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AUTODROOM
HELMOND

BEZORGERS 
GEZOCHT 

SUYTKADE:
1e Tussendijk, 

Breedijk, 
Duizeldonksestraat, 

Noorddijk, 
Vlierdensedijk

STIPHOUT:
Kuijperstraat, 

Sprengersstraat, 
Lieshoutseweg, 

Van Oorschotstraat.

CENTRUM: 
Beelstraat, 

Molenstraat,
Penningstraat, 

Wolfstraat.

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

Natuurlijk willen en kunnen we dit al-
leen doen als we alle richtlijnen in acht 
kunnen nemen die op dit moment gel-
den.   Dat vraagt het nodige van ons, 
maar natuurlijk ook van de bezoekers.
Het Huis van de Kerstman is een zo-
genaamde doorstroomlocatie. Samen 
met de gemeente Helmond hebben we 
gekeken welke maatregelen we moe-
ten nemen. Hieronder staan de regels/
verplichtingen die voor u als bezoeker 
gelden:
- Registratieplicht voor alle bezoekers 
bij de ingang van het Huis van de Kerst-
man
- Gezondheidscheck (er wordt bij de 
ingang gevraagd of u gezondheidsklach-
ten heeft).

- Coronatoegangsbewijs met ID-be-
wijs  (vanaf 13 jaar, vanaf 14 jaar met 
ID-bewijs).
- Mondmasker (is overigens in de gehe-
le Elzas Passage al verplicht).
- 1,5 meter afstand bewaren (algeme-
ne maatregel).
Daarnaast gaan we ervan uit dat u ook 
de overige basisregels hanteert.
Er is in het Huis van de kerstman een 
eenrichtingsroute die gevolgd moet 
worden. Op deze wijze ontmoet je geen 
andere groepen. Daarnaast kunnen we 
maar kleine groepjes tegelijk binnenla-
ten, waardoor je mogelijk langer moet 
wachten. Volledigheidshalve wijzen 
wij de bezoekers erop dat de 1,5 me-
ter-maatregel uiteraard ook geldt voor 

de (eventuele) wachtrij die in de Elzas 
Passage zou kunnen ontstaan. Wanneer 
er een lange rij wachtenden staat, ver-
zoeken wij u om op een ander moment 
terug te komen. Helaas zijn er door de 
maatregelen minder figuranten in het 
Huis van de Kerstman aanwezig dan wij 
gehoopt hadden. Ook de openingstijden 
hebben wij aangepast.
Tijdens het evenement kunnen de 
maatregelen nog verder aangescherpt 
worden of afgeschaald worden. Wij 
houden u via de website, Facebook en 
ter plaatse op de hoogte van de gelden-
de regels.
We hopen uiteraard op uw begrip en 
medewerking, zodat we niet tussentijds 
onze deuren hoeven/moeten sluiten.

Knutselkamer
Helaas hebben we moeten besluiten 
om de verschillende geplande activitei-
ten in de knutselkamer voor dit jaar te 
annuleren.
Bij de knutselkamer kun je nog wel te-
recht voor:
- Afgeven gebruikt speelgoed en kinder-
leesboeken voor de Stichting Speel je 
mee.
- Ophalen en inleveren van wenskaar-
ten voor de wensboom die op de Markt 
staat.
- Verlanglijstjes en kleurplaten ophalen 
en inleveren voor kinderen tot 12 jaar.

Kijk voor de alle informatie en het laatste 
nieuws op: www.kerststadhelmond.nl.

Huis van de Kerstman geopend 

Het Huis van de Kerstman in de Elzas Passage is geopend! Je kunt hier onder andere een kijkje nemen in de keuken van 
Mrs. Claus, de woon/werkkamer van de kerstman en als je geluk hebt neem je ook een kijkje in de speelgoedfabriek. Nog niet 
genoeg gezien en wil je binnengluren in de slaapkamer van de kerstman… Nou vooruit dan… Uiteraard zijn er elfjes in het huis 

aanwezig en met een beetje geluk ontmoet je ook de kerstman!

www.kerststadhelmond.nl

Kom jij het Huis van de
Kerstman bezoeken?

 

van 8 t/m 24 december gratis 
te bezoeken in de Elzaspassage

Voor de openingstijden en de geldende maatregelen, 
kijk op www.kerststadhelmond.nl

Het Huis van de Kerstman wordt mede mogelijk gemaakt door:

F | Kerststad Helmond.
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Dé collectieve  
zorgverzekering met  
extra voordeel
Als u zich via Thebe Extra of KBO-Brabant bij VGZ verzekert, profiteert u van collectief 
voordeel. U ontvangt 4% korting op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende 
zorgverzekering VGZ Zorgt. Bent u nog geen lid van één van deze ledenverenigingen?  
Geen probleem. Wij vergoeden jaarlijks uw lidmaatschap als u kiest voor VGZ Zorgt.

Voordelen aanvullende verzekering VGZ Zorgt: 

  Tot 32 behandelingen fysiotherapie.

   Tot € 700 aan preventiebudget. Deze kunt u naar eigen behoefte besteden.  
Bijvoorbeeld aan een fitheidstest, zorg bij hormonale veranderingen  
of een geheugentraining.

   Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor  
een mantelzorgmakelaar.

   Tot € 25 vergoeding per verzekerde per jaar voor het lidmaatschap  
van Thebe Extra of KBO-Brabant.

U bent altijd welkom
U heeft bij VGZ geen medische keuring nodig. We zijn er voor iedereen, ook voor u!

Sluit nu af via  
vgz.nl/altijdwelkom  

of scan de QR-code

Extra goed 
 verzekerd via 

    VGZ Zorgt
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Hints- Hints- && Prinseroaje Prinseroaje

Wie wordt Prins Briek XLIX?Wie wordt Prins Briek XLIX?
Máárrr.. wa fijnMáárrr.. wa fijn.!.! Iedere week een nieuwe hint opIedere week een nieuwe hint op

www.keiebijters.nlwww.keiebijters.nl
Speel mee en maak kans op mooie prijzen!Speel mee en maak kans op mooie prijzen!

Door: Henk van Dijk

Verrast
De verhuizing heeft intussen al op 7 
december plaats gevonden. Op 8 de-
cember in de vroege ochtend heeft 
wethouder Harrie van Dijk samen met 
Kitty de Laat al de 58 nieuwe bewoners 
in het appartementencomplex 5701 aan 
de Traverse, verrast met een ontbijt aan 
de deur. 
Iedereen was verrast, toen ze de deur 
open deden en wethouder Harrie van 
Dijk daar te zien staan met een ontbijt. 
Het was een blijk van welkom voor de 
nieuwe bewoners van complex 5701 
van de gemeente Helmond. Het was 
jammer dat er in kader van de corona-
maatregelen geen mogelijkheid was om 
in groepen samen het ontbijt te gebrui-
ken. Het was voor allen de eerste dag in 
hun nieuwe leefomgeving, die tijdelijk 
zal zijn tot de nieuwbouw aan de Bin-
dersestraat 2 klaar is.
In Studio 5701 krijgen de cliënten van 
SMO een eigen studio, met keuken en 
badkamer. Karin van Hamond, team-
leider Huize d’n Herd: “Deze appar-

tementen zijn voor onze cliënten een 
grote vooruitgang. In het oude pand 
aan de Bindersestraat woonden zij 
namelijk in kleine kamertjes, zonder 
keuken en met gedeeld sanitair. De re-
acties van onze cliënten zijn dan ook 
heel erg positief. Zo zei één van hen: 
‘Nu heb ik eindelijk een plek waar ik 
trots op kan zijn als ik bezoek ontvang’.” 

Nieuwbouw
Nu kan men in de Bindersestraat in 
2022 starten met de sloop en de bouw 
van een mooi nieuw complex, als alle 
plannen zijn uitgewerkt en de vergun-
ningen klaar zijn. Dit nieuwe complex 
zal ook ruimer gaan worden dan het 
oude complex van D’n Herd. In de toe-
komst zal er plaats geboden kunnen 
worden aan 73 personen. Ook het aan-
tal plekken voor de nachtopvang gaat 
naar tien. De plannen daarvoor zijn door 
SMO ontwikkeld samen met woning-
corporatie Bergopwaarts. “Het oude 
gebouw is niet meer van deze tijd”, zegt 
directeur Kitty de Laat. “Als je nu het 
gebouw binnen komt, dan merk je dat 
er een sombere sfeer hangt”, legt ze uit. 

“We zijn blij dat we nu een partner heb-
ben gevonden om dat te gaan verande-
ren en eraan kunnen beginnen. De ver-
wachting is dat de cliënten in het najaar 
van 2023 weer terug kunnen verhuizen 
naar hun nieuwe appartementen aan de 
Bindersestraat 2.
Ook de gemeente is blij met de plannen. 
“Met de nieuwbouw kunnen we mooi 
inspelen op de toekomst”, zegt wethou-
der Harrie van Dijk. “We hebben in de 
coronatijd gezien dat er meer dak- en 
thuislozen bij zijn gekomen.” De nieuw-
bouw is volgens de wethouder een 
opkikker voor de wijk en de stad. “Daar-
naast zal het hopelijk ook zorgen voor 
minder overlast in de stad. We kunnen 
meer mensen opvangen en ze verder 
helpen om (weer) op hun eigen benen 
te kunnen staan.”

Subsidie
Voor het ontwikkelen van kleinschalige 
en kwalitatief hoogstaande maatschap-
pelijke opvang werd door Helmond 
subsidie aangevraagd. Deze subsidie 
is toegekend. Het gaat in totaal om  
€ 2.020.000.

HELMOND De opvanglocatie D’n Herd voor dak- en thuislozen van SMO Helmond (Stichting 
Maatschappelijke Opvang) is verhuisd. Het al vele jaren oude pand, dat in 1983 in gebruik 

werd genomen aan de Bindersestraat 2, zal worden gesloopt. “We zijn achter de schermen 
al maanden bezig om alles vandaag gesmeerd te laten verlopen. Een spannende dag voor de 
bewoners, maar ook voor ons. Gelukkig is alles heel goed verlopen”, vertelt Annelies van de 

Mortel, Staffunctionaris Facilitaire Dienst bij SMO.

Opvanglocatie D’n Herd voor dak- en thuislozen is verhuisd

F | Henk van Dijk.

Iedereen is op de aangewezen loca-
ties van harte welkom om een kaart 
op te halen en in deze donkere en 
roerige winterdagen een mooie wens 
te versturen aan een dierbare. De 
kaarten zijn voorzien van prachtige 
winterfoto’s van de zes Peelgemeen-
ten. 

Waar zijn de kaarten verkrijgbaar?
De kaarten liggen vanaf vrijdag 10 de-
cember bij VVV Deurne, VVV Asten, 
VVV Helmond, VVV Gemert-Bakel, 
Toeristisch Laarbeek (Knus bij Marie, 
Heuvelplein 8 Beek en Donk), TIP 
Someren, Museum Klok & Peel in 
Asten, Museum Helmond, Museum 
De Wieger in Deurne en het Boeren-
bondsmuseum in Gemert. 

Tijdens openingstijden kan iedereen 
op deze locaties langskomen voor 

een nieuwjaarskaart. Deze kan ter 
plekke worden geschreven en ingele-
verd. Op 10 januari verzameld Land 
van de Peel alle ingeleverde kaarten 
en zal deze kosteloos versturen. 

Maak kans op 200 euro aan 
uitstapjes
Iedereen wordt aangemoedigd om 
de nieuwjaarskaart te delen op so-
cial media met #landvandepeel. De 
verzender en ontvanger maken daar-
mee gezamenlijk kans op 200 euro 
aan uitstapjes in de regio, met onder 
andere museumtickets, filmvouchers 
en toegangskaarten tot bezienswaar-
digheden. 

Alle informatie, inclusief data en 
deelnemende locaties, is ook te vin-
den op www.landvandepeel.nl/
nieuwjaarskaart.

Verstuur gratis een nieuwjaars-
kaart uit het Land van de Peel 

REGIO Inwoners en bezoekers van de Peelregio kunnen 
komende maand gratis een nieuwjaarskaart versturen aan 
een dierbare. Van 10 december tot en met 9 januari liggen 
er bij de toeristische informatiepunten en diverse musea 
gratis nieuwjaarskaarten klaar. Land van de Peel zal deze 
kaarten kosteloos versturen. De verzender en ontvanger 
maken met hun kaart ook nog eens gezamenlijk kans op 

200 euro aan uitstapjes in de Peel. 

F | Land van de Peel.
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Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Kluisstraat en omgeving krijgt opknapbeurt
In de omgeving van de Kluisstraat (met onder andere de Ameideflat) voeren LEV 
Helmond, politie, Volksbelang, Woonpartners en boa’s en de stadsmarinier van 
de gemeente diverse acties uit op het gebied van openbare ruimte, veiligheid 
en leefbaarheid. Zo worden de stoepen aangepakt, komen er struiken in de 
groenstrook en wordt het toezicht door boa’s en politie de komende maanden 
geïntensiveerd. Dat is de uitkomst van een schouw in de wijk die in november 
heeft plaatsgevonden. 

Meer informatie vindt u op www.helmond.nl/nieuws.

