 74
(sectie U - 7923)
Venstraat 4

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten carport
6514537
renovatie woningen
6513563
aanpassen berging en wijzigen
6520171
gevelmaterialisatie
17-11-2021 wijzigen winkel in 3 appartementen
6525991

17-11-2021 maken uitweg
17-11-2021 maken uitweg lijn Helmond-Venlo
17-11-2021 oprichten woning, maken uitweg

6525897
6525919
6312289

18-11-2021 maken uitweg
17-11-2021 herbouwen bedrijfswoning
18-11-2021 oprichten woning, maken uitweg

6526853
5853319
6237411

17-11-2021 plaatsen dakkapel (voorgevel)
18-11-2021 oprichten woonhuis met garage en
maken uitweg
18-11-2021 strijdig gebruik (kamerverhuur)
19-11-2021 maken uitweg

6525035
6353761
6527883
6529823

19-11-2021 plaatsen dakkapel

6528901

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
de Hoefkens 6J t/m 6N,
15-11-2021 uitbreiden bedrijfsverzamelgebouw, fase 4 6072771
6P, 6R, 6S, 6T, 6V, 6W
Lobbenhoeve 1
15-11-2021 oprichten woning, maken uitweg
6026915
Elbeplantsoen 59A t/m
16-11-2021 oprichten 20 woningen
6229677
59H, 59J t/m 59N, 59P, 59R, 59S, 59T, 59V, 59W, 59X
Martinalidonk 3
16-11-2021 oprichten woning, maken uitweg
6179665
De Hoefkens 2A
16-11-2021 maken uitweg 6 meter
2021-0067
Stepekolk-Oost 8
17-11-2021 verbouwen woning
6164751
(aanpassen constructie)
Dobbelerserf 3
17-11-2021 oprichten carport
6500625
Vleutendonk 3
18-11-2021 oprichten woning met uitweg
6270081

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Kanaaldijk N.O.
18-11-2021
Sectie E, nummer 1574
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Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten bedrijfsgebouw loads
6301945
self storage

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)
Tafesh, S.
Walsh, A.A.
Quigley, M.A.
Lin, Y.
Redzepovic, S.
Hafkamp, L.
Niehot, F.H.M.
Paulavicius, V.

Geboortedatum
07-01-1986
01-06-1997
16-08-1997
02-01-1983
18-03-1961
21-06-1996
25-09-1972
13-05-1986

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.

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Weyerweg 29 te Helmond, voor het
veranderen van een stal met een traditioneel stalsysteem naar een emissiearm stalsysteem
voor vleeskalkoenen en het plaatsen van een twee hout gestookte kachels.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken? Dan kunt u hiervoor een telefonische
afspraak maken met mevrouw A. Linnemans van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via tel.
(088) 3690369.

Wet bodembescherming (Wbb) (1) - Gulden Aa nabij Janus Meulendijkspad,
Helmond
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Molenstraat 185

Datum indiening:
01-10-2021

Projectomschrijving:
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
6412183

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Burgerme Helmond

Locatie
Markt 41

Omschrijving melding
Het oprichten van een snackbar

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)
Rama, W.
Suchodolski, R.Z.

Geboortedatum
30-10-1980
14-06-1977

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

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
zij op 12 november 2021 een melding heeft ontvangen van de afdeling IBOR van de gemeente
Helmond met locatiecode AA079409600. Het gaat om het saneren van de bodem dan wel
het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt
verminderd of verplaatst.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat met ingang van 26
november 2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit plan betreft de bouw van een nieuw en groter (zorg)complex (Savant Alphonsus). In totaal
worden maximaal 57 woningen en 170 zorgwoningen met bijbehorende maatschappelijke
voorzieningen, kantoorruimte en parkeergelegenheid met dit bestemmingsplan mogelijk
gemaakt. De huidige bebouwing in het plangebied (het huidige zorgcentrum) zal worden
gesloopt. De kapel blijft behouden.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200178-1000. Wij adviseren u dit
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar
14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijzen indienen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond,
onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor
Elsenstraat. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen
naar 14 0492.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Uitgebreide procedure definitieve beschikking Wm/Wabo
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, bekend medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning
eerste fase voor Weijerweg 29 in Helmond. Het gaat om het verrichten van een andere
activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving (OBM milieu).
Inzage
De aanvraag, de beschikking besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26
november 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te
Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch
maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. Heeft u vragen of
opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met A. Linnemans van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant via telefoonnummer (088) 369 0369.
Beroepschrift indienen
Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop 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. Vermeld
hierbij het kenmerk HZ-WABO-2019-11189. Ook kan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking verdient dat
geen beroep meer kan 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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Centrum III
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 28 september 2021 het bestemmingsplan
Centrum III gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Voor een overzicht
en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en
raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 november 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Dit plan is voor een groot deel conserverend en volgt voor een deel het door de raad in 2017
en 2020 vastgestelde Centrumperspectief. Voor dit bestemmingsplan resulteert dat in de
volgende uitgangspunten:
• het verwezenlijken van een compacte kern;
• het bevorderen van een meer gevarieerde mix van wonen, horeca, cultuur, bedrijvigheid,
retail en dienstverlening;
• het versterken van de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de woonfunctie;
• in de straten buiten de compacte kern meer ruimte bieden voor nieuwe functies.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200083-2000. Wij adviseren u dit
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar
14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroepschrift indienen
Tegen het besluit kan met ingang van 27 november 2021 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“Centrum III”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2021 hogere
waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 62 dB
ten gevolge van het Zuidende, maximaal 58 dB ten gevolge van de Watermolenwal en
maximaal 57 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld ten behoeve van het
bestemmingsplan “Centrum III”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 november
2021 gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het
inzien van het papieren of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak
maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Beroepschrift indienen
Tegen het besluit kan met ingang van 27 november 021 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “’t Hout – Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan “’t Hout – Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat”. Deze waarden
bedragen maximaal 63 dB ten gevolge van de Hoofdstraat, maximaal 56 dB ten gevolge van de
Houtse Parallelweg en 68 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen te realiseren woningen en zorgwoningen
in het bestemmingsplan “’t Hout – Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat””.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 november
2021 gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het inzien van het papieren of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw
afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Zienswijzen indienen
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en
wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP ’t Hout-Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat. Voor
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en wethouders van Helmond

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

de loop weekkrant HELMOND

25 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.

• 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

de loop weekkrant HELMOND
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Beurs ‘Op je Gezondheid’

DE-waardepuntenactie voor Super
Sociaal door Lions Club Gewest
Helmond

Een toost brengen we uit om een gelukwens over te brengen of om iets zeer belangrijks
aandacht te geven. Als we toosten zeggen we vaak ‘op je gezondheid’ en benadrukken we kort
het belang hiervan. Toch staan we niet altijd voldoende stil bij onze gezondheid en lijkt dit voor
veel mensen een vanzelfsprekendheid totdat er een moment komt, waarop men beseft dat
gezondheid geen vanzelfsprekendheid is.

Ook in Helmond zijn er vele organisaties,
verenigingen en beweeggroepen actief
die je op weg kunnen helpen. En je laten
ervaren dat werken aan je gezondheid
ook heel leuk en ontspannend kan zijn.
Bovendien wordt je sociale kring groter,
als je aansluiting vindt bij een activiteit.
Maar ook als je liever zelfstandig aan de
slag wilt gaan, zijn er talloze beweegmogelijkheden.
Wat gaan we doen:
Op zondag 16 januari 2022 organiseert
‘Kansrijk Mierlo-Hout’, samen met on-

der andere de O.V.M.H, Wijkmanagement Helmond, K.B.O., Jibb+ en vele
partners de beurs ‘Op je Gezondheid’
in wijkhuis de Geseldonk en in de hal
van volleybalvereniging Polaris van
11.00 uur tot 17.00 uur. De beurs wordt
geopend door wethouder Cathalijne
Dortmans. Een dag met veel informatie.
Niet alleen op het gebied van bewegen
en voeding, maar ook als het gaat over
geestelijke gezondheid. Talloze verenigingen en organisaties gaan graag met
je in gesprek en informeren je over de
mogelijkheden. Er zijn gezellige stands
met gezonde, maar ook lekkere hapjes.
Er zijn allerlei demonstraties in de hal
van Polaris. U kunt deelnemen aan de
gezondheidscheck en krijgt direct een
persoonlijk advies. Maak gebruik van
het aanbod aan proeflessen en krijg
antwoord op vragen, waar je mee zit.
Kortom een beurs, die zo veelomvattend
is, dat er voor elk wat wils is. Zelfs voor
iemand die supergezond is en naar een
gezellig evenement wil.

Door: Jan van der Avoort
Deze punten worden bij Douwe Egberts ingeleverd voor gratis pakken
koffie, bestemd voor klanten van Super Sociaal in Helmond en de Peelregio. Tien supermarkten in Helmond,
Someren, Asten, Gemert-Bakel en
Lierop hebben zich bereid verklaard
belangeloos medewerking te verlenen. Bij de ingang zijn duidelijk herkenbare boxen zichtbaar (zie foto).
Vorig jaar was deze actie een groot
succes. In totaal werden toen zoveel
DE-waardepunten ingezameld, dat
ruim 1500 pakken koffie aan Super
Sociaal konden worden gedoneerd.
Ook dit jaar worden tien boxen geplaatst en wordt opnieuw gestreefd
naar zeker 1500 pakken koffie.

HellKAemHEoT ndGift
DOBOEK

HellemondGift Kadogids
Heeft u de HellemondGift Kadogids ontvangen en al een leuk
kado uitgezocht voor de feestdagen? De gids staat boordevol
kadotips en -ideeën, een origineel presentje uitzoeken was
nog nooit zo eenvoudig! Heeft u de kadogids niet ontvangen?
Haal dan nu een exemplaar bij één van onze aflegpunten (zie
verderop in deze krant). Denk lokaal, koop lokaal.

EDITIE 2021

Natuurlijk zijn er veel ziektes, die ons
overkomen en waar we weinig aan
kunnen doen, maar soms is dat wel
het geval. Door een gezondere leefstijl
kunnen we gezondheidsproblemen gedeeltelijk voorkomen of verlichten. Door
iets meer te bewegen, beter te letten op
je voeding, wat vaker te ontspannen of
je in te zetten voor iets waar je voldoening uithaalt, werk je al aan een betere
gezondheid.

HELMOND Ook dit jaar zamelt Lions Club Gewest
Helmond gedurende de hele maand december Douwe
Egberts-waardepunten in ten bate van supermarkt voor
minima Super Sociaal in Helmond.

PUZZELN
WI
MEE ENLEUKE
!
PRIJZEN

BEWAAREXEMPLAAR

WWW.HELLEMONDGIFTKADOBOEK.NL
DENK LOKAAL | KOOP

LOKAAL | DENK LOKAAL

www.hellemondgiftka
dobo

| KOOP LOKAAL | DENK

LOKAAL | KOOP LOKAAL

ek.nl

| DENK LOKAAL | KOOP

fijne kerstdagen en alle goeds in het
nieuwe jaar.
Deelnemende supermarkten:
AH-XL Helmond
AH Brandevoort
Jumbo Stiphout
Jumbo Bakel
Jumbo Someren
Jan Linders Someren
Buurtsuper Someren-Eind
Plus Asten
Spar Lierop
Nettorama Gemert

Naast de DE-waardepunten kunnen
ook oud en vreemd geld, zowel munten als biljetten, worden gedoneerd.
De opbrengst hiervan komt ten goede
aan de landelijk opererende Stichting
SightFirst van Lions Nederland, die
oogoperaties in derdewereldlanden
bekostigt.
Lions Club Gewest Helmond hoopt
op vele gulle gevers om de twee goede doelen, dichtbij en wereldwijd,
te kunnen ondersteunen, dankt de
winkeliers voor hun bereidwillige
medewerking en wenst iedereen

F | Jan van der Avoort.

