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Laatste deel sloop 
Huis voor de Stad3. Carnaval in Hel-

mond – Keiestad11. Het Glazen Huis Huis van de Kerstman13. 25.

19e Jaargang
nummer 50
Oplage 39.500 exemplaren 
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WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Anthurium 
aqua roots
Of flamingoplant, met 

wortels in water. 

Inclusief vaas. 

17.99
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Elke zondag open
Helmond Akkerweg 70

Bezoek

onze kerstshow

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

.nl

CENTRUM: Marmotstraat, 
Molenstraat, Vossenstraat, 

Wolfstraat.

SUYTKADE/INDUSTRIE: 
Binnendijk, Engelseweg, 

Noorddijk, Vlierdensedijk.

STIPHOUT:
Jan Hokaarsstraat, 

Sprengerstraat, 
Lieshoutseweg.

Mierlo-Hout: Goorwal, 
Akkerweg, Ten Culen, 

Catharina Berthoutlaan.

Nog maar een maandje
“We hebben ons best gedaan, maar 
het zit er niet in”, aldus productieleider 
Bregje van Ekert. “Tijdens onze zondag-
repetitie waarin we een eerste doorloop 
deden met kleding en decor hebben we 
net voor de fotoshoot moeten besluiten 
om de productie stil te leggen. En dat is 
raar, want we zaten een kleine maand 
voor de première. Normaal gesproken 
is het juist in die laatste maand keihard 
knallen, maar nu kwam daar abrupt een 
einde aan. En dat gaf ons allemaal wel 
een weekje buikpijn.”

Ingehaald door de werkelijkheid
“Maar het is een weloverwogen be-
sluit”, vult vicevoorzitter Audrey van den 
Broek aan. “De maatregelen die de over-

heid neemt, bieden weinig ruimte voor 
een alternatief. Het is een erg onzekere 
tijd en als stichting moeten we ook onze 
verantwoordelijkheid nemen zowel naar 
onze cast en crew als ons publiek.” Een 
beetje vreemd is het allemaal wel. Deze 
productie Er liep een leeuw door de 
stad…  was juist een alternatieve voor-
stelling voor het tweejaarlijks spektakel 
dat De Helmondse Musical elke twee 
jaar biedt in theater Het Speelhuis. “Het 
was een antwoord, een reflectie op deze 
woelige tijd, maar ook wij werden inge-
haald door de werkelijkheid.”  

Dan maar in juli
De spelers hebben hun ambities tijdelijk 
in de ijskast gezet. In het voorjaar komt 
de club weer bij elkaar. “Want in juli gaan 

we spelen. We hebben met Het Speel-
huis gekeken naar nieuwe data en de 
laatste weken voor de schoolvakantie 
staan nu gereserveerd voor onze voor-
stelling”, meldt Bregje van Ekert enigs-
zins opgelucht. 

“Het Speelhuis heeft daarin volop met 
ons meegedacht. Ze hebben helaas 
inmiddels genoeg ervaring in het om-
zetten van kaartjes. Maar ook nu is dat 
supersnel en correct gedaan. Daar zijn 
we heel blij mee. Alle kaartjeshouders 
hebben inmiddels al bericht gehad en 
een alternatieve datum gekregen. 

En geloof maar dat wij straks in juli er 
een ongelooflijk mooie voorstelling op de 
planken gaan zetten. Wat in het vat zit…”

Zolang als mogelijk was gingen de voorbereidingen voor de voorstelling Er liep een leeuw door 
de stad…  van De Helmondse Musical door. De première zou op 2 januari zijn en de rest van de 

week stonden de andere voorstellingen gepland. De voorstellingen verhuizen nu naar juli.

De leeuw schuift door naar juli
Voorstellingen De Helmondse Musical uitgesteld

F | Helmondse Musical.

BEZORGERS 
GEZOCHT 

bezorging@deloop.eu
06-18938912 
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De nieuwe Kia Sportage.
Nu in de showroom.

씲34.89534.895
Vanaf:

Het brandstofverbruik is in afwachting van homologatie.
Genoemde vanafprijs is incl. kosten rijklaar maken. Kijk voor meer informatie op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoond model kan afwijken van de 
beschreven uitvoering.

De bekendste SUV van Kia is compleet vernieuwd. De nieuwe Kia Sportage is moderner dan ooit zonder zijn 
Sportage-karakter te verliezen. De sterke en ef쏾 ci썝nte aandrijving – naar keuze Mild Hybrid, Hybrid of Plug-in 
Hybrid – brengt je krachtig in beweging. Je kunt het nu zelf gaan ervaren… 
De nieuwe Kia Sportage staat nu in de showroom.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

Gecombineerd verbruik: 5,1 - 5,5 (l/100 km) / 18,2 - 19,6 (km/l); CO2 - emissie: 115 - 123 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Oostendorp i20-Daagse actie is van toepassing op de Hyundai i20 in alle uitvoeringen en geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 20-12-
2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease 
wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. 
De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. *Nu tijdelijk ‘5 + 2 jaar garantie’ op alle modellen tot 100.000 km én onderhoud bij Oostendorp Hyundai, voegt Oostendorp 2 jaar éxtra garantie toe. Druk- en 
zetfouten voorbehouden.

Van 1 - 20 december

Ontdek meer op oostendorp-autogroep.nl/hyundai-i20daagse 

Varenschut 5, Helmond, tel. 0492 - 745 600autogroep

Nu of nooit! Profiteer tijdens de Hyundai i20-Daagse van een zeer hoge korting van maar liefst € 2.000 op 
de Hyundai i20 1.0 t-GDI comfort! Maar dat is nog niet alles, want Oostendorp Hyundai geeft nu tijdelijk niet 
5 maar 7 jaar kilometergarantie* op je nieuwe Hyundai i20! Kom daarom tussen 1 en 20 december naar de 
showroom en pak dit voordeel op deze sportieve en zeer complete auto. Overtuig jezelf en maak een 
proefrit. Maar wees er snel bij want OP = OP!

De Hyundai i20-Daagse bij Oostendorp.  
Profiteer 20 dagen van € 2.000 voordeel op de Hyundai i20!

Alléén bij Oostendorp Hyundai van 1 t/m 20 december.

€ 2.000
Hyundai i20 1.0 t-GDI comfort

Tijdelijk korting

€ 325 p.m.

€ 19.435
Private Lease vanaf

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

Actieprijs: 

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.
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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!

Ken jij iemand die iets bijzonders voor 
een ander heeft gedaan toen die het 
moeilijk had? Laat ons weten wie jij een 
warm hart toedraagt en waarom. Met 
deze actie willen we mensen die iets 
extra’s verdienen, verrassen. 
Als lichtpuntje in donkere tijden of een 
bedankje voor iemand die een ander ge-
holpen heeft. 

Doe een wens
Bij verschillende ondernemers zijn van-
af 8 december speciale wenskaarten in 
de vorm van een kerstbal verkrijgbaar. 
Je vindt ze bij Stadsbrouwerij De Def-
tige Aap, De Bibliotheek, restaurant Il 
Borgo, het HomeComputerMuseum, 

Het Huis van de Kerstman en boekhan-
del De Ganzenveer.

De wensen kunnen tot en met 24 de-
cember ingeleverd worden. Dit kan bij 
de deelnemende ondernemers of in de 
grote rode brievenbus bij het Huis van 
de Kerstman (Elzaspassage 49-51). Na 
de feestdagen selecteert Helmond Mar-
keting de mooiste wensen en vervullen 
zij deze samen met lokale ondernemers. 
Op deze manier krijgen ook zij een 
steuntje in de rug. Samen maken we 
er een mooie kerst van! Op www.visit-
helmond.nl/nl/winterstad-helmond/
kerstwensboom zijn de voorwaarden 
rondom deze actie terug te lezen.

Maak van een wens werkelijkheid

HELMOND Tijdens dit bijzondere jaar, waarin de feestdagen 
er anders uitzien dan normaal, laat Helmond Marketing de 

mooiste kerstwensen uitkomen. Bezoekers van het centrum 
van Helmond mogen een wens doen voor een ander die een 
verrassing verdient. Alle wensen worden opgehangen in de 

kerstboom op de Markt. De meest bijzondere wensen worden 
vervuld in samenwerking met ondernemers uit Helmond.

F | Helmond Marketing.

F | Leo van der Heyden.

HELMOND-NOORD Ondanks deze 
sobere dagen zijn er bewoners die 
zich vrijwillig beschikbaar hebben ge-
steld. Ze hebben het gezellig gemaakt 
met eigengemaakte kerstboompjes 
met verlichting! Ze hebben ze bij elke 
bewoner aan het balkon gehangen, 
een prachtig gezicht.

Hiervoor hadden de mannen Theo en 
Henk eerst een bijdrage opgehaald om 
dit mogelijk te kunnen maken. De boom-
pjes hebben ze zelf in elkaar geknutseld 
met het hout dat ze hebben gekregen 
van Holten van de Wal uit Deurne. Al 
met al is het wel een pluimpje waard, 
vandaar deze bedanking.

Moeraseik in kerstsfeer! 

Door: Henk van Dijk

Ik wil u hierbij graag het verloop van de 
ontmanteling van het oude Stadskantoor 
laten zien, zoals ik dat heb vastgelegd voor 
de historie. De bouwkeet staat er al en er 
staan nog meer hekken dan voorheen, het 
is een hele vesting geworden. De bouw-
plaats wordt ingericht en het opbouwen 
van het nieuwe gebouw kan gaan begin-
nen. Het slopersbedrijf van A. Jansen is 
nu bezig met de laatste loodjes te klaren, 
van een ontmanteling die bij de start is in-

gezet door sloopbedrijf M. Heezen. Het ge-

bouw werd helemaal gestript volgens een 
duurzame methode. Eind van deze maand 
is het strippen van het gebouw klaar. Ook 
hier is dus sprake van oogsten van materi-
alen die nog bruikbaar zijn.

Wat dan nog blijft staan, is een geraamte 
dat onderdeel uitmaakt van het toekom-
stige Huis voor de Stad. De bedoeling is 
dat in het nieuwe jaar echt begonnen kan 

worden met de nieuwbouw. Deze  foto-

serie van de sloop geeft een beeld  van 
de werkzaamheden tot nu toe. Het nieu-
we Huis voor de Stad zal in ieder geval een 
metamorfose betekenen voor het centrum 
van Helmond. Het is de bedoeling dat het 
nieuwe Huis voor de Stad in 2023 gereed 
is. Er wordt door velen, die ik terloops on-
derweg spreek over het nieuwe Huis voor 
de Stad, al uitgekeken naar dit bijzondere 
gebouw dat hier zal gaan verschijnen.

Laatste deel sloop Huis voor de Stad bijna klaar 
HELMOND Na maanden van 
slopen, breken en ontruimen 

is de ontmanteling van 
het laatste gebouw van de 
gemeente Helmond, het 
Stadskantoor, dat plaats 

moet maken voor Huis voor 
de Stad, bijna klaar. Mertens 

Bouwbedrijf BV uit Weert 
heeft de bouwopdracht voor 
het nieuwe Huis voor de Stad 

gegund gekregen.

F | Henk van Dijk.

helmondnu.nl
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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

Vuurwerk? Lever het in op 17 en 18 
december
Heeft u nog vuurwerk liggen? Lever het in op vrijdag 17 en zaterdag 18 
december. U kunt tot 25 kilo consumentenvuurwerk inleveren, zonder dat u 
daarvoor een boete of strafblad krijgt. 

De vuurwerk-inleveractie is er, omdat ook dit jaar een landelijk vuurwerkverbod 
geldt om de zorg te ontlasten. Dit jaar mag er dus geen vuurwerk verkocht of 
afgestoken worden. Vuurwerk thuis bewaren kan gevaarlijk zijn, zeker als het er al 
een tijd ligt. De inleveractie biedt de mogelijkheid om voor de jaarwisseling veilig 
afscheid te nemen van het vuurwerk dat u nog thuis heeft liggen. 

Consumentenvuurwerk inleveren
Naast het consumentenvuurwerk (categorie F2), kunt u ook vuurpijlen en 
knalvuurwerk inleveren dat vanaf 1 december 2020 illegaal werd. Iedereen kan 
tot 25 kilo vuurwerk inleveren. Levert u vuurwerk in dat ook voor 1 december 
2020 verboden was (bijvoorbeeld professioneel vuurwerk zoals een cobra of 
een shell, categorie F3), dan maakt de politie een proces-verbaal op dat wordt 
voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Mogelijk krijgt u dan een boete en een 
strafblad.

Inleveren bij opslagterrein Beemdweg
Inleveren kan op het gemeentelijke grondopslagterrein aan de Beemdweg 61. 
Op vrijdag 17 december kan dat tussen 09:00  en 17:00 uur en op zaterdag van 
09:00 tot 13:00 uur. Dit kan zonder afspraak. 

Meer informatie over de inleveractie staat op www.helmond.nl/nieuws. 

maximaal
 20%

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open haard 

of houtkachel is lekker warm en 

brengt gezelligheid in huis. Hout 

stoken kan ook overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,

beperkt u geur- en gezondheids-

overlast voor uw omgeving en voor 

uzelf. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.

Gebruik hout met een 

vochtpercentage van 

maximaal 20%.

Gebruik onbehandeld 

en ongeverfd hout.

Stook niet als het windstil of 

mistig is. Voorkom daarmee 

dat de rook in uw tuin en bij 

de buren blijft hangen. Check 

daarom voor het stoken 

www.stookwijzer.nu

Steek het hout van bovenaf aan met 

aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 

luchttoevoer. Laat het hout 

niet smeulen.

Laat uw kachel minstens 

één keer per jaar vegen 

door een erkend vakman. 

Beperk het risico op een 

schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op 

www.helmond.nl/houtstoken
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Vuurwerkoverlast melden
Vuurwerkoverlast? Meld het bij ons. Bij spoed of een levensbedreigende 
situatie belt u altijd 112.