Vlnr: Peter van der Putten (Volksbelang), Gideon Goudriaan (Stadsmarinier gemeente Helmond) 

en Frans Wagemakers (Wijkagent)

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 14 december 2021, 
4 januari 2022 en 11 januari 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

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

Bekendmakingen 

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

De Oude Toren  01-12-2021  Walk/drive/cycle through xmas sing 2021-00835

(Van der Brugghenstraat - Lieshoutseweg)  along inzamelactie Super Sociaal 

  (17 en 18 december 2021) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Podiumbijeenkomst over de totale 
woonopgave in Helmond
Wonen: een breed begrip. Maar wat is de situatie in Helmond? Welke 
ontwikkelingen zijn er? Hoe belangrijk zijn de factoren: vergrijzing, zelfstandig 
wonen, individualisering en woningtekort? Wat is de gewenste ontwikkeling 
in Helmond? Op dinsdag 21 december organiseert de gemeenteraad een 
podiumbijeenkomst. Deskundige sprekers informeren ons over de totale 
woonopgave. Dit webinar start om 20.00 uur. U kunt het webinar live volgen via 
internet. 

De woningmarkt staat stil en moet weer in beweging komen. De vraag overtreft 
het aanbod. Starters komen niet aan bod, terwijl ouderen geen passende woning 
kunnen vinden. Hoe kan dit? En hoe kunnen we dit aanpakken? Om hier een 
antwoord op te vinden kunt u tijdens dit webinar luisteren naar een aantal 
interessante sprekers vanuit diverse organisatie die hun deskundigheid met ons 
delen.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een inleiding van Tjakko Middel. 
Hij is beleidscoördinator Wonen van gemeente Helmond. Hij bespreekt de 
huidige woonsituatie in Helmond. 

Vervolgens zal Niek Bargeman (adviseur Bevolking en Wonen Provincie Noord-
Brabant) ons informeren over de woningmarkt in de Brainport regio. De situatie 
nu komt aanbod maar hij kijkt ook vooruit naar 2040.

Pieter van Santvoort (Van Santvoort Makelaars) gaat in op de ingewikkelde 
locaties, gecombineerd met de eisen die gemeenten de ontwikkelaars opleggen 
voor sociale huur en verduurzaming, de hoge bouwkosten, krapte aan materialen 
en personeel en lange procedures zorgen voor achterblijvende nieuwbouw.

Bas Sievers (Stichting Woonpartners) gaat opzoek naar antwoorden: hoe zorgen 
we dat ook mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien in de 
toekomst betaalbaar kunnen blijven wonen. Ligt de oplossing in nieuwbouw of 
zijn er nog andere instrumenten?

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom om 
deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via YouTube (Gemeente Helmond), live 
op tv bij DitIsHelmond en de Facebookpagina van Gemeenteraad Helmond en 
DitIsHelmond.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van 
hun presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan op 
helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 21 december. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Koeveldsestraat 3 26-11-2021 verbreding dakkapellen, wijziging  6432333

  voorgevel 

De Braak, sectie E 3092,  25-11-2021 oprichten multifunctionele 6542601

3465, 3091  accommodatie de braak 

Vossenbeemd 107 29-11-2021 plaatsen erfafscheiding en poorten 6552645

Fons Hardenbergstraat 2 30-11-2021 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6555483

Marshallstraat 16 30-11-2021 plaatsen tussenvloer 6555027

Azalealaan 51 01-12-2021 vergroten uitweg 6558231

Liverdonk kavel L67,  02-12-2021 oprichten woning en maken uitweg 6277953

sectie U nr. 8059 

Vlierdensedijk 91 02-12-2021 plaatsen overkapping 6562779

Dijksestraat 49 02-12-2021 oprichten (verplaatsbare) zorgunit 2021-X2615

Hortsedijk, sectie G,  08-07-2021 oprichten winkelgebouw 5896511

nr. 2370 / 2368 

Herselsestraat 9 03-12-2021 plaatsen scheidingswanden voor  6564889

  splitsen winkels 

Van Heijnsbergenstraat 11 03-12-2021 verbouwen woning 6557247

Liverdonk kavel L 102  22-11-2021 oprichten woning 6535631

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

Schootense Dreef 1 25-10-2021 inpandige verbouwing/realisatie  6465861

  130 opslagunits  

Steenweg 23A en 25 12-10-2021 realiseren extra bovenwoning  6436601

Rochadeweg/Gerstdijk 05-10-2021 oprichten bedrijfshal met kantoor,  6122881

  plaatsen erfafscheiding en reclame 

  en wijzigen uitweg 

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

Ontwerp weigering omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Hortsedijk, Sectie G,  10-12-2021 oprichten winkelgebouw 5896511

nr. 2370 / 2368 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 10 december 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Om 

de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via 

telefoonnummer 14 0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, 

p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een mondelinge zienswijze 

kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492. 

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

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

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

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

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

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Bokhoven van, J. 31-03-1976

Cruceru, D. 25-07-1967

Domanski, A.K. 06-01-1990

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 wil maken van de mogelijkheid om uw 

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Gündüz, A. 20-05-1972

Mirea, I 25-03-1960

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

 Vleutendonk 13 01-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6227205

 Kavelaarsstraat 2C 03-12-2021 oprichten berging 6272333

Wet bodembescherming (Wbb) (1) - Europaweg 101 
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

op 30 november 2021 een melding heeft ontvangen van een voornemen de bodem te saneren 

dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem 

wordt verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van V.O.F. CRA Burgtbouw en betreft de locatie die bekend staat als 

Europaweg 101 met locatiecode AA079403718.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure (rectificatie)

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kasteel-Traverse 96-104K     10-12-2021         brandveilig gebruik 6248451 

(“Studio 5701”)

Beroepschrift indienen

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden met ingang van 10 december 2021 gedurende 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor 

het indienen van een beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector 

bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). De werking van het besluit wordt 

opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Geen beroep kan meer 

worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat 

hij in het kader van de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren 

heeft gebracht.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

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

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 9 december 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.



6 vrijdag 10 december 2021 de loop weekkrant HELMOND

Ervaringsverhaal van Daniëlle (47): ooit zwaar 
verslaafd, nu professioneel begeleider

Tot aan haar tienerjaren was er niets met Daniëlle aan de hand. Ze maakte 
het vwo af. Maar daarna begon de ellende. ‘Foute’ relaties, ernstig huiselijk 
geweld (”Ik ben blij dat ik het kan navertellen”), een harddrugverslaving en 
geldproblemen. Ze leefde in kraakpanden en op straat. “Voor ik het wist zat ik 
hopeloos in de ellende. We verbruikten voor honderden euro’s aan drugs en dan 
gaat het hard.” 

Geen straf, maar hulp
Nog maar kortgeleden zat ze in de cel. Ze had een lege tas volgeladen met 
boodschappen en was met een nonchalante blik langs de kassa gelopen. 
“Tot de cassière me achterna kwam en vroeg of ze in mijn tas mocht kijken.” 
Even later zat ze in die cel. “Toen wist ik: nu moet je iets doen, anders ga je dood. 
Ik woog 44 kilo en was doodmoe. Ik koos voor verandering en afkicken in de bajes. 
Voor de rechter zat ik helder en nuchter. Ik heb mijn verhaal gedaan en gezegd 
dat ik hulp wilde. En die kreeg ik. Geen straf, maar hulp. En ja, geloof me, het kan 
iedereen overkomen.” 

Donna
Het is Donna, Daniëlle’s Amerikaanse buldog, die haar door deze moeilijke 
periode heeft geholpen. Tijdens haar herstel ging Donna naar een pleeggezin. 
“Daarna kwam er een hereniging met Donna. Dat was me alles waard. Ik kan voor 
haar blijven zorgen, doordat ik zelf weer de regie over mijn leven heb gepakt.”

Van cliënt naar medewerker
Als ervaringsdeskundige helpt ze inmiddels zelf mensen. “Het allerbelangrijkste 
dat ik heb geleerd is om mensen serieus te nemen en echt te luisteren. 
Zodat je je gehoord voelt. En als je in die put zit, probeer dan alle hulp te 
accepteren. Soms moet je daarvoor eerst heel diep vallen. Echt je best doen om 
iemand te begrijpen, daar draait het om.” 

Innovatief

Het wordt een innovatieve 24-uursvoorziening, echt fundamenteel anders dan 
wat er al is. Vandaar dat de expertises vanuit verschillende invalshoeken samen 
zijn gebracht en hier samen aan werken.

Meer weten? Kijk op www.helmond.nl.

Stel je voor...

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

Ervaringsverhaal van Anneke (45): 
van zorgmijder naar hulpverlener

Stel je voor, je bent 18 jaar. Na je vwo ga je studeren en op kamers. Je vindt 
je draai niet en leeft voornamelijk alleen. Je wordt depressief, belandt in een 
psychose en vertrouwt niemand meer. Je verblijft hele dagen in het bos. 
En dat vier jaar lang. Hulp accepteer je niet en je mijdt zorg. Er volgen jaren van 
vallen en opstaan. “Ik kan het wel alleen”, denk je, maar je opent je post niet 
meer, bouwt schulden op en zorgt niet meer goed voor jezelf. Je ziet het niet 
meer zitten. Dit is het verhaal van Anneke Zweers (foto), nu 45 jaar.

Hulp accepteren is de enige weg
Na jaren van behandelingen, weglopen en opnieuw in de problemen raken 
besefte ze: “Nu moet ik iets doen, anders gaat het mis”. Ze besloot om medicatie 
te accepteren en deze consequent in te nemen. Zo kon ze haar gedachten 
ordenen. Ze wist: hulp moet je met beide handen aangrijpen. 
“Dat is bijna altijd de enige weg. En letterlijk van levensbelang.” 
Met Anneke gaat het nu goed. Ze helpt nu zelf mensen die zijn vastgelopen in het 
leven. En ze realiseert zich maar al te goed dat wat haar is overkomen, iedereen 
kan gebeuren. “Jazeker, iedereen. Je hebt dat niet helemaal zelf in de hand. 
Als ik met mijn verhaal anderen stapjes kan laten maken, dan ben ik tevreden.”

24-uursvoorziening: Meer ondersteuning,
minder overlast

Voor sommige mensen in Helmond en omgeving is er nu geen passende 
opvang en behandeling voor mensen die langdurig problemen hebben 
op verschillende gebieden. Ze vallen als het ware tussen wal en schip. 
Voor deze mensen ontwikkelen we met zorg- en veiligheidspartners en de 
Peelgemeenten een innovatieve 24-uursvoorziening. Want iedereen kan 
in een situatie terechtkomen waarin zorg nodig is, zoals de verhalen van 
Anneke en Daniëlle laten zien. Doel is passende ondersteuning en minder 
overlast. Op 14 december is de behandeling in de gemeenteraad. Rond de 
zomer van 2022 kan dan het onderzoek naar mogelijke locaties afgerond zijn. 
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Wij als CDA Helmond vinden het al niet 
normaal dat mensen op elke hoek van 
de straat drugs kunnen kopen. Wij we-
ten ook wel dat er legio scooters door de 
stad rijden om de drugs aan de man te 
brengen. Onlangs verscheen een nieuw 
rapport en daarin kwam naar voren dat 
Helmond een zeer bijzondere situatie 
heeft en dat het koopgedrag van de 
gebruikers hetzelfde zou blijven, want 
kopers blijven bestellen bij die drugs-
scooters. Wat heeft het dan nog voor 
toegevoegde waarde om een of meer-
dere coffeeshops toe te voegen aan  
onze stad? 

Wij zien het zo. Onze kinderen gaan 
naar school of naar een vereniging en 
men komt verschillende keren per week 
langs een coffeeshop. En wat denkt het 
kind? Als ik 18 jaar ben mag ik ook daar 
naar binnen, want het is een gewone 
winkel en ik wil dat ook wel eens probe-
ren. Wij als CDA Helmond vinden elke 
vorm van gebruik niet normaal en zeker 
niet in zo’n vroeg stadium. 

Je ziet dat verschillende gebruikers er 
echt aan onderdoor gaan en dan niet 
alleen de gebruiker zelf. Nee, een heel  
gezin gaat er aan onderdoor. Die ellende 
willen wij als het kan voorkomen. Maar 
hoe kijken de Helmonders ernaar? Ruim 
een jaar geleden heeft weekblad De 
Loop een enquête uitgezet met de vraag 
of er behoefte was voor een extra cof-
feeshop. De uitkomst was zeer duide-
lijk: 50% van de inwoners van Helmond 
wilde geen uitbreiding en 24% wist het 
nog niet. 

Volgens mij zijn wij als raadsleden ge-
kozen door en voor onze inwoners. Als 
onze inwoners duidelijk aangeven dat 
zij geen behoefte hebben aan iets, dan 
is het in mijn beleving niet moeilijk om 
hieraan gehoor te geven. Wij begrijpen 
oprecht niet dat andere politieke partijen 
in Helmond dit onderwerp tekens agen-
deren om te pleiten voor uitbreiding. 
Laten we voor 2022 een goede start 
maken en onze burgemeester duidelijk-
heid verschaffen. We moeten definitief 

een streep zetten onder elke 
uitbreiding van een coffeeshop.