AANBIEDINGEN GELDIG
T/M 31-12-2021
OF LANGER INDIEN
AANGEGEVEN.

LOKAAL | DENK LOKAAL

| KOOP LOKAAL

Lezing: Schrijfster Dinah Marijanan vertelt over haar
kindertijd in Moluks woonoord Schattenberg
Schrijfster Dinah Marijanan (1956, Ommen) komt op zaterdagmiddag 27 november in
Bibliotheek Helmond vertellen over haar kindertijd in Moluks woonoord Schattenberg,
in voormalig kamp Westerbork.
Ze schreef hierover het aangrijpende
boek ‘Barak 85 kamer 10’. Adriaan van
Dis noemt het boek “een must voor iedereen die wil weten hoe het leven voor
Molukkers was in de eerste jaren in Nederland”. Dinah Marijanan was een van
de geïnterviewden in de serie van Coen
Verbraak die dit jaar is uitgezonden over
70 jaar Molukkers in Nederland. De
lezing is gratis toegankelijk, vooraf aanmelden is noodzakelijk in verband met
het beperkt aantal plaatsen.
Dinah Marijanan signeert na afloop van
haar lezing het boek ‘Barak 85 kamer
10’, dat te bestellen is bij de (lokale)
boekhandel. Dinah is met haar werk ook
te zien op de reizende expositie ‘70 jaar

Molukkers in Nederland’, die tot eind
november te bezichtigen is op het Piet
Blomplein.
Wanneer: zaterdagmiddag
27 november 14.30 – 16.00 uur
Waar: Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
Info en tickets: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

vooraf aanmelden is noodzakelijk in verband met het beperkt aantal plaatsen.

HALEN

BETALEN

* Niet in combinatie met lopende acties
* Goedkoopste item is gratis
* Geldig t/m 30 november

Coronamaatregelen: In de bibliotheek
is een mondkapje verplicht, tijdens de
lezing mag het mondkapje af.
We zorgen ervoor dat iedereen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kan
plaatsnemen. Er is geen QR-code, maar

4 =3

*

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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Nh1816 doneert 5.000 euro aan ‘n Ouwe Sok

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

bella donna
lingerie

F | Paul Ehrismann.

HELMOND Voor aanvang van de finale sponsoren-voorstelling van Waskracht
op vrijdag 5 november jl. reikte Waskracht-sponsor coöperatie Nh1816
Verzekeringen een cheque uit aan project ‘n Ouwe Sok. Projectleider Tahné
Kleijn nam de cheque van 5.000 euro met veel plezier in ontvangst.
“Met dit royale bedrag bezorgen we al minstens 250 kinderen die in Helmond onder de armoedegrens leven een
onvergetelijke dag. Daar gaat een ‘n Ouwe Sok over: aandacht voor leven in armoede en de gevolgen daarvan. Die
aandacht creëren we onder andere met de recordpoging
‘langste waslijn met sokken’ die we in het voorjaar van
2022 in Helmond organiseren.”

heT PERFECTE
lingerieCADEAU VOOR DE
FEESTDAGEN!
bella donna lingerie
Steenweg 26, Helmond
06-18266847

Over hun motivatie om Waskracht en ‘n Ouwe Sok te
steunen vertelt Mark de Niet: “Bij Nh1816 Verzekeringen
werken wij intensief samen met de zes lokale financieel
advieskantoren die betrokken zijn bij Waskracht: De Beer
Risicoadvies & Verzekeringen, Schipperheijn & Partners,
Van Moll Financiële Diensten, Marc de Wit Assurantiën,
ABL Groep en Oosthoek Financieel Advies. Als betrokken verzekeraar en dito adviseurs zetten wij ons graag in

Bij Bella Donna Lingerie
komen styling, mode én
vakkennis samen.
• Primadonna • Mariejo • Aubade
• Simone Péréle • Lise Charmel
• Mey • Cyell
• Luli Fama • Antigel

voor lokale maatschappelijke initiatieven zoals Waskracht
en nu dus ‘n Ouwe Sok. Het geeft ons enorm veel energie
om samen betrokken te zijn!”
Zowel Waskracht als ‘n Ouwe Sok zijn projecten van de
stichting Cultuur verbindt Helmond. Stichting Cultuur
verbindt Helmond wil werken aan meer verbinding tussen de verschillende wijken en hun inwoners. Cultuur
heeft een positieve invloed op mensen en kan leiden tot
meer onderling begrip.
Daarom organiseert de stichting culturele projecten die
ervoor zorgen dat Helmonders uit alle wijken elkaar kunnen ontmoeten. Zo ontdekken we samen wat ons met
elkaar verbindt.

de loop weekkrant HELMOND
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Komt een vrouw bij de lijstenmaker
HELMOND Een passende
titel van het boek dat in
de loop van volgend jaar
wordt uitgebracht door
lijstenmaker Jan de Haas.
Aan het einde van het jaar
neemt hij namelijk na 40 jaar
afscheid van zijn winkel en
zijn klanten. De lijstenmakerij
gaat op een andere locatie
verder, maar Jan gaat een
nieuwe fase van zijn leven in.

Jan zal de verhalen, zijn klanten en zijn
vak zeker gaan missen, maar gelukkig
gaat de lijstenmakerij niet verloren. Vanaf januari volgend jaar kunnen al zijn
klanten terecht bij zijn zoon Ruud die de
lijstenmakerij voortzet aan de Veestraat
24E in Helmond.
Natuurlijk zal het niet verwonderlijk zijn
als hij daar gespot wordt als back-up,
want het blijft uiteraard jeuken om advies te geven als dit gewenst is of stiekem ongewenst.
Een voorproefje wat in het boek zal verschijnen, is de volgende situatie:

Drie jeugdlintjes uitgereikt in Helmond
HELMOND Zaterdag 20 november heeft loco-burgemeester
Cathalijne Dortmans drie jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren
die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben
geleverd.

Nog onzeker wat op zijn pad kan komen
als hij volgend jaar een zee van vrije tijd
krijgt, maar wel een opluchting als er
geen vaste afspraken meer komen. Op
twee dingen na dan.
Naast meer tijd voor zijn kleindochter,
worden alle anekdotes die hij verzameld
heeft over verhalen van klanten die ze
hem de afgelopen 40 jaar hebben toevertrouwd, in een boek samengevoegd.
Het zijn vrolijke, opmerkelijke, maar ook
verdrietige vertelsels die hij te horen
kreeg. De verhalen zullen anoniem vermeld worden en enkel de betrokkene zal
zich er in herkennen als deze ze leest.

9

Jan de Haas in zijn lijstenmakerij. F | Eigen collectie Jan.

Rozenkrans?
Het blijft vreemd als je niet ziet wie er
achter de mondkapjes zitten. Met z’n
drieën zijn ze.
Vader, moeder en volwassen zoon. Met
een eerbiedig gebaar wordt een fluwelen zakje op de tafel gelegd. En met nog
meer eerbied haalt de moeder een krans
met allemaal kralen
vanuit het zakje. Nee, dit is beslist geen
rozenkrans. Elk kraaltje vertegenwoordigt een behandeling ter bestrijding van
kanker die haar zoon heeft ondergaan.
Elke behandeling een andere kleur, met
aan het einde twee bloemen gevolgd
door weer gekleurde kralen. De bloemen betekenen dat je vrij bent van kan-

ker en hier waren het er twee omdat nog
niet alles weg was.
Ik kijk naar de krans van enkele meters
lang met ruim tweehonderd kralen.
Wat hebben deze jongeman en zijn ouders veel meegemaakt vanaf het begin
van de constatering van deze vreselijke
ziekte. Aan het einde van het snoer zit
een stuk draad samen gebonden als
een strik. Overleg of de draad verwijderd
moet worden. We besluiten om het te
laten zitten als symbool dat de strik alles
tegen zal houden om niet meer ziek te
worden. Deze inlijsting zal wel wat met
me doen als ik de kralen in een mooie
cirkel zal vastzetten.

Lintje 1 was voor de pas 11-jarige Roel
Martens. Hij is het liefst samen met anderen bezig. Roel helpt anderen graag
en geeft adviezen. Sinds twee jaar is
hij lid van de kinderraad op basisschool
De Korenaar. Het was zijn idee om de
burgemeester uit te nodigen voor het
bevrijdingsfeest op 24 september in
Brouwhuis. En zonder voorbereiding
heeft Roel haar ook nog toegesproken.

jeugd van onze stad.
Zo sprak Noël tijdens verschillende
evenementen, ging hij met jongeren in
gesprek in coronatijd en zette hij zich
in voor de Helmondse jongeren via
de jeugdgemeenteraad en het project
jeugdvriendelijke stad. Daarnaast zat
hij in de werkgroep FairTrade en is hij
actief voor de Molukse gemeenschap in
Helmond.

Eline Althuizen (19 jaar) kreeg een
jeugdlintje voor haar werk bij de Dierenambulance. Na haar maatschappelijke
stage besloot ze begin 2019 om als vrijwilligster bij de Dierenambulance en het
dierenasiel te gaan werken. Haar kennis
van en omgang met dieren is ongekend
groot voor iemand van haar leeftijd. Ze
rijdt mee op de ambulance en zorgt voor
de gewonde dieren. (Mede) door haar
hebben vele dieren hun weg naar vrijheid en gezondheid teruggekregen.

Jeugdlintje
Het Jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6-23 jaar die een
bijzondere prestatie hebben verricht
voor een ander of voor de samenleving.
Het gaat om jongeren die in Helmond
wonen. De jongere moet een bijzondere
prestatie hebben geleverd op het gebied
van vrijwilligerswerk, sport of cultuur.
Op het moment van aanvragen mag de
prestatie niet langer dan een jaar geleden zijn. Kent u iemand die volgend jaar
een jeugdlintje hoort te krijgen? Opgeven
kan via www.helmond.nl/jeugdlintje.

De 21-jarige Noël Silalahi heeft als
jeugdburgemeester al verschillende
jeugdlintjes uit mogen reiken. Nu is hij
zelf aan de beurt. Als jeugdburgemeester zet hij zich onvermoeibaar in voor de

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

Vrijwilligerspenning voor
de heer Van den Boogaard
Op zaterdagmiddag 20 november ontving de heer F.M. (Frans)
van den Boogaard op zijn verjaardag de vrijwilligerspenning
van de gemeente Helmond uit handen van wethouder Harrie
van Dijk. De uitreiking vond plaats tijdens een bezoek aan het
Kasteel van Sinterklaas.

Heropening Pauluskerk
HELMOND-NOORD Op
zaterdag 20 november zijn
we weer begonnen met
eucharistie vieren in de
Pauluskerk en we gaan
dat wekelijks doen op
zaterdagmiddag/-avond om
17:00 uur. De eerste viering
werd voorgegaan door
pastoor Seidel en pastor
Koopmans, met medewerking
van het Schabbertkoor.
Het koor maakte een doorstart na de
lange tijd van niet zingen, met een eenvoudiger repertoire dan voorheen, met
meer samenzang, en dat ging uitstekend. Welkom om weer terug te komen
in de kerk!
Er gelden momenteel wel regels voor

De Pauluskerk. F | Pastoor Seidel.