• U kunt vuurwerkoverlast melden via de vuurwerkapp Mobile Alert 
 (van Intergraph Corporation). 
• Ook kunt u een melding maken van vuurwerkoverlast op onze website. 
 Ga dan naar www.helmond.nl/melding. 
• U kunt ook een anonieme melding doen via www.meldmisdaadanoniem.nl 
 of telefonisch via 0800-7000.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/vuurwerk.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen
 

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

Maaslaan 117 06-12-2021 wijzigen voorgevel (garage) 6301853

Stepekolk, Lobbenhoeve  07-12-2021 oprichten woning 6560515

kavel S68 

Haaghout 14 07-12-2021 oprichten garage 6392411

Geysendorfferstraat 23 07-12-2021 aanvraag parcellocker  6571819

Swertpoellaan 13 09-12-2021 vergroten woning 6569905

Bindersestraat 2 08-12-2021 realisatie gesloten bronsystemen 6531421

Kaldersedijk 3 09-12-2021 maken uitweg 6577707

Elbeplantsoen 33 10-12-2021 maken tijdelijke bouwinrit  6581759

Middendijk 28 10-12-2021 wijzigen voorgevel en uitbreiden  6581447

  woonkamer  

Heikantseweg 16 10-12-2021 veranderen woning (voorzijde) 6581181

Haverdijk 11 10-12-2021 strijdig gebruik vaccinatie locatie 6581593

 

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

 Faassenhoek 1 07-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6410987

 Kavelaarsstraat 2C 03-12-2021 oprichten berging 6272333

 Lage Dijk 24  03-12-2021 splitsen pand 5761175

 Lobbenhoeve 13 08-12-2021 oprichten woning kavel S71  6379853

 Azalealaan 51 09-12-2021 vergroten uitweg 6558231

 Baarsstraat 11 10-12-2021 maken uitweg 6526853

 Coppesdonk 10 10-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6168549

• 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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

De Plaetse 1 07-12-2021     Halve van Helmond 2022  2021-00841

  (9 en 10 april 2022) 

Kasteellaan 8 09-12-2021     Carnaval 2022  2021-00844

  (24 februari 2022 t/m 2 maart 2022) 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende 

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Molenstraat 169, 171  20-10-2021 legaliseren woonstudio’s  6456739

en 173 en Tiendstraat 55 

Sportcampus De Braak 05-11-2021 oprichten overdekt zwembad  6418631

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

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

Guljéstraat 4 en 4A 07-12-2021 Splitsing woning 6441489

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 

Smits, J.M.H. 09-10-1985

Husejnovic, E. 23-08-1959

Husejnovic, A. 25-10-1996

Meeuwsen, R.J.H. 16-09-1984

Campanario Rosadi, E. 06-03-1997

Paduraru, S. 06-06-1986

Acatrinei, M. 26-07-1991

Radu, I. 21-12-1961

Zienswijzen

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

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

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

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

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik 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  

Baysali, E. 04-04-1970

Frydryczak, D. 18-02-1994

Frydryczak, L. 27-10-2019

Bouhouche, B. 16-04-1986

Rodrigues Ferreira, D.F. 28-05-1991

Piszczek, L. 30-12-1991

Nieuwe straatnamen (2)
Burgemeester en wethouders hebben op advies van de gebruikersraad Brainport Smart District 

nieuwe straatnamen vastgesteld op 30 november:

• Telkesveld, in Brainport Smart District, Brandevoort.

• Telkespad, in Brainport Smart District, Brandevoort.
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• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 16 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.

Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 4 Wvg) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken op grond van artikel 7, lid 1, 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in 

artikel 4 Wvg op 14 december 2021 heeft besloten, 15 percelen, kadastraal bekend gemeente 

Helmond sectie U nummers, 2284, 2252, 2257, 2258, 2259, 2300, 2336, 3126, 3127, 4784, 

4785, 6216, 6658, 6659 en 7294 aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 

15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.  

Inzage 

Het besluit van de raad, tezamen met de bijbehorende bijlagen (zoals het kadastrale overzicht 

tekeningnummer 21.0176 en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de namen van 

de eigenaren c.q. rechthebbenden en overige relevante gegevens) is per 16 december 2021 te 

bekijken via de link op www.helmond.nl/voorkeursrecht. Er ligt met ingang van 16 december 

2021 ook een papieren exemplaar ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond. Om de stukken in te zien, kunt u een afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak 

of via het Klant Contact Centrum tel. 14-0492.

Bezwaar maken  

Tegen het besluit staat bezwaar open bij de raad van de gemeente Helmond. Ingevolge de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes 

weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen 

bij de gemeenteraad van de gemeente Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal 

via www.helmond.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een dagtekening 

en van de naam en het adres van de indiener. Verder dient aangegeven te worden het besluit 

waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen ook op grond van 

artikel 8:81 Awb, de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien 

spoed dat vereist.

Gevolgen  

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar, wanneer deze de grond wenst 

te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Helmond te koop moet aanbieden. De eigenaar 

ontvangt een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 

besluit en de gevolgen hiervan.  

Meer informatie   

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente 

Helmond, afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, mevrouw N. Oranje. Neemt u dan contact op 

met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke 
groeperingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Helmond 

maakt bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en 

dat de volgende personen als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers 

zijn aangewezen.

geregistreerde aanduiding gemachtigde plaatsvervanger

MÌ HELLEMONDERS dhr. M.J.M. van de Westerlo dhr. M.P.J. Rieter

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Distilleerderij, slijterij                   Markt 12     Alcoholwetvergunning                                     50753722/

De Deftige Aap                                                                                                       08-12-2021 

De Smulhoek                Zonnehofstraat 54     Exploitatievergunning                                      50798767/

De Helmond VOF                                                                                                         09-12-2021

Meer informatie 

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

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Van Hoof Bouw V.O.F.,  De Hoefkens  ong. sectie T7996 Het oprichten van een 

bouwbedrijf.

Flex Industries B.V. Waterbeemd 8 Het oprichten van een bedrijf voor 

ontwikkeling, engineering en 

assemblage van machines.

Reynaers-Roval Aluminium Maisdijk 7 Uitbreiden met een stikstoftank

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 7 december hebben 

besloten om op basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Giebels Meat Products B.V., Varenschut 24 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften 

voor het aspect geluid.

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.

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

Kaartverkoop Keiebijters van start

Tickets voor onder andere het Keie-
Kletstoernooi, Hil Helmond Zingt en 
de Keijologische Hogeskool zijn online 
verkrijgbaar via www.keiebijters.nl/
kaartverkoop. 

Peter Adriaans, voorzitter Keiebijters 
Stichting Helmond: “Als bestuur maken 
we continu een inschatting op basis van 
hoe de regels nu zijn. We houden daar-
in alle opties open en blijven positief. In 
deze tijden gunnen we iedereen name-
lijk de hoop op dat carnaval wel door kan 
gaan, ook al is dat mogelijk in een aange-

paste vorm.” Bij ieder evenement zijn de 
dan geldende maatregelen leidend. “We 
houden de tickethouders goed op de 
hoogte van eventuele wijzigingen. Zo-
dra een evenement niet kan doorgaan, 
dan krijgen de tickethouders hun geld 
terug of kunnen ze ervoor kiezen om het 
kaartje voor dat specifieke evenement 
door te schuiven naar 2023.”

Kijk voor het volledige carnavalspro-
gramma op www.keiebijters.nl en volg 
de socials van de Keiebijters voor het 
laatste nieuws.

HELMOND Ondanks de aanhoudende onzekerheid bereiden de 
Keiebijters zich toch voor op de organisatie van carnaval 2022. 
Donderdag 16 december start daarom de kaartverkoop voor de 

evenementen van het aanstaande carnavalsseizoen.

F | Stichting Keiebijters.
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De invoering van variabele tarieven lijkt 
zijn vruchten af te werpen: Helmonders 
zijn meer bezig met het scheiden van 
afval. Er gaat een stuk minder restafval 
richting de verbrandingsovens en er 
wordt meer gerecycled. Er is inmiddels 
een eerste evaluatie uitgevoerd van de 
tot nu toe bereikte resultaten. Pas na 
een jaar kunnen definitieve conclusies 
worden getrokken, maar duidelijk is al 
wel dat de financiële prikkel en bewust-
wordingscampagne een positief effect 
hebben. 

Zo is het aantal ledigingen van de restaf-
valcontainers met 52% afgenomen ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Verder wordt er ten opzichte van 2020 
nu 62 kg/inwoner/jaar minder restaf-
val aan huis aangeboden. Dat zijn flin-
ke aantallen. Verder is de hoeveelheid 
GFT-afval toegenomen met 12,5% (van 
96 naar 108 kg/inwoner/jaar) en PMD 
met 52,4% (van 21 naar 31 kg/inwoner/
jaar). Deze twee stromen zijn goed te 
recyclen en daarom is het belangrijk om 
deze apart in te zamelen. Alles bij elkaar 
genomen zien we een verschuiving van 
restafval naar meer gescheiden afval.

Deze aantallen zijn nog altijd erg veel als 
je kijkt naar de landelijke ambitie om in 

2025 op 30 kilo per persoon te zitten, 
maar we zijn op de goede weg sinds Dif-
tar is ingevoerd. De kosten worden zo 
in de hand gehouden, want verbranden 
van restafval is ontzettend duur. Daarbij 
is het slecht voor het milieu. Niet te ont-
kennen valt dat er meer meldingen zijn 
over afvaldumpingen, maar het is be-
heersbaar volgens de gemeente. Daar-
naast komt GFT nu nog bij het restafval 
terecht in de hoogbouw en de Veste. 
Komend jaar wordt per locatie bekeken 
hoe groente-, fruit- en tuinafval ook daar 
apart kan worden ingezameld.

De evaluatie geeft ook inzicht in de ge-
maakte kosten in het eerste kwartaal. 
Uit deze gegevens blijkt dat, zoals ver-
wacht, invoering van de maatregelen 
een kostenvoordeel voor Helmondse 
huishoudens oplevert ten opzichte van 
de situatie als er geen Diftar zou zijn in-
gevoerd. Aan het einde van het jaar zijn 
alle kosten in beeld, maar de verwachte 
maximale € 9,- daling van de afvalstof-
fenheffing lijkt haalbaar. Zonder Diftar 
zouden de kosten verder stijgen.

Kortom, we zijn op de goede weg in Hel-
mond, maar er is nog veel te winnen, 
bijvoorbeeld in de hoogbouw, maar ook 
in het scheidingsgedrag van de Hel-

monders. Samen moeten we 
ervoor zorgen de uiteindelijke doelstel-
ling van 30 kilogram afval per inwoner 
in 2025 te gaan halen om de kosten 
beheersbaar te houden en het milieu te 
sparen.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Van den Bogaard: successen van Diftar 
Sinds begin dit jaar geldt in Helmond Diftar. Dit om het afvalprobleem 

beheersbaar te houden en omdat betere afvalscheiding goed 
is voor het milieu. Er was nog wat werk aan de winkel; het 

scheidingspercentage was in Helmond zeer laag vergeleken met 
andere vergelijkbare gemeenten. 

Zo’n 20 jaar geleden leek het er even 
op dat Helmonder Harrie van Hout, de 
vader van Patrick, met zijn oliebollen-
kraam van de Markt af moest. Indertijd 
vond de gemeente namelijk dat die 
kraam niet (meer) op de Markt paste. 
Naast de politiek hebben ook de Hel-
mondse inwoners zich toen nadrukke-
lijk uitgesproken dat juist die jaarlijkse 
winter-oliebollenkraam nadrukkelijk 
hoort bij de huiskamer van de stad, zo-
als toen de Helmondse Markt terecht 
werd, en nog steeds wordt, genoemd. 

‘Die zorgt ieder jaar weer voor gezellig-
heid en een goede sfeer in ons centrum’ 
was, en is nog steeds, het veel gehoorde 
geluid. Alleen vader Harrie kreeg telkens 
een meerjarencontract. Zijn opvolger 
zoon Patrick van Hout moet echter ie-
der jaar weer opnieuw een aanvraag 
indienen. En dan maar afwachten of het 
hem ook dit jaar weer wordt gegund om 
op de kop van de Markt te staan?

Mì Hellemonders wil meerjarig 
contract oliebollenkraam

HELMOND Als het aan Mì Hellemonders ligt, krijgt de Helmondse 
oliebollenkraam van Patrick van Hout voortaan een meerjarig 
wintercontract voor op de Markt. Die vraag heeft de nieuwe 

Helmondse politieke partij neergelegd bij B&W. De Helmondse 
oliebollenkraam, die al tientallen jaren een ‘vaste’ winter-

seizoensplek heeft op de kop van de Helmondse Markt, verdient dat.

Hellemonders

kost allein

oew stem
op 16 maart

Hellemonders

kost allein

oew stem
op 16 maart

Hoofdzakelijke reden is het ongenoegen 
over de plaats die zij door de kandida-
tencommissie kregen toegewezen. Zij 
werden respectievelijk op de plaatsen 
7 en 8 geplaatst. De reden voor deze 
plaatsen was dat was gezocht naar jon-
ge kandidaten en was gekeken naar de 
toekomst. Ook de wijze hoe is gecom-
municeerd (telefonisch) over de plaats 
toewijzing, werd als zwaar onvoldoende 
beoordeeld. Zo ga je niet met elkaar om! 
Zeker niet voor een partij die communi-
catie en participatie hoog in het vaandel 
heeft staan.

De raadsleden Bach en Smits zullen 
deze raadsperiode als onafhankelijke 

raadsleden afmaken om zodoende de 
achterban nog te kunnen blijven ver-
tegenwoordigen. De ontstane situatie 
wordt door beiden betreurd en had naar 
hun inzichten absoluut kunnen worden 
voorkomen.
Ook jammer in deze is, dat de samen-
voeging van de 3 lokale partijen hiermee 
uiteindelijk een fikse aderlating heeft 
gekregen. Eerdere criticasters die sa-
menvoegingen van politieke partijen be-
strijden, worden hiermee zo mogelijk in 
hun gelijk gesteld.

Raadsleden Bach en Smits 
vertrekken bij Helder Helmond 

HELMOND Tijdens de ledenvergadering van Helder Helmond op 
zaterdag 11 december hebben de raadsleden Jacqueline Bach 

(van de fractie Bach Plus) en Berry Smits (van de fractie Helmond 
Aktief) aangegeven met onmiddellijke ingang hun betrokkenheid 

met de politieke partij Helder Helmond te beëindigen.

Reden voor verplaatsing is dat de raads-
vergadering van 14 december niet is af-
gerond. Op 15 december is daarom een 
extra avond ingepland om de raadsver-
gadering volledig af te ronden.

Op woensdagavond 22 december zul-
len we het programma draaien wat u 
van ons gewend bent. Helaas wederom 
noodgedwongen online vanwege de 
coronamaatregelen. Het zal daarom via 
de sociale media plaatsvinden. We gaan 
live vanuit de studio van DitisHelmond. 
Via Facebook kunnen inwoners hun 
vragen, opmerkingen, ideeën, wen-
sen 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 22 december in op Facebook en 
natuurlijk is de deelname geheel gratis! 
Wij zien uw deelname met belangstel-
ling tegemoet.

Buurtcafé Helder Helmond verzet naar 
woensdag 22 december

HELMOND Het buurtcafé Helder Helmond wat gepland 
stond op 15 december kan helaas geen doorgang vinden. Het 

buurtcafé zal daarom een week worden verzet. Nieuwe datum 
is nu woensdag 22 december om 20.00 uur.

Daarmee kunnen we de almaar toene-
mende kosten stoppen en zelfs mis-
schien nog geld ‘overhouden’, denkt en 
verwacht de nieuwe Helmondse politie-
ke partij. “Beter ten halve gekeerd, dan 
ten hele gedwaald”, vindt Mì Hellemon-
ders dan ook. 

En dat is helemaal geen schande. Mì 
Hellemonders stelt dan ook voor om 
meteen na het kerstreces, in ieder geval 
al in januari 2022, deze problematiek te 
bespreken in een reguliere commissie 
of wellicht zelfs beter in een extra ver-
gadering.

Want het gaat wel om veel geld, heel 
veel geld, gemeenschapsgeld. En je kunt 
een euro maar een keer uitgeven. En 

Helmond heeft nog meer, veel meer, uit-
dagingen. In september 2017 was er nog 
sprake van dat Sportcampus De Braak 
17 miljoen euro zou kosten. Nu, decem-
ber 2021, ruim 4 jaar later, staat de teller 
al op ruim 31 miljoen euro. Dus nu al 14 
miljoen meer, bijna het dubbele. En het 
einde van de oplopende kosten lijkt nog 
niet in zicht. 

Reden voor Mì Hellemonders heel snel 
ons als gemeenteraad te gaan beraden 
‘hoe nu verder’. Tot hoever willen we 
gaan? Willen en kunnen we nog wel 
meer uitgeven? Of bepalen we het ‘pla-
fond’ op 35 miljoen euro? Of op 40 mil-
joen? Waar ligt de grens? Daarom stelt 
Mì Hellemonders nu dan ook al voor om 
een kleinere MFSA te bouwen.