Pieter Vervoort
Fractievoorzitter en
lijsttrekker CDA Helmond 2022

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Vervoort: Geen extra coffeeshops in Helmond
Willen wij als Helmond uitbreiding van de coffeeshops? Ons antwoord 

als CDA Helmond is NEE. Ik zit nu bijna 12 jaar in de Helmondse 
gemeenteraad en het gaat er al meer dan 12 jaar over een eventuele 
uitbreiding van de aantal coffeeshops in onze stad. De gemoederen 
lopen steeds hoog op als dit agendapunt weer wordt besproken. Wij 

als CDA Helmond zijn hierin heel duidelijk. Wij willen geen uitbreiding. 

We gaan live vanuit de studio van Ditis-
Helmond. Via Facebook kunnen inwo-
ners hun vragen, opmerkingen, ideeën, 
wensen en dergelijke aan de aanwezige 
politieke vertegenwoordigers stellen. 
Natuurlijk komen de actuele politieke 
items aan de orde en zal er kort worden 
ingegaan op de verkiezingen van maart 
2022. Kortom een ‘café’ waar door Hel-
der Helmond ‘met en over Helmond’ 

wordt gesproken. Lijsttrekker Louis van 
de Werff zal zoals gebruikelijk met een 
‘Haw ut Hellemonds’-verhaaltje het café 
op ludieke wijze gaan afsluiten. 
Log op 15 december in op Facebook en 
natuurlijk is de deelname geheel gratis! 
Wij zien uw deelname met belangstel-
ling tegemoet.

Fractie Helder Helmond

Buurtcafé Helder Helmond 

Op woensdagavond 15 december vanaf 20.00 uur organiseert 
Helder Helmond weer haar zoveelste buurtcafé. Een ‘café’ dat 

dit keer vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen (weer) 
via de sociale media, dus op digitale wijze, zal worden gehouden.

F | Helder Helmond.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 12039.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 9671.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 12059.

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

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel maandelijks 
gratis mee met onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

Trekking Kluppelloterij: gun uw oud papier, 
kleding en schoeisel een tweede leven

Jeugdprins Luuk en Vorst Jef verrichten de trekking. F | CV De Kluppels.

MIERLO-HOUT Zaterdag 4 december 2021 is de veertiende 
trekking verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn 

uitgegeven in de maand november 2021.

In verband met de kerstdagen en nieuwjaar verzamelen wij uw oud papier, 
kleding, textiel en schoeisel in op: vrijdag 24 december 2021 van 9.00 uur tot 
13.00 uur en op vrijdag 31 december 2021 van 9.00 uur tot 13.00 uur

Gun uw oud papier, kleding, textiel en schoeisel een tweede leven.
Commissie OPK. De Kluppels

Aangepaste inzameltijden in verband 
met de kerstdagen en nieuwjaar

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een inleiding 
van Tjakko Middel. Hij is beleidscoördi-
nator Wonen van gemeente Helmond. 
Hij bespreekt de huidige woonsituatie in 
Helmond. 
Vervolgens zal Niek Bargeman (advi-
seur Bevolking en Wonen Provincie 
Noord-Brabant) ons informeren over de 
woningmarkt in de Brainportregio. De 
situatie nu komt aan bod, maar hij kijkt 
ook vooruit naar 2040.
Pieter van Santvoort (Van Santvoort 
Makelaars) gaat in op de ingewikkelde 
locaties, gecombineerd met de eisen die 
gemeenten de ontwikkelaars opleggen 
voor sociale huur en verduurzaming, de 
hoge bouwkosten, krapte aan materi-
alen en personeel en lange procedures 
zorgen voor achterblijvende nieuw-
bouw.
Bas Sievers (Stichting Woonpartners) 

kijkt naar de oplossing voor mensen 
die niet zelf in hun huisvesting kunnen 
en dan in de toekomst betaalbaar kun-
nen blijven wonen. Ligt de oplossing in 
nieuwbouw of zijn er nog andere instru-
menten?

Podiumbijeenkomst bijwonen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten 
raads- en commissieleden zich infor-
meren en inspireren door interessante 
sprekers. U kunt de podiumbijeenkomst 
online bijwonen via: YouTube, Live op 
TV bij DitIsHelmond en de Facebook-
pagina’s van de gemeenteraad en van 
DitIsHelmond.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via 
WhatsApp vragen stellen. Het telefoon-
nummer wordt tijdens de uitzending 
bekendgemaakt. Na afloop van hun 

presentaties beantwoorden de sprekers 
binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en 
het programma? Kijk dan op helmond.
raadsinformatie.nl en klik in de kalender 
op 21 december.

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelma-
tig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie 
op. Zo kunnen raads- en commissiele-
den zich een goed beeld vormen van be-
paalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten 
die zij nemen.

Podiumbijeenkomst over wonen in de toekomst 
HELMOND Op dinsdag 21 december organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 

Deskundige sprekers informeren ons over belangrijke ontwikkelingen in de huidige en 
toekomstige woonsituatie in Helmond. De podiumbijeenkomst start om 20:00 uur en is digitaal 

bij te wonen voor publiek. 

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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www.kerststadhelmond.nl

Kom jij het Huis van de
Kerstman bezoeken?

 

van 8 t/m 24 december gratis 
te bezoeken in de Elzaspassage

Voor de openingstijden en de geldende maatregelen, 
kijk op www.kerststadhelmond.nl

Het Huis van de Kerstman wordt mede mogelijk gemaakt door:

HELMOND
weekkrant de loop
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In de aanloop naar carnaval 2022 vindt momenteel in onze stad een 
tweetal evenementen plaats. De Keiebijters Stichting is enkele weken 
geleden begonnen met het Hints- en Prinseroaje (wie wordt de nieuwe 
Stadsprins Briek de 49ste) en de jubilerende CV Oranjebuurt heeft een 
Kat & Kunst Project in het leven geroepen.

Helmonds oudste carnavalsvereniging wil kunst en cultuur in Helmond een 
impuls geven en iedereen gelegenheid bieden een blijvend aandenken aan het 
7 x 11 jarig bestaan te verwerven. Daartoe heeft de club zeven bekende Hel-
mondse kunstenaars bereid gevonden om een kunstwerk rond katten – het 
symbool van de club – te ontwerpen en daarvan elf exemplaren te vervaardi-
gen die nu geëxposeerd worden in de Spelerij voor de glaswand van Theater 
Speelhuis. De expositie is van buiten te bekijken. Als je bij Roel Hanssen Art 
Design vanaf de Kromme Steenweg rechtsaf slaat en recht doorloopt, kom 
je bij de glaswand met eerst de 50 comic-achtige figuren van illustrator Mis-
ha Hegeman van Helmondse Helden. Deze Helmonders zijn belangrijk voor 
onze stad uit kunstzinnig, cultureel en/of sociaal oogpunt. Doorlopend richting 
Wilhelminalaan zie je vervolgens de zeven kunstwerken van het Kat & Kunst 
Project van CV Oranjebuurt. Deze worden hier in het kort besproken.

Stripmaker, schrijver en vormgever Jan Vriends heeft een silhouet van ge-
bogen en gelast betonijzer van een kat gemaakt voor de nok of de dakrand 
van een huis. Charles den Theije, onder meer maker van d'n Oitskieter in de 
Helmondse carnavalsoptocht, heeft het gezocht in een glas-in-lood raam van 
een mijmerende kat. Carla Sonnemans heeft een trekbel ontworpen met als 
afbeelding een kat. Dertiger-jaren-huizen hadden vroeger dikwijls zo'n ouder-
wetse trekbel. Die vind je in de huidige Oranjebuurt ook nu nog her en der. 
Arno Oberendorff maakte een ontwerp van een kat die op het punt staat te 
springen, terwijl Jaap Tempelaars een dansende kat vormgaf. Leo van Kraay 
ontwierp een kat die nieuwsgierig naar boven kijkt en Petry Claassen maakte 
de skate-kat, een kat op een skateboard op wieltjes.

De expositie is in de week van 6 tot en met 11 december te bezichtigen aan de 
buitenzijde van de Spelerij en 's avonds mooi feëriek verlicht. Zaterdagmiddag 
11 december vindt dan binnen in Theater Speelhuis om 13.00 uur de officiële 
opening van de kunsttentoonstelling plaats, waarbij de kunstenaars aanwezig 
zijn voor een toelichting van hun kunstwerken. Die zijn ook te koop en te be-
stellen voor in kunst geïnteresseerden. Rond 16.00 uur wordt daarna door de 
carnavalsclub de jubileumprins onthuld buiten aan de Wilhelminalaan.

Heel toevallig zendt NPO 3 vanaf afgelopen maandag elke ochtend rond 11.00 
uur een serie animatiefilmpjes uit van Pim en Pom, de katjes ontsproten aan 
het brein van illustrator Fien Westendorp. Onder de titel Kat en Kunst beleven 
de twee allerlei avonturen in het museum waarbij ze kennis maken met schil-
derijen van grote Hollandse meesters.
CV Oranjebuurt mag dan sinds de oprichting op 11-11-1945 de oudste Hel-
mondse carnavalsclub zijn, dat wil niet zeggen dat zij de eerste Helmondse 
carnavalsvierders zijn geweest. In mijn vorige bijdragen heb ik al de eerste 
Helmondse Raad van Elf met foto uit 1931 en zijn eerste President opgevoerd, 
maar waarschijnlijk is de foto bij dit artikel de oudste die er van carnavalisten 
in Helmond is gemaakt. De namen en het juiste jaartal zijn onbekend, maar 
gezien de kleding van de elf mannen lijkt het een foto uit de periode 1880 – 
1920. Carnavalskleding hadden ze toen nog niet, ze lieten zich op z'n paasbest 
in het zondagse pak vereeuwigen. Een Helmondse kaartclub die zelf een Raad 
van Elf vormde en onderling met de gezinnen de vastenavond vierde! De foto 
is afkomstig uit het pand Marktstraat 27 in Helmond.

Leo de Bruyn

Helmond voor Elkaar bedankt alle vrijwilligers 
met decemberkalender vol cadeautjes 

F | LEVgroep

HELMOND 7 december 2020 was het de nationale dag van de vrijwilliger. 
Om alle vrijwilligers in gemeente Helmond te bedanken, deelt vrijwilligersplatform Helmond voor 

Elkaar uit. Alle vrijwilligers ontvangen een decemberkalender, gevuld met meer 
dan 20 verschillende cadeautjes.

“We vinden het geweldig dat er elk jaar 
zoveel mensen voor elkaar klaar staan”, 
vertelt Willeke Vermeulen van Helmond 
voor Elkaar. “Juist met opnieuw een 
coronajaar, wat voor veel mensen niet 
makkelijk was. Voor al die duizenden 
uitgelokte glimlachjes, gedronken kop-
jes koffie, gesproken woorden, gegeven 
knuffels, wijze raad en uurtjes inzet, 
geven we graag wat geluksmomentjes 
terug. Daarom krijgt iedere vrijwilliger 
van ons een decemberkalender, vol met 
kleine cadeautjes. Van winacties tot 
korting tot online activiteiten, voor ieder 
wat wils.”

Hulpbereidheid hoog
Op Helmond voor Elkaar kunnen inwo-
ners makkelijk iets goeds doen. Voor 
een ander, de buurt, de gemeente, cul-
tuur of natuur. Het werkt precies zoals 

die welbekende marktplaats maar dan 
zonder geld: vraag en aanbod op gebied 
van vrijwilligerswerk worden verzameld 
en gematched. De veiligheid wordt be-
waakt door een combinatie van een 
slimme screeningsalgoritme en het 
team van Helmond voor Elkaar. Er doen 
al 1.280 inwoners mee en er zijn ruim 
1.200 matches gemaakt. “Helmond 
voor Elkaar laat zien hoe bereidwillig ge-
meente Helmond is om voor elkaar klaar 
te staan. Zelfs of juíst nu.”

Hulp hard nodig
De combinatie van een florerende eco-
nomie en strengere coronamaatregelen 
zorgen ervoor dat er meer vrijwilligers 
nodig zijn. “Er staan nog 146 oproepjes 
op het platform open. Dat aantal groeit 
gewoon door, terwijl de instroom van 
nieuwe vrijwilligers de laatste maanden 

afneemt. De coronamaatregelen hakken 
er bij kwetsbare Helmonders hard in, 
maar studie en werk gaan ‘gewoon’ door. 
Mensen denken geen tijd te hebben voor 
vrijwilligerswerk of weten niet hoe of 
waar ze kunnen bijdragen. Het platform 
helpt omdat het goed doen makkelijker 
maakt. En dat kan al in een uurtje!”

Vrijwilligers bedanken
Om alle vrijwilligers in gemeente Hel-
mond te bedanken, is er vanaf 7 decem-
ber voor ieder een digitale december-
kalender met meer dan 20 cadeautjes. 
“De kalender is er voor iedereen, maat-
schappelijke organisaties kunnen deze 
gratis bij ons aanvragen voor hun vrijwil-
ligers. Naast bedanken, hopen we hier-
mee iedereen te inspireren om volgend 
jaar ook weer voor elkaar klaar te staan”, 
aldus Willeke Vermeulen.