F | Wim van den Broek.

afstand houden in al onze kerken en het
dragen van mondkapjes, maar als iedereen dat met gezond verstand doet, gaat
dat zeker goed.
Alle kerken in de Lambertusparochie
zijn weer volledig in gebruik, al geldt

voor de Edith Steinkerk dat gelovigen
zich moeten aanmelden voor de viering.
Vanwege de anderhalve-meter-regel en
de grootte van het gebouw, kunnen gelovigen alleen plaatsnemen op daarvoor
bestemde plekken. Meer informatie over
de mogelijkheden op onze website.

www.heiligelambertus.nl

De heer Van den Boogaard is vanaf het
begin betrokken geweest bij het Kasteel
van Sinterklaas in Helmond. Vanuit een
bestuursfunctie nam hij een actieve en
sturende rol in bij zo goed als alle commissies. Hij beschikt over een enorm
verantwoordelijkheidsgevoel, regelt veel
zaken mee en is continu op zoek naar
vernieuwing en aanpassingen die het
verblijf van Sinterklaas en zijn pieten
telkens beter maken.
Daarnaast maakte hij als penningmeester deel uit van het bestuur van het Helmonds Muziek Corps.

De heer Van den Boogaard is in 2014
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren is voor burgemeester
en wethouders aanleiding geweest om
aan de heer Van den Boogaard de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toe te kennen.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Dat wordt
genieten deze
Sinterklaas!

Van Rijsingen

Werken bij Fonville
Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

Waarom werken bij Fonville?

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

• Op een leuke manier geld verdienen

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

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze

• Werken met de beste schoonmaak-

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van

materialen en -middelen

vakantiepark en school tot en met kantoor

• Onvergetelijke babbel- en

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen

koffiemomenten met collega's

op al deze locaties voor schone en frisse

Chinese
tomatensoep

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in

een meer dan leuke nieuwe uitdaging?

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville:

Zoek tussen onze vacatures naar jouw

Samen Uitblinken!

plaats binnen ons team!

1 liter - Diepvriesspecialist
Diverse

Normaal 4,09

Mini broodjes

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

8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

2 emmers
voor

5,

99

Normaal 3,09

2 zakjes
voor

Belgische frites of
frites 10mm
1 kilogram - PrimPom

Vakmanschap

4,99

Verantwoordelijkheid

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

Sinterklaas
mousse coupe

Normaal 2,

29

140 ml - Van Gils

1,

49

Vertrouwen

AFVALCONTAINER
HUREN

Normaal 1,99

3+1
GRATIS

Pizzarette
bodems

IJstaart
Fantastica

10 stuks - Fundo Crust
Normaal 3,69

2,69

1 liter - La Menorquina

5,

49

Normaal 6,99

8 stuks - Diepvriesspecialist

2+1
GRATIS

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

220x170x100

Afmetingen (L-B-H)

Worstenbroodjes
Normaal 5,99

VanKaathoven.nl NIEUW!

Diverse varianten

Strudels

550 gram - Coppenrath&Wiese

FORMAAT

3 m3

Bouw- en sloopafval
Grofvuil (huisraad)
Schoon puin
Metaal
Houtafval
Hout geïmpregneerd
Groenafval
Grond (schoon)
Dakafval
Gipsafval
Gasbeton

€ 230
€ 230
€ 135
€ 50
€ 175
€ 225
€ 145
€ 175
€ 520
€ 310
€ 310

350x170x100

6 m3
€ 335
€ 335
€ 149
€ 50
€ 195
€ 295
€ 170
€ 240
€ 620
€ 410
€ 410

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.
Asten

Bernheze

Eindhoven

www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 24 november t/m dinsdag
7 december 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Heeze

Sint Anthonis
Zeeland

Best

Boekel

€ 439
€ 439
€ 190
€ 50
€ 235
€ 385
€ 230
€ 290
€ 720
€ 510
€ 510

350x180x190

9 m3

gesloten

600x250x100

15 m 3

€ 439
€ 439
€ 190
€ 50
€ 235
€ 385
€ 230
€ 290
€ 720
€ 510
€ 510

€ 690
€ 690
€ 230
€ 50
€ 380
€ 485
€ 300
€ 340
€ 1050
€ 850
€ 850

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

Deurne

Gemert-Bakel

Geldrop-Mierlo

Helmond

Mill en Sint Hubert

GRATIS tegen
inlevering van
150 spaarpunten

9 m3

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

Normaal 2,99

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004

350x180x170

Laarbeek

Meierijstad

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Someren

Son en Breugel

Uden

T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl
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Startschot impulsgelden:
Masterclasses Marcelo Ferreira
aan alle leerlingen Jeugdtheaterschool
Annatheater

11

Hints- en Prinseroaje bij de Keiebijters van start
HELMOND Zaterdag 20 november vond de eerste digitale kokerceremonie plaats op het
Mizunallen-plein en daarmee is het startschot gegeven voor het Hints- en Prinseroaje.
Vanwege de huidige coronamaatregelen kon de traditionele kokerborrel
geen doorgang vinden. Daarom werd
op zaterdagmorgen om stipt 11.11 uur
de naam van Prins Briek XLIX, onder
toeziend oog van Opperbrouwer Noud
Swinkels en notaris Steffie van de Ven,
in de verzegelde loden koker gedaan
door voorzitter Peter Adriaans. Deze koker blijft dicht tot aan de Prinsbekendmaking op 22 januari 2022.

De ceremonie, die plaatsvond op het Mizunallen-plein, is terug te kijken via de
website van de Keiebijters en de diverse
socialmediakanalen.
Tijdens de ceremonie is de eerste hint
bekendgemaakt en daarmee kan het
‘roaje’ beginnen. Vanaf dit moment
wordt wekelijks een tipje van de sluier
opgelicht over wie Prins Briek XLIX gaat
worden via www.keiebijters.nl. Ieder-

een kan hieraan meedoen en wekelijks
een leuke prijs winnen. De eindwinnaar,
die uit alle mensen die de goede naam
heeft geraden wordt getrokken, gaat in
2022 een prinsheerlijk jaar tegemoet
met de diverse prijzen die door de Roajeschenkers worden aangeboden.

Kijk voor meer informatie op
www.keiebijters.nl.

F | Annatheater.

HELMOND Danspedagoog Marcelo Ferreira gaf vorige week
lessen beweging aan alle 5 groepen van Jeugdtheaterschool
Annatheater. Jeugdtheaterschool Annatheater krijgt voor
2 jaar impulsgelden van de provincie Noord-Brabant. Daarmee
zal het lesaanbod verbreed worden met onder andere lessen
beweging. In de toekomst zullen ook lessen stembeheersing en
zang gegeven worden.
Marcelo Ferreira was twintig jaar artistiek directeur en dansleraar aan Ginasiano Escola de Dança in Porto, Portugal.
Leerlingen van hem zijn doorgestroomd
naar de dansopleidingen in heel Europa
en in Nederland naar Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Tilburg. Marcelo
nam deel aan talloze internationale uitwisselingsprogramma’s met zijn school
en geeft nog steeds masterclasses over
de hele wereld.

Uitgaande van de drie principes: ruimte,
beweging en ritme wordt door middel
van lichaamsoefeningen en spelletjes
met en zonder muziek gewerkt aan een
betere relatie tussen de leerling en zijn/
haar lichaam. De kinderen krijgen veel
meer inzicht in wat hun lichaam uitstraalt en kan. Het doel is, anders dan bij
sport, de houding en de beweging zelf.
Het bewerkstelligen van een podiumaanwezigheid waar een kind blij van wordt.

Kaartverkoop Show- en Zwetsavond
De Kluppels van start
MIERLO-HOUT De Kluppels hebben weer een prachtige lineup voor de Show- en Zwetsavond. Met kletsers als Jasper
van Gerwen en Freddy van den Elzen staan er wederom toptonpraters op de planken in hoftempel de Geseldonk. Het
programma wordt opgevuld met amusement van Ta Daa en
Applaus. De avond voor de lachspieren is op zaterdag 12 februari.
Het programma:
• Jasper van Gerwen
• Iveke van Gerven
• Applaus
• Freddy van den Elzen
• Ta Daa
• Peter van der Maas
De Show- en Zwetsavond begint om
19.30 uur. De zaal gaat om 18.30 uur
open. Uiterlijk 19.15 uur sluiten de
deuren. De kaartjes kosten € 13,- per
persoon, exclusief servicekosten. De
garderobe voor deze avond is nog altijd
gratis. De kaartverkoop voor deze mooie
avond is inmiddels van start gegaan!
Vanaf dit jaar zijn de kaarten alleen te
bestellen via de website Helmondticket.
nl (www.helmondticket.nl/product/
show-en-zwetsavond-kluppels-12feb-2022). De Show- & Zwetsavond is
op zaterdag 12 februari.
Voorheen was het gebruikelijk om te
werken met stoelreservering. Met het

nieuwe online verkoopsysteem willen
we iedereen in de gelegenheid stellen
om zelf een plaats in de zaal te kiezen.
Dit betekent dat wanneer u een online
bestelling hebt gedaan, u direct een digitaal toegangsbewijs in uw mail ontvangt.
Bij binnenkomst kunt u zelf uw plaats
kiezen. Wij attenderen u er wel op dat
bij reservering voor grotere groepen de
kans bestaat dat niet iedereen bij elkaar
kan zitten.
We zijn en blijven afhankelijk van de op
dat moment geldende coronamaatregelen van de rijksoverheid. Voor meer
informatie en ons complete carnavalsprogramma: www.kluppels.nl of volg
ons op Twitter en Instagram via
@houtsekluppels of Facebook via
Houtse.Kluppels.

F | Keiebijters.

Prins Carnaval bekend gemaakt bij de Olietrappers
ANNAWIJK De Annawijk heeft weer een Prins Carnaval, Michael d’n 1e. Zondagmiddag werd de
nieuwe hoogheid feestelijk voorgesteld op het Elf-elf-bal. Prins Michael, alias Michael van Ettro
(38), zwaait aankomend carnavalsseizoen zijn scepter in het Olietrappersrijk.
Het Elf-elf-bal zou eigenlijk al plaatsgevonden hebben op zaterdag 13 november jl. maar door het aanscherpen van
de coronamaatregelen werd het evenement voor het tweede jaar op rij uitgesteld, dit tot groot verdriet van onze leden. Om het carnavalsgevoel niet dood
te laten bloeden, heeft de vereniging
besloten om toch een prins uit te roepen. Dit gebeurde zondagmiddag dan
ook volgens de richtlijnen in residentie
buurthuis Sint Anna.
De 38 jarige van Ettro is geboren in Helmond en opgegroeid in de Helmondse
binnenstad. Michael heeft een zoon en
woont samen met zijn vriendin Dieneke.
De prins werkt in het dagelijks leven bij
Senzer als allround machinist. In zijn
vrije tijd gaat Michael graag een potje
darten. Ook is hij een trouwe supporter
van zijn clubje Ajax.
Met respect voor alle maatregelen om
ons heen gaat de vereniging ervanuit dat
we aankomend seizoen toch een aantal
leuke activiteiten kunnen organiseren.
Prins Michael d’n 1e. F | De Olietrappers.
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Máárrr.. wa fijn.!

H i nt s - & P ri n s e ro aje
Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667
www.drankenhandel.net

Telefoon 0492 - 537 693

• Los de rebus op
• Ga naar www.keiebijters.nl en vul de
opgeloste rebus, oftewel de hint, in
• Denk jij te weten wie Prins Briek
XLIX is? Vul dit in en maak kans op de
hoofdprijs
• Doe dit alles voor zaterdags 12.00 uur
en maak kan op de weekprijs
• Wees op zaterdag tussen 12.00 en
13.00 uur telefonisch bereikbaar om
je prijs ZELF in ontvangst te nemen

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667
www.drankenhandel.net

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667
www.drankenhandel.net

door een weeksponsor.