Mì Hellemonders wil kleinere ‘MFSA’ Sportcampus De Braak 

F | Gerard van Hal.

HELMOND Mì Hellemonders stelt collega-partijen en B&W voor de MFSA (Multi Functionele 
Sport Accommodatie) van de Sportcampus De Braak kleiner van opzet te maken. 
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53 nieuwbouw
koopwoningen
Brandevoort - Helmond

53 nieuwbouw
koopwoningen
Brandevoort - Helmond

woonheerlijkhazenwinkel.nl

Start verkoop!
Zondag 19 december 2021
We starten op zondag 19 december aanstaande met de verkoop van de 
woningen. En wel op de volgende manier: tussen 12:00 en 14:00 uur kun je 
met de auto naar de bouwlocatie aan de Engelbrechthoek in Brandevoort 
komen waar je door middel van een heuse ‘drive thru’ rond kunt rijden 
door het nieuw te bouwen Woon Heerlijk Hazenwinkel. Je ontvangt dan 
uiteraard de brochure, prijslijst en een lekkere ‘take-away-versnapering’. 
Tot dan!

Als je de brochure doorgenomen hebt en na jouw af-
wegingen weet welke woning je wilt kopen, kun je via 
de website jouw definitieve woningkeuze doorgeven. 
Dit kan tot maandag 3 januari 2022 09:00 uur, daar-
na sluit de inschrijvingsperiode. 

vb&t Makelaars
T  0492-505516  •  E  nieuwbouw@vbtmakelaars.nl

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
T  0492-661884  •  E  nieuwbouw@heuvel.nl

Ronde 2

Ronde 1

bezoekers

906 9208
KG

gewichtmeest aangeboden

Elektrische
apparaten Hout Piepschuim

bezoekers

644 4610
KG

gewichtmeest aangeboden

Elektrische
apparaten Hout Piepschuim MetalenHarde

Ronde 3

bezoekers

607 4550
KG

gewichtmeest aangeboden

Elektrische
apparaten Hout Piepschuim Metalen

GRIP

In 2021 zijn we gestart met het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP). 
Wat was het een succes! We zien jullie in 2022 graag weer terug.

Logo in FC/DIA:
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

Milieustraat te ver weg, maar heeft u wel afval dat u 
wilt inleveren? Breng het dan gratis naar het GRIP. 



9vrijdag 17 december 2021de loop weekkrant HELMOND

Advertorial

We hebben ons herbezonnen op onze rol en hebben daarvoor ons oor te 
luisteren gelegd bij de bevolking van Helmond. En geconstateerd dat de 
betrokkenheid onder de bevolking met het CDA best groot is.  Men wil 
meedoen en meewerken aan de groei en bloei van onze stad. We  willen 
vooral graag de menselijke maat weer terug bij het maken van beleid. 
Hieronder een aantal belangrijke voornemens en plannen van het CDA :

WONEN
Wonen is voor alle mensen een van de belangrijkste levensbehoeften. 
Onze stad zit aan haar grenzen wat bouwen betreft. Daarom is het van 
groot belang dat wij de komende 4 jaren op inventieve wijze met alle part-
ners samenwerken aan de behoeften die onze inwoners en toekomstige 
inwoners hebben. Daarom stelt het CDA voor vooral woningen te bou-
wen in het sociale, midden, dure- en zelfbouwsegment.

Zo snel mogelijk bewoners, met name ouderen, betrekken bij ontwikke-
lingen en aanpassingen van bestaande woningen. Ook willen we dat deze 
laatste leeftijdsgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling  van bouw-
plannen die voor hen zijn bedoeld. 

We willen in het centrum beperkt bouwen met extra aandacht  voor meer 
groen (hittestress) en terughoudend beleid met name m.b.t. de hoogte 
van appartementsgebouwen. De woonvisie dient ontwikkeld te worden 
op basis van vraag vanuit de stad.

BANEN EN ECONOMIE
Een leuke baan waarmee je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien 
is voor iedereen uitermate belangrijk. Daarvoor zijn er bedrijven nodig 
die werkgelegenheid creëren. Vergroening van het bedrijfsleven wordt de 
komende jaren steeds belangrijker. Omdat we dit samen moeten doen 
wil het CDA zich inzetten voor regionale- en lokale oplossingen voor be-
drijventerreinen en gaan we overlastgevende bedrijven aanpakken. 
We stimuleren schone industrie en daarbij  hoort o.a. het plaatsen van 
zonnepanelen. 
Scholing- en stageplaatsen zoveel mogelijk laten aansluiten op de vraag 
vanuit  het bedrijfsleven.

VERKEER  EN BEREIKBAARHEID
Alle beleidsonderdelen zijn belangrijk. Maar verkeer en bereikbaarheid 
is een heel vitaal onderdeel van de wijze waarop wij onze stad zien. Als 
een stad moeilijk bereikbaar is heeft dat natuurlijk ook invloed op het be-
drijfsleven en de mobiliteit van onze inwoners.  Goede bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid gaan daarom hand in hand. 

Daarom wil het CDA:
De bereikbaarheid van de stad verbeteren door de N279 te verdubbelen 
en die ook duurzamer, stiller en veiliger in te richten.
Het centrum bereikbaar houden voor kort parkeren en invalide parkeren, 
zodat de winkels daardoor snel en dichtbij bereikbaar blijven.
De Ruit Eindhoven / Helmond nogmaals agenderen en de fietstunnel 
N279 bij Brouwhuis eindelijk eens aanpakken.  
Wij steunen de fietsagenda.
Fijnstof-  en geluidsoverlast aanpakken. 
Zorgen voor toegankelijke trottoirs voor ouderen en mindervaliden.

Het CDA Helmond heeft deze slogan gekozen omdat 
we gezien en geleerd hebben dat we alleen SAMEN de 
werkzaamheden en inspanningen waar Helmond om 

vraagt, kunnen klaren.

‘Samen moet het lukken’
Samen voor de stad

Vragen aan de kandidaten

Naam: Yalçin Yeyden
Leeftijd: 51 jaar
Beroep: Zelfstandig ondernemer
Hobby’s: Voetbal

Waarom heb je voor het 
CDA gekozen?
Ruim 16 jaar geleden ben ik benaderd 
door toenmalig wethouder Cees Beth-
lehem om actief  te worden voor CDA 
Helmond. Het CDA was en is voor mij 
nog steeds die grote middenpartij waar 
velen in zich kunnen herkennen.  CDA 
Helmond heeft decenialang veel bete-

kend voor de stad. Dankzij de inzet van 
de bestuurders van CDA Helmond zijn 
er grote projecten gerealiseerd waar we 
nu nog als stad met trots op kunnen te-
rugkijken. Graag wil ik mij inzetten om 
Helmond meer op de kaart te zetten, dit 
was ook de voornaamste reden om mij 
in te zetten voor CDA Helmond.

Hoe ziet het ideale Helmond 
er uit over 4 jaar?
Met het vertrouwen van de Helmon-
der kunnen we ons inzetten dat er in 
Helmond voldoende woonruimte is zo-
dat er geen lange wachtijden zijn voor 
woningzoekenden. Huidige arbeids-
plaatsen kunnen behouden en nieuwe 
bedrijven naar Helmond kunnen halen 
zodat er genoeg werk is voor iedereen. 
Dat onze kinderen fijn naar school 
kunnen gaan. Een stad waar je je vrije 
tijd kunt besteden. Ook een stad waar 
je je even terug kunt trekken in een na-
tuurlijke omgeving en kan genieten van 
de rust. Een stad waar de inwoners in 
harmonie met elkaar omgaan en niet 

de nadruk leggen op de onderlinge ver-
schillen maar juist op de overeenkom-
sten, zoals het mens zijn. Een stad die 
rekening houdt met de inwoners, instel-
lingen en ondernemers. Een stad waar-
in ruimte is voor de ondernemer om zijn 
of haar bedrijf verder te ontplooien. Dit 
zijn mijn idealen en hier wil ik graag mijn 
bijdrage aan leveren om dit als stad voor 
elkaar te krijgen.  

Hoe breng jij de politiek weer 
dichter bij de mensen?
Ik ben altijd maatschappelijk actief ge-
weest en ben dit nog steeds. Kom graag 
onder de mensen en luister er ook naar. 
Dit zorgt er ook voor dat ik goed weet 
wat er speelt en leeft bij onze inwoners. 
Als politiek moeten we doen wat we 
zeggen en zeggen wat we doen. Wij-
moeten onze burgers, instellingen en 
bedrijven serieus blijven nemen, ons 
dienstbaar opstellen. Hierdoor kunnen 
we het vertrouwen weer terugwinnen 
en de kloof tussen politiek en de burger 
dichten.

Naam:  Ron Peters, 
nummer 3 op de CDA lijst
Leeftijd: 53 jaar
Beroep: Vakbondsbestuurder  
sector metaal
Hobby’s: Voorzitter St. Catharinagilde, 
voorzitter Tienerhuis Brouwhuis, 
secretaris Helmonds Oranjecomité, 
lezen(als ik tijd heb).

Waarom heb je voor het 
CDA gekozen?
Ik was heel jong toen ik koos voor het 
CDA. Ik nader nu het 40-jarig lidmaat-
schap. Het CDA (zeker hier lokaal) is 
een partij die midden tussen de men-
sen wil staan en waar iedereen telt. 
Verbinden van generaties is de laatste 
jaren steeds meer een thema geworden 
maar zeker ook het meedoen door en 
voor iedereen is ontzettend belangrijk. 
Hier lokaal in Helmond kunnen wij dat 
verschil maken en ik wil daar graag mijn 
bijdrage aan leveren.

Hoe ziet het ideale Helmond 
er uit over 4 jaar?
Helmond is dan gegroeid in de richting 
van 100.000 inwoners met voldoende 
gewilde woningen en voldoende werk-
gelegenheid. De cultuur floreert omdat 
de inwoners actief betrokken worden 
bij het beleid dat we maken en sport-
campus de Braak is dan klaar en ie-
dereen die daar sport, naar school gaat 
en naar voetballen kijkt is trots op wat 

we daar samen hebben neergezet. De 
wachtlijsten is de zorg zijn weggewerkt 
en iedereen die de overheid nodig heeft 
die weet dat hij/zij op diezelfde overheid 
kan vetrouwen. De overheid ziet bur-
gers niet langer als ‘tegenstander’ maar 
als afnemer van diensten van diezelfde 
overheid. Daarvoor is vertrouwen nodig 
om te beginnen van de lokale overheid 
in haar burgers.

Hoe breng jij de politiek weer 
dichter bij de mensen?
Dat doe ik al door met mensen con-
stant in gesprek te blijven. We moeten 
blijven hameren op een luisterende 
overheid. De overheid moet kijken naar 
wat burgers echt nodig hebben i.p.v. 
naar regeltjes te kijken. Het vertrouwen 
bij de bevolking neemt in rap tempo af 
en daar moeten de politiek als geheel 
aan werken om dat te herwinnen. Ik 
wil daar graag mee blijven doorgaan. De 
overheid is er voor de mensen en niet 
andersom.

Helmond

Naam: Hans Nacinovic
Leeftijd: 51 jaar
Beroep: zelfstandig jurist (De Legibus 
BV)

Hobby’s: schaken, (zaal)voetbal, schrij-
ven voor muziekblad Heaven

Waarom heb je voor het 
CDA gekozen?
Ik ben altijd al CDA geweest. Het CDA 
is de partij van samenwerken. De 
overheid met de burgers, bedrijven en 
verenigen en andere maatschappelijke 
organisaties.

Hoe ziet het ideale Helmond 
er uit over 4 jaar?
Helmond is dan een nog mooiere stad. 
De saamhorigheid is verbeterd. Er is 
een flinke economische ontwikkeling. 

En Helmond Sport speelt in de eredi-
visie.

Hoe breng jij de politiek weer 
dichter bij de mensen?
Door gewoon mezelf te blijven. Kijk, 
want iedereen in de politiek wil vast wel 
eeen mooier en beter Helmond voor de 
Helmonders. Maar aan loze beloften 
en/of slechte plannen heb je niets. Je 
hoeft ook niet per se mee te doen met 
de waan van de dag. Maar je moet wel 
duidelijk durven zijn. Als je iets voor de 
mensen kunt doen, moet je dat doen. 
Als je een probleem niet kunt oplossen, 
moet je dat ook eerlijk zeggen. 

www.cda.nl/
noord-brabant/helmond
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KOOPZONDAG 19 DECEMBER 12.00 - 17.00
GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP DE SALE MET 20% KORTING ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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START SALE STAPELKORTING 20%-25%-30%*
& OUTLET ALLES 50% TOT 70%

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

Afspraak maken?  06-11859717
Brouwer 6 - 5711 LD Someren 
info@bandenhandelberkvens.nl
www.bandenhandelberkvens.nl

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.)

Uitgebreide gezondheidscheck met 
25% korting
In december en januari kunt u bij Dier 
en Dokter terecht voor een uitgebreide 
gezondheidscheck van uw hond of 
kat. De check is inclusief een urine- en 
bloedonderzoek. Met dit onderzoek kunnen 
we onder andere vroegtijdig nier- en 
leverfalen of suikerziekte opsporen. Zo’n 
onderzoek is voor elk dier waardevol, ook 
voor jonge en gezonde honden en katten.
Bel voor een afspraak of voor meer 
informatie naar onze assistentes.

Geef uw dier een goede start
in 2022

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559

Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
T. 0492 - 540 953

www.dier-en-dokter.nl

BUITEN ONZE REGULIERE OPENINGSTIJDEN ZIJN WIJ IN DECEMBER EXTRA GEOPEND OP: 
MAANDAG 20 DECEMBER 13:00 - 18:00 | DINSDAG 21 DECEMBER   09:00 - 18:00

WOENSDAG 22 DECEMBER 09:00 - 18:00 | WOENSDAG 29 DECEMBER 09:00 - 18:00

Kant-en-klaar gevulde Kalkoen Maiskip

Kippenragout Kip pilav Diverse wild biefstukken

Tam konijn Haas Hert Wild zwijn en nog veel meer!

Parelhoen

Hazenpeper Hertengoulash Konijnen bouten in saus

Vraag ons naar de mogelijkheden en beschikbaarheid!

LET OP! VRIJDAG 24 EN 31 DECEMBER ZIJN WIJ GEOPEND VAN 09:00 TOT 15:00
WIJ NEMEN TIJDENS DE DECEMBER MAAND GEEN TELEFONISCHE OF E-MAIL BESTELLINGEN AAN!

TIPS 
VOOR 
KERST

HELE 
KALKOENEN
+- 2 TOT 
8 KILO

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE, 10% KORTING OP EEN PRODUCT NAAR KEUZE.

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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REGIO Op 19 december organiseert de FeelGood Market 
een speciale kerstmarkt met allerlei lekkernijen en 

handgemaakte, exclusieve, duurzame producten en 
originele cadeaus voor de kerstdagen. Eerlijke kerstinkopen 
waar je je goed bij voelt. Met daarbij FeelGood muziek van 

DJ Nick leBeat, warme chocolademelk en glühwein!

Vanwege de coronamaatregelen:
- zijn we om 17:00 uur gesloten

- vragen we je een geldige QR-code met ID te tonen. 
Deze kun je ook verkrijgen bij testenvoortoegang.nl.