Nibbit is een driekleurig poesje van bijna 7 maanden. Net als 
haar broertjes vond ze mensen best spannend. Gelukkig leert 
ze snel van de andere kittens in de kittenkamer. Ze komt tegen-
woordig snuffelen en laat zich aaien. Als je haar op schoot zet, 
blijft Nibbit wel zitten voor een aaisessie maar echt gemakke-
lijk voelt ze zich er nog niet bij. Zelf op schoot klimmen doet ze 
niet, behalve… als er wat lekkers in het zicht is. Dan verschij-
nen er twee witte pootjes op schoot en geeft Nibbit aan dat ze 
dat wel lust. Ze begint te spelen en tikt wat aarzelend tegen 
het speeltje aan het hengeltje. Met het touwtje daarvan flost ze 
haar witte tandjes. Nibbit zoekt een rustig thuis met geduldige 
baasjes. Ze zal na adoptie misschien wat langer nodig hebben 
om te wennen. Jonge kinderen vindt ze te onvoorspelbaar. 

Ervaring met katten en een ruime hoeveelheid kattenlekkers 
zijn gewenst. We zijn ook nog steeds dringend op zoek naar 
gastgezinnen voor de grote aantallen binnenkomende kittens.

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Dier van de Week: Nibbit

F | Archieffoto

Carnaval in Helmond 
Keiestad (4)
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Profiteer dit jaar nog 
van de maximale 
vergoeding!

Toe aan een (nieuw) hoortoestel?

advertentie

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

Winkel bij jou in de buurt:
Zuid Koninginnewal 38, Helmond

vergoeding!

Bij Schoonenberg werken we samen met alle zorgverzekeraars. Dus overweeg je een 
hoortoestel? Kom dan langs en pro teer 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!

Maak tijdig een afspraak
Maak snel een afspraak via 088 - 932 43 46, schoonenberg.nl of kom langs in onze winkel. 

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

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

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

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

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

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

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

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

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

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

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

Helleborus
Of kerstroos heeft witte bloe-
men, is winterhard, kan binnen en 
buiten. In 17cm-pot. Excl. sierpot. 
9.99

7.99

3.491.99

Elke zondag open!

Amaryllis wax 
velvet
Witte bloem. 
11.99 p.st.

Helmond Akkerweg 70 

Kerststukje met Hyacinten
In diverse kleuren. 
19.99
In diverse kleuren. 
19.9919.99

12.99

Pinusgroen
10 takken.

 p.st.

22.95

6.99

Table Tree 90cm
Is een leuke kleine 

kunstkerstboom, 
donkergroen van kleur 

en heeft een goede 
kwaliteit, zonder 
LED-verlichting. 

Verkrijgbaar met 
LED-verlichting 

voor 39.95
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Mini Kerstster
In diverse kleuren. 
1.49 p.st.

3.99
3 voor

geurend. Per bos.

3.49

Ilex
Per tak.

2.49

Per tak.Per tak.

2.49

3 bloemen

5.99

Amaryllis snij-
bloem
Diverse kleuren.
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De VVD kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is vernieuwend en 

kan rekenen op brede steun van de leden 
‘De lijst die bestaat uit 20 personen is een mix van ervaren mensen en nieuwe gezichten in de 

Helmondse politiek’, laat de partij in een persverklaring weten. Afgelopen verkiezingen scoorden 
de liberalen 5 zetels en namen ze met één wethouder deel aan het college. Men hoopt met veel 

nieuwe en sterke kandidaten in maart op minimaal 6 uit te kunnen komen. Niet voor niets draagt 
het verkiezingsprogramma de ambitieuze titel ‘STERKER VERDER’.

Zoals eerder bekendgemaakt voert frac-
tievoorzitter en historicus Theo Man-
ders uit de wijk Dierdonk de lijst aan. De 
lijsttrekker zegt over de nu gepubliceer-
de lijst: “Ik ben ontzettend blij dat we 
zo’n goede kandidatenlijst hebben we-
ten samen te stellen met verschillende 
achtergronden, leeftijden, ervaring en 
spreiding over de stad. Daarnaast ben 
ik onder de indruk van de individuele 
kwaliteiten van de kandidaten en het 
enthousiasme dat ze uitstralen.”

De lijsttrekker wordt gevolgd door bur-
gercommissielid Joyce Willems-Kardol, 
bedrijfsvoeringspecialist bij de Nationa-
le Politie, dierenliefhebber en ervaren 
politica uit de Provinciale Staten. Op 

derde plaats treffen we oud VVD-be-
stuursvoorzitter Rob de Greef aan. 
Geboren en getogen in een Helmonds 
ondernemersgezin heeft hij zich gespe-
cialiseerd in de regionale samenwerking 
van gemeenten. Plek 4 is voor Matijs 
Sneijers. Matijs is opgegroeid in Mier-
lo-Hout, maar net als Joyce en Rob nu 
woonachtig in Brandevoort. In het dage-
lijks leven is hij manager administratie 
en in de fractie heeft hij zich de laatste 
jaren toegelegd op financiën, econo-
misch beleid en Brainport Smart Dis-
trict. Op de nummers 5 en 6 staan twee 
ervaren oudgedienden die hun sporen 
in de politiek inmiddels hebben ver-
diend. Het zijn voormalig ondernemer 
en wethouder van financiën, economie 

en arbeidsmarkt Serge van de Brug en 
raadslid Jeanne Janssen. Beide wonen 
in Stiphout. Jeanne heeft haar jeugd in 
de wijk Warande doorgebracht. Plaats 7 
is voor het 21-jarige politieke talent Rick 
Koolen. Rick komt uit Brouwhuis en is 
een ambitieuze bestuurskundige in op-
leiding die de Helmondse politiek een 
frisse, jeugdige blik wil meegeven. Plek 
8 wordt ingenomen door Gijs de Ruijter 
uit Stiphout. Met zijn bedrijfskundige 
achtergrond en ruime ervaring in de 
sport- en marketingsector wil Gijs van 
betekenis zijn voor onze stad. 
Carlo Vereijken uit Helmond-Noord be-
zet plaats 9. Hij zal als oud raadslid van 
een lokale partij en conciërge van het 
Jan van Brabant voor veel Helmonders 
geen onbekende zijn. Rob Michiels (10) 
kwaliteitsmanager in de beveiligings-
wereld, heeft als bewoner van Hel-
mond-Oost, de binnenstad en Brande-
voort, Helmond in al zijn facetten leren 
kennen. De nummer 11 op de lijst is Bea 
van Hoof. De partij noemt haar ‘onze 
paarden-coach uit Mierlo-Hout’. Bea 
ziet het als een uitdaging om een brug 
te slaan tussen de inwoners en de ge-
meente. Op 12, 13 en 14 treffen we met 
Christ Drouen (Hoogeind), Ellen Nies-
sen (Warande) en Hans de Greef (Stip-
hout) een aantal oude bekenden aan, zij 
stonden tijdens vorige verkiezingen ook 
al op de VVD-kandidatenlijst.

Tot slot nog even aandacht voor twee 
prominente VVD-leden, te weten voor-
malig wethouder Economische zaken, 
Sociale Zaken en Financiën Yvonne van 
Mierlo en de succesvolle Helmondse ma-
kelaar Guus Broeckx. Zij staan als lijstdu-
wers op 19 en 20 en onderschrijven de 
vernieuwende koers van de partij die ze 
dan ook hun volledige steun willen geven.

P.S. De volledige lijst met de namen van 
alle 20 kandidaten wordt getoond in de 
bijgevoegde afbeelding.

F | VVD Helmond

December vol kleuren
in de Stadstuin 

Door: Teun Senders

Op zondag 19 december branden de kerstlampjes in de Regenboogtuin van 
Stadstuin Helmond. Die dag zijn kinderen welkom om mee te doen aan een 
kerstspeurtocht. Want het verhaal gaat verder waar we met de Halloween-
speurtocht gebleven waren... Benieuwd naar het verhaal over de lichtwezens? 
Ga naar: stadstuinhelmond.nl/stichtingvrienden/verhaal.html. De speurtocht 
begint om 15:00 uur. Hou onze website in de gaten voor de eindtijd. Vooraf 
aanmelden is verplicht. De kosten bedragen € 2,50 per kind (alleen contant). 

Verder organiseren we op eerste kerstdag een speciale kersteditie van Moes-
tuin naar Tafel. Deze keer geniet je van een compleet vijfgangen-menu. De 
inloop is vanaf 14:30 uur. Vooraf reserveren is verplicht.  Voor alle oliebollen-
liefhebbers: overheerlijke oliebollen à la Stadstuin! Op 31 december bakken 
wij bakken vol bollen voor een goed doel en voor wie lekker wil smullen. Zowel 
de oliebollen met en zonder krenten kosten € 0,70 per stuk. Interesse? Gelie-
ve te vragen naar het formuliertje en contant betalen bij de Stadstuin. Graag 
vooraf reserveren en betalen en dit kan tot en met 24 december. Ophalen kan 
op 31 december van 12:00 tot 16:00 uur.
De opbrengst van de oliebollen gaat naar de sociale projecten van de Stichting 
Vrienden Stadstuin Helmond. 

De locatie van onze tuin is Meanderlaan 6 in Brouwhuis (schuin tegenover 
het crematorium). Reserveren voor de activiteiten kan ook door te bellen naar: 
06 – 17 43 64 58. Graag tot ziens! 

BROUWHUIS Tijdens Kerstmis branden er overal lichtjes. 
Tijdens de donkere dagen is de hele wereld gekleurd met 

de kleurrijkste lampjes en versierd met de kleurrijkste 
kleuren. En daar doen wij vrolijk aan mee! Deze december 
bieden we een kerstactiviteit voor kinderen, een speciaal 
kerstmenu en bakken we oliebollen voor een goed doel. 

F | Nicole van de Rijt

GEEN 2G, GEEN HORECA! WILLEN WE DIT?

hartstichting.nl

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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Mazda CX-5 2.5 SkyActiv-G 194 GT-M 4WD 2017
Automaat, 54Dkm, Navigatie, Camera, Pdc, 
Lane Ass, Bose, Leder, ECC, € 399 p/m 30.945

Hyundai ix20 1.6i i-Vision 2011
116Dkm, ECC, Cruise vontrol, Lmv, 
Trekhaak, USB, € 119 p/m 7.950

Kia Venga 1.6i Dynamic Plus 2019
30Dkm, Navigatie, Camera, Half Leder, 
Climate control 19.445

Peugeot 2008 1.2i 2016
32Dkm, Airco, Navigatie, Trekhaak 13.945

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

Kia E-Niro Executive Electric 2021
Leder, JBL Sound, Schuifdak, Direct 
Leverbaar, ex BTW 37.999

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

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

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

SEAT Ibiza 1.2 TSI Enjoy 2014
52Dkm, Navi,gatie Climate airco, PDC, 
Trekhaak, BlueTooth, € 149 p/m 9.945

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Ultimate 2018
35Dkm, Navigatie, Cruise control, BT, DAB,  
PDC, Stoelverwarming, € 249p/m 17.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl AGS Automaat 2018
20Dkm, Navigatie, Camera, Climate con-
trol, Full LED, Trekhaak, € 249 p/m 17.450

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
50Dkm, Fabrieksgarantie, Airco, All Season 
banden, Hoge instap, € 199 p/m 14.445

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Automaat 2018
High Executive All Grip, 60Dkm, 4x4, Navi-
gatie, Camera, Leder, Full LED, € 349 p/m 23.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2019
Select, 61Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie, 
Camera, Climate control, LED, € 299 p/m 21.950

NIEUWE AUTONIEUWE AUTO

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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Dienstverlening 
Taxbus feestdagen

Reserveren Taxbusritten 
kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen 
willen wij u natuurlijk het best mo-
gelijke vervoer bieden. Wij adviseren 
u daarom op tijd uw ritten voor de 
kerstdagen te reserveren. Onze ver-
voerders kunnen dan het beste in-
spelen op uw vervoersvraag en alvast 
een passende ritplanning maken. 
Reserveert u vóór dinsdag 21 de-
cember 2021 16.00 uur, dan kunnen 
wij uw rit op het gewenste tijdstip 
inboeken. Reserveert u later, dan 
wordt samen met u gezocht naar 
een nog beschikbaar tijdstip, welke 
het dichtst ligt bij het door u gewens-
te tijdstip.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op oude-
jaarsavond eerder dan normaal. 
De laatste Taxbusritten op 31 de-
cember 2021 starten om 21.30 
uur. Rolstoelritten zijn hierop een 
uitzondering. Rolstoelgebonden rei-
zigers kunnen op verzoek wel in de 

nieuwjaarsnacht door Taxbus wor-
den vervoerd, omdat zij vaak geen 
alternatieve mogelijkheden hebben 
om vervoer te regelen. Voor rolstoel-
ritten tijdens de nieuwjaarsnacht 
gelden de volgende voorwaarden:

• De rit kan geboekt worden tot 
en met dinsdag 28 december 2021 
16.00 uur via de reserveringslijn van 
Taxbus (0800 - 0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 
0.30 en 1.30 uur. Vanwege de be-
perkte beschikbaarheid in de nieuw-
jaarsnacht kan het voorkomen dat 
reizigers niet precies op het gewens-
te tijdstip worden vervoerd.
• In de nieuwjaarsnacht kan per 
pashouder maximaal één (sociaal of 
medisch) begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële nati-
onale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e  of 2e kerstdag of 
op Nieuwjaarsdag willen maken, die-
nen dit apart en tijdig door te geven.