Mierloseweg 86
Helmond
Tel. 0492-535006

Aarle-Rixtelseweg 107
5707 GK Helmond

0492-792444

info@schevelingen.nl

info@koningsverfenbehang.nl

• De weekprijs wordt uitgereikt
• De hoofdprijs is een prinsheer

lijk jaar en bestaat uit diverse
giften van onze Roajschenkers.

Mierloseweg 86
Helmond
Tel. 0492-535006

• De bekendmaking van de

hoofdprijswinnaar is op zater
dag 22 januari 2022 tijdens de
installatie van Prins Briek XLIX
op het Kasteelplein in Helmond.

• Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg
31, 5707
CE Helmond
KEURSLAGER
GOOSSENS
Steenweg
31, 5707
CE273
Helmond
Tel. 0492
522
Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl
www.keurslagergoossens.nl

Steenweg 28 | Helmond

0492 - 543 162

Kamstraat 22 | 5701 PW Helmond
0492-350142 | info@33goodfood.nl

Mierloseweg 86
Helmond
Tel. 0492-535006

BLACK FRIDAY
Op alle kamerplanten

Zie voorwaarden in de winkel

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond
Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl
Engelseweg 221a | 5705 AE Helmond

Los de rebus op, ga naar keiebijters.nl en vul de hint in.

IEDERE ZONDAG GEOPEND

Mierloseweg 86
Helmond
Tel. 0492-535006

Wie wordt Prins Briek XLIX?
H i nt 1 :

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667
www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond
Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Aanbieding geldig van 24 t/m 28 november 2021

Bezoek
onze kerstshow
Helmond Akkerweg 70 | Elke zondag open
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GroenLinks Helmond presenteert
top 10 kandidaten
Thomas Tuerlings voert de lijst aan. De top 4 bestaat
verder uit zittend raadsleden Lara Tamarinof
(duurzaamheid, jeugdvriendelijke stad), Bert van Sas
(gezonde lucht, energietransitie en mobiliteit) en Désirée
Meulenbroek (cultuur en sociaal domein). Zij willen zich
nog eens vier jaar met hart en ziel inzetten voor Helmond.

F | GroenLinks Helmond.

Het team van GroenLinks Helmond
wordt verder aangevuld met een aantal sterke, nieuwe kandidaten; Sanae
Yahia, Tommie Niessen, Jeanette
Hendriks, Rick Rijpers, Adenane
Mahrou en Rebecca Smits. Met deze
10 kandidaten zal GroenLinks Helmond op 16 maart 2022 de kieslijst
aanvoeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze betrokken
en enthousiaste Helmonders willen
zich na de verkiezingen verder inzetten voor het socialer en groener maken van Helmond.
Sanae Yahia (plek 5) is met haar 21
jaar een van de jongste kandidaten.
Deze studente Bestuurskunde zet
zich in voor ‘We Care Helmond’ om zo
haar wijk leefbaarder te maken voor
alle inwoners. Ze is gefocust op het
belang van de jongeren in Helmond,
voor hen wil ze vooral iets betekenen
en daar heeft ze ook ideeën voor.
Helmonder van het jaar Tommie
Niessen (plek 6) liep al langer rond
met het idee om zich in te zetten voor
zijn eigen stad. Het zorgen voor een

ander en elkaar is iets wat hij ook
breder wil doen naast zijn werk in
de zorg. Ook duurzaamheid en een
groene gezonde omgeving vindt hij
heel belangrijk. Voor jong en oud.
Jeanette Hendriks (ondernemer,
Global Goals en FairTrade gemeente)
en Rick Rijpers (student, klimaat) zijn
voorgedragen voor plek 7 en 8. Hun
rol als burgercommissieleden is hen
erg goed afgegaan het afgelopen jaar.
Op plek 9 en 10 staan Adenane Mahrou en Rebecca Smits. Hun expertise
ligt respectievelijk op het sociale en
het duurzame vlak.
Door de goede mix van leeftijd, gender, achtergrond, woonwijk en expertise is het bestuur van GroenLinks
erg tevreden over het voorstel van
de kandidatencommissie. De ALV
stemde vandaag in met de volgorde
van kandidaten 2 tot en met 10 en
daarmee staat de top 10 vast. Op 18
december komen de leden weer bij
elkaar en wordt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Helmond
2022-2026 vastgesteld.

Martijn Rieter: Vuurwerk, verbod or not?
Over een maand is het alweer oud & nieuw. En hoe dichter we bij het
nieuwe jaar komen, hoe meer de discussie wordt gevoerd over een
mogelijk vuurwerkverbod. Ook in de Helmondse gemeenteraad komt
deze discussie jaarlijks terug.
Afgelopen week heeft het demissionaire kabinet alvast de knoop doorgehakt
voor dit jaar. Net als vorig jaar mag er
ook komende jaarwisseling landelijk
geen vuurwerk worden afgestoken. Dit
na onder meer een brandbrief van verschillende burgemeesters en oproepen
vanuit de medische wereld. Het kabinet hoopt zo te voorkomen dat de zorg
overbelast raakt door een toestroom van
vuurwerkslachtoffers. Maar in hoeverre
ontlast dit de zorg?
Ik ben geen arts, dus ik laat daarover
graag de experts aan het woord. Volgens
OMT-lid Ernst Kuipers vormen vuurwerkslachtoffers geen grote belasting
voor de zorg. Het zou zelfs heel zeldzaam zijn dat iemand door vuurwerk op
de IC terechtkomt, aldus Armand Girbes, IC-hoofd van het Amsterdam UMC.
En ook OMT-lid Diederik Gommers
sprak zich hierover uit: “Ik ben het er
niet helemaal mee eens dat we corona
gebruiken om het vuurwerk af te schaffen.” De druk die vuurwerkslachtoffers
leggen op de zorg, komt vooral terecht
op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en bij huisartsen, maar het aantal
opnames dat daaruit voortvloeit en de
duur naar verhouding is volgens de art-

sen zeer beperkt. Desondanks begrijp
ik dat we de belasting in de zorg, hoe
gering die ook is, niet willen vergroten.
Echter, was het niet veel effectiever en
logischer geweest als het kabinet had
geïnvesteerd in extra IC-capaciteit en/
of zorgpersoneel, in plaats van in te zetten op deze schijnoplossing? Dat had de
zorg pas echt ontlast!
Afijn, al jaren wordt in Helmond aangetoond hoe moeilijk het is om bij
vuurwerkoverlast te gaan handhaven.
Je kan wel een verbod invoeren, maar
wat is dat waard als je het nauwelijks
kan handhaven? Ook in de Helmondse
gemeenteraad zijn er verschillende partijen die zich uitspreken voor een permanent totaalverbod. Ikzelf heb er mijn
twijfels over en zou liever deze traditie
behouden. Uit cijfers is gebleken dat
afgelopen jaar het aandeel ongevallen
door zwaar illegaal vuurwerk relatief hoger is geworden dan voorgaande jaren.
Door het gereguleerd toe te staan, acht
ik de kans kleiner dat er massaal naar
illegaal vuurwerk wordt overgegaan of
dat mensen een andere uitlaatklep gaan
zoeken. Door het invoeren van vuurwerkvrije zones bij verzorgingstehuizen
en dierenparken is het gemakkelijker te

handhaven. De gemeente Helmond
heeft nog geen kleur bekend voor of
tegen een permanent vuurwerkverbod.
Wat vindt u? Vuurwerk in Helmond, verbod or not?
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND
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DE LOOP
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De dag van de ondernemers
Er bestaat voor alles en iedereen een aparte dag: een Dag van de Bouw, Secretaresse-dag,
Moederdag. En sinds een paar jaar is er ook een ‘Dag van de Ondernemer’. Want er zijn in
Nederland ruim 1,5 miljoen ondernemers die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde
zijn voor ons land. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart.
Ook de VVD Helmond vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun
inzet en dat er een moment moet zijn
waarop aandacht wordt besteed aan
het belang van ondernemers voor Nederland. Daarom zijn we sinds de start
van deze traditie op pad gegaan om het
ondernemerschap te vieren en ondernemers in het zonnetje te zetten. De
laatste jaren doen we dit met speciaal
voor ons gemaakte heerlijke bonbons.
Dit jaar bezochten onze leden op vrijdag
19 november meer dan 60 Helmondse
mkb-bedrijven.
We weten dat de afgelopen 1,5 jaar niet
makkelijk zijn geweest voor Nederland,
maar ook zeker niet voor het Helmondse
ondernemers. Daarom kozen we deze

dag uit om hen te bedanken. Bedanken
voor de bijdrage die ze leverden aan het
oplossen van de coronacrisis. Bedanken voor het harde werken om er weer
bovenop te komen na de offers die men
wellicht heeft moeten brengen.
We willen al die hard werkende ondernemers ook bedanken voor het aan het
werk houden van onze inwoners. Voor
de kopjes koffie die ze hebben geschonken, de biertjes die ze hebben getapt,
de cadeautjes die aan ons werden verkocht. Bedanken voor het brengen van
de boodschappen en de diensten die
zijn geleverd.
Tevens willen we ze bedanken voor de
bijdrage aan het maatschappelijk debat,
voor wat ze onze politici hebben geadvi-

seerd, de tips die ze ons hebben meegegeven. Want je kunt best kritisch op ons
zijn. Sterker nog, dat verwachten we.
Maar ‘Sterker verder’ betekent ook dat
we dingen die beter moeten ook beter
gaan maken om daarna samen trots te
kunnen zijn, trots op ons gave landje en
op die mooie bedrijven en hard werkende ondernemers in onze stad.
Theo Manders
Fractievoorzitter VVD
Helmond
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Zilver voor HT’35
turnster Sara Kloor
HELMOND Afgelopen weekend in Den Haag de eerste kwalificatiewedstrijden voor
onze eerste divisie-turnsters. Junioren Sara en Laura Kloor turnden beiden in een
aparte baan.
Laura startte op brug, om uiteindelijk met een
meerkampscore van 43,700 tot een 9e plaats te
komen. Sara begon haar wedstrijd sterk op sprong
en behaalde op alle toestellen een top 5-score. Dit
was ruim voldoende voor 46,150 punten en dus
een mooie zilveren medaille.

na debuteerde in de hoogste divisie en behaalde de
19e plaats (42,500). Kirsten Bevers turnde in baan
2, startte goed op balk, maar liet wat punten liggen
op brug. Desondanks een mooie 9e plaats (45,450)
voor Kirsten.
Komend weekend de eerste regionale wedstrijden
in Valkenswaard, waarbij turnsters van HT’35 zowel in teamverband als individueel in actie komen.
www.ht35.nl

De senioren kwamen in de laatste wedstrijdronde
in actie. Kim van Lierop en Fenna Vestjens begonnen op sprong. Mede dankzij een strakke balkoefening eindigde Kim op een 10e plaats (46,150), Fen-
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Sara en Laura Kloor. F | HT’35.

maak kans
op een
cadeaubon

1

2
0,- 20
509-122

Decemberactie Brandevoort
Spaar van 1 t/m 22 december 2021 kassabonnen bij Winkelcentrum
Brandevoort voor een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de
beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen.
Daarmee maakt u kans op een fantastische cadeaubon, te besteden
bij alle winkels in Brandevoort!
Hoofdprijs: 1
2e prijs:
1
3e prijs:
1
4e prijs:
3
5e prijs:
10

cadeaubon
cadeaubon
cadeaubon
cadeaubonnen
cadeaubonnen

t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.