Waar: Ketelhuisplein, Strijp S Eindhoven
Wanneer: 19 december 2021, 12:00-17:00 uur

Gratis entree!

FeelGood kerstmarkt 
Ketelhuisplein Strijp S Eindhoven

Sfeerbeeld. F | FeelGood Market.

Door: Kim van Zanten
 
Voor de Warande betekende dit dat de 
volières en het neusberenverblijf hele-
maal opgefrist werden. Dat er nieuwe 
bankjes staan. Dat er bloembakken 
staan met inmiddels frisse coniferen 
en grassen erin. Achter de schermen 
gebeurde er zoveel meer. De Waran-
de werd een plek waar mensen elkaar 
ontmoetten. Waar verhalen gedeeld 
werden. Soms verdrietige, soms mooie 
verhalen, maar het bracht mensen dich-
ter tot elkaar.
 
Daarom staat er voor de volières van het 
Warandepark een grote kerstboom met 
lampjes. Deze boom mag versierd wor-
den met kerstballen. Iedereen mag er 
een eigen kerstbal in hangen. Als je dan 
een mooie selfie maakt bij de boom, van 
jezelf, je gezin, met je geliefde, met opa 
en oma of met wie je ook maar wil en 
deze dan vervolgens op de Facebook-
pagina Dierenparken Helmond of op de 
website www.dierenparkenhelmond.
nl plaatst met een lieve kerstwens of 
kerstgroet erbij, maak je kans op 1 van 
de 3 mooie winterse pakketten. Of gun 
je misschien iemand anders dit mooie 
pakket? Plaats dan een mooi verhaal, 
waarom juist diegene dit mooie pakket 
verdient. 

Dus kom ook in de laatste dagen van dit 
jaar een bezoek brengen aan ons mooie 
park en maak die selfie. Wil je daarnaast 
onze parken en daarmee de dieren een 
warm hart toedragen, dan mag je altijd 
vrijblijvend een donatie doen via onze 
website: www.dierenparkenhelmond.
nl. Of wil je misschien reclame maken 
in 1 van onze volières en daarmee de 
dierenparken steunen? Stuur dan een 
e-mail naar: info@dierenparkenhel-
mond.nl.

Wensboom in De Warande 

F | Dierenparken Helmond.

De dagen voor kerst, bomen worden versierd, cadeautjes worden 
gekocht. Deze tijd van het jaar wordt vaak gezien als de mooiste 

tijd van het jaar. We bereiden ons voor op gezellig samenzijn. 
Staan even stil bij wie we liefhebben en wie we moeten missen. 

We staan stil bij alles wat dit jaar gebracht heeft. 

In dit artikel gaan we terug in de historie 
van de Keiebijters. Niet bij iedereen op 
het netvlies zal staan dat de Stichting 
in zijn 60-jarige geschiedenis – in 1962 
door twee kegelclubs opgericht – twee 
keer de titel Ereprins verleend heeft. De 
tweede maal gebeurde dat in 1995 bij 
het 3 x 11 jubileum toen onze toenma-
lige burgemeester mr. Wim van Elk die 
eer te beurt viel. Van Elk was Helmonds 
eerste burger van 1986 tot 2002, nadat 
hij voorheen al wethouder in Eindhoven 
en daarna voorzitter van de Agglomera-
tie Eindhoven – een soort miniprovincie 
Zuidoost Brabant – was geweest. De 
eretitel Ereprins wordt voor het leven 
verleend en vervalt pas bij overlijden. 
Wim van Elk draagt de eretitel dan ook 
tot op de huidige dag.

Hij is ook de enige, want de eerste keer 
dat de Keiebijters iemand tot Ereprins 
benoemden ligt inmiddels 57 jaar achter 
ons. De nog jonge stadscarnavalsvereni-

ging – pas jaren later werd de clubvorm 
omgezet in een stichting – had met 
carnaval 1965 behoefte aan landelijke 
aandacht. Erekei Frans-Joseph van 
Thiel, voorzitter van de Tweede Kamer, 
slaagde erin om Joseph Luns, destijds 
minister van Buitenlandse Zaken, naar 
Helmond te lokken. Beide heren waren 
lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) 
en konden het prima met elkaar vin-
den. Luns is in totaal 19 jaar minister 
geweest (1952 tot 1971) en daarna tot 
1984 secretaris-generaal van de NAVO. 
Luns was 1,95 meter lang, had een hoge 
hese stem en stond bekend om zijn hu-
mor, zelfspot en anekdotes en grappen. 
Van Thiel zal de club wel ingefluisterd 
hebben om Luns tot Ereprins te benoe-
men, de televisie deed er verslag van. 
Goed voor het imago van Helmond en 
de Keiebijters.

Op bijgaande foto is Luns de lange man 
achteraan in het midden, getooid met 

de versierselen van het Ereprinsschap. 
Daarnaast is een aantal Erekeien van 
de Keiebijters te zien. Links van Prins 
Huub d’n Uurste staat dr. Beaumont, 
verbonden aan het St. Lambertus 
Ziekenhuis, nu Elkerliek. Dan Huub 
Noten, de eerste Helmondse Stad-
sprins van 1963 tot en met 1965 en 
rechts van hem Karel Raymakers van 
de gelijknamige textielfabriek. Rechts 
van Luns met bril de eerste carnavals-
burgemeester van Helmond Ton van 
Thiel, directeur van Robur Buizen- en 
Rijwielonderdelenfabriek en mijn eerste 
werkgever. Vervolgens Erekei Jan van 
Vlissingen (Rooje Jan) directeur Vlisco, 
Harrie Tops de eerste Grootvorst van de 
Keiebijters, Martinus van Thiel, de vader 
van Ton en Toon v.d. Vorst van de Raad 
van Elf. Vooraan in het midden tussen 
de dansmariekes Erekei Frans-Joseph 
van Thiel.

Leo de Bruyn

De maand december is doorgaans een periode van weinig carnavalsactiviteiten. Elf-elf is in 
november al geweest en de meeste carnavalsclubs starten pas in de loop van januari weer 

met het vervolgprogramma. In Helmond kennen we in december wel het Hints- en Prinseroaje 
van de Stadsprins. En afgelopen zondag zag ik terugkomend van een stadswandeling dat 

er bij Buurthuis Sint-Anna foto’s werden gemaakt van de leden van KV De Olietrappers, de 
carnavalsclub van Annabuurt en Suytkade. 

Carnaval in Helmond – Keiestad (5)

F | Archieffoto.

Eindejaars beloning?
Geef een 

HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!

WWW.HELLEMONDGIFT.NL
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

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

www.hardstenendorpels.nl

TV programma’s voor 55 plussers
Met informatie, cultuur, amusement, muziek en bewegen

dagelijks te zien bij      Dit is Helmond

10.00, 14.00, 18.00 en 19.00 uur 10.00, 14.00, 18.00 en 19.00 uur 

Helmonds Goud en Helmond in beweging is een initiatief van de werkgroep Aandacht voor Ouderen

10.15, 14.15, 18.15 en 19.15 uur 10.15, 14.15, 18.15 en 19.15 uur 

Het idee voor dit tv-programma is dit voorjaar ont-
staan in de werkgroep Aandacht voor Ouderen, 
waarin de genoemde organisaties samen met de 
KBO’s en zorginstellingen hun krachten bundelen. 
De coronapandemie belemmert veel senioren in 
hun doen en laten. Zeker nu de besmettingen op-
nieuw oplopen. “Een tv-programma kunnen men-
sen veilig vanuit thuis kijken. Ze blijven zo toch in 
contact met Helmond en haar inwoners. Ook den-
ken we dat de televisie voor veel mensen op leeftijd 
gemakkelijker is dan online”, aldus Renske Bartels, 
projectleider van de werkgroep. De tweede serie 
van Helmonds Goud loopt van november tot mei 
volgend jaar.

Wat gaat u zien?
De sportcoaches van Jibb+ en Jos Vermeulen van 
LEVgroep verzorgen beweeglessen die u vanuit de 
woonkamer mee kunt doen. Elke dag zenden we 
een nieuwe les uit, pittige en rustige lessen wor-
den afgewisseld. De lessen beginnen dagelijks om 
10.00 uur, 14.00 uur, 18.00 uur en 19.00 uur.

Na ‘Helmonds Goud in beweging’ start ‘Helmonds 
Goud’ steeds een kwartiertje later (10.15 uur, 14.15 
uur, 18.15 uur en 19.15 uur). U krijgt informatie over 

onderwerpen die voor senioren van belang zijn. 
Denk aan dementie, mantelzorg, woonvoorzienin-
gen, veiligheid, vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld 
uw belastingaangifte of pensioen. Naast serieuze 
onderwerpen is er veel aandacht voor kunst en cul-
tuur, kunt u luisteren naar muziek en genieten van 
luchtige items over vroeger en nu. 

Deel uw verhaal
Heeft u onlangs iets meegemaakt dat u graag met 
anderen wilt delen? Heeft u een bijzondere hobby 
of een leuk verhaal dat u wilt vertellen? Wat houdt u 
op de been in deze coronatijd? Laat het de redactie 
weten, dan gaan we kijken of we er een item van 
kunnen maken. Stuur een mail naar: helmonds-
goud@ditishelmond.nl of bel met de redactie: 088 
– 16 66 700.

DitisHelmond TV
Het programma is elke dag te zien op DitisHelmond 
TV. U vindt het op: Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 
1429, Breedband Helmond kanaal 130, TriNed ka-
naal 503, Plinq IP tv-zender 559, Plinq TV kanaal 
741, T-Mobile kanaal 768. Of online via internet: di-
tishelmond.nl/live-tv. Uitzendingen kunt u ook te-
rugkijken op YouTube (Playlist Helmonds Goud S2). 

Helmonds Goud: 
nieuwe reeks tv-programma’s voor senioren

F | Werkgroep Aandacht voor Ouderen.

HELMOND DitisHelmond TV is gestart met een nieuwe reeks ‘Helmonds Goud’. 
Dit televisieprogramma voor senioren (55+) is een coproductie met Jibb+, 

LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur en VBOH (Verenigde Bonden 
Ouderen Helmond). Het programma brengt het eerste kwartier ‘Helmonds Goud 

in beweging’ met afwisselende beweeglessen. Een kwartier later ‘Helmonds 
Goud’ met een leuke mix van cultuur, informatie en amusement van en voor 

Helmonders. Een positief programma dat leuk is om naar te kijken, waar u iets 
van opsteekt, van opfleurt en dat u in beweging zet. 

Voor mannen bij wie prostaatkanker wordt 
vastgesteld en die erover willen praten, kan 
het moeilijk zijn om gehoor te vinden. Daarom 
nodigt de Prostaatkankerstichting hen uit om 
hun ervaringen en vragen te delen met lotge-
noten, die allemaal weten wat zij doormaken. 
En hoe zij er mee om gaan. Daarnaast kan het 
krijgen van praktische informatie en tips rond 
een behandeling belangrijke steun geven.

U bent van harte welkom op maandag 20 de-
cember in Inloophuis de Cirkel,  Evertsenstraat 
19, Helmond. Wel dient u zich hiervoor aan te 
melden via een mail naar: pks.eindhoven@gmail.
com. Ook of u met uw partner komt. De bijeen-
komst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. Het thema van de middag is: Wat is jou tot 
steun bij prostaatkanker? Ook de partners en 
naasten zijn van harte welkom.
Info: www.prostaatkankerstichting.nl.

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

www.hellemondgiftkadoboek.nl

HellemondGiftHellemondGift
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AANBIEDINGEN GELDIG T/M 31-12-2021OF LANGER INDIEN AANGEGEVEN.DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL 

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 pre-
sentje uitzoeken was nog nooit zo eenvoudig! Heeft u 
de kadogids niet ontvangen? Haal dan nu een exem-
plaar 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 Hel-
mondse ondernemers. Denk lokaal, koop lokaal.

HellemondGift Kadogids 

www.hellemondgiftkadoboek.nl
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Zondag begint op het Carolus 

Het Glazen Huis
Het is zover. Het Carolus Borromeus College telt af naar Het Glazen Huis 2021, een nieuw jaarlijks event op deze 
middelbare school. Na een jaar voorbereiding worden nu de laatste puntjes op de i gezet, zondag om 12 uur start het  
Carolus. Bijna gooide corona nog roet in het eten en het programma is de laatste weken wat veranderd. Maar op verantwoor-
de wijze zijn er nog steeds veel activiteiten mogelijk en het belangrijkste, de radio-marathon van 120 uur, gaat gewoon door. 

De studio is af en staat klaar op het podi-
um in de school. De professionele jingles 
staan klaar in de software, de vijf DJ-
teams hebben zelfs een workshop gehad 
van een producer van 3FM. Leerlingen 
van de school hebben gesproken met 
vertegenwoordigers van de twee goede 
doelen en alle klassen zijn al bezig met het 
inzamelen van geld. Kortom: op het Caro-
lus staat op dit moment alles in het teken 
van Het Glazen Huis.

Mooie dagen
Het wordt een gedenkwaardige week. 
Een bijzondere laatste schoolweek van 
het jaar 2021, met een flinke dosis plezier, 
verbinding en positiviteit. De leerlingen 
verdienen een verzetje na opnieuw al die 
maatregelen. Aan de jongeren wordt niet 
altijd als eerste gedacht, maar corona 
heeft echt een flinke impact op hun leven. 

Twee goede doelen
Maar er zijn mensen die het nóg zwaarder 
hebben. Stichting KiKa en stichting Smile 

Per Mile hopen wij op 24 december mooie 
cheques te overhandigen. Burgemeester 
Blanksma krijgt die eer; daarnaast maakt 
ze op dat moment welke klas het meeste 
geld heeft opgebracht deze weken. Die 
leerlingen mogen in 2022 samen naar de 
Efteling. Deze mooie overhandigingen vin-
den plaats om 12 uur ’s middags en daarna 
sluit Het Glazen Huis na 120 uur. Overi-
gens zijn niet alleen de 1.400 leerlingen 
en 100 medewerkers van de school actief. 
Ook lokale bedrijven, verenigingen en be-
woners dragen hun steen bij en steunen 
de actie. We doen het echt samen!

Doe mee!
Het Glazen Huis. Non-stop van 19 decem-
ber tot 24 december. Vijf dagen, iedere 
dag een andere groep docenten die iede-
re minuut van de dag hun programma’s 
draaien. Iedereen mag liedjes aanvragen, 
boodschappen doorgeven voor op de ra-
dio, vrij doneren: alle info vind je op caro-
lus.nl/glazen-huis en op de socials van 
het Carolus. Hij is bijna klaar: Het Glazen Huis. | F Omo Scholengroep Helmond

Hier doen we het voor!
Bij Het Glazen Huis haalt het Carolus geld op voor twee goede doelen. We hebben ze gesproken in Am-
sterdam en Helmond en weten nu nóg beter hoe belangrijk het is dat we allemaal doneren. De inter-
views staan op de volgende bladzijde.

KiKa werft fondsen voor vernieuwend on-
derzoek en andere activiteiten op het ge-
bied van kinderkanker, gericht op minder 
pijn tijdens behandelingen, meer genezing 
en een hogere kwaliteit van leven op latere 
leeftijd. Smile Per Mile is een lokaal doel van 
oud-leerling Wesley Waldt: kinderen met een 
ziekte of beperking worden getrakteerd op 
een ritje in supersnelle wagens.