HELMOND Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van 
Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder 
en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden 
klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten 

tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

ZorgkaartNederland Top 2021:
best gewaardeerde zorg te vinden 

in tien provincies 

Op de eerste dinsdag van december 
maakt ZorgkaartNederland traditiege-
trouw de best gewaardeerde zorgin-
stellingen per zorgsector bekend. Deze 
populaire zorginstellingen zijn te vinden 
in maar liefst tien van de twaalf Neder-
landse provincies. 

Aan de hand van de waarderingen tus-
sen 1 januari en 1 november 2021 heeft 
zorgwebsite ZorgkaartNederland ook 
dit jaar weer uitgerekend welke zorgin-
stellingen er op ZorgkaartNederland het 
best gewaardeerd werden door hun pa-
tiënten en cliënten. De provincies waar 
veel mensen wonen, doen het altijd 
goed. Maar opvallend was de populari-
teit van sommige zorginstellingen in de 
provincies Flevoland, Limburg, Utrecht 
en Overijssel.

Vijf sectoren in plaats van vier
De ZorgkaartNederland Top bestaat 
ieder jaar uit een top 10 van best ge-
waardeerde instelling per zorgsector. Dit 
jaar heeft ZorgkaartNederland de vijfde 
zorgsector fysiotherapiepraktijken toe-
gevoegd aan het rijtje van verpleeghui-
zen, wijkverpleging, ziekenhuizen en kli-
nieken. Die instellingen staan onderaan 
dit bericht, in willekeurige volgorde (er is 
geen nummer 1 en nummer 10) en zijn 
door heel Nederland te vinden. Er zijn 
immers vijf top 10-lijstjes en in alle vijf 
de lijstjes staan zes of zeven verschillen-
de provincies vertegenwoordigd. 

Het betreft ook niet steeds dezelfde 
zes of zeven provincies. Over alle lijst-
jes heen bekeken, staat in tien van de 
twaalf Nederlandse provincies een zor-
ginstelling die in minimaal één van de 
vijf lijstjes van de Top 2021 voorkomen. 
Alleen in Zeeland en Drenthe zijn geen 
hoofdvestigingen van best gewaardeer-
de zorgorganisaties te vinden. 

Limburg, Utrecht en 
Overijssel opvallend goed 
In de provincies met de meeste inwo-
ners staan de meeste zorginstellingen 
met hoge waarderingen. In Noord-Hol-
land staan bijvoorbeeld 10 van de in to-
taal 50 best gewaardeerde zorginstellin-
gen, zoals het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk. En in Zuid-Holland 8 van de 
50. Bovendien zijn voor alle vijf de sec-
toren in Noord-Holland zorginstellingen 
te vinden die in de Top 2021 voorkomen. 
Maar een hoog inwoneraantal is geen 
voorwaarde. In Limburg (1,1 miljoen 
inwoners), Utrecht (1,4 mln.) en Over-
ijssel (1,2 mln.) hebben immers meer 
zorginstellingen met goede cijfers hun 
hoofdkantoor, dan in Noord-Brabant 
en Gelderland, waar per provincie meer 
mensen wonen (resp. 2,9 mln. en 2,1 
mln.).

Flevoland 
De provincie Flevoland heeft na Zeeland 
het laagste inwonersaantal (423.021), 
maar telt desondanks twee zorginstel-
lingen die bij de 50 best gewaardeerde 
horen: het Flevoziekenhuis in Almere en 
HartKliniek in Lelystad. Flevoland laat 
naast Zeeland ook de provincies Gro-
ningen en Friesland achter zich, die met 
‘Fysiosportief fysiotherapie’ 
(Groningen) en ziekenhuis ‘Tjonger-
schans’ (Friesland) beide één Zorgkaart 
Top-instelling herbergen. 

De vijf top 10-lijsten 
Hieronder vindt u de vijf complete lijsten 
met de 10 best gewaardeerde zorgin-
stellingen van 2021. 

Top 2021 Wijkverpleging 
• Aafje - Rotterdam 
• Allerzorg - Woerden 
• Breederzorg Thuiszorg - Uden 
• Home Instead Thuisservice - 

 Heemstede (NH) 
• Pieter van Foreest, Thuiszorg - Delft 
• QualityZorg - Nieuw-Vennep 
• Thuiszorg Groot Limburg - Maastricht 
• Thuiszorg Rijnstad - Arnhem 
• ZorgAccent - Almelo 
• Zorgfront DH - Rotterdam 

Top 2021 Fysiotherapiepraktijken 
• Fysio Broekhuizen - Harmelen 
• Fysio Centrum Amsterdam - 
 Amsterdam 
• FysioQ - Sittard 
• Fysiospecialisten Duiven - Duiven 
• Fysiosportief fysiotherapie - 
 Groningen 
• Fysiovision - Geleen 
• Fysius Rugexperts - Nijverdal 
• JVDI de Fysioclub - Deurne 
• Maatschap Fysio-Manuele 
 Therapie Leidekker - Almelo 
• Praktijk voor Fysiotherapie 
 Daalmeer - Alkmaar 

Top 2021 Verpleeghuizen 
• Amaliazorg - Oirschot 
• Cicero Zorggroep - Brunssum 
• Dagelijks Leven - Apeldoorn 
• Domus Magnus - Hilversum 
• Frankelandgroep - Schiedam 
• Het Gastenhuis - Amsterdam 
• Neboplus - Barneveld 
• TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) - 
 Borne (OV) 
• Verzorgingshuis De Koperhorst -
 Amersfoort 
• Wonen bij September, woonhuizen
 voor ouderen met dementie - 
 Woerden 

Top 2021 Ziekenhuizen 
• Flevoziekenhuis - Almere 
• Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis - 
 Dirksland 
• Ikazia ziekenhuis - Rotterdam 
• LangeLand Ziekenhuis - Zoetermeer 
• Rode Kruis Ziekenhuis - Beverwijk 
• Sint Maartenskliniek - Nijmegen 
• SJG Weert - Weert 
• Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis 
  's-Hertogenbosch 
• Stichting Laurentius Ziekenhuis -
 Roermond 
• Tjongerschans - Heerenveen 

Top 2021 Klinieken 
• Alexander Monro Ziekenhuis – 
 Borstkankerziekenhuis - Bilthoven 
• Boerhaave Medisch Centrum -
 Amsterdam 
• CortoClinics - Schijndel 
• HartKliniek - Lelystad 
• OCON Orthopedische kliniek -
 Hengelo 
• Orthoparc kliniek voor innovatieve 
 orthopedie - Bosch en Duin 
• Park Medisch Centrum en 
 Parkkliniek - Rotterdam 

• PoliDirect - Heemstede (NH) 
• Vrouwenkliniek Zuidoost, polikliniek
 voor gynaecologie - Amsterdam 
• Zipper Clinics - Enschede 

Wij feliciteren deze organisaties van har-
te met hun plek in de Top 2021. 

Berekening 
Elk verpleeghuis en elke organisatie in 
de wijkverpleging die tussen 1 januari en 
1 november 2021 dertig of meer waar-
deringen kreeg, deed automatisch mee, 
evenals elk ziekenhuis en elke kliniek 
met honderd of meer waarderingen. 

Om aan dit aantal te komen, zijn de 
waarderingen van de verschillende 
locaties bij een organisatie bij elkaar 
opgeteld en voor de ziekenhuizen en 
klinieken ook de waarderingen van de 
zorgverleners werkzaam bij de locaties. 

Over ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste 
keuzewebsite voor de Nederlandse 
gezondheidszorg. Duizenden mensen 
delen hier wekelijks hun ervaringen met 
de zorg. Met patiëntervaringen op Zorg-
kaartNederland maken we samen de 
zorg beter.

Red levens in  
jouw buurt.  
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?
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Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

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

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

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

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

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

Voor een relatie zijn wij op zoek naar 
de eigenaar van een modern 
appartement in Helmond die het wil 
verkopen en vervolgens wil terug huren. 

Zodoende profiteert u van de hoge 
huizenprijzen en kunt u gewoon in 
uw huis blijven wonen! 

Heeft u interesse? Of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact 
op met 123Wonen, 
Jeroen Dorresteijn. 
Telefonisch 040-30 40 400, 
of per e-mail: 
eindhoven@123wonen.nl

HELMOND

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

vr 10 dec 
t/m vr 14 jan  

iedereen mag er 
zijn   
Een serie portretten en verha-
len van oudere LGBTQ+'ers 
uit Brabant. Zij zijn prachtig 
vastgelegd door fotograaf 
Karin Jonkers en geïnter-
viewd door Eric Alink, de 
stadsdichter van Den Bosch. 
De expositie is een initiatief 
van Stichting Roze 50+ en te 
bewonderen in de Lichtstraat 
van De Cacaofabriek.

Under The Rainbow is een educatief, inspirerend 
en gezellig programma met als doel om te ver-
binden en bij te dragen aan de acceptatie van 
de LGBTQIA+ community. Iedereen is van harte 
welkom, of je nu gelijkgestemden wilt ontmoeten 
of je horizon wilt verbreden.

di 14 dec  

three generations 
Een ontroerende film over de identiteit van 
een tiener
vr 17 & za 18 dec  

ANNE+ de film 
Een film over de lesbische twintiger Anne
die haar plek ontdekt in de wereld
zo 19 dec  

Girl 
Het verhaal van Lara, een 15-jarig trans-
meisje die ballerina wil worden

Draaitijden vind je hier: cacaofabriek.nl/film

film

EEN INSPIREREND
PROGRAMMA
OVER IDENTITEIT

10 dec t/m 14 jan

DE LEKKERSTE 
BUFFETTEN

Tip voor de 
feestdagen!

www.hetbuffetje.nl - chris@hetbuffetje.nl - 06 - 54 23 78 29

LUXE SALADE
Ambachtelijke rundvleessalade 
bestaande uit gekruide kipfilet, 

achterham met asperges, 
drumsticks, gehaktballetjes, 

canadese mosselen, zalmfilet, 
palingfilet, makreelfilet, krabchunks, 
2 soortengarnalen, gegarneerd met 

vers fruit, eieren en lollo rosso.

Tijdens de feestdagen 
gratis thuisbezorgd.

voor €10,95 p.p. (v.a. 2 pers.)

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 15 december

naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

ATJAR • BRIDGEN • BRUUT • CENSOR • CENSUREREN • DERTIEN 
EINDSTAND • EMOTIE • FRIET • GOLFBAAN • GRAFSTEEN • GROFTE 
LEWIS • ONTGINNEN • OORTJE • OVERLEG • SLANK • SPRAKELOOS

STOLA • TACKELEN • TEGEMOET • TITEL • TUNIS • VERDEKT
VERDRIET • VERSCHIJNEN • VOLDOENING • WERPEN • WERKEN

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

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

Winnaar week 47: Fanny Bressers  •  Oplossing week 47: METEEN

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis
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Ja het is een akelig onderwerp, maar 
men column van deze week gaat over 
ratten. Ook ik gruwel ervan. Maar ik 
keek naar buiten in onze tuin en er hing 
een rat aan de pinda-automaat van de 
vogels, van men gillen vluchte hij na-
tuurlijk gelijk weg en André geleufde 
er niks van, da was unne vogel volgens 
hem.

Nou ik heb net unne nuuwe bril. Ik zag 
het goed, da was duidelijk een rat. Een 
week later liep er een rat over de side-
tafel in dun tuin, ikke weer gillen. Kijk 
dan André, kijk dan! Ja hoor, hij had 
hem ook gezien. De volgende dag hing 
hij weer aan de pinda-automaat, dus 
ikke de gemeente gebeld. Ze hadden 
er notitie van gemaakt. Maar 3 dagen 
later liep er een paar keer op unne dag 
een rat in het zicht. Dus wir de gemeen-
te gebeld, want ik docht, we hebben een 
grote rattenplaag hier, hullemaal in 
paniek. Diezelfde dag kwam nog de rat-
tenvanger bij ons langs, gestuurd door 
de gemeente.

Inmiddels hadden we natuurlijk al het 
vogelvoer weggehaald, wat volgens de 
rattenvanger ook moest. Dat trekt rat-

ten aan, zaden hebben ze het allerlief-
ste. Hij vertelde dat er geen plaag is, dat 
mensen dat al vlug denken, maar dat 
het gewoon een paar ratten zijn, onze 
tuin grenst aan een bos wat ook een re-
den is. Nou vur men zijn 3 ratten echt 
een grote rattenplaag, maar goed vur 
hem niet. Hij zei als ik nu klemmen zet 
bij het vogelhuis, dan zitten er volgende 
week vogeltjes in die klemmen. Ow nee, 
da wou ik ook weer niet. Da vin ik kei-
zielig. Eigenlijk ook raar dat ik het niet 
zielig vind als er een rat in zit. Maar 
ratten en muizen, ik griezel ervan. 

Samen mee de rattenvanger bedacht 
om 6 klemmen op en onder de side table 
te zetten, waar ze ook liepen en dan niet 
met vogelvoer erop (ratten eten graag 
zaden), maar met een ander lokvoer, 
anders komen toch die vogels in de 
klem. Zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn 
die middag vur een midweekje naar 
Zeeland vertrokken, dat stond gepland 
(ikke blij) en men buurvrouw Jolanda 
zou elke dag naar de klemmen gaan 
kijken. De rattenvanger had haar voor-
gedaan wat ze moest doen om opnieuw 
te spannen.