Deelnemende winkeliers:
Albert Heijn
Ink United
Bakkerij ‘t Bakkertje
InShape
Boutique 4MORE
Jumbo
Cafetaria Brandevoort Kruidvat
Cappadocia
Op je Plaets
Domino’s
Primera
Freestyle kappers
Seringe
Hema
Shu Shu

€ 500,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00

Slagerij Vogels
Slijterij Brandewijn
TRIA Fietsen
Villa Vesper
Woonderland
Zus

THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU
W W W. W I N K E L C E N T R U M B R A N D E V O O R T. N L
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zijn heerlijke, sociale, gezellige
Helmondse dames met een gouden
hart. Het klikte gelijk tussen ons,
kwam natuurlijk ook omdat ze
allemaal mijn column lezen. Alles
doen ze om de medemens te helpen,
geven is hun motto. Ook zijn ze nog op
zoek naar mensen voor het bestuur.
Er zijn al zoveel Zonnebloemafdelingen weg gemoeten vanwege
dat ze geen bestuur meer compleet
krijgen, we moeten dit toch echt in
stand houden.

Zonnebloem afdeling Helmond-Centrum 40 jaar
Vurige week vrijdag had het een
prachtige middag moeten worden,
het 40-jarig jubileumfeest van de
Zonnebloem afdeling HelmondCentrum in de Fonkel. Ook ik waar
uitgenodigd, omdat ik er een skon
column over wou maken, omdat
ik de Zonnebloem een geweldige
stichting vind.
Mensen met een lichamelijke
beperking
mooie
momenten
bezorgen. Dat is wat de Zonnebloemvrijwilligers doen. Helaas gooide
corona roet in het eten en werd
de Fonkel waar de feestmiddag
gehouden zou worden, gesloten
vanwege corona. Dus niks gin feest.
Wat unne domper vur iedereen,
maar vural voor het activiteitencomité die deze middag had
georganiseerd. Dat zijn Rose-Marie
Rossou, Netty Schepers, Annemie
Smulders en
Franca van den Elzen. Zo hard
hadden ze gewerkt de laatste
maanden. Twee keer in de week
kwamen ze bij elkaar om alles tot in
de puntjes te regelen vur dit mooie
feest, maar toch wilde ik deze 4
toppers in het zonneke zetten via
men column.
Zo
kwamen
we
afgelopen
vrijdagmiddag toch een uurke of
2 bij elkaar, we waren allemaal

2 keer gevaccineerd en ik had me
extra getest omdat het toch dames op
leeftijd zijn.
Veiligheid staat voorop. Al zoude
niet zeggen dat op de foto 3 dames
80-plus zijn en een 70-plusser, zo
wil ik ook wel 80 worden. En dan
nog steeds de medemens zo helpen.
Het was een gezellige middag
mee de dames waarin ze me alles
vertelden over wat de agenda van
de feestmiddag zou zijn en het reilen
en zeilen bij de Zonnebloem. Ze
zijn met 16 vrijwilligers en de Sint
Jozef-kerk is normaal de thuisbasis,
maar nu met corona zijn er hier geen
bijeenkomsten mogelijk. Gasten
hebben ze ongeveer 70 stuks. De
jongste gast is midden 70 en de
oudste is 97. Nieuwe gasten zijn
zeker welkom, ze moeten wel nog
zelfstandig wonen, dus niet in een
verzorgingstehuis.
Elke maand proberen ze een
activiteit te organiseren, ook nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom.
Carnaval, Pasen, kerst, een reisje
met de bus, een museum in Helmond
zijn terugkerende activiteiten. Ook
huisbezoeken voor mensen die
geen activiteiten kunnen bezoeken,
behoren tot hun pakket.
De 4 dames waar ik die middag
mee aan de koffie en thee zit,

Dus roep ik heel Helmond op om
deze fantastische groep vrijwilligers
te helpen, als jij nog een mooie
bestuursfunctie zoekt, dan niet
verder zuuken en contact opnemen
met de Zonnebloem afdeling
Helmond-Centrum.
Het
staat
geweldig op je CV en je maakt hier
zoveul mensen blij mee. Wat in het
vat zit verzuurt niet, de feestmiddag
gaat er beslist nog komen zodra het
weer mag, zeker weten, vertelden de
dames.
Ik heb weer 4 keimooie, lieve,
behulpzame Helmonders ontmoet.
Das een ding wa zeker is. Waar ik
jaloers op was, die prachtige echte
Zonnebloem-sjaal die ze aanhebben
van Sheila de Vries. Ik vond hem
de wow-factor hebben en als ik
had geweten dat de dresscode bij
de Zonnebloem zwart met oker of
kerriegeel is, had ik me natuurlijk
aangepast vur de foto. Als jullie me
nodig hebben, hoor ik het wel. Ik
maak graag een paar uurtjes vrij
vur jullie. Want de Zonnebloem die
we allemaal kennen, moet zeker
blijven bestaan. Gefeliciteerd met
het 40-jarig jubileum en nog vele
jaren erbij. Hopelijk kunnen jullie
snel het feest door laten gaan.
Fijn weekend iedereen.

Houdoe!
Foto is genomen nog vóór dat 1,5 meter
afstand verplicht werd. Daarnaast heeft
Marij zich van tevoren getest en was iedereen
gevaccineerd.

15

Orange the World – Stop geweld
tegen vrouwen
HELMOND/PEELREGIO 1 op de 3 vrouwen maakt geweld mee
in haar leven. Iedereen kan iets doen om geweld tegen vrouwen
te stoppen. Orange the World is een internationale campagne
van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen.
Wereldwijd worden gebouwen oranje aangelicht in de periode
25 november tot 10 december. Oranje staat voor de dageraad;
het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld
tegen vrouwen en meisjes. In Nederland doen ruim 100 steden
mee. Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2021 is het thema van de campagne
in Nederland preventie. De nadruk bij
de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze
zaken zijn van cruciaal belang, maar we
moeten ook meer gaan investeren in het
voorkomen van geweld door het bij de
wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen
vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk
ook mannen en jongens te betrekken.
Actieperspectief:
Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World-campagne willen we iedereen uitnodigen om
onderdeel van de oplossing te worden
en zich medestander in de strijd tegen
geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestander-belofte op orangetheworld.nl. Hiermee
geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij
zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw
of man, als professional of omstander,
als vriend, buur of collega.
De Peelregio kleurt 16 dagen oranje
Soroptimistclub
Helmond-Peelland
heeft het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat ook in de regio Helmond-Peelland gebouwen oranje kleuren. In 2019 en 2020 kleurden de gevels
van onder andere De Cacaofabriek,
Kuijpers Installaties en AAE oranje.
Voor dit jaar wil de club meer gebouwen
oranje aanlichten en via de media aandacht vragen voor de campagne. Want
het is schokkend dat 1 op 3 vrouwen
slachtoffer is van lichamelijk of seksueel
geweld. En de urgentie wordt alsmaar
groter: huiselijk geweld neemt toe tijdens de coronacrisis.
Social Sofa
Dit jaar wordt een project toegevoegd
aan de activiteiten van Soroptimistclub
Helmond-Peelland: vanaf 27 november wordt gebouwd aan een Social
Sofa. Een Social Sofa is een zitbank
met mozaïek geplaatst in de openbare
ruimte, naar een idee van Karin Bruers.
De banken zijn gemaakt van beton en

hebben een lengte van ruim twee meter en de vorm van een chaise longue.
De duizenden steentjes worden geplakt
door leden van de club in samenwerking
met familie, vrienden, collega’s en andere vrijwilligers. We zijn blij én trots dat
we, in het kader van het invullen van de
Sustainable Development Goals door de
Gemeente Helmond, de subsidie hebben gekregen om deze bank te maken.
Trapped
De leerlingen van Dansstudio Kunstkwartier, onder leiding van Luciënne
Lambermont, voeren op donderdag 25
november een verkorte versie van hun
voorstelling Trapped op. In de dansvoorstelling Trapped wordt de problematiek
van huiselijk geweld en partnergeweld
op een mooie maar ook aangrijpende
wijze in dans vertaald. Love shouldn’t
hurt. En wat als je van iemand houdt?
Wat als je zielsveel om iemand geeft?
Dan neem je al zijn slechte kanten toch?
Dan kom je er toch samen uit? Loop
met een koptelefoon op en gids langs
verschillende ramen van onder andere
‘t Speelhuis en laat je verbazen! Meer
informatie: www.kunst-kwartier.nl/
agenda/trapped.
Lezing en debat
Op 6 december verzorgt Hajar Yakoubi,
voormalig Jeugdvertegenwoordiger voor
de Verenigde Naties en expert op het
gebied van jeugd-inclusie een lezing in
de Cacaofabriek. www.cacaofabriek.
nl. Opstaan tegen geweld tegen vrouwen en meisjes kan niet jong genoeg
beginnen. Op 9 december organiseert
het Dr. Knippenbergcollege een debat
voor leerlingen onder leiding van Hajar
Yakoubi. Meer informatie over Hajar:
www.hajaryagkoubi.com.
Soroptimistclub Helmond-Peelland
Soroptimisten zetten zich in voor gelijke
rechten en de positieverbetering van
vrouwen en meisjes. Dat doen we op
internationaal niveau door de VN en de
Raad van Europa te adviseren en lokaal
door goede doelen te steunen en initiatieven op te zetten. Er zijn wereldwijd
3000 clubs in 130 landen met ruim
80.000 leden.

HELMONDNU.NL
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Toe aan een (nieuw) hoortoestel?

Profiteer dit jaar nog
van de maximale
vergoeding!

Bij Schoonenberg werken we samen met alle
zorgverzekeraars. Dus overweeg je een hoortoestel?
Kom dan langs en profiteer nu nog van de
maximale vergoeding!
Je zorgverzekering betaalt mee
Een hoortoestel krijg je vaak voor een groot deel
vergoed*. Met een aanvullende verzekering soms tot wel
100%. Is je eigen risico al verbruikt? Dan is de aankoop in
2021 zelfs nog aantrekkelijker!
*

Gratis hoortoestel uitproberen
We testen je gehoor en vertellen je graag meer over
de nieuwste hooroplossingen. Je kunt gratis en
vrijblijvend een hoortoestel uitproberen! Maak dus nu
een afspraak.
Maak tijdig een afspraak
Maak snel een afspraak via 088 - 932 43 46,
schoonenberg.nl of kom langs in onze winkel.

Vergoeding is mogelijk vanaf minimaal 35dB gehoorverlies. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Winkel bij jou in de buurt:
Zuid Koninginnewal 38
5701 NT Helmond
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Koffie met een Tablet
Onder de naam Koffie met een Tablet is een serie
bijeenkomsten gepland, speciaal voor de wat oudere inwoners
van Helmond. Zij worden een digitale ervaring rijker. In
gezelschap en mét een kop koffie. De bijeenkomsten zijn gratis.

Lambertus Concerten presenteert:

17-jarig trombonetalent Thijn Mariman treedt op met
HMC en Young Trombone Collective
HELMOND-NOORD Op zondagmiddag 28 november 2021 geeft het 17-jarige trombonetalent
Thijn Mariman samen met ‘zijn’ Helmonds Muziek Corps (onder leiding van Willem van der Zee)
en het Young Trombone Collective (onder leiding van Mark Boonstra) een concert in het kader
van zijn D-examen. Uitgevoerd worden werken van J.P. Sweelinck, Carl Nielsen, Johan de Meij,
Astor Piazolla en David F. Wilborn. Aanvang: 15.00 uur. Plaats: Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2
in Helmond. Entree: € 5 tot € 7.
Al jaren biedt Lambertus Concerten aan
jonge talenten, ook van het Kunst Kwartier in Helmond, een podium. Ook met
dit concert, dat zeer toegankelijk is, zeker voor jongeren, geeft het de gelegenheid aan jonge musici om ervaring op te
doen en aan het publiek om kennis te
maken met allerlei soorten instrumenten en muziekstijlen.