Vanaf 9.00 uur bezorgen wij deze zondag 19 
december kerstbrunchpakketten in Helmond 
en omgeving. Bestellen kan op carolus.nl/gla-
zen-huis, geef aan hoeveel pakketten jij wilt 
ontvangen. Prijs per persoon: € 16,50. Bestel 
vóór zaterdag 18 december, 12:00 uur. Helaas 
alleen mogelijk als je binnen een straal van 15 
km van het Carolus woont. 

Auto’s wassen voor het goede doel – Alle klassen doen hun best om veel geld in te 
zamelen voor de goede doelen. Klas 3Hb heeft op zondag 12 december auto’s 

gewassen op het schoolplein. Veel mensen kwamen eropaf en dat is super, 
 iedere euro gaat naar onze goede doelen. Wat andere klassen doen, vind je onder 

meer op de socials van de school. Denk aan nagels lakken, een flessenactie, 
cupcakes bakkenen er wordt zelfs een eigen veiling georganiseerd. Klasse!

Kerstpakkettenactie

Kerstbrunch-actie

We verkopen voor de goede doelen een geweldig 
kerstpakket, goed gevuld, voor iemand die jij zo’n 
mooi pakket gunt of voor bij wijze van spreken je 
hele personeel! Een dekentje, een lantaarn, een 
chocolaatje, een knuffel, een alcoholvrij wijntje, 
kaasstengels, borrelnootjes, chips en meer: zie 
foto. Bestellen kan op carolus.nl/glazen-huis, 
geef daar aan hoeveel pakketten jij wilt ontvan-
gen. Prijs per persoon: € 25,00. Bestellen vóór 
zondag 19 december, 17:00 uur. We bezorgen 
vóór 24-12. Helaas alleen mogelijk als je binnen 
een straal van 15 km van het Carolus woont. 

Nieuwsgierig?
Op zondag 19 december is de school geopend voor belangstellenden, 

van 12.00 tot 17.00 uur. Bewonder Het Glazen Huis, 
natuurlijk op veilige en verantwoorde wijze.
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De belangrijkste boodschap die Jakolien voor ons 
had? Jaarlijks krijgen 600 kinderen met kanker te 
maken. Toen KiKa in 2002 begon was er een over-
levingskans van 72%. Door al het onderzoek dank-
zij donaties, is dat nu 81%. Artsen en onderzoekers 
zijn het erover eens: 100% is een reële ambitie. 
Dan moet er nog wel flink onderzoek plaatsvinden. 
En daarom blijft doneren zo belangrijk. Op naar een 
kinderkankervrije toekomst!
Wat doen ze bij Kika nu precies? Jakolien: “Wij 
proberen geld op te halen om onderzoek naar kin-
derkanker te financieren. Dat doen we op allerlei 
manieren. We werven donateurs die structureel on-
dersteunen, maar eenmalig doneren kan natuurlijk 
ook. Daarnaast zijn er nalatenschappen en hebben 
we veel acties en evenementen. Onze marathons 
zijn goed bekend, maar er zijn ook schaats-events 
en we hebben triatlons en fietstochten. We hebben 
veel campagnes en dan betrekken we ook bekende 
Nederlanders, onze ambassadeurs. En we hebben 
actievoerders in het hele land, net zoals Het Glazen 
Huis bij jullie in Helmond.”
Waar gaat het geld concreet naartoe? “Naar onder-
zoek. Dat is wat vaag en algemeen, maar op onze 
site staat heel goed welke onderzoeken wij allemaal 

financieren. Steeds beter kunnen we onderzoek 
doen en dat doen we sinds 2018 op een centrale 
plek in Nederland, het Prinses Máxima Centrum 
in Utrecht. Daar worden alle kinderen met kanker 
behandeld en daar is ook het onderzoekscentrum. 
Ik heb regelmatig momenten waarop ik denk: hier 
doen we het voor. We spreken veel met mensen, 
met ouders bijvoorbeeld, of met broertjes en zusjes. 
Dat maakt iedere keer veel indruk. Kinderkanker 
moeten we echt met z’n alles oplossen, denk je dan.”
Wat halen jullie op in een jaar? “In een normaal jaar 
moet je denken aan ongeveer 30 miljoen euro. Co-
rona heeft op ons natuurlijk ook een impact, veel 
evenementen kunnen niet doorgaan. Maar we mo-
gen niet klagen, dankzij onze trouwe donateurs.”
Wat zou u de Helmonders willen meegeven? “Ten 
eerste wil ik jullie ontzettend bedanken. Heel gaaf 
dat jullie dit allemaal doen in deze lastige tijd. Daar 
zijn we blij mee en trots op. Ik wil iedereen in Hel-
mond oproepen om de actie te ondersteunen. Er is 
nog veel geld nodig voor onderzoek. Dan zorgen we 
samen ervoor dat de overlevingskans naar honderd 
procent gaat!” 
Bekijk een video met het hele interview op 
carolus.nl/glazen-huis.

Smile Per Mile wordt ieder jaar gehouden op 
het Carolus Borromeus College. Alle kinderen 
komen in de ochtend met hun familie naar de 
school, waar de prachtige wagens al klaar-
staan, zo’n zeventig in totaal. Na een kennis-
making met de bestuurders begint het feest: 
een leuke rijtoer door de omgeving met diverse 
smakelijke tussenstops. Voor veel kinderen 
een droom die uitkomt!

Hoe kom je in contact met de kinderen en 
hun families? Wesley: “We benaderen diverse 
instanties, maar mensen nemen ook contact 
met ons op nu onze naam steeds bekender 
wordt. Kinderen komen uit het hele land, een 
enkeling komt zelfs uit België. Het is geweldig 
om ze te zien stralen. Daar doen we het voor.”
Wat zijn je doelen voor de komende jaren? “Ik 
ben al heel blij als we weer als vanouds kun-
nen knallen, na corona. Maar we willen ook 
nieuwe evenementen beginnen, we hebben 
ideeën genoeg.”

We gaan geld inzamelen. Wat doen jullie daar-
mee? “Alles gaat naar de kinderen. We ver-

zinnen steeds nieuwe dingen waar we hen 
gelukkig mee kunnen maken. En die moeten 
ergens van betaald worden, natuurlijk. Soms 
gaat het ook om kleine dingen, maar juist die 
tellen ook heel erg mee. Vorig jaar brachten we 
cadeautjes rond in onze wagens. We toverden 
een glimlach op veel gezichten.”
Op welke momenten kijk jij met een fijn gevoel 
terug? “Die zijn er heel veel bij Smile Per Mile. 
Zo is er een kindje dat ik heb leren kennen, een 
jongen in een rolstoel. Ik leerde hem een ge-
baar aan van een automerk. Sindsdien kom ik 
hem regelmatig tegen en iedere keer maakt hij 
trots dat gebaar. En dan volgt er een knuffel. 
Dat is echt een maatje geworden, heel leuk. 
Met veel kinderen krijg je een leuke band. En 
je hoort veel verhalen, soms hele heftige. Je 
maakt ook minder leuke dingen mee. Maar 
dan weet je: hier doen we het voor.”

Heb je nog een boodschap voor de luisteraars 
van Het Glazen Huis? “Ik wil het Carolus so-
wieso bedanken voor de steun van de afgelo-
pen jaren. Fijn dat wij worden betrokken bij de 
eerste editie van Het Glazen Huis. Wil jij dat we 
onze kanjers de dag van hun leven kunnen be-
zorgen in onze bolides? Steun dan deze mooie 
actie!”

Bekijk een video met het hele interview op 
carolus.nl/glazen-huis.

Een bezoek 
aan KiKa
Op 8 december gingen de vierdeklassers Sem, Sophie en Elise 
met twee begeleiders naar Amsterdam. In het Olympisch Stadi-
on heeft Stichting KiKa een mooi kantoor en Jakolien van Eijk, directeur marketing 
& innovatie, maakte graag een uur van haar tijd vrij voor het Helmondse gezelschap.

Smile Per Mile: 
dromen in vervulling
Indra uit 6 vwo ging in gesprek met oud-leerling Wesley Waldt (22), oprich-
ter van de stichting Smile Per Mile. Dit goede doel bestaat al vijf jaar en 
geeft ernstig zieke kinderen of kinderen met een zware beperking de dag 
van hun leven in exclusieve sportwagens.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen. Deze groep mensen heeft het niet alleen gedaan; 
ze vertegenwoordigen verschillende commissies. Uiteindelijk was zo'n beetje de hele school betrokken!

De DJ's kregen een workshop van Thijn van Summeren, een bekende producer van 3FM. Hoe kun je 
de aandacht van de luisteraar vasthouden? Hoe spreek je verschillende emoties aan? Interessant!

Wekenlang werd er hard gewerkt aan het bouwen van de studio. Hij is prachtig geworden!

We gaan radio maken, 120 uur lang! Radio maken? Ja, 120 uur lang saaie 
kersthits zeker? No way! We hebben een gaaf programma, iedere dag weer. 
Met hits van nu en hits van vroeger, maar ook met spellen en mysteries, winac-
ties, bekende Helmonders, hitlijstjes, interviews, Het Geluid, challenges, guilty 
pleasures, razende reporters, allerlei rubrieken, nieuws, de files, het weer en 
nog veel, veel meer!

Aanvang Het Glazen Huis om 12 uur! 24 uur lang ra-
dio door mevrouw Van Lierop, mevrouw Smits-Van 
Gils en mevrouw Joosten. Let op dames en heren, 
mevrouw Smits-Van Gils is jarig deze zondag. Er zijn 
diverse challenges, we gaan radje draaien en natuur-
lijk hebben we het foute uur!

De Witte Gij’t Quiz 
Gezellig, met het hele gezin! Hele families doen mee. 
We zitten in lockdown, mogen de straat niet op. Daar-
om komen we deze zondag online naar je toe met deze 
quiz. Luister ondertussen naar de muziek van ons 
Glazen Huis. Een pubquiz, de teams zorgen voor iets 
lekkers, wij voor de vragen en opdrachten. 

Zondag 19 december

AGENDA 19 T/M 24 DECEMBER

Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: meneer Lathou-
wers, mevrouw Hermans en mevrouw Van Dinther. 
Jori’s Foute Uur, het duistere uur, Raven tot Zeven 
wordt één groot feest, het klassieke uurtje en: hoe kom 
jij het kerstdiner door?

Maandag 20 december

Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: meneer Van Dij-
ck, meneer Jochems en meneer Willems. Met onder 
meer de Steenharde Rock On Top 10 en een Vlaams 
uurtje. En wie kraakt de Jochems-code?

Sponsorloop 
Op sportieve wijze geld ophalen voor het goede doel! 
Gedurende deze dag leggen leerlingen en collega’s 
sportieve rondes af in de omgeving van de school. Dit 
door middel van een zelf gekozen sportieve manier: 
hardlopen, skeeleren, skateboarden, rolschaatsen en 
steppen. Het doel is om zoveel mogelijk rondes af te 
leggen van 1 km en hiermee zoveel mogelijk sponsor-
geld binnen te halen. Een mooi rondje en natuurlijk 
passeren we ook Het Glazen Huis: onze aula maakt 
deel uit van de route!

Dinsdag 21 december
Het laatste DJ-team start om 12 uur: meneer Meu-
lenbroeks, meneer Buuts en meneer Laros. Sportieve 
docenten en dit ga je terugzien in de programmering! 
Wie wint de piepjestest?

De grote finale!
Hoeveel geld haalden we op voor de twee goede doe-
len? Burgemeester Blanksma maakt het om 12 uur 
bekend in ons atrium, bij de studio op ons podium. En 
natuurlijk ook: welke klas heeft het meeste geld opge-
bracht? Die leerlingen gaan naar de Efteling! En dan: 
kerstvakantie!!

Meerdere lokale organisaties steunen de actie 
met tegoedbonnen voor diensten of artikelen die 
online geveild gaan worden. Denk dan aan een 
bloemboeket met vaas, juridisch advies, loop-
baancoaching, hypotheekadvies, een gesigneerd 
shirt van Helmond Sport en heel veel meer. 

Op de website van BVA Auctions gaan de zaken ge-
veild worden; een link verschijnt tijdens Het Glazen 
Huis op de site van het Carolus.

Daarnaast worden er dagelijks prijzen weggegeven 
door de DJ-teams en ook hier zijn we diverse be-
drijven dankbaar. Luister naar Het Glazen Huis als je 
kans wilt

Donderdag 23 december

Vrijdag 24 december

Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: mevrouw Van 
Oorschot, mevrouw Van Enkevoirt en meneer Vos. 
Docenten Nederlands, verwacht dus onder meer veel 
Nederpop!

Filmmiddag 
We kijken samen naar prachtige kerstfilms! Geheel 
veilig en verantwoord, uiteraard. Meekijken kost leer-
lingen slechts 2 euro (elke cent naar de goede doelen!) 
en voor die prijs is er ook drinken en popcorn.

Woensdag 22 december

Online veiling 
en dikke  prijzen!

Hoe luister je naar 
het Glazen huis?
Ga naar www.carolus.nl en luister 120 uur
lang mee! Je kunt ook meekijken via  
onze livestreamcamera's!

Sponsoren
Wij zijn dankbaar dat we ontzettend veel worden geholpen 

met Het Glazen Huis. De complete lijst met sponsoren 
vind je op onze website. We willen vier organisaties in 

het bijzonder bedanken: Wijkmanagement Helmond, 
Weekkrant De Loop, Albert Heijn Brandevoort en 

Hans Wilbers Geluidstechniek (klinktaltijdgoed.nl).  
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De belangrijkste boodschap die Jakolien voor ons 
had? Jaarlijks krijgen 600 kinderen met kanker te 
maken. Toen KiKa in 2002 begon was er een over-
levingskans van 72%. Door al het onderzoek dank-
zij donaties, is dat nu 81%. Artsen en onderzoekers 
zijn het erover eens: 100% is een reële ambitie. 
Dan moet er nog wel flink onderzoek plaatsvinden. 
En daarom blijft doneren zo belangrijk. Op naar een 
kinderkankervrije toekomst!
Wat doen ze bij Kika nu precies? Jakolien: “Wij 
proberen geld op te halen om onderzoek naar kin-
derkanker te financieren. Dat doen we op allerlei 
manieren. We werven donateurs die structureel on-
dersteunen, maar eenmalig doneren kan natuurlijk 
ook. Daarnaast zijn er nalatenschappen en hebben 
we veel acties en evenementen. Onze marathons 
zijn goed bekend, maar er zijn ook schaats-events 
en we hebben triatlons en fietstochten. We hebben 
veel campagnes en dan betrekken we ook bekende 
Nederlanders, onze ambassadeurs. En we hebben 
actievoerders in het hele land, net zoals Het Glazen 
Huis bij jullie in Helmond.”
Waar gaat het geld concreet naartoe? “Naar onder-
zoek. Dat is wat vaag en algemeen, maar op onze 
site staat heel goed welke onderzoeken wij allemaal 

financieren. Steeds beter kunnen we onderzoek 
doen en dat doen we sinds 2018 op een centrale 
plek in Nederland, het Prinses Máxima Centrum 
in Utrecht. Daar worden alle kinderen met kanker 
behandeld en daar is ook het onderzoekscentrum. 
Ik heb regelmatig momenten waarop ik denk: hier 
doen we het voor. We spreken veel met mensen, 
met ouders bijvoorbeeld, of met broertjes en zusjes. 
Dat maakt iedere keer veel indruk. Kinderkanker 
moeten we echt met z’n alles oplossen, denk je dan.”
Wat halen jullie op in een jaar? “In een normaal jaar 
moet je denken aan ongeveer 30 miljoen euro. Co-
rona heeft op ons natuurlijk ook een impact, veel 
evenementen kunnen niet doorgaan. Maar we mo-
gen niet klagen, dankzij onze trouwe donateurs.”
Wat zou u de Helmonders willen meegeven? “Ten 
eerste wil ik jullie ontzettend bedanken. Heel gaaf 
dat jullie dit allemaal doen in deze lastige tijd. Daar 
zijn we blij mee en trots op. Ik wil iedereen in Hel-
mond oproepen om de actie te ondersteunen. Er is 
nog veel geld nodig voor onderzoek. Dan zorgen we 
samen ervoor dat de overlevingskans naar honderd 
procent gaat!” 
Bekijk een video met het hele interview op 
carolus.nl/glazen-huis.