Nou werkt Jolanda in het ziekenhuis, 
dus ze is wel wat gewend, maar om 
rattenlijkjes uit een klem te halen, is 
wel wat anders. Maar twee dagen la-
ter kreeg ik een whatsapp van haar, 2 
foto’s van een dooie rat. Ze had er zelfs 
een CM naast gelegd, zodat we konden 
zien hoe groot de rat was, hoe stoer ben-
de dan. Een held is Jolanda vur men, 
ik zou dat never nooit niet durven. Ze 
hed de klemmen opnieuw gespannen 
en iets lekkers erop gedaan en weer te-
ruggezet. De volgende dag had ze weer 
beet, nog een rat(je) en de dag erop een 
muisje. Ja ik weet het, dan hedde nog 
eens een buurvrouw die da allemaal 

durft. Maar laat men dan maar een 
watje zijn.

Daarna bleef het stil in de klemmen en 
de rattenvanger kwam alles weer op 
scherp zetten. Ik liet de foto’s van Jolan-
da aan de rattenvanger zien en die 
dacht dat het zelfs een zwarte rat was, 
die echt anders is als de bruine rat en 
ook veel slimmer. Dat hebben wij weer, 
slimme ratten. De rattenvanger heeft 
weer alles op scherp gezet. Jolanda had 
ook de gemeente gebeld, dus daar heeft 
de rattenvanger ook 4 klemmen gezet. 
En deze week had Jolanda weer een vet-
te rat in de klem. Deze week een bruine, 
ajakkes toch. Ik hoorde van meer men-
sen in de Rijpel dat ze wel eens een rat 
zien, maar een tip is dus echt het vogel-
voer vurlopig weg halen. 

Het eerste wa ik vroeg aan de ratten-
vanger: en de vogeltjes dan? Nou zei hij, 
over een tijdje kun je weer voeren, maar 
dan niet alles laten hangen en liggen. 
Het voer dus neerzetten en 2 uur later 
alles weer weghalen, dat is dus zijn tip. 
En zeker niet zomaar brood los rond-
strooien. De veugeltjes die in onze heg 
wonen, het zijn er heel veul, krijgen nu 
dus 2 uur per dag voer. Afgelopen week 
zijn bij ons de rattenklemmen weer op-
gehaald.

Rattenplagen zijn het dus niet die ons 
teisteren, maar vur men zijn 2 ratten 
al een flinke plaag. Lang leve de ratten-
vanger en natuurlijk men stoere buur-
vrouw Jolanda Boudewijns, de held. 
En heb je zelf ook last van ratten, dan de 
gemeente bellen en doe de rattenvanger 
de groeten van men. 

Fijn weekend.

Rattenvanger
van Helmond

Houdoe!

In januari van dit jaar heeft de fractie van 50PLUS voorstellen in de raad 
aan de orde gesteld om te komen tot een algeheel vuurwerkverbod in de 
gemeente Helmond. De discussie in de gemeenteraad pakte niet goed uit; 
naar aanleiding van de opmerking van de burgemeester dat zij de ingedien-
de motie van ons niet steunde, bleek de raad in meerderheid niet bereid om 
een vuurwerkloze gemeente tot stand te brengen. 

Een algemeen verbod op vuurwerk zat er dus niet in; toch hebben we als fractie 
gemeend om actie op dit beleidssterrein in te zetten. Op 25 oktober 2021 hebben 
we vragen voorgelegd aan het college, deze waren: Wij zeer benieuwd naar de resul-
taten van het onderzoek van het stadspanel over vuurwerkoverlast. Kan aangegeven 
worden wanneer deze uitkomsten/cijfers publiekelijk zullen worden? Daarnaast wil 
de fractie 50PLUS Helmond aandringen op meer vuurwerkvrije zones in de stad, 
in ieder geval ter gelegenheid van de komende jaarwisseling, maar liever voor altijd. 
Denk daarbij aan de omgeving van alle verzorgingstehuizen, alle dierenparken, alle 
kerken, alle onderwijsinstellingen en het ziekenhuis. Inmiddels heeft ket kabinet 
besloten om ter gelegenheid van de jaarwisseling een algemeen vuurwerkverbod 
in te stellen. Dat verbod onderschrijven wij als fractie. Echter, dit verbod kent als 
aanleiding alleen maar het voorkomen van meer druk op de zorg in coronatijd. Prima 
argument vanzelfsprekend, maar onze argumenten gingen verder.

Overlast voor mensen. Overlast voor dieren. Overlast voor het milieu.
We zullen de evaluatie maar weer afwachten. Misschien dat we er een verkiezing-
sitem van kunnen maken. U weet dat we 14, 15 en 16 maart 2022 naar de stembus 
kunnen voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad? U gaat toch ook stemmen? 
Op 50PLUS natuurlijk!!

Wij willen u prettige kerstdagen, een 
goed uiteinde van het jaar en een fan-
tastisch 2022 toewensen.

Raadsfractie 50PLUS

Helmond vuurwerkloos?
Ingezonden politiek bericht

Wij kregen - onterecht overigens! - me-
teen het verwijt dat wij blijkbaar ‘eigen 
volk eerst’-politiek zouden bedrijven! 
Waarop wij stelden dat we als raadsleden 
3 belangrijke rollen hebben. De taakstel-
lende rol: wat ‘moeten’ burgemeester en 
wethouders doen. De controlerende rol: 
dat dat wel (goed) wordt uitgevoerd. Maar 
vooral de volksvertegenwoordigende rol! 
En als raadslid sta je gewoon pal achter je 
ruim 92.000 inwoners!

En Mì Hellemonders weet dat het al een 
hele tijd voor veel inwoners erg lastig is om 
aan een betaalbare woning te komen! Zo-
wel in aanmerking te komen een woning 
te huren, maar nog moeilijker een huis te 
kopen! Voor starters, onze jonge generatie 
volwassenen, is dat bijna onmogelijk! Mì 
Hellemonders vindt dat de gemeente als 
een van de belangrijkste taken heeft dat 
onze inwoners allemaal een dak boven 
hun hoofd hebben. De discussie op 9 
november ontstond omdat Mì Hellemon-
ders het niet ziet zitten dat we nu ineens 
10.000 woningen extra moeten bouwen! 
Nu telt Helmond 40.000 woningen. Dat 
betekent dat Helmond 25% méér wo-
ningen krijgt. Maar die 10.000 woningen 
mogen - terecht overigens! - niet in bui-
tengebied gebouwd worden, maar moe-

ten binnen de bebouwde kom worden ge-
realiseerd! Dat is volgen Mì Hellemonders 
een onmogelijke opdracht! Dat moeten er 
veel minder worden! Want anders gaat dat 
zorgen voor een ontwrichting van de leef-
baarheid van onze mooie stad!

Onder andere de stad Utrecht heeft al 
ernstig bezwaar aangetekend tegen deze 
onuitvoerbare opdracht van Den Haag! 
Waar blijft Helmond met haar protest? Wij 
zijn dan ook heel blij dat het kabinet nu 
eindelijk ook stelt dat onze eigen inwoners 
bij nieuwbouw op de eerste plaats mogen 
komen!

Namens fractie Mì Hellemonders
Michael Rieter, 
raadslid en fractievoorzitter,
Martien van den Hoven, 
burger-raadslid,
René van de Westerlo, burger-raadslid.

Eigen inwoners eerst op woningmarkt
‘Eigen inwoners eerst op woningmarkt’, kopte de Volkskrant 

3 december! Dat stelde ì Hellemonders overigens al 
9 november bij de vaststelling van de begroting 2022! 

Voor ieder wat wils
Kinderen kunnen meedoen met onder 
andere circus, dansen of de Olympische 
Winterspelen. Daarnaast kan er gekozen 
worden uit diverse verdedigings- en bal-
sporten. Ook kunnen ze meedoen met 
‘Jachtseizoen’, een spel bekend van tele-
visie, wat in de wijk Dierdonk plaats gaat 
vinden. De vakantie wordt afgesloten met 
‘Koken met Jibb+’, waarbij gezond én lek-
ker eten wordt gemaakt. Inschrijven voor 
de activiteiten kan op www.jibbplus.nl. 
Kosten zijn € 2,50 per activiteit.

Zaalvoetbaltoernooi 2021
Op dinsdag 28, woensdag 29 en donder-
dag 30 december vindt het jaarlijkse zaal-
voetbaltoernooi weer plaats. Voor deze 
zesde editie kunnen jongens en meiden 
van 6 tot en met 18 jaar zich inschrijven 
met teams van 5 personen. Er zijn nog 
steeds plaatsen beschikbaar! Inschrijven 
kan op 

www.jibbplus.nl/zaalvoetbal-2021. 

Uiteraard volgt Jibb+ de richtlijnen van 
het RIVM en worden de coronamaatrege-
len in acht genomen. Alle activiteiten zijn 
dus onder voorbehoud. Wanneer een ac-
tiviteit niet plaats kan vinden, worden de 
inschrijvers op de hoogte gebracht.

Doe mee met de kerstvakantie activiteiten van Jibb+
HELMOND In de kerstvakantie hoef 
je je niet te vervelen! In samen-
werking met meerdere Helmondse 
sportaanbieders heeft Jibb+ weer 
een activiteitenprogramma samen-
gesteld voor basisschoolkinderen uit 
Helmond. Vanaf 6 december kunnen 
kinderen zich inschrijven via de web-
site van Jibb+. 
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De menselijke maat. 
Een eigen woning. 

Er zijn verschillende momenten 
in je leven, fijne en minder fijne, 
waarbij het goed is om stil te 
staan bij de (juridische) gevolgen 
van de keuzes die je dan wel of 
juist niet maakt. “Wij vinden 
het belangrijk om op dit soort 
momenten met je in gesprek 
te gaan. We willen jou graag 
informeren en je uitleggen wat 
de gevolgen zijn van een keuze 
die je maakt. Dat doen we zodat 
jij het beter kunt overzien en dan 
kunt bepalen wat je wilt.” Aan het 
woord zijn notaris Miranda van 
den Broek en kandidaat-notaris 
Saskia van Loon.

Een van die momenten is het kopen 
van een nieuwe woning of gaan 
samenwonen in een bestaande 
woning.
Ga je met je partner een huis kopen 
of ga je bij jouw partner wonen?
Als je samen een huis koopt en 
een van jullie stopt eigen geld in de 
woning, dan is het belangrijk om 
na te denken wat er gebeurt met 
dat geld en of dat geld van jou of de 
partner blijft.

Ga je bij je partner wonen in het 
huis van de partner? Stel je besluit 
de woning naar julie smaak te gaan 
verbouwen en jij betaalt een deel 
van de verbouwing terwijl je geen 
eigenaar bent van de woning. Blijft 
dat geld van jou of raak je dat kwijt?
Belangrijk is dat de rechter veelal 
bepaalt dat als je niets vastlegt 
jouw recht op dat geld kan verjaren, 
anders gezegd; je krijgt dat geld niet 
terug ingeval je uit elkaar gaat.

Wat te doen?
De verhouding tussen jou en jouw 
partner kun je bijvoorbeeld regelen 
in een samenlevingscontract of 
huwelijksvoorwaarden. 
Hierin leg je vast hoe het financieel 
tussen jullie loopt, wat van jullie 
samen en wat van jullie privé is. 
Waar je ook tegen aan kunt lopen, is 
dat een van jullie komt te overlijden. 
Wie krijgt dan het geld dat je in de 
woning hebt gestopt?
 
We helpen je graag om dit soort 
vragen op een rijtje te zetten met de 
daarbij behorende mogelijkheden. 
Wij vinden het belangrijk dat er niet 
alleen naar jou en jouw partner 
wordt geluisterd, maar ook echt 
gehoord wordt wat jullie zeggen 
en wat jullie wensen zijn. Alles 
begint met persoonlijk contact. 
De vragen die we in zo’n gesprek 
stellen hebben een doel; we vragen 
je natuurlijk niet zomaar het hemd 
van je lijf. Uiteindelijk is het van 
belang dat het advies helder is en 
vooral bij jou past en de situatie.
Voorop staat de menselijke maat 
voor onze cliënt.

Saskia van Loon
Miranda van den Broek Netwerk 
notarissen
Schootense Dreef 23B
5708 HZ Helmond
T: 0492 52 24 31
notaris@vbvnotarissen.nl

Genieten van kerstsfeer in
Bibliotheek Helmond-Peel 

HELMOND Van 8 december tot en met 6 januari is de 
Bibliotheek Helmond-Peel in kerstsfeer. Leen boe-
ken of films om heerlijk te relaxen tijdens de lange 
decemberavonden. Of laat ons een fijn boekenpak-
ket voor je samenstellen via de AfhaalBieb. Kom ge-
nieten van mooie voorleesverhalen, maak een unie-
ke foto of een robotje of kerstfilmpje in het TechLab. 
De professor van Mad Science geeft een coole work-
shop over droogijs en alle kinderen kunnen meedoen 
aan de kleurwedstrijd van het Huis van de Kerstman. 