F | Bibliotheek Helmond.

Thema december 2021 - Apps: Wat
zijn het? Hoe kom je eraan?
Als je een smartphone of tablet hebt,
dan kun je daar apps op zetten en deze
gebruiken. Maar wat is nu eigenlijk een
app? En wat voor soort apps zijn er? In
december vertellen we wat apps zijn en
hoe je deze op jouw apparaat zet. En we
gaan op zoek naar de apps die zo leuk
of interessant zijn, dat je ze meteen zelf
wilt hebben! Neem je tablet of smartphone mee. De uitleg wordt, op begrijpelijke wijze, gegeven door een medewerkster van Bibliotheek Helmond.
Interesse? Je bent welkom op donderdag 2 december 10.00 – 12.00 uur in
Gemeenschapshuis de Loop in Brouwhuis. Of kom op dinsdag 7 december
15.00 – 17.00 uur naar Bibliotheek
Helmond in het centrum; op dinsdag
14 december 15.00 -17.00 uur naar de
Geseldonk in Mierlo-Hout of dinsdag
21 december 15.00 – 17.00 uur naar de
Ark in Stiphout.
Kies een datum en locatie die jou het
beste schikt. Wel is aanmelden nodig,
dat kan via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet of
telefonisch bij de bibliotheek (0492 –
522 220) of via de secretaris KBO Kring
Helmond (06 – 22 61 61 34). Er kunnen
in elke ruimte een beperkt aantal mensen terecht en we zorgen dat 1,5 meter
afstand houden mogelijk is. De toegang
is gratis.
Koffie met een Tablet
Koffie met een Tablet is een samenwerking tussen de KBO Kring Helmond,
de gemeente Helmond, de Bibliotheek
Helmond-Peel en afdeling Zorg&Welzijn

van het ROC Ter AA.
Samen zorgen zij ervoor dat informatie
over digitale mogelijkheden voor iedereen te begrijpen is. Zowel voor mensen
die een smartphone of tablet hebben,
als voor mensen die hier niet over beschikken maar wél willen weten hoe het
werkt. De bijeenkomsten zijn gratis voor
iedereen, ook als je geen lid bent van de
KBO of Bibliotheek!
Januari
In januari gaat het over e-mail. Kom luisteren en ervaren of digitale post iets voor
jou is.
Andere digitale vragen?
Iedereen met digitale vragen kan binnenlopen bij of bellen naar het Digiwijzer-spreekuur in de Bibliotheek
Helmond, op maandag en vrijdag van
13.30-15.00 uur en op zaterdag van
11.00-12.30 uur (0492 – 522 220). Er is
ook een landelijke Digi-Hulplijn, waar op
werkdagen van 09.00-17.00 uur digitale vragen beantwoord worden (0800
1508). Beide services zijn gratis voor
iedereen.
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Zeker in deze tijd met al haar beperkingen is het zelf (leren) maken en beluisteren van muziek een leerzame en nuttige
ervaring en afleiding. Heel prettig dus
dat het Helmondse publiek op 28 november weer kan komen genieten van
de veelzijdigheid van het Helmonds Muziek Corps en de prachtige, warme klank
van de trombone en alle facetten van dit
instrument.

Thijn Mariman. F | Lambertus Concerten.

De jonge Helmondse trombonist Thijn
Mariman hoorde zo’n 10 jaar geleden
het majestueuze geluid van de trombone van zijn vader en was meteen verkocht: dat wilde hij ook. Hij ontwikkelde
zijn muzikale vaardigheden in diverse
orkesten: het Helmonds Muziek Corps
(HMC) en het Young Trombone Collective (YTC), waarmee hij deze middag
optreedt, maar bijvoorbeeld ook het
Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. Op dit
moment volgt hij de Young Musicians
Academy van het Conservatorium in
Tilburg en krijgt daar les van Mark Boonstra, de muzikale leider van het YTC.
Vanmiddag voert hij, naast solistische
werken, samen met het Helmonds Muziek Corps onder leiding van Willem van
der Zee het technisch en fysiek veelei-

sende T-Bone concerto deel II. Medium & deel III. Well done uit van Johan
de Meij. Een mooie uitdaging voor een
toptalent als Thijn Mariman. Daarnaast
zal ook het Young Trombone Collective
onder leiding van Mark Boonstra een
aandeel hebben in dit concert. Deze
groep jonge enthousiaste trombonisten
maken er echt een muzikaal feestje van
en verkennen alle mogelijkheden van dit
prachtige instrument.
Met hen speelt Thijn onder andere
Oblivion van Astor Piazolla en Excursions van David F. Wilborn. Maak het
mee, deze fantastische middag met de
trombone als middelpunt; geniet en raak
geïnspireerd: om vaker te luisteren of
misschien wel zelf te gaan spelen. Meer
info: lambertusconcerten.nl.

Young Trombone Collective. F | Lambertus Concerten.

Evangelische Gemeente Helmond
“De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der
wereld weg neemt.” De Bijbel; Johannes 1:29
Vele onder ons herkennen misschien
het tweede deel van bovenstaande vers
wel. Als voormalig katholiek heb ik deze
zin heel vaak gehoord toen ik ter communie ging.
Wat betekend dat nu ‘lam Gods dat de
zonde der wereld weg neemt’? Ieder
mens in deze wereld is sinds de zonde
(ongehoorzaamheid) van Adam en Eva
aan God mede zondig (ongehoorzaam)
geworden aan God, het wordt aan ieder
mens bij geboorte al doorgegeven. We
hebben dus te maken met zonde, de
wereld rondom ons is er vol van omdat
we allemaal met zonde besmet zijn. Het
neemt hand over hand toe. Er is maar
een mogelijkheid om los te komen van
en vergeving te ontvangen voor de zon-

den die wij begaan zijn en dat is door
geloof in het lang van tevoren aangekondigde offer van Jezus Christus, hij is als
een lam geslacht en aan een paal/kruis
gehangen, ter dood veroordeeld voor
onze zonde. Hij die volledig zonder zonde was, is voor ons tot zonde geworden
om ons op deze manier door geloof in
Hem los te kunnen maken van de zonde. Durft u, durf jij te geloven dat Jezus
Christus ook voor uw/jouw zonden gestorven is?
De eredienst
We hebben elke zondagmorgen eredienst om 10 uur. U bent van harte welkom om deze eens bij te wonen.
De huiskring

HELMONDNU.NL

In een kleine kring komen we op dinsdagavond bij mensen thuis bij elkaar
rondom een open Bijbel. Ook hier bent
u van harte welkom.
De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te
komen.
Plaats van samenkomst op zondag:
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat
51 Helmond.
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.
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Help mee in de
strijd tegen RSV
Wist u dat het respiratoir syncytieel virus (RSV) de op één na
grootste oorzaak is van ademhalingsziekten bij volwassenen?
Bij sommige mensen kan een RSV-infectie ernstig verlopen en
zelfs levensbedreigend zijn.
Voor ons Renoir onderzoek naar een RSV-vaccin zijn wij
momenteel op zoek naar gezonde vrijwilligers van 60 jaar en
ouder. Wilt u meehelpen in de strijd tegen RSV?
Ga voor meer informatie of om deel te nemen aan het onderzoek naar www.RenoirHelmond.nl of scan de QR-code.

U kunt zich voor dit onderzoek inschrijven als u:
60 jaar of ouder bent
Over het algemeen gezond bent of aan chronische
ziekten lijdt die stabiel zijn
Geen geschiedenis heeft van ernstige bijwerkingen
van, of allergische reacties op vaccinaties

Dement en toch een
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

Er zijn nog plekken vrij
voor nieuwe bewoners!
Voor meer informatie: www.kbwo.nl
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Brandevoort kleiner?
Brainport Smart District andere wijk?
Toen ik het Stedenbouwkundig Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan van het Brainport
Smart District las, ontdekte ik dat het Masterplan Brandevoort II tussen de spoorlijn en de weg
Eindhoven-Helmond niet meer zal worden uitgevoerd. Voor het gebied waar tot nu toe de buitens
Kranenbroek en De Marke en het Businesspark Brandevoort gepland waren, is stedenbouwkundig
en architectonisch een totaal nieuw plan ontworpen. Het neotraditionele dorp, dat lokaal,
nationaal en internationaal veel lof heeft geoogst, wordt dus veel kleiner dan beoogd.
Al 7 raadsperioden steunde de
raad met volle overtuiging het plan
om in het mooie middengebied
tussen Eindhoven en Helmond een
moderne vertaling te bouwen van
een klassiek dorp tussen stad en
landschap, een dorp met een geheel eigen identiteit. De woningen
moesten een combinatie vormen
van neotraditionele stijlkenmerken,
moderne plattegronden en eigentijds comfort. De huidige bewoners
constateren met trots dat op basis
van de gelaagdheid van het cultuurhistorische en levendige landschap goed
met specifieke stedenbouwkundige
principes rekening is gehouden. Er werd
een grote variëteit aan stedelijke ruimtes en aansprekende structuurdragers
gerealiseerd en mede hierdoor ontstond
een aantrekkelijke op menselijke maat
gebaseerde wijk.
Ook uitgangspunten voor groen en
duurzaamheid kregen alle aandacht,
zoals een treinstation, veel veilige fietspaden, een hoog voorzieningenniveau
in de kern, het behoud van bomen en
groenstructuren, waterretentie, ecologische zones etc. Bovendien spreken de
diverse neotraditionele architectuurstijlen in de Buitens en De Veste zeer aan
en oogsten veel waardering. En dat het
ontwerp echt geslaagd is, blijkt uit het
feit dat het de bewoners gelukt is om
met elkaar samen te leven in een ongekend vitale en sociale gemeenschap.
Er is een mooie balans bereikt tussen
traditie en eigentijdsheid.

Brandevoort II Masterplan. F | Sjef Jonkers.

Ik onderschrijf volledig de ambities
van de mensen achter het BSD om in
de nog uit te voeren deelplannen van
Brandevoort de dringende behoefte aan
slimme en nog veel duurzamere woonbuurten waar te maken. Ik ben echter
echt geschrokken van de voorgestelde
stedenbouwkundige opzet en de artist
impressions van het BSD. Waarom is
in hemelsnaam het alom gewaardeerde
Masterplan van Brandevoort ter zijde
geschoven? Waarom kan het BSD geen
stedenbouwkundig en architectonisch
onderdeel van Brandevoort zijn, een
wijk voor mensen die eigenlijk landelijk
en dorps willen wonen. De gemeenteraad van Helmond wil nu al meer dan
25 jaar in dit mooie middengebied een
dorp bouwen zoals Mierlo, Stiphout en
Aarle-Rixtel. Dat is stedenbouwkundig
en landschappelijk het meest aanvaardbaar. En het is mijn vaste overtuiging
dat de doelstellingen van het BSD pas
echt goed overkomen, als je juist van
de nog te realiseren deelplannen van
het Brabantse dorp Brandevoort de

nationale proeftuin voor innovatief
bouwen en wonen weet te maken.
We moeten geen twee volstrekt
verschillende wijken in deze westelijke rand van Helmond willen
maken. De ruimtelijke samenhang
is onmisbaar. Zo is het bijvoorbeeld
essentieel, dat de uitbreiding aan
de overzijde van het spoor de levendigheid en diversiteit van functies in De Veste gaat bevorderen.
En ook is van groot belang, dat de
sociale structuur die in het BSD
wordt opgebouwd een eenheid vormt
met heel Brandevoort. De menselijke
maat moet uitgangspunt zijn, zodat het
gemeenschapsgevoel wordt opgeroepen en sociale betrokkenheid wordt bevorderd. Want zeker een experiment als
dit vraagt om een ruimtelijke structuur
die mensen met oude en nieuwe visies,
ideeën en technieken op een vanzelfsprekende manier bij elkaar brengt. Het
BSD mag absoluut niet tot verwijdering
en controversies leiden.
Een van mijn vroegere medewerkers
in het ontwerpteam schreef me: “Er is
niets mis met utopisch, grensverleggend
denken over de toekomst en om daarin
ambitieuze sprongen te willen maken.
Maar je compleet loszingen van het
verleden en heden is eerder zwakte dan
kracht. We zijn niet in een nieuwe polder
bezig.”
Sjef Jonkers, oud-wethouder Stedelijke
Ontwikkeling Helmond 1986-1998.