Smile Per Mile wordt ieder jaar gehouden op 
het Carolus Borromeus College. Alle kinderen 
komen in de ochtend met hun familie naar de 
school, waar de prachtige wagens al klaar-
staan, zo’n zeventig in totaal. Na een kennis-
making met de bestuurders begint het feest: 
een leuke rijtoer door de omgeving met diverse 
smakelijke tussenstops. Voor veel kinderen 
een droom die uitkomt!

Hoe kom je in contact met de kinderen en 
hun families? Wesley: “We benaderen diverse 
instanties, maar mensen nemen ook contact 
met ons op nu onze naam steeds bekender 
wordt. Kinderen komen uit het hele land, een 
enkeling komt zelfs uit België. Het is geweldig 
om ze te zien stralen. Daar doen we het voor.”
Wat zijn je doelen voor de komende jaren? “Ik 
ben al heel blij als we weer als vanouds kun-
nen knallen, na corona. Maar we willen ook 
nieuwe evenementen beginnen, we hebben 
ideeën genoeg.”

We gaan geld inzamelen. Wat doen jullie daar-
mee? “Alles gaat naar de kinderen. We ver-

zinnen steeds nieuwe dingen waar we hen 
gelukkig mee kunnen maken. En die moeten 
ergens van betaald worden, natuurlijk. Soms 
gaat het ook om kleine dingen, maar juist die 
tellen ook heel erg mee. Vorig jaar brachten we 
cadeautjes rond in onze wagens. We toverden 
een glimlach op veel gezichten.”
Op welke momenten kijk jij met een fijn gevoel 
terug? “Die zijn er heel veel bij Smile Per Mile. 
Zo is er een kindje dat ik heb leren kennen, een 
jongen in een rolstoel. Ik leerde hem een ge-
baar aan van een automerk. Sindsdien kom ik 
hem regelmatig tegen en iedere keer maakt hij 
trots dat gebaar. En dan volgt er een knuffel. 
Dat is echt een maatje geworden, heel leuk. 
Met veel kinderen krijg je een leuke band. En 
je hoort veel verhalen, soms hele heftige. Je 
maakt ook minder leuke dingen mee. Maar 
dan weet je: hier doen we het voor.”

Heb je nog een boodschap voor de luisteraars 
van Het Glazen Huis? “Ik wil het Carolus so-
wieso bedanken voor de steun van de afgelo-
pen jaren. Fijn dat wij worden betrokken bij de 
eerste editie van Het Glazen Huis. Wil jij dat we 
onze kanjers de dag van hun leven kunnen be-
zorgen in onze bolides? Steun dan deze mooie 
actie!”

Bekijk een video met het hele interview op 
carolus.nl/glazen-huis.

Een bezoek 
aan KiKa
Op 8 december gingen de vierdeklassers Sem, Sophie en Elise 
met twee begeleiders naar Amsterdam. In het Olympisch Stadi-
on heeft Stichting KiKa een mooi kantoor en Jakolien van Eijk, directeur marketing 
& innovatie, maakte graag een uur van haar tijd vrij voor het Helmondse gezelschap.

Smile Per Mile: 
dromen in vervulling
Indra uit 6 vwo ging in gesprek met oud-leerling Wesley Waldt (22), oprich-
ter van de stichting Smile Per Mile. Dit goede doel bestaat al vijf jaar en 
geeft ernstig zieke kinderen of kinderen met een zware beperking de dag 
van hun leven in exclusieve sportwagens.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen. Deze groep mensen heeft het niet alleen gedaan; 
ze vertegenwoordigen verschillende commissies. Uiteindelijk was zo'n beetje de hele school betrokken!

De DJ's kregen een workshop van Thijn van Summeren, een bekende producer van 3FM. Hoe kun je 
de aandacht van de luisteraar vasthouden? Hoe spreek je verschillende emoties aan? Interessant!

Wekenlang werd er hard gewerkt aan het bouwen van de studio. Hij is prachtig geworden!

We gaan radio maken, 120 uur lang! Radio maken? Ja, 120 uur lang saaie 
kersthits zeker? No way! We hebben een gaaf programma, iedere dag weer. 
Met hits van nu en hits van vroeger, maar ook met spellen en mysteries, winac-
ties, bekende Helmonders, hitlijstjes, interviews, Het Geluid, challenges, guilty 
pleasures, razende reporters, allerlei rubrieken, nieuws, de files, het weer en 
nog veel, veel meer!

Aanvang Het Glazen Huis om 12 uur! 24 uur lang ra-
dio door mevrouw Van Lierop, mevrouw Smits-Van 
Gils en mevrouw Joosten. Let op dames en heren, 
mevrouw Smits-Van Gils is jarig deze zondag. Er zijn 
diverse challenges, we gaan radje draaien en natuur-
lijk hebben we het foute uur!

De Witte Gij’t Quiz 
Gezellig, met het hele gezin! Hele families doen mee. 
We zitten in lockdown, mogen de straat niet op. Daar-
om komen we deze zondag online naar je toe met deze 
quiz. Luister ondertussen naar de muziek van ons 
Glazen Huis. Een pubquiz, de teams zorgen voor iets 
lekkers, wij voor de vragen en opdrachten. 

Zondag 19 december

AGENDA 19 T/M 24 DECEMBER

Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: meneer Lathou-
wers, mevrouw Hermans en mevrouw Van Dinther. 
Jori’s Foute Uur, het duistere uur, Raven tot Zeven 
wordt één groot feest, het klassieke uurtje en: hoe kom 
jij het kerstdiner door?

Maandag 20 december

Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: meneer Van Dij-
ck, meneer Jochems en meneer Willems. Met onder 
meer de Steenharde Rock On Top 10 en een Vlaams 
uurtje. En wie kraakt de Jochems-code?

Sponsorloop 
Op sportieve wijze geld ophalen voor het goede doel! 
Gedurende deze dag leggen leerlingen en collega’s 
sportieve rondes af in de omgeving van de school. Dit 
door middel van een zelf gekozen sportieve manier: 
hardlopen, skeeleren, skateboarden, rolschaatsen en 
steppen. Het doel is om zoveel mogelijk rondes af te 
leggen van 1 km en hiermee zoveel mogelijk sponsor-
geld binnen te halen. Een mooi rondje en natuurlijk 
passeren we ook Het Glazen Huis: onze aula maakt 
deel uit van de route!

Dinsdag 21 december
Het laatste DJ-team start om 12 uur: meneer Meu-
lenbroeks, meneer Buuts en meneer Laros. Sportieve 
docenten en dit ga je terugzien in de programmering! 
Wie wint de piepjestest?

De grote finale!
Hoeveel geld haalden we op voor de twee goede doe-
len? Burgemeester Blanksma maakt het om 12 uur 
bekend in ons atrium, bij de studio op ons podium. En 
natuurlijk ook: welke klas heeft het meeste geld opge-
bracht? Die leerlingen gaan naar de Efteling! En dan: 
kerstvakantie!!

Meerdere lokale organisaties steunen de actie 
met tegoedbonnen voor diensten of artikelen die 
online geveild gaan worden. Denk dan aan een 
bloemboeket met vaas, juridisch advies, loop-
baancoaching, hypotheekadvies, een gesigneerd 
shirt van Helmond Sport en heel veel meer. 

Op de website van BVA Auctions gaan de zaken ge-
veild worden; een link verschijnt tijdens Het Glazen 
Huis op de site van het Carolus.

Daarnaast worden er dagelijks prijzen weggegeven 
door de DJ-teams en ook hier zijn we diverse be-
drijven dankbaar. Luister naar Het Glazen Huis als je 
kans wilt

Donderdag 23 december

Vrijdag 24 december

Een nieuw DJ-team vanaf 12 uur: mevrouw Van 
Oorschot, mevrouw Van Enkevoirt en meneer Vos. 
Docenten Nederlands, verwacht dus onder meer veel 
Nederpop!

Filmmiddag 
We kijken samen naar prachtige kerstfilms! Geheel 
veilig en verantwoord, uiteraard. Meekijken kost leer-
lingen slechts 2 euro (elke cent naar de goede doelen!) 
en voor die prijs is er ook drinken en popcorn.

Woensdag 22 december

Online veiling 
en dikke  prijzen!

Hoe luister je naar 
het Glazen huis?
Ga naar www.carolus.nl en luister 120 uur
lang mee! Je kunt ook meekijken via  
onze livestreamcamera's!

Sponsoren
Wij zijn dankbaar dat we ontzettend veel worden geholpen 

met Het Glazen Huis. De complete lijst met sponsoren 
vind je op onze website. We willen vier organisaties in 

het bijzonder bedanken: Wijkmanagement Helmond, 
Weekkrant De Loop, Albert Heijn Brandevoort en 

Hans Wilbers Geluidstechniek (klinktaltijdgoed.nl).  
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Aanvragen en direct betalen via carolus.nl/glazen-huis – steun daarmee onze goede doelen!
• Vraag een liedje aan! De prijs is 2 euro.
• Jouw boodschap op de radio voor jouw lievelingsmens: je topdocent, je moeder, je opa, de (geheime) 
 liefde van je leven! De prijs is 2 euro. Laat je 06-nummer achter bij je bestelling, dan kun je gebeld 
 worden door onze DJ’s.
• Doe een vrije donatie voor onze goede doelen – dit kan nu al!
• Bestel een kerstbrunch of kerstpakket, maar wees er snel bij vanwege de deadline!
• Doneer aan de sponsorloop!

Wat kun jij doen?

En vooral natuurlijk: luister mee tijdens onze actieweek en dompel je vijf dagen lang
 onder in Het Glazen Huis van het Carolus Borromeus College.

Dit is editie 1 van Het Glazen Huis. We willen voortaan ieder 
jaar een week in december ons best doen voor goede doe-
len, iets betekenen voor een ander! Waarbij we uiteraard 
hopen dat we een volgende keer niets meer te maken heb-
ben met beperkende maatregelen.

We hebben veel activiteiten moeten schrappen. Denk aan het 
brugklasfeest, de Game Night, de Talent Night, het gemaskerd 
bal, een seniorenmiddag en een fancy fair voor gezinnen in onze 
omgeving. Niet getreurd, als het mogelijk is halen we ze nog dit 
schooljaar in. Om bij Het Glazen Huis 2022 wél flink uit te pakken 
in ons schoolgebouw.

Goed nieuws, dus. Op 24 december eindigt Het Glazen Huis, 
maar we komen terug!

De meeste Helmonders kennen het Carolus 
Borromeus College wel, we bestaan immers al 
ruim honderd jaar! 

Anno 2021 zijn we een mooie school met ongeveer 
1400 leerlingen en drie afdelingen: mavo, havo en 
vwo. Onderdeel van het vwo is ons gymnasium, de 
enige in de stad. We blinken uit in verschillende ta-
lentgebieden: ondernemerschap (met ons beroem-
de International Business College), kunst & cultuur 
(jazeker, wij hebben nog muziek op het rooster!), 
internationalisering en ons versterkt taalonderwijs. 
Sinds dit schooljaar hebben we een nieuw rooster 
met veel meer mogelijkheden voor differentiatie: 
leerlingen kunnen extra begeleiding krijgen wanneer 
nodig, maar ook meer verdieping wanneer een leer-
ling juist meer wil weten of meer uitdaging wil bij 
een bepaald vak. In die uren is er ook veel ruimte 

voor allerlei extra activiteiten. Zo hebben we een de-
batclub, leerlingen die meedoen aan de LEGO Le-
ague, een groep trampolinespringers, een schaak-
club en nog heel veel meer. Het volledige aanbod 
staat op onze uitgebreide website.

Goed onderwijs, goede ondersteuning en een hele 
fijne schooltijd, dat is onze basis. In een prachtig 
schoolgebouw aan de rand van Brandevoort, waar 
we een veilige leer- en leefomgeving bieden aan al 
die verschillende jongeren uit onze omgeving. Het 
Carolus maakt je wereld groter, dat is onze slogan. 
Elke dag wordt de wereld van onze leerlingen een 
stukje groter. We verbreden horizonnen en daar ge-
nieten we van, elke dag weer. Ja, zelfs in de coro-
na-tijd. En voor al onze toppers hebben we nu Het 
Glazen Huis. Op bijzondere wijze sluiten we een 
bijzonder jaar af!

Het Glazen Huis 
en de toekomst

Het Carolus Borromeus College
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Jaja sinds vurige week hebben we een 
leuke lichtjesroute door het centrum 
van Helmond. Vurige week was ik bij 
de aftrap en dat gebeurde bij de winkel 
Kroon en Kurk in de Kerkstraat waar 
de eerste box werd verlicht. Aanwezig 
waren kunstenares Petra Downs (ini-
tiatiefneemster) van Manawah Art 
Gallery, de directeur en leerlingen van 
het Jan van Brabant College en de ge-
meente.

De expositie heet Chain of Hope en is 
nog tot en met 28 december in het cen-
trum van Helmond te bewonderen. 
Deze expositie vraagt aandacht voor 
het afvalprobleem op de wereld en voor 
een schonere toekomst voor jongeren. Er 

werd bij de opening een afvalquiz ge-
daan en alle scholieren inclusief ikzelf 
(want ik heb ook meegedaan natuur-
lijk) hadden op 1 vraag na ECHT alle 
antwoorden goed, wat erg leuk is want 
de kinderen hebben ook les gekregen 
over recyclen en afval, dus ze hebben 
hier zeker wat van opgestoken.

In ons Helmond staan 62 lichtboxen bij 
44 ondernemers in de etalage/raam. 
Bij elke box hangt ook een poster met 
een vraag. Het leukste is dus om deze 
route in het donker/schemer te gaan lo-
pen. Geheel coronaproof een leuke wan-
deling door ons mooie centrum en dan 
etalages kijken. Ik heb het van de week 
met ons Stacey gedaan en wij vonden 
het erg leuk. De wandeling begint op de 
Kerkstraat 27 en eindigt op de Steen-
weg 14. Als ge nou wilt weten hoe de 
route loopt, kunde dit bekijken op de 
website: www.helmondmarketing.nl of 
www.groen4life.nl.

3 maanden lang hebben de irstejaars 
van het Jan van Brabant College eraan 
gewerkt en echt alles in die boxen is van 
afval gemaakt en zelfs de ledverlichting 
is door de kinderen zelf gemaakt. De 
posters met vragen die bij de boxen han-
gen, zijn door de twiddejaars leerlingen 
gemaakt. Ze vragen aandacht vur het 
steeds groter wordende afvalprobleem 

waar wij in Helmond ook last van heb-
ben.