Programma
• De kerstman komt in de Bibliotheken van Asten, Hel-
mond en Someren een verhaal voorlezen. Hij leest voor uit 
het boek ‘O dennenboom’ van Jacques Vriens. Maandag 
20 december om 15.30 uur Helmond, dinsdag 21 decem-
ber om 15.00 uur in Asten en om 16.00 Someren. Meld je 
vooraf aan als je wilt komen luisteren.
• Op de woensdagmiddagen wordt er om 14:30 uur voor-
gelezen door de medewerkers van de Bibliotheek in Asten, 
Helmond en Someren. We kiezen natuurlijk voor mooie 
kerst- en winterverhalen om helemaal in de stemming te 
komen.
• Ben jij al eens op de foto geweest met een rendier, 
sneeuwpop of levend cadeautje? In deze periode komen 
met regelmaat figuranten van het Huis van de Kerstman op 
bezoek in Bibliotheek Helmond. Als ze er zijn, roepen we 
het om! Samen met deze figuren kun jij op de foto voor een 
green screen om een superleuke kerstkaart mee te maken.
• Op dinsdag 14 december is het in Bibliotheek Helmond 
van 09:00 tot 10:30 uur tijd voor ‘Poolse Peuterpret’. We 
lezen voor uit een Pools kerst-prentenboek, maken muziek 
en gaan kerstknutselen. Poolse Peuterpret wordt georga-

niseerd door Bibliotheek Helmond-Peel in samenwerking 
met LEVgroep en GGD Brabant-Zuidoost.
• Op zondag 19 december maken we in Bibliotheek Hel-
mond van 13.30 -15.30 uur een robotje dat cadeautjes van 
de ene kant naar de andere kant van de tafel kan brengen. 
Superhandig om de Kerstman te ondersteunen tijdens 
deze drukke tijd. Iedereen vanaf 8 jaar kan na aanmelden 
meedoen.
• Op woensdag 22 december is er van 14:00 -16:00 uur 
het Techlab Digiwijs in Bibliotheek Helmond. Gaan jullie tij-
dens kerst ook uitgebreid dineren? Hoe leuk is het dan om 
alle genodigden een prachtig menukaartje te geven, wat je 
gemaakt hebt in Word! Voor kinderen vanaf 8 jaar.
• TechLab on Tour workshop. Tijdens deze workshop 
kunnen kinderen vanaf 8 jaar een stopmotionfilmpje in 
kerstsfeer maken. Wij zorgen voor materialen om een korte 
film te maken, zoals elfjes, sneeuwpoppen, rendieren en 
de kerstman. De workshop wordt gegeven in de Bibliothe-
ken van Asten (28 december), Helmond (29 december) en 
Someren (30 december), steeds van 14:00-16:00 uur. Je 
moet je vooraf aanmelden om mee te kunnen doen.
• De coolste workshop wordt gegeven door de professor 
van Mad Science. Meld je aan voor deze workshop in Asten 
(4 januari 11;00-12:00 uur), Helmond (4 januari 14:00-15:00 
uur) en Someren (6 januari 11:00-12:00 uur). Passend bij de 
wintertijd leer je van alles over smelten, bevriezen, verdam-
pen en sublimeren. Voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Tickets voor de workshops kosten € 2,50, de overige ac-
tiviteiten zijn gratis. Vooraf aanmelden via: www.biblio-
theekhelmondpeel.nl/activiteiten heeft de voorkeur, 
zodat we rekening kunnen houden met een maximaal 
aantal deelnemers in verband met de coronamaatregelen.

F | Bibliotheek Helmond-Peel

www.hellemondgiftkadoboek.nl
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KADOBOEK

HET 

PUZZEL

MEE EN WIN
LEUKE

PRIJZEN!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 een-
voudig! Heeft u de kadogids niet ontvangen? Haal dan nu een ex-
emplaar bij één van onze aflegpunten (zie verderop in deze krant).

De HellemondGift-waardebon is ook uitermate geschikt voor bedrijven: 
veel eindejaarsborrels gaan niet door, maar de HelllemondGift is een 
ultieme blijk van waardering! De bonnen zijn onbeperkt geldig en in te 
leveren bij vele Helmondse ondernemers. Denk lokaal, koop lokaal.

HellemondGift Kadogids 
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WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

KERSTBOMEN 
BLAUWSPAR
NORDMANN

ABIES FRASERI 
BIJ ONS STAAN DE BOMEN DROOG

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

EASY-FIT POT 
KERSTBOOM OPZETTEN

BINNEN 1 MINUUT

KERSTSTUKJES

G E R W E N

ZATERDAG 11 DECEMBER

Drankjes

10% KORTING!
...op de héle collectie!

Hapjes
&

U komt
toch
zeker
ook!

10.00 - 17.00 uur

Hoofdstraat 148A

5706 AN Helmond

Mierlo-Hout

Dameskleding - Modeaccessoires - Sieraden - Woondecoratie

Door: Wendy Lodewijk

Grote stap
Silvia heeft bijna 30 jaar in het onderwijs gewerkt 
en droomde al langer van een eigen winkel. Haar 
dochter werkt in een soortgelijke winkel in Weert en 
zo ontstond het idee iets dergelijks in Helmond te 
starten. De zoektocht naar een geschikt pand be-
gon en uiteindelijk kwam ze uit naast ’t Bakkertje 
in hartje Mierlo-Hout. “Hier voelde het gelijk goed”, 
legt Silvia uit. 

Het was een grote stap: de zekerheid van een vaste 
baan opgeven voor een winkel waarvan je nu nog 
niet weet hoe goed het gaat lopen. “Toch heb ik die 
stap genomen. Ik heb er geweldig veel zin in. Ik kan 
niet wachten om de winkel te openen!”, vertelt ze 
met een grote lach. Haar familie steunt haar voor 
de volle 100%. Ze helpen zelfs mee om dit tot een 
succes te maken. “Mijn oudste dochter gaat mee-
helpen in de winkel en beheert de social media. De 
moeder van Danny (de vriend van Silvia) staat mo-
del voor de vele foto’s die daarop gedeeld worden. 
En dat vindt ze toch leuk om te doen! Zo werken 
drie generaties mee aan ‘Bij Sill’. We vinden het echt 
heel leuk om dit samen aan te pakken.”

Unieke collectie
De combinatie van damesmode, accessoires en 
woondecoratie komt niet zo maar uit de lucht val-
len. “De nieuwste trends volgen op het gebied van 

kleding en alles wat erbij hoort, deed ik altijd al 
graag. Daarnaast heb ik ook een passie voor interi-
eurinrichting. Dat heb ik thuis ook”, knipoogt Silvia. 
“Ik ga ook echt mijn best doen mijn winkel zo leuk 
en gezellig mogelijk aan te kleden met een warme 
uitstraling.” 

Bij Sill wordt elke week bevoorraad met de nieuw-
ste items. “Zo kunnen we de trends nauwlettend 
blijven volgen”, legt ze uit. “Bij de kleding letten we 
erop dat naast dat het mooi is, het ook comfortabel 
zit en gebruiksvriendelijk is (niet te veel strijkwerk 
bijvoorbeeld). Uiteraard volgen we ook de seizoe-
nen, nu hebben we bijvoorbeeld veel feestkleding 
in het assortiment. Naast de ‘gewone’ kleding heb-
ben we ook loungekleding in ons aanbod, zoals 
huispakken en sloffen. Bij de woondecoratie moet 
je denken aan stoer, eigentijds en trendy. Het zijn 
spulletjes die ik zelf ook zou kopen”, zegt Silvia vol 
enthousiasme. Ook de etalage zal elke week een 
nieuw uiterlijk krijgen.

Ook online
Kun je niet wachten om de mooiste items te gaan 
scoren? Bij Sill is geopend op dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00. Voor elke vrouw is 
er iets leuks te vinden. Wil je niets missen van de 
nieuwste collectie en leukste aanbiedingen? Volg 
Bij Sill Fashion en Lifestyle dan op Facebook en In-
stagram. Daar zijn ook de openingsacties te vinden. 
Via messenger is zelfs online bestellen mogelijk. 

MIERLO-HOUT De opening is aanstaande zaterdag (11 december), opgevolgd 
door een feestweek. Vanaf dan kun je de mooiste items scoren bij Bij Sill 

Fashion en Lifestyle, inclusief een gezellig praatje en een kopje koffie. Dat is 
waar het bij Silvia Kool, de eigenaresse van Bij Sill, om draait. “Mijn winkel is 
een soort buurtwinkel. Waar shoppen een uitje is en waar sociale contacten 

minstens zo belangrijk zijn. Gezelligheid staat voorop, het contact met de klant 
staat bij mij hoog in het vaandel.”

Voor damesmode, -accessoires én 
woondecoratie moet je ‘Bij Sill’ zijn! 

F | Bij Sill.
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Januari 2022 in het Annatheater
Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari: 

Talenten gezocht voor ‘Op de planken met Anna’ in de kerstvakantie! 

Wanneer: vrijdag 7 van 10.00 tot 16.00 
uur en zaterdag 8 januari van 10.00 tot 
21.30 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en 
jongeren
Wat kost het: € 20,00
Voorstellingen: zaterdag 8 januari om 
19.00 uur en om 20.30 uur
Geïnteresseerd? Kijk op onze site: 
www.annatheater.nl of neem con-
tact op met Lavínia Germano: telefoon: 
06 – 44 36 92 88/laviniagermano@
annatheater.nl.
Op de planken met Anna is mede moge-
lijk gemaakt door Cultuur Contact.

Vanaf 12 januari: Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool Annatheater 
Speel je thuis weleens dat je een pop-
ster, een held of de baas van de wereld 

bent? Kom dan eens in het theater 
toneelspelen! Vanaf woensdag 12 ja-
nuari beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. 

Op het toneel kun je van alles beleven. 
Je fantasie gebruiken om allerlei span-
nende, gekke en onverwachte situaties 
te beleven. Het is niet alleen ontzettend 
leuk om toneel te spelen, je leert ook nog 
een heleboel. In de acteerlessen werk je 
aan je houding, stem en verbeelding. 
Je vermogen om samen te werken, 
te presenteren en je fantasie worden 
verbreed. In alle groepen krijgen kinde-
ren en jongeren onder de enthousiaste 
begeleiding van theaterdocent Lavínia 
Germano professionele acteerlessen.

Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend 
een proefles volgen. De lessen worden 

vanaf 12 januari op woensdagen en don-
derdagen gegeven.

“Jij hebt mij meer dan alleen toneelspe-
len geleerd; dankzij jou kan ik beter voor 
een groep spreken, heb ik meer controle 
over mijn lichaam en kan ik mijn emo-
ties beter laten zien.” (Emma, 17 jaar)

Meer informatie: 
laviniagermano@annatheater.nl 
of bel: 06 – 44 36 92 88.
Voor lestijden: www.annatheater.nl 
rubriek Jeugdtheaterschool.

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopaf-
stand van het NS-station Helmond. Het 
adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 – 475 255.
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl

ANNAWIJK Op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari organiseert het Annatheater twee dagen vol 
theaterplezier voor jongeren en kinderen! Op vrijdag gaan we met het verhaal aan de slag. 

Zaterdag spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt 
theater met alles erop en eraan. Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk 

maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties van kasteelzalen en griezelige bossen! Kom 
in het Annatheater in de spotlights staan!

F | Annatheater

Ao-kanters bestaan 
55 jaar en gaan dit vieren!
HELMOND Wij, carnavalsvereni-
ging De Ao-Kanters ’66, bestonden 
in 2021 55 jaar. Dit konden we vo-
rig jaar helaas door Covid-19 niet 
vieren, maar we gaan het in 2022 
toch proberen. We hopen dat Co-
vid-19 ons goed gezind is en dat we 
in het weekend van 21 tot en met 
23 januari 2022 samen met heel 
carnavalsminnend Helmond ons 
jubileum kunnen vieren.

Op vrijdagavond gaan we een kletsavond neerzetten met de volgende kletsers 
en amusement: Freddy van den Elzen, Rob Scheepers, Iveke van Gerven, Rob 
Bouwman, Tadaa, Applaus en Trui & Herman. Muzikaal word deze avond 
opgeluisterd door Blaaskapel Ragazzi. De avond begint om 19.30 uur en de 
feesttent is geopend vanaf 19.00 uur. Kaarten kunt u bestellen via ticketview.
nl/shop/cvdeaokanters en kosten € 12.50 exclusief reserveringskosten. 

Op zaterdagmiddag is er een seniorenmiddag voor alle senioren uit de wijk Hel-
mond-Oost. Reserveren kunt u via info@ao-kanters.nl of bij dhr. W. van Dijk 
06 – 34 14 67 32. De entree kost € 3,- en is inclusief een kopje koffie/thee 
met wat lekkers.

Zaterdagavond gaan we ons jubileum echt vieren met een fantastische feest-
avond voor iedereen die de Ao-Kanters en carnaval een warm hart toedragen. 
We hebben die avond Feestband Markant op het podium staan, die voor ieder 
wat in petto heeft. De avond begint om 20.00 uur en de feesttent is geopend 
vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten € 11,- exclusief reserveringskosten en kunt u 
bestellen via ticketview.nl/shop/cvdeaokanters.