19

Ceciliafeest Sint Jozefkoor
HELMOND Volgend jaar bestaat het Sint Jozefkoor
100 jaar. Dat zal met allerlei feestelijkheden omgeven
worden. Er komt onder andere een boek over de bijzondere
geschiedenis van dit unieke koor. Laten we hopen dat
volgend jaar corona geen spelbreker meer zal zijn, zoals
dat voor vele bijeenkomsten wel het geval was.
Zo kon het Sint Jozefkoor voor het
tweede jaar op rij haar Ceciliafeest
niet naar behoren vieren. Vanwege
corona zat het er op zondag 21 november weer niet in om uitgebreid
te feesten in het Theo Driessen Instituut. De jaarlijkse activiteit met onder
andere een hapje, drankje en etentje
wordt doorgeschoven naar mogen
we hopen volgend jaar november.
Corona weerhield het Sint Jozefkoor
er echter niet van om weliswaar op
aangepaste wijze toch even bij elkaar
te zijn.
Huldiging
Er was dit jaar weer iets bijzonders te
vieren. Jos Bastiaans zingt namelijk
60 jaar bij het Sint Jozefkoor. Hij had
al eerder van de Gregoriusvereniging
de zilveren en gouden draagspeld
mogen ontvangen vanwege 25 en 40
jaar kerkkoorzang en de kaars van de
Gregoriusvereniging bij 50 jaar. Maar
wat als je nog langer zingt? Het Sint
Jozefkoor zelf heeft een uitzonderlijk
ereteken in het leven geroepen: de
bronzen plaquette van St. Jozef om
de grote verdienste, inzet en trouw te
onderstrepen als je 60 jaar gregoriaans zingt.
Jos Bastiaans begon al op 8-jarige
leeftijd bij de St. Jozefzangertjes en
stroomde door naar het Sint Jozefkoor om nooit meer weg te gaan. Pastoor Seidel overhandigde op zondagmorgen tijdens de eucharistieviering
de bronzen plaquette aan de jubilaris
en memoreerde daarbij de wekelijkse
dienstbaarheid van het Sint Jozefkoor en Jos Bastiaans in het bijzonder. Tijdens een sobere bijeenkomst
na afloop in de zaal bij de kerk ontving Jos Bastiaans uit handen van
Hans van Saaze, de koorvoorzitter,
de oorkonde behorende bij de onderscheiding.

Waardering
Jos Bastiaans wordt om meerdere
redenen bij de koorleden hogelijk
gewaardeerd. Mocht er al eens ooit
geaarzeld worden, dan verschaft Jos
zekerheid. Door feilloos het aangegeven tempo te volgen, stuurt hij mede
het koor aan en overlaadt het met zijn
enthousiasme. Het grootste deel van
zijn gregoriaanse loopbaan maakt hij
al deel uit van de voorzangers van het
koor. Waren dat er vroeger net zoveel
als alle huidige koorleden samen, nu
is met drie voorzangers hun aantal
veel kleiner, maar de muzikale beweeglijkheid des te fijner.
En als Jos zijn psalmen solo zingt,
dan vult zijn onmiskenbare stemgeluid de ruimte, hij blijft echter de
bescheidenheid zelve. Gedurende
60 jaar wekelijks het gregoriaans op
de voorgrond zetten en jezelf daaraan
dienstbaar willen maken, verdient
alle lof.
100 jaar Sint jozefkoor
Terugblikken is op zijn tijd goed, zeker waar het over 60 jaar gregoriaans
zingen gaat. Maar de volgende zondag wacht alweer en al die zondagen
daarna. Daar richt het koor zich op
en zeker op het naderende 100-jarig
bestaan. Hoe u zich al op de hoogte
kunt stellen van de vele plannen in
verband met het eeuwfeest en hoe u
zich kunt inschrijven voor het te verschijnen boek of zomaar een financiële bijdrage kunt leveren, dit alles en
nog veel meer is te zien op de vernieuwde website van het koor. Daar
vindt u de agenda, zijn de tv-missen
terug te zien, wordt u ook geïnformeerd over de historie, leest u achtergronden, kunt u foto’s bekijken en
alle opnamen op grammofoonplaat
en cd beluisteren:
www.sintjozefkoorhelmond.nl.

Masterplan Brainport Smart District. F | Sjef Jonkers.

HELMONDNU.NL

Jos Bastiaans (L.) krijgt bijzondere onderscheiding bij 60 jaar koorzang.
F | Bert Keet.
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AUTODROOM HELMOND

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

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

(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 financiering!

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

8.950

Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration 2012
119Dkm, Navigatie, Cruise control,
Camera, Climate control, € 139 p/m

9.940

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Ultimate 2018 Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Comfort 2018
35Dkm, Navigatie, Cruise control, DAB,
PDC, Stoelverwarming, Climate, € 259 p/m

16.940

76Dkm, Navigatie, Parkeercamera, PDC,
Stoelverw, LED, Cruise control, € 319 p/m

22.945

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

Opel Corsa 1.4 i Favourit 5 drs 2018
48Dkm, Airco, Cruise control,

11.945

Alfa Giulietta 1.4i 170Pk Automaat 2016
63Dkm, Leder, 18inch, Trekhaak, Navigatie

17.845

10.445

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

15.945

Peugeot 2008 1.2i 2016
32Dkm, Airco, Navigatie, Trekhaak

Peugeot 208 1.2 VTi Active 2014

13.945

Kia Venga 1.6i Dynamic Plus 2019
30Dkm, Navigatie, Camera, Half Leder,
Climate control

12.945

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

38.945

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

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!

Navigatie, Airco, Cruise control,
Camera

130Dkm, Climate control, Cruise control,
Trekhaak,

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

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

Kia Venga 1.6i Automaat 2012

Seat Alhambra 1.4i TSi 150PK 2011

19.445

79Dkm, 1ste Eigenaar, Airco, Elektrische
ramen, Bluetooth, € 119 p/m

7.950

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

10.945

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017 Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2019
Navigatie, Camera, Cruise Control, Full LED,
Hoge instap, Stoelverwarming, € 249 p/m

16.950

Select, Fabrieksgarantie, Navigatie, Camera,
Cruise Control, Full LED, € 299 p/m

21.950

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.

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.
Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.
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Uitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.
Eén vaste contactpersoon die
alles stap voor stap met u regelt.
Voor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.

Ook met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl

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
Donderdag 25 november:

Een graf in de natuur van
Hoeve Ruth is groen,
duurzaam en voor altijd
Vanaf 1 mei loopt het introductietarief af.
Velen hebben afgelopen jaar kennisgemaakt
met de natuurbegraafplaats, voor een
wandeling door de natuur of naar aanleiding
van een afscheid van een dierbare.
Maak nu een afspraak voor een oriënterend
gesprek met rondleiding en de mogelijkheid
nog tegen het introductietarief te reserveren.

19.00 uur Luciakerk 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
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; Henry van den Berg vanwege
verjaardag; Wilma van den Berg Snijders vanwege overlijden
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantores
Intenties: Henry van den Berg vw verjaardag; voor een jarige broer

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

Taxatiemiddag in het
Golden Tulip Hotel West Ende
CENTRUM Op dinsdag 7 december vindt er een taxatiemiddag plaats in het
Golden Tulip Hotel West Ende in Helmond. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar
uw oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en
reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.
De in den lande bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te
taxeren voorafgaand aan een veiling.

Maria van den Berkmortel- Verbakel
DECEMBER
Donderdag 2 december:
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 4 en zondag 5 december: 2e zondag van de Advent jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Intenties: Toos Huijbers-Adelaars; Adrie van Oorschot; Bram van de Vlugt; Gerrit
Meulendijks; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Miep, Marinus, Marijke Coolen, Miep van
den Heuvel; Frans Berndsen; Willem Kager
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Les Femmes
Intenties: Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden
Bernard Bergkamp en moeder; Riet van Dijk-Hendriks; Marinus Raijmakers
Ciska Kerkhof-Sijmens; Frans Schepers; Joep Corstens; Piet van de Kemenade
Arthur van den Boom; Jo Verhoeven; Jeroen Kager; Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en
familie Wijnheimer-Roelofs.

Arie Molendijk. F | Molendijk Boeken.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE LAMBERTUSPAROCHIE
Jozefkerk, Tolpost 1
Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, vrijdag 19:00, zaterdag 12:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54 Zondag 11:00
Edith Stein, Groningenhof Zondag 9:30
Pauluskerk, Paulus Potterlaan Zaterdag 17:00
Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00.
0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. Website: www.heiligelambertus.nl.

Bezoekers zijn van harte welkom en worden vriendelijk ontvangen in het restaurant van het hotel,
Steenweg 1, op dinsdag 7 december van 14.00 tot
16.30 uur. Vrije inloop zonder afspraak.
Voor meer Informatie: www.molendijkboeken.nl.

Misintenties: Petronella Visser-Snijders, Bert van de Kerkhof, Beatrijs Hunink-van Thiel;

Intenties: Overleden ouders Geven-Giebels

Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s,
telefoon of per e-mail.”
De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één
tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die
meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot vijftig euro. “U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een
taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen
voor waardevolle boeken met een waarde vanaf
tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.”