Na afloop heb ik nog een kopje thee ge-
dronken bij kunstenares Petra Downs, 
DE initiatiefneemster van dit project. 
Daar zag ik hoe die boxen in elkaar 
zaten en wat er zoal in verwerkt zit. Ik 
vond het echt heel kunstig, ook heb ik 
haar mooie atelier bezichtigd in ons 
kunstenaarshofje het Lambertushof 
naast de Lambertuskerk. Superleuk 
om daar eens een kijkje te mogen ne-
men. Wat hebben onze kunstenaars 
trouwens daar een prachtige plek om te 
wonen en te werken.

Petra Downs heeft dit project bedacht 
en mee uitgevoerd. De boodschap die 
erin verwerkt is, draagt zij ook uit met 
haar werk. Supermooi om te zien, de 
samenwerking van een kunstenaar 
samen met scholieren en het resul-
taat: Helmond heeft zijn eerste kleine 
Glow. Wandel gerust eens langs de 
boxen en lees de posters, ik vind het een 
aanrader. Bedankt Petra, dat ik hierbij 
mocht zijn en na afloop een kijkje heb 
mogen nemen in jouw prachtige atelier.

Fijn weekend iedereen. 

Lichtjesroute 
Helmond

Houdoe!

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668  www.adventurestore.nl

€ 44,99

€ 69,99

EvoWood 17
Lichtgewicht,
elegant en 
praktisch. 
Met 13 Functies. 

VICTORINOX
ZAKMES

Pantoffels voor 
hem & haar.

HOT 
POTATOES € 49,99

JACK WOLFSKIN 
RUGZAK

12 Liter Daypack

ZONDAG 19 DECEMBER OPEN • 12.00 - 17.00 UUR

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Cadeautips

In vele kleuren 
leverbaar.

Een spetterend en afwisselend pro-
gramma van bekende en minder be-
kende kerststukken, gespeeld door het 
harmonieorkest van K.S.H. Phileutonia. 
Daar wordt u op getrakteerd als u via 
livestream gaat luisteren naar het kerst-
concert op 19 december.

Voor veel mensen gaan de feestdagen 
over gezelligheid en verbondenheid 

met vrienden en familie. En dat is een 
gedachte die zeer van toepassing is bij 
K.S.H. Phileutonia. Verbondenheid 
tussen jong en oud, het gevoel van een 
warm samenzijn en gezelligheid en ver-
bondenheid met muziek. Dit komt ook 
goed naar voren in het kerstconcert. 
Zing gezellig mee met de vrolijke deun-
tjes van bekende kerstliederen en laat 
u verrassen door de mooie klanken van 

Phileutonia! Een sfeervolle muzikale op-
maat naar de kerstdagen. 

De live stream kunt u volgen via de link 
op de homepage van Lambertus Con-
certen. Lambertus Concerten wenst 
u, samen met Phileutonia, veel kijk- en 
luistergenot.

HELMOND-NOORD Op zondagmiddag 19 december geeft K.S.H. Phileutonia een kerstconcert 
in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in Helmond. Tijd: 15:00 - 16:00 uur. In verband met de 
coronaregels is dit concert alleen voor enkele genodigden, maar voor alle anderen is het via 

livestream toegankelijk. 

Lambertus Concerten presenteert: 
Kerstconcert met Phileutonia

K.S.H. Phileutonia. F | Lambertus Concerten.

De profeet Jesaja had het al ruim 2700 
jaar geleden aangekondigd dat er op 
een bepaald moment in de toekomst 
dit wonder zou gaan geschieden, wat 
inderdaad ruim 2000 jaar geleden ook 
door Maria heen gebeurd is. Als maagd 
zijnde had ze een bovennatuurlijk be-
zoek van de heilige geest in de persoon 
van de engel Gabriel. God zelf heeft 
haar op deze manier aangeraakt zodat 
ze zwanger werd van een bijzonder kind 
dat de wereldgeschiedenis voorgoed 
zou gaan veranderen, puur omdat God 
met ons wil zijn. 

Dit kind werd voorbereid om voor de 
zonden van de mensheid te gaan ster-
ven, ook voor uw en mijn zonden. Hij 
wil ons redden van de zondelast die op 
ieder mens vanaf de geboorte rust. Wat 
een genade dat die straf door dit kind 
Jezus is voldaan! Door geloof in de Here 
Jezus Christus komen we in de echte 
vrijheid die alle verstand te boven gaat. 
Deze vrijheid is alleen bij hem te ver-
krijgen en die wens ik u allen dan ook 
van harte toe. Het enige wat nodig is, is 
geloof in de geboorte, lijden, sterven en 
uiteindelijk de majestueuze opstanding 
uit de dood van de Here Jezus Christus. 

Ik wens u al op voorhand vredige en ge-
zegende kerstdagen toe.

De eredienst 
Elke zondagmorgen eredienst om 10 
uur, behalve zondag 26 december. 
Zaterdag 25 december 1e kerstdag 
kerst-eredienst. Zondag 26 december 
géén dienst. U bent van harte welkom 
om een dienst bij te wonen.
De huiskring
In een kleine kring komen we op dins-
dagavond bij mensen thuis bij elkaar 
rondom een open Bijbel. Ook hier bent 
u van harte welkom.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart ge-
legenheid voor vrouwen om samen te 
komen.

Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 
51 Helmond. 

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

Evangelische Gemeente Helmond
‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men 
zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met 

ons. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.’
De Bijbel; Mattheüs 1: 23 & 21 b

Aanvragen en direct betalen via carolus.nl/glazen-huis – steun daarmee onze goede doelen!
• Vraag een liedje aan! De prijs is 2 euro.
• Jouw boodschap op de radio voor jouw lievelingsmens: je topdocent, je moeder, je opa, de (geheime) 
 liefde van je leven! De prijs is 2 euro. Laat je 06-nummer achter bij je bestelling, dan kun je gebeld 
 worden door onze DJ’s.
• Doe een vrije donatie voor onze goede doelen – dit kan nu al!
• Bestel een kerstbrunch of kerstpakket, maar wees er snel bij vanwege de deadline!
• Doneer aan de sponsorloop!

Wat kun jij doen?

En vooral natuurlijk: luister mee tijdens onze actieweek en dompel je vijf dagen lang
 onder in Het Glazen Huis van het Carolus Borromeus College.

Dit is editie 1 van Het Glazen Huis. We willen voortaan ieder 
jaar een week in december ons best doen voor goede doe-
len, iets betekenen voor een ander! Waarbij we uiteraard 
hopen dat we een volgende keer niets meer te maken heb-
ben met beperkende maatregelen.

We hebben veel activiteiten moeten schrappen. Denk aan het 
brugklasfeest, de Game Night, de Talent Night, het gemaskerd 
bal, een seniorenmiddag en een fancy fair voor gezinnen in onze 
omgeving. Niet getreurd, als het mogelijk is halen we ze nog dit 
schooljaar in. Om bij Het Glazen Huis 2022 wél flink uit te pakken 
in ons schoolgebouw.

Goed nieuws, dus. Op 24 december eindigt Het Glazen Huis, 
maar we komen terug!

De meeste Helmonders kennen het Carolus 
Borromeus College wel, we bestaan immers al 
ruim honderd jaar! 

Anno 2021 zijn we een mooie school met ongeveer 
1400 leerlingen en drie afdelingen: mavo, havo en 
vwo. Onderdeel van het vwo is ons gymnasium, de 
enige in de stad. We blinken uit in verschillende ta-
lentgebieden: ondernemerschap (met ons beroem-
de International Business College), kunst & cultuur 
(jazeker, wij hebben nog muziek op het rooster!), 
internationalisering en ons versterkt taalonderwijs. 
Sinds dit schooljaar hebben we een nieuw rooster 
met veel meer mogelijkheden voor differentiatie: 
leerlingen kunnen extra begeleiding krijgen wanneer 
nodig, maar ook meer verdieping wanneer een leer-
ling juist meer wil weten of meer uitdaging wil bij 
een bepaald vak. In die uren is er ook veel ruimte 

voor allerlei extra activiteiten. Zo hebben we een de-
batclub, leerlingen die meedoen aan de LEGO Le-
ague, een groep trampolinespringers, een schaak-
club en nog heel veel meer. Het volledige aanbod 
staat op onze uitgebreide website.

Goed onderwijs, goede ondersteuning en een hele 
fijne schooltijd, dat is onze basis. In een prachtig 
schoolgebouw aan de rand van Brandevoort, waar 
we een veilige leer- en leefomgeving bieden aan al 
die verschillende jongeren uit onze omgeving. Het 
Carolus maakt je wereld groter, dat is onze slogan. 
Elke dag wordt de wereld van onze leerlingen een 
stukje groter. We verbreden horizonnen en daar ge-
nieten we van, elke dag weer. Ja, zelfs in de coro-
na-tijd. En voor al onze toppers hebben we nu Het 
Glazen Huis. Op bijzondere wijze sluiten we een 
bijzonder jaar af!

Het Glazen Huis 
en de toekomst

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

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 8 december t/m vrijdag 31 december 2021.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kerst
Special

Kerst
Special

Kerst
Special

13,49

Nougatine ijstaart
500 gram - Schoonderwoerd

Normaal 17,49

11,99

Van Rijsingen

4,99

2 zakjes
voor

2,99

2 zakken
voor

8,99

2 stuks
voor

2+1
GRATIS

5,99

stunt

2,49 6,99

6,49

5,99

4,49

Worstenbroodjes
zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist

Per zak 5,99

Gepelde

Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,99

Dat wordt genieten Dat wordt genieten 
deze kerst met dé deze kerst met dé 
DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

Konijnenbouten
2 stuks - Streekpoelier

Normaal 8,49

Aardappelkroketten 
en/of  pom’ duchesse 
750 gram - Lutosa

Normaal 1,89 - 2,59

worsten, pikant, ragout, 
goulash of  saucijzen

Mini broodjes 
8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Per zak 3,49

Kerstboom 
roomijs

900 ml - van Gils

Normaal 8,49

Kerstster 
roomijs

1500 ml - van Gils

Normaal 7,99

Diverse smaken

Bavarois
750 ml - Diepvriesspecialist - van Gils

Normaal 3,99

Croissants
10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,39

Carpaccio (rund)
3 x 4 porties - Diviande

Normaal 14,49

Paling
100 gram - Rijpelaal

Normaal per stuk 5,89

Extra 
openingstijden

Ma 20 december 09.00 - 18.00 uur
Di 21 december 09.00 - 18.00 uur

Wo 22 december 09.00 - 20.00 uur
Do 23 december 09.00 - 20.00 uur
Vr 24 december 09.00 - 17.00 uur 

1e en 2e kerstdag GESLOTEN

Cabernet
Sauvignon

of Chardonnay
750 ml - Castillo San Simon

Normaal 3,99

GRATIS tegen
inlevering van

200 Piggypunten

Kerst roomijs mix
4 stuks - van Gils

Normaal 6,49

2,79
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De roots van het bedrijf liggen in Lim-
burg. Daar waren Frank en medeoprich-
ter Edward Bongers al jaren geleden 
bezig met het stimuleren van mensen 
om meer te bewegen en de auto vaker 
te laten staan. ‘Burn fat, not fuel’ was 
hun motto. Ze gingen de samenwerking 
aan met bedrijven om werknemers op 
de elektrische pedalen te krijgen. Tien 
cent voor elke per fiets afgelegde kilo-
meter was de beloning. En een elektri-
sche fiets is geen overbodige luxe in het 
Limburgse heuvellandschap.

Vijftig deelauto’s in Limburg
De volgende stap was elektrische deel-
auto’s voor werknemers. Dit in samen-
werking met Stichting Limburg Elek-
trisch. In eerste instantie voor bedrijven. 
Al snel stonden er vijftig deelauto’s in 
Limburg en was het bedrijf GoodMoovs 
geboren, dankzij een samenwerking met 
medeoprichter Harm Weken van FIER 
Automotive. Inmiddels is GoodMoovs, 
net als FIER, gevestigd op de Automo-
tive Campus. “Helmond is het hart van 

de auto-industrie, dus we zitten hier he-
lemaal op onze plek. Veel bedrijven hier 
zijn - net als wij - bezig met het terug-
dringen van de Co2 uitstoot. Een mooie 
ontwikkeling”, aldus Frank.

Gebruiksmiddel
“De huidige generatie vindt 24/7 online 
connectivity vanzelfsprekend en zien 
een auto meer als een gebruiksmiddel 
dan als iets dat ze zelf willen bezitten. 
Gemak en duurzaamheid zijn daarnaast 
belangrijke thema’s waar GoodMoovs op 
inspeelt. In de praktijk is ook te zien dat 
veel mensen hun eigen auto liever niet 
delen, maar wel gebruik willen maken 
van een deelauto via hun werkgever. Dat 
is meer een gevoelskwestie, denk ik.”

Accu op wielen
Een elektrische auto moet je eigenlijk 
zien als een accu op wielen waarin ener-
gie opgeslagen wordt. Een accu die een 
groot gedeelte van de dag stilstaat. Hoe 
effectief is het als zo’n auto – wanneer 
deze niet rijdt – stroom opneemt of te-

ruglevert aan het net? Een win-winsitu-
atie, want er wordt geen stroom verspild 
en men kan afnemen naar behoefte. En: 
als je de auto niet nodig hebt, betaal je 
ook niets. Eigenlijk is GoodMoovs een 
smeermiddel tussen duurzame mobi-
liteit en smart grid-oplossingen. Ideaal 
voor bedrijven die de mobiliteit willen 
verduurzamen of particulieren die ook 
hun steentje bij willen dragen.

Goedkoper dan fossiele brandstoffen
“Via ons innovatief platform kunnen 
deelnemers elektrische deelauto’s en 
deelfietsen reserveren, openen en slui-
ten. Een gewone sleutel is niet nodig, 

een smartphone is voldoende. Bij ons 
kun je een auto reserveren voor precies 
de tijd dat je hem nodig hebt. 
Ons doel is om hiermee het gebruik van 
elektrische deelauto’s en –fietsen te 
stimuleren. Dat mensen daadwerkelijk 
elektrische deelmobiliteit gaan gebrui-
ken. Daarmee versnellen we de transi-
tie naar fossielvrije mobiliteit en bieden 
we een unieke en eenvoudige oplossing 
voor complexe mobiliteitsvraagstukken”, 
vertelt Frank.

Toekomst
En de toekomst? “We mikken op de ener-
gietransitie waarbij de elektrische auto 

onderdeel uitmaakt van het net om duur-
zame energie op te slaan en terug te leve-
ren op een slimme manier. Dit bevordert 
de stabiliteit van het stroomnetwerk, wat 
handig is als miljoenen auto’s, zonnepa-
nelen en windenergie tegelijk zijn aange-
sloten. Dit is inmiddels al op kleine schaal 
in productie en is klaar voor opschaling. 
Een grote stap in de goede richting.”

GoodMoovs knoopt alles
aan elkaar om beter om

te gaan met de aarde
HELMOND Een innovatief platform dat helpt de wereld een 
beetje mooier te maken; zo kun je GoodMoovs heel beknopt 

samenvatten. Medeoprichter Frank Nienhaus vertelt over hoe 
het begon en wat de toekomstplannen zijn.

F | Goodmoovs

Advertorial
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Het doel van het ‘bloazen’ is goed om-
schreven in het volgende gezegde: ‘Zee 
bloas um beurten de boodschap vèdan, 
dät ‘t duuster mut goan want ‘t lich 
kump d’r an.’