Mocht het jubileumweekend niet gehouden kunnen worden door de corona-
perikelen, dan zorgen wij ervoor dat eenieder zijn of haar geld retour krijgt. Op 
zondag gaan wij onze jubileumreceptie houden van 11.00 tem 19.00 uur. Op 
deze dag komen al onze bevriende carnavalsverenigingen ons feliciteren met 
het 55-jarig jubileum. Onze jubileumprins Michael d’n Uurste en zijn prinses 
Angela gaan carnaval 2022 bij ons vieren onder het motto: Wij brouwen ons 
eigen feestje!

Bovenstaande activiteiten vinden plaats in de feesttent die geplaatst gaat wor-
den op het veld van SV Swift Helmond aan het Barentzpark 1 in Helmond. 

De mooie en artistieke katten zijn 
nu te bewonderen in de galerij van ’t 
Speelhuis. Denk je nu bij jezelf, ik zou 
wel een leuke buurtkat willen adopte-
ren? Dat kan! Op 11 december is er bij 
’t Speelhuis een vernissage en dan is 
er ook direct mogelijkheid een kunst-
werk te reserveren of te bestellen. Op 
is hierbij dan ook echt op! 
Bent u benieuwd geworden naar de 
kunstwerken? Loop dan even langs 
‘t Speelhuis. Of kijk op de site van CV 
Oranjebuurt (cvoranjebuurt.nl), daar 

staan diverse foto’s en is ook de bro-
chure te downloaden.
CV Oranjebuurt ziet je graag op zater-
dag 11 december van 13:00 tot 16:00 
uur bij ’t Speelhuis bij de feestelijke 
opening van de kunsttentoonstelling. 
Rond 15:30 uur zal er nog een bijzon-
der hoogtepunt plaatsvinden wat je 
niet wilt missen. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen via info@cvoranjebuurt.nl, 
ook voor als je de brochure graag per 
mail ontvangt.

Kunstwerken 
Kat en Kunst te koop

ORANJEBUURT Ter gelegenheid van het 7 x 11 jubileum 
heeft de Oranjebuurt een bijzonder kunstproject opgezet: 

het Kat & Kunst Project. Er zijn 7 kunstenaars gevraagd om 
ieder 11 kunstwerken te maken, in totaal dus 77 katten. Het is 
de bedoeling dat deze 77 katten een onderkomen krijgen op 

diverse plaatsen in de buurt, om de wijk te sieren en natuurlijk 
om de kat, het symbool van CV Oranjebuurt, te eren.

Eindejaars beloning?
Geef een 

HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!

WWW.HELLEMONDGIFT.NL WWW.HELMONDNU.NL
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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

VERANDER 
HET IN GELD

Evangelische Gemeente Helmond
‘Terwijl Maria ondertrouwd was met Jozef, 
bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, 
zwanger te zijn uit de heilige Geest. Daar nu Jo-
zef, haar man, rechtschapen was en haar niet 
in opspraak wilde brengen, was hij van zins in 
stilte van haar te scheiden. Toen die overwe-
ging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren 
verscheen hem in een droom en zeide: Jozef 
zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, 
tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is 
uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij 
zult hem de naam Jezus geven.’

De Bijbel; Mattheüs 1:18-20

God had een plan bedacht om zijn zoon naar de 
deze aarde te sturen, dit is dan ook op bovenna-
tuurlijke wijze gebeurd, door een aan God toege-
wijde vrouw en man te gebruiken, Maria & Jozef. 
Door de heilige Geest is Maria zwanger geraakt, 
Jozef had daar in het begin best wel moeite mee 
omdat hij zeker wist dat dit kind niet van hem kon 
zijn. Hij wilde eigenlijk in stilte van haar scheiden en 
stiekem bij haar weggaan, zodat hij alle schuld zou 
krijgen en Maria niet de schande hoefde te dragen.

 Maar God had een ander plan, een engel kwam ook 
bij Jozef op bezoek. Dit bezoek heeft zijn leven ver-
anderd en daardoor heeft hij het vaderschap gewil-
lig op zich genomen. Jozef vertrouwde de engel van 

de Here volkomen. Dit vertrouwen heeft God ook 
uitermate gezegend. Ook wij kunnen een bovenna-
tuurlijke ontmoeting met de heilige Geest hebben 
door ons vertrouwen op deze God te stellen. Deze 
God, die door de eeuwen heen nog altijd dezelfde 
God van liefde en betrokkenheid is, wil zich ook aan 
u openbaren. Je gaat het pas ontdekken als je open 
bent voor een ontmoeting met Hem. Hij is er klaar 
voor, u ook?

De eredienst
We hebben elke zondagmorgen eredienst om 10 
uur. U bent van harte welkom om deze eens bij te 
wonen.

De huiskring
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

Deze kalender is bedoeld om de dag goed te be-
ginnen en om je een positief gevoel te geven. Deze 
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld 
door redactie en vrijwilligers.

Ook u als lezer kunt er een bijdrage aan leveren. De 
eerste kalender is al in 1938 uitgebracht en jaarlijks 
worden er duizenden verkocht. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan missionair en pas-
toraal werk van de redemptoristen, zie 
www.kloosterwittem.nl.

De kalender is voor € 8,50 verkrijgbaar bij mevrouw 
R. Kuijpers-Mennen, Schutsboom 49 in Deurne. 

Telefoonnummer 0493-321 822 voor inlichtingen 
en/of bezorging.

De kalender is ook af te halen bij:
Mevr. J. Schrama: 
Kuilenvenweg 4, Walsberg
Dhr. G. Rosmulder: 
Neerkantsestraat 36, Liessel 
Mevr. A. Sprengers: 
Bakelsedijk 20, Helmond
Dhr. J. Vogels: 
Gabriëlstraat 17, Helmond (Stiphout) 
Mevr. M. Leenders: 
Haffmanstraat 11, Aarle Rixtel

Gerarduskalender 2022 is weer te koop
Een leuk cadeau! 

De Gerarduskalender van 2022. F | Riky Kuijpers.

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, 

onder het motto ‘Elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, recepten, puzzels en informatie over 

verschillende onderwerpen.

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

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

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

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

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

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

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

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

Jozefkerk, Tolpost 1
Zondag 9:30 en 11:00, 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.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE LAMBERTUSPAROCHIE 

Donderdag 9 december: 
10.00 uur Luciakerk Eucharistieviering. Pastoor Scheepers

Zaterdag 11 en zondag 12 december: 3e zondag van de Advent jaar C
16.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; Jan Snijders
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
Intenties: José Rijkers vw verjaardag; Jozef van Vijfeijken; Piet en Janske Scheepers-
Sanders; Gonny van Berlo-van Kessel; Jos van Nunen vw 79e verjaardag
10.45 uur Luciakerk Dopen diaken Martina 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor
Intenties: Henk Ceelen; Cune Hettema; Ann Takkenberg; Riet Broens; Riek Vinken-van 
Bommel; Yvonne Mutsaers-Slegers.
12.15 uur Trudokerk doopzondag diaken Martina 

Donderdag 16 december:
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 18 en zondag 19 december: 4e zondag Advent jaar C/ pastoor Scheepers 50!
16.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv mondharmonicavereniging.
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Les Femmes
Intenties: Piet en Janske Scheepers-Sanders en zoon Jos;  Harrie en Liza van Kessel-
van Hout; Piet van der Heijden; Gonny van Berlo-van Kessel; Jan van Kessel; Harrie van 
Kessel; Piet van Kessel; Stefan Malinak; Theo en Riek Pulles - van Erp; José Rijkers; pater 
Frans Grul o.p; Coba de Haas-Honing; Geert Menting; Joseph Kemper, Toos van den 
Heuvel- van de Sande
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor 
Intenties: Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof; Thea Schwering-
Rovers, Pieter Boetzkes, Petronella Visser-Snijders, Bert van de Kerkhof, Beatrijs Hunink-
van Thiel. Overleden familie Sanders, zr. Theobalda Sanders, Annie Vlamings- Bergerhof

Op kerstavond komen alle vieringen in alle kerken van Parochie Damiaan de Veuster te 
vervallen. Om 19.00 uur zal er een viering zijn die via livestream wordt uitgezonden vanuit 
de St. Luciakerk. De intenties voor alle vieringen van deze avond zullen tijdens de viering 
via livestream genoemd worden.

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

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.  

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

● Beleef de natuur en geniet van de rust
●  Maak op uw gemak een wandeling
●  Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen 

Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van 
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl voor 

uitgebreide informatie.

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor 
meer informatie in een persoonlijk gesprek.

HELMOND Wilt u uw personeel belonen of zo maar iemand 
bedanken die u dit jaar fantastisch heeft geholpen? Geef de 

HellemondGift waardebon cadeau. 

De bon is oneindig geldig. Bij meer dan 150 ondernemingen in 
Helmond in te wisselen. Kijk ook op 

www.hellemondgiftkadoboek.nl voor mooie aanbiedingen.

Steun de economie van Helmond, geef de bon NU cadeau.
Kijk op www.hellemondgift.nl voor verkooppunten 

of mail naar info@hellemondgift.nl

HellemondGift waardebon.
HET eindejaars cadeau!
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

Manon en Pieter
van harte gefeliciteerd 
met de geboorte 
van jullie zoon

Raf
Familie Klaasen.

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

BRANDEVOORT/
HELMOND-WEST/MIERLO-HOUT 
Repaircafé KBO-St. Lucia. Speciaal voor 
de wijken Brandevoort, Helmond-West 
en Mierlo-Hout, maar anderen kunnen/
mogen ook gebruik maken van deze 
aangeboden faciliteit. Er zijn geen 
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 Ge-
seldonk: 

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 la-
ten repareren. Alle gebruiksartikelen die 
verplaatsbaar zijn per fiets of simpel trans-
portmiddel zijn acceptabel en zullen in be-
handeling worden genomen. 

Wij repareren naar ons vermogen en kennis 
elektrische– en elektronische apparaten, 
speelgoed, naaimachines, gereedschap, 
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slij-
pen klein gereedschap en scharen/mes-
sen, 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 ka-
potte spullen bij Repaircafé Rijpelberg op 
zaterdag 11 december 2021 van 11.00 tot 
14.00 uur en woensdag 15 december van 
van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De To-

relaer, Groningenhof 4, Helmond. Zie ook 
www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

Binnenstad/Regio Vanaf 1 januari 2022 
organiseert Hoormij-NVVS, afdeling Zuid-
oost-Brabant, elke 2e donderdag van de 
maand en elke 4e donderdag van de maand 
lotgenotencontact-bijeenkomsten voor 
mensen met een gehoorbeperking. U bent 
van harte welkom om, vrijblijvend, een bij-
eenkomst bij te wonen. Meld u zich vooraf 
aan bij het secretariaat zuidoostbrabant@
stichtinghoormij.nl. In Eindhoven zijn de 
bijeenkomsten in gebouw Bomanshof, Pas-
toriestraat 148 en in Helmond in wijkhuis 
De Fonkel, Prins Karelstraat 123. De bijeen-
komsten 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 meer-
dere kapotte spullen meebrengen die de 
aanwezige monteurs ter plaatse voor u zul-
len proberen te repareren. Mocht het een in-
gewikkelde 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 ver-
goeding 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 onkos-
ten te kunnen dekken. Zelfs als je niets te 
repareren hebt, mag je toch gerust binnen-
lopen om rond te kijken en de gezellige sfeer 
te proeven.

BINNENSTAD De Oitperbeermiddagen in 
De Fonkel gaan helaas niet door. Gezien de 
huidige omstandigheden omtrent het co-
ronavirus is in samenspraak met De Fonkel 
besloten dat de Oitperbeermiddagen op 12 
en 19 december geen doorgang kunnen vin-
den. De organisatie hoopt op ieders begrip.

MIERLO-HOUT Het bestuur van Senio-
renvereniging KBO-St.Lucia maakt bekend 
dat vanwege corona de volgende bijeenkom-
sten in december geen doorgang vinden:
Repair café: Zaterdag 11 december en don-
derdag 23 december 2021 Koffieochtend: 
Dinsdag 14 december en donderdag 23 de-
cember 2021 Kerstbijeenkomst *: Woens-
dag 15 december 2021 *) zij die al betaald 
hebben krijgen hun geld terug

STIPHOUT Het concert van Helmonds 
Slavisch koor dat zou plaatsvinden in de St. 
Trudokerk op 19 december 2021 aanstaan-
de kan niet doorgaan in verband met de co-
ronamaatregelen.
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
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.

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen    06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal 70.
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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

concurrerende prijzen. Gratis meten en 
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 

10, Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G
GRATIS OPHALEN

van oud ijzer, metalen en electronica.
06-13362457.

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

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

Ontruimen van woningen, winkels, 
kantoren, zolders, schuren en garages 

(bezemschoon). Ook voor kleine verhuizin-
gen en herstelwerkzaamheden aan huis 
en tuin. Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl

info@adcommunicatie.nl     www.adcommunicatie.nl     0492-845350
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|DL

Vanaf 4 januari staan
wij weer voor u klaar

Van 25 december 
tot en met 3 

januari zijn wij er 
even tussen uit!

VOLOP FIETSEN
OP VOORRAAD
BESTEL OP TIJD VOORKOM TELEURSTELLING DOOR OPLOPENDE LEVERTIJDEN

WIJ WENSEN U 
ONDANKS ALLES 

ALVAST

FeestdagenFeestdagen
FijneFijne