11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor

Oude bibliotheek. F | Molendijk Boeken.
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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.
B R A N D E VO O R T/H E LMOND-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 verplichtingen
aan verbonden ongeacht waar u woont
of status. U bent van harte welkom. Alle
data onder voorbehoud!! Wij bieden onze
diensten aan in de Geseldonk op de onderstaande data en tijden.
Openingstijden najaar 2021 in de Geseldonk:

Za. 27 november 11.00 tot 15.00 uur
Za. 11 december 11.00 tot 15.00 uur
Do. 23 december 13.00 tot 15.00 uur
Do. 6 januari (2022) 13.00 tot 16.00 uur
Repareren? Héééél slim. Het repaircafé
KBO-St. Lucia is de organisatie die het
mogelijk maak uw defecte spulletjes te
laten repareren. Alle gebruiksartikelen
die verplaatsbaar zijn per fiets of simpel
transportmiddel zijn acceptabel en zullen in behandeling worden genomen. Wij
repareren naar ons vermogen en kennis
elektrische– en elektronische apparaten,
speelgoed, naaimachines, gereedschap,
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slijpen klein gereedschap en scharen/messen, fietsen en ander klein materieel. Om
uw artikel ter reparatie aan te bieden, kunt
u terecht op eerder genoemde data in het
gemeenschapshuis, Cederhoutstraat 44
te Helmond. U kunt ook contact opnemen
op het hieronder genoemde adres:

Coördinator 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 Rijpelberg
op woensdag 1 december 2021. Open van
13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Torelaer,
Groningenhof 4, Helmond. Zie ook www.
facebook.com/RepaircafeRijpelberg.
BINNENSTAD/REGIO Vanaf 1 januari
2022 organiseert Hoormij-NVVS, afdeling
Zuidoost-Brabant, elke 2e donderdag van
de maand en elke 4e donderdag van de
maand lotgenotencontact-bijeenkomsten
voor mensen met een gehoorbeperking.
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U bent van harte welkom om, vrijblijvend,
een bijeenkomst bij te wonen. Meld u zich
vooraf aan bij het secretariaat zuidoostbrabant@stichtinghoormij.nl.
In Eindhoven zijn de bijeenkomsten in gebouw Bomanshof, Pastoriestraat 148 en
in Helmond in wijkhuis De Fonkel, Prins
Karelstraat 123.
De bijeenkomsten zijn van 10.00 – 12.00
uur.
STIPHOUT Vanaf de maand november
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 zaterdag 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 tegenover de kerk van Stiphout.
U kunt een of meerdere kapotte spullen
meebrengen die de aanwezige monteurs
ter plaatse voor u zullen proberen te re-

pareren. Mocht het een ingewikkelde en
tijdrovende klus zijn, dan kan de monteur
je vragen om het artikel achter te laten. Dit
om te voorkomen dat andere klanten lang
moeten wachten. Je krijgt dan bericht
wanneer de reparatie klaar is. Ook voor
verstellen of reparaties van kleding kun je
terecht. Er hoeft geen vergoeding betaald
te worden voor de geleverde service. Zelfs
een kopje koffie/thee word je gratis aangeboden. 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.

Dansvoorstelling tegen huiselijk geweld
HELMOND Op 25 november is het Orange The Day, de
internationale Dag Tegen Huiselijk Geweld Tegen Vrouwen.
De dans- en theatervoorstelling TRAPPED van Dansstudio
Kunstkwartier neemt het publiek mee naar het theater, maar
laat hen in een locatievoorstelling juist vanuit buiten kijken naar
wat er gebeurt achter de glazen (gesloten) deuren van een huis.
Door: Floortje Jansen
In blokken van een halfuur worden bezoekers meegesleurd in verschillende
dansstukken rondom Theater Speelhuis, ondersteund door muziek en gesproken tekst. Het geheel is een voorloper van de uiteindelijke dansvoorstelling
die plaats zal vinden op 12 februari in
het nieuwe jaar.
Duet werd voorstelling
Choreografe Luciënne Lambermont is
dansdocent bij het Kunstkwartier en
leerde tijdens de corona-lockdown één
van haar leerlingen om een danspartner te liften. Verbindende factor in hun
duet werd een verhaal over huiselijk

snel kwam ik erachter dat dit echt een
thema is waar we als maatschappij nog
veel over te leren hebben.” In exacte
cijfers is de vorm van geweld namelijk
niet te vangen, vanwege de vaak te grote
drempel om aangifte te doen. “Toen de
dans af was, mistten we andere spelers
om de reacties van een buurvrouw,
vriendengroep of familieleden te visualiseren.” Uiteindelijk kwam er een cast
van acht dansers, waar het project verder mee gevormd werd en kon groeien.
Intrinsiek gevoel
Kiki Knoops is één van hen. Oorspronkelijk kwam ze het stuk een keer bekijken voor feedback. “Toen ben ik mee
gaan denken over hoe we het stuk bij

Repetities in de dansstudio van het Kunstkwartier. F | Floortje Jansen.

geweld. “Ik wist nog heel weinig over
het onderwerp, dus ik ben dingen gaan
lezen, onderzoekjes op gaan zoeken en
documentaires door gaan spitten. Al

heel Helmond en omstreken konden
krijgen. Daar heb ik mijn achtergrond
voor kunnen inzetten.” Ze studeert namelijk Communicatie & Events. Uitein-

Dat is al niet oké.” En waar ‘niet oké’
begint, is precies waar TRAPPED over
gaat. Hierdoor bleek het ook al snel niet
haalbaar om de voorstelling af te krijgen
voor 25 november, waarop besloten
werd om speciaal voor Orange The Day
een los stuk te maken. “Waar we nu zijn
is een klein stukje, maar er zit veel meer
achter en veel meer voor. We doen nu
de gordijnen open en laten de mensen
naar binnen kijken, maar vertellen het
publiek nog niet wat ze kunnen doen.”
Dat zit wel in de voorstelling TRAPPED.
F | Floortje Jansen.

delijk werd ze gevraagd om auditie te
doen voor het stuk dat in februari gaat
plaatsvinden. “Ik ben er een beetje ingerold, ik heb ook altijd een intrinsiek
gevoel bij maatschappelijke thema’s als
deze. Zelf heb ik er dan niet echt mee
van doen, maar als je ermee bezig bent,
besef je wel hoe weinig we ons hier als
samenleving bewust van zijn en dat we
hier echt iets mee moeten doen.”
Bewustwording
Pas als je in gesprek gaat met mensen,
wat volgens Luciënne en Kiki op dit moment te weinig gebeurt, kom je erachter
hoeveel mensen er mee te maken hebben. “Onder je neus, zonder dat je het
door hebt.” Ze merkten op hoeveel er los
kwam toen ze rondom het Kunstkwartier vertelden over het project TRAPPED. Zo kreeg Luciënne een reactie op
haar Instagram-bericht van een oude
bekende. Dankzij het stuk durfde ze
naar voren te stappen.
“Ze wilde graag met me praten over het
thema. ‘Ik denk dat ik op je stuk pas’,
stuurde ze. Zo zie je hoe het iemand kan
overkomen die je al heel lang kent, zonder ervan te weten.” Door intensief met
het onderwerp bezig te zijn, zijn ze bei-

den in gaan zien dat er wel meer achter
mensen zit waar je geen weet van hebt.
Waar begint het?
Zo besefte Kiki pas na een open repetitie voor publiek dat het stuk echt binnenkwam. “Op een gegeven moment zit
je zo in een trance. Je bent bezig met
het stuk en wat je daarin moet doen.
Wanneer je dan ziet dat wat je gemaakt
hebt mensen echt raakt, doet dat wat
met je.” Luciënne schetst hoe een dergelijke situatie ontstaat. “Het eerste
waar je aan denkt bij huiselijk geweld is
dat de één de ander slaat. Maar voordat
het zover komt, gaat er al een hoop mis.”
Kiki valt haar bij. “Mentale manipulatie
speelt een hele grote rol. Dat zit ook in
het stuk. Verbaal geweld, iemand vertellen dat hij niks waard is, richt ook schade aan.” De basis van situaties als deze,
zijn volgens Luciënne het willen hebben
van controle over de ander. “Niet zozeer
de ander fysiek pijn willen doen, maar
totale macht hebben over wat hij denkt
en doet.”
Voorproef om te voorkomen
Dit maakt het begrip ‘huiselijk geweld’
heel breed. “Het zit hem al in dingen als
een telefoon controleren of kleineren.

Herken Jij Huiselijk Geweld?
De locatievoorstelling heeft alles: stemacteurs, verschillende dans- en muziekstijlen, zelfs silent disco-koptelefoons ondersteunen de tien verhalen
waar het publiek langs wordt geleid
rondom het Speelhuis. De ondertitel
van de voorstelling is: Herken Jij Huiselijk Geweld? De beide voorstellingen
dragen dan ook bij aan het herkennen
van signalen. “Wanneer gaat ‘ze kan een
keertje niet’ over in ‘zij kan ook nooit!’?
Het lijkt een klein verschil, maar voor
iemand in die situatie betekent het alles
of niets.” Kiki en Luciënne hopen dan
ook dat mensen dankzij de voorstelling
vroegtijdig kunnen ingrijpen bij red flags
rondom mensen in de omgeving.
“Maar ook in eigen relaties”, zegt Luciënne. “We hoeven niet allemaal de held
uit te hangen en andermans problemen
op te lossen, maar we mogen er niet
aan voorbijgaan.” Actie tegen huiselijk
geweld moet zeker ondernomen worden, vinden de dames, maar hiervoor
moet eerst meer bewustzijn worden gecreëerd. “Je kunt mensen niet vertellen
wat ze moeten doen voordat ze dit zien
en bedenken ‘dit kan bij mij in de straat
gebeuren’. Het kunnen je buren zijn, of
je vrienden.”
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HELMONDloopjes
Wat
te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
DIVERSEN
L&G
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze
bon.
FEESTJE? Div. Abraham en Sarah
GRATIS
OPHALEN
Contante
gepaste
betaling
in
gesloten
enveloppe.
Geen
afkortingen.
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,van oud
ijzer,een
metalen
en
1 letter
of
cijfer
per
hokje.
Tussen
ieder
woord
hokje
vrijelectronica.
laten.
tel. 0492-510855
06-13362457.
Uiterlijke
inlevertermijn
elke
maandag
17.00
uur.
www.ikgeefeenfeestje.nl

n te koop
n cursussen Ontruimen van woningen,
n kennismaking
winkels,
Rolluiken, luifels, vloerbedekking,
n te
koop gevraagd
n Zeer
te huur
vakantie
kantoren, zolders,n
schuren
en garages
lamellen,
(rol)gordijnen, jaloeziën, etc.
(bezemschoon). Ookn
voor
kleine verhuizinconcurrerende prijzen. Gratis meten
en
n diversen
n huisdieren
personeel
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat
gen en herstelwerkzaamheden
aangoed
huis
n evenementen
n auto’s en motoren
n onroerend
10, Helmond, T: (0492) 535901
n woningruil en tuin. Bel TwansnWoningontruiming:
radio en tv
06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl

www.fysio-brouwhuis.nl

Inleveradres:

Cure tape
Fysiotherapie en
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson
NAH • Claudicatio intermittens

Maaslaan 206,
Helmond
0492-513025

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50
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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).
BUSINESS

OWNER

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl
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info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl 0492-845350
P A K P A P I E R T N E V D A
O O M V I L T S T I F T N W A
P L O K IJ L R U U T S E B E S
P O F H B T B T E E R C S I D
E C A A R U S T E E U A H L I
N C C T L E U I O R N E G O E
K I T D O E V R S V R E D E R
A P O M R D N O M R E I V I R
S G R E I O R N L A U R I E R
T R A A T I N S T I N C T N B
AASDIER • ADVENT • BESTUURLIJK • BEVEN • BULDOG
BUURMAN • CURSIST • CURSOR • DISCREET • DWEIL • FACTOR • FALEN
INSTINCT • LAURIER • LOEIEN • MOESTUIN • ONROEREND • OVERHOOP
PAKPAPIER • PICCOLO• POPPENKAST • RIVIERMOND• SCHOR • TAART
TIROL • TOVER • TRAGER • VILTSTIFT • VREDE

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 1 december
naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

Maak kans op een:

cadeaubon*
(t.w.v. € 35.00)

oozoomooi
heel veel leuks
voor jou & je huis

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69

*te besteden bij oozoomooi, de winkel waar je de mooiste
woonaccessoires kunt kopen!

Weekkrant De Loop Helmond is ook
verkrijgbaar op de volgende adressen

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

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

UITGEVER
Adcommunicatie
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren
(9.00u.-17.30u.) via
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
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl
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.

24

vrijdag 26 november 2021

de loop weekkrant HELMOND