Om de komst van het licht in te luiden en 
om de verbinding met andere natuurbe-
graafplaatsen te versterken, klinkt het 
geluid van de midwinterhoorns op zon-
dag 19 december niet alleen op Wever-
slo, maar ook op natuurbegraafplaatsen 
waar wij mee samenwerken, zoals on-
der andere Eygelshof en Schapenmeer. 

U bent van harte welkom om dit mee 
te beleven. De hoornblazers beginnen 
om 12.00 uur op zondag 19 december. 
Aansluitend organiseren we een win-
terwandeling over het Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo. We zul-
len de RIVM-regels die op dat moment 
gelden, volgen. We willen u vragen om 
zich vooraf aan te melden via natuur@
weverslo.nl. Graag dan ook het aantal 
personen doorgeven. 

Kijk voor actuele informatie op www.
weverslo.nl, Facebook en/of Instagram.

Winterwandeling met midwinterhoornblazers op Weverslo 
In samenwerking met andere begraafplaatsen van Waarde in Nederland 

F | Veluwse Midwinterhoornbloazers .

Het geluid van de midwinterhoorn kan kilometers ver dragen. Er is nog veel onduidelijk over de 
historie van dit bijzondere instrument. Werd het instrument gebruikt om elkaar te waarschuwen 

of om hulp te vragen over grote afstand? Vast staat wel dat er van oudsher geblazen werd 
om aan te kondigen dat de dagen weer langer worden. Traditioneel wordt er alleen op de 

midwinterhoorn gespeeld vanaf de adventstijd tot aan Driekoningen.
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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

PRODUCTIE
MEDEWERKER 

BAKKER GOEDHART 
PANNINGEN

WIE ZOEKEN WE?
Je hebt reeds werkervaring opgedaan in een 

bakkerij of bij een ander bedrijf in de voedings-

middelenindustrie. Je vindt het leuk om in de 

voedselindustrie te werken en al helemaal 

met gebak, dat is altijd feest!

DAARBIJ:
• Hou je van een dynamische werkomgeving;

• Vind je samenwerken als een team belangrijk;

• Zoek je de gezelligheid met collega’s graag op;

WAT KRIJG JE VAN ONS?
Je werkt in dagdienst. Het is ook wel heel erg lekker 

dat onze lekkere producten ook overdag gebakken wor-

den, dan hoef je niet iedere nacht zo vroeg je bed uit.

• Een prima salaris en aantrekkelijke toeslagen voor

 het werken in de avonduren, nachten of weekenden

 volgens de Bakkers cao.

• Een baan voor langere tijd met uitzicht op een 

 vast dienstverband.

• Mogelijkheid deelname collectieve verzekeringen.

• Er worden conform cao 25 vakantiedagen 

 beschikbaar gesteld. Als je extra vakantiedagen wilt,

 dan kun je deze eventueel bijkopen.

• Als je ons een leuk bedrijf vindt en je hebt laten 

 zien dat je concrete resultaten hebt bereikt, zullen 

 we je stimuleren om door te groeien en je verder 

 te ontwikkelen.

• En als laatste ook niet onbelangrijk, omdat onze 

 producten zo lekker zijn, kun je gebruik maken 

 van een regeling om gebak met korting te 

 kunnen kopen.

Eigen vervoer is een pré, omdat er een

 beperkte aansluiting is met het openbaar 

vervoer. Geschatte reistijd: 20-30 minuten.

Contactpersoon: Bart Cuijpers

www.werkenindebakkerij.nl

Tel: 077 720 0000
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Door: Henk van Dijk

Helaas door corona moet er ook dit jaar, 
net als in 2020, weer opnieuw worden 
afgeweken van het gewenste program-
ma, in verband met de weer geldende 
coronamaatregelen. Echter niet door-
gaan van kaarslicht over dit Brits ereveld 
is voor de organisatie geen optie, laten 
zij weten.

De kaarsen
De kaarsen worden in de vrijdagna-

middag 24-12-2021 toch op alle graven 
geplaatst door de organisatie en enkele 
veteranen. Door de huidige corona-
maatregelen is het helaas niet mogelijk 
dat hier meer bezoekers bij aanwezig 
mogen zijn. Het blijft dus zeker niet don-
ker voor onze Engelse helden op deze 
Kerstavond. 
De kaarsen zullen in ieder geval ook 
weer 48 uur blijven branden, als eer 
voor al die soldaten die gesneuveld zijn 
en hun leven hebben gegeven voor onze 
vrijheid.

Bezoeken
Mocht u later individueel een bezoek 
willen brengen aan het Brits Ereveld, 
houdt u zich dan wel aan de dan gel-
dende corona-veiligheidsmaatregelen. 
Zou u een vrijwillige donatie willen doen 
in de kosten aan de organisatie, dan zijn 
deze van harte welkom. Hiervoor zijn zij 
u natuurlijk zeer erkentelijk. Donaties 
mogen overgemaakt worden op NL40 
INGB 0000 1674 98 ten name van L.J. 
van den Berg onder vermelding van ‘do-
natie lichtjes’.

Lichtjes op de oorlogsgraven Brits Ereveld in Mierlo

F | Henk van Dijk.

MIERLO Lichtjes op de oorlogsgraven van het Engels militair kerkhof in Mierlo vindt al een 
paar jaar plaats op Kerstavond 24 december. Het lag in de lijn van verwachting  om dat dit jaar 
weer samen, met de veteranen, kinderen en hun ouders en opa’s en oma’s, 665 lichtjes te gaan 

plaatsen bij de graven van degenen die hun leven hebben verloren voor onze vrijheid. 

Als Lefgozer word je in 18 maanden opgeleid tot Verzorgende IG (mbo3). Bij 
het traject zijn inmiddels zo’n twintig zorgorganisaties in de regio Eindhoven- 
Helmond en de regio Den Bosch aangesloten. 

- Verkorte opleiding (100% vergoed)
- Marktconform salaris
- Persoonlijke begeleiding in je oriëntatieproces
- Goede begeleiding op de werkvloer
- Vast contract na diplomering

Heb jij ook een hart voor de zorg en ben je een echte Lefgozer (m/v)? Kijk dan 
op www.lefgozer.nu voor de voorwaarden en meld je aan.

Hart voor de zorg maar geen 
zorgdiploma? Word een Lefgozer! 

HELMOND Veel mensen hebben een hart voor de zorg 
en willen graag in de zorg komen werken. Wat velen 

tegenhoudt, is de gedachte dat het zetten van de stap 
naar de zorg niet mogelijk is, omdat zij geen zorgdiploma of 
werkervaring in de zorg hebben. Gelukkig is dat niet meer 

zo. In het Lefgozer-traject (m/v) is de drempel om in de 
zorg te komen werken enorm verlaagd. Al 650 Lefgozers 

hebben de stap gezet naar de zorg, met veel meer 
werkplezier en zingeving als resultaat. 

Daartoe stelt hij een flinke partij spul-
len beschikbaar. Het zijn veelal nog 
nieuwe spullen, zoals complete tuin-
sets, tuintafels, stoelen en banken, 
beelden, plantenbakkern, waterorna-
menten, tuinverlichting, speeltoestel-
len, relaxstoelen, sauna en decoratie. 
Op een kijk- en veilingdag die wordt 
gehouden in januari 2022, kunnen 
mensen dan komen kijken en bieden 
op de aangeboden waren. 
De spullen zullen netjes geordend 
moeten worden, per kavel gelabeld 
moeten worden en op de kijk-/vei-
lingdag zal een en ander begeleid 
moeten worden. Onder de verenigin-
gen die aanmelden en daadwerkelijk 
meehelpen, wordt 50% van de op-
brengst verdeeld.

Pak die kans en meld (tot 31-12-2021) 
uw vereniging aan! Gratis geld voor 
de clubkas, laat het niet liggen.

Aanmelden tot 31-12-2021 en meer 
info: Hermen Verhoeven, herman@
schutting.nl.

HELMOND Verenigingen, hier een kans om een extra 
centje voor de clubkas bij te verdienen, het kost de leden 
enkel wat inzet. Herman Verhoeven, mede-eigenaar van 

Verhoeven Tuinhout & Steengoed Helmond, wil opruimen. 

Opruimactie Verhoeven Tuinhout & Steengoed

Verenigingen extra 
centje bijverdienen?

De viering begint om 20.00 uur. Vanaf 
19.30 uur start de streaming en zullen 
Engelse carols en muziek van de Duit-
se componist Gerhard Günther en de 
Helmondse componist Paul Chatrou 
worden uitgevoerd.
De viering wordt voorgegaan door pas-
tor Wouter Koopmans met assistentie 
van diaken Hein Dings; de muziek in 
deze viering wordt verzorgd door de 
Cantorgroep van de Lambertuskerk on-
der leiding van Jan van de Laar, organist 
van de St. Lambertuskerk. Het boekje 
met de teksten van de liederen, gebe-

den en lezingen wordt in de loop van de 
week geplaatst op de hoofdpagina van 
de website van onze parochie: heilige-
lambertus.nl. 

‘Wij komen tesamen’ is een bekend 
kerstlied dat ook in de Lambertuskerk 
op kerstavond gezongen zal worden. 
Gewoonlijk zou op kerstavond de 
St.Lambertuskerk vol met mensen zijn, 
om samen het kerstfeest te vieren. 

Helaas zal dat dit jaar – net als het vo-
rige jaar - anders zijn: de bisschoppen 

hebben besloten dat er op kerstavond 
na 17.00 uur geen publieke vieringen 
mogen worden gehouden. Wij betreu-
ren deze gang van zaken zeer, maar 
respecteren de genomen maatregel. Wij 
rekenen ook op uw begrip. De parochie 
H. Lambertus biedt u in ieder geval voor 
Kerstavond een passend alternatief 
vanuit de stadskerk. Een bijdrage aan 
de collecte is van harte welkom op re-
keningnummer NL72 RABO 0171 0800 
84 ten name van RK Parochie H Lam-
bertus Helmond onder vermelding van 
‘collecte’.

Parochie Heilige Lambertus verzorgt 
eucharistieviering via You-Tube kanaal

Toch kerstnachtviering volgen vanuit de St. Lambertuskerk via live-stream
De RK-parochie Heilige Lambertus in Helmond verzorgt op vrijdag 24 december 2021

 – Kerstavond - een eucharistieviering die te volgen is via live streaming op YouTube. U kunt deze 
viering bijwonen door te kijken op YouTube-kanaal: Lambertuskerk Helmond Live.

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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Circle of Gentlemen ®
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0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 
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Exclusieve

KORTING*
WINTER OPRUIMING
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EXTRA KOOPDAGEN OP ZONDAG 19 DECEMBER EN 
MAANDAG 20 DECEMBER VAN 13.00 TOT 17.00 UUR 

Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

*uitgezonderd standaard collectie

30% tot 
60%

In het afgelopen jaar zijn de wijkraad Mierlo-Hout en 
Kansrijk Mierlo-Hout druk bezig geweest om toch 
diverse activiteiten door te laten gaan. Zo wordt het 
wekelijks ontbijt voor 1 euro weer goed bezocht en 
wordt er genoten van diners. Ook de opvang van 
inwoners met een lichte vorm van dementie in de 
‘Huiskamer’ van de Geseldonk gaat door. Hiermee 
worden vele mantelzorgers een dagje in de week 
ontlast. 

Samen met vele andere organisaties heeft Kans-
rijk Mierlo-Hout grote stappen gezet om te komen 
tot een grote Gezondheidsbeurs in wijkhuis De 
Geseldonk. ‘Op je Gezondheid’ zou eigenlijk begin 
januari worden gehouden, maar dit is wegens de 
coronamaatregelen uitgesteld. De plannen liggen nu 
klaar om deze grote beurs te gaan organiseren na de 
zomervakantie van 2022. 

De verkiezing van de Mierlo-Houtenaar van het jaar 
2021 en de Groepering van het jaar is in volle gang. 
Ja, ook dit keer kunnen we de uitreiking niet groots 

vieren, toch willen we dit niet overslaan. 

Juist in deze moeilijke omstandigheden, waarin de 
pandemie steeds weer roet in het eten gooit, staan 
die genomineerde vrijwilligers steeds weer klaar voor 
anderen en/of hun vereniging of organisatie. Dus 
gaan we wel de Mierlo-Houtenaar bekendmaken 
en zal de fysieke uitreiking weer op een later tijdstip 
plaatsvinden.

Vele onderwerpen passeerden het afgelopen jaar 
de agenda van de wijkraad. Het bestuur probeert 
steeds om de inwoners op de juiste manier te verte-
genwoordigen. Denk je dat je misschien ook iets kunt 
betekenen voor de Mierlo-Houtse gemeenschap, 
sluit dan aan bij een van de vele commissies die de 
wijkraad rijk is. Vele handen maken licht werk.

De wijkraad Mierlo-Hout en Kansrijk Mierlo-Hout 
wenst u allen fijne feestdagen en een goed, gezond 
en liefdevol nieuw jaar toe.

Geen nieuwjaarsbijeenkomst in Mierlo-Hout
MIERLO-HOUT Opnieuw sluiten we een jaar af en beginnen we een nieuw jaar 
zonder de nieuwjaarsbijeenkomst. Wegens de coronamaatregelen en het grote 

besmettingsgevaar kunnen de activiteiten opnieuw geen doorgang vinden. Toch 
zitten we niet bij de pakken neer.

Een inzameling van producten uit uw voorraadkast. 
Dus alles wat lang houdbaar is en wat u eigenlijk 
toch niet gebruikt of gunt aan de minderbedeelden 
van de gemeente Helmond en Laarbeek, kunt u 
in komen leveren. Coronaproof uiteraard. Geen 
QR-code noodzakelijk, wel 1,5 meter afstand uiter-
aard. Er is een drive through/inleverpunt gemaakt 
bij de Oude Toren in Stiphout. Ingang is aan de van 
de Brugghenstraat en de uitgang aan de Lieshout-

seweg. U bent welkom met de fiets, te voet of met 
de auto. De inzameling vindt plaats op vrijdag 17 
december en zaterdag 18 december van 9:00 tot 
17:00 uur. We hopen van harte dat u gehoor geeft 
aan deze inzamelactie ten bate van Super Sociaal. 

Hou vol, houd moed en maak er ook zonder de 
Xmas Sing Along een warme en sfeervolle kerst van. 

HELMOND De redactie ontving van de organisatie van de Xmas Sing Along het 
volgende bericht: ‘Graag willen wij u nogmaals attenderen op de inzamelactie 

van stichting Xmas Sing Along 2021, aanstaande vrijdag en zaterdag.

Geen Xmas Sing Along, 
wel inzameling voor Super Sociaal

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Esry was als kitten wat onzeker over mensen, maar 
ze bleek een snelle leerling te zijn. Met wat geduld 
en lekkere hapjes is ze in een paar weken tijd 
geswitcht van een onzekere jongedame naar een 
kroelerige poes, die dol is op aaitjes. Ze is ook kam-
pioen kopjes geven geworden. Nou ja, kopjes, zeg 
maar gerust kopstoten, want ze is heel enthousiast. 
Soms neemt ze er zelfs een aanloopje voor of gaat 
op haar achterpootjes staan om zo dicht mogelijk 
bij je hand te komen.

Als ze een hengeltje ziet, merk je dat ze nog behoor-
lijk jong is, nog net geen jaar oud. Ze jaagt, springt 
en rolt dat het een lieve lust is. Wat een lol! Esry 
heeft zich fantastisch ontwikkeld: wat een leuke 
poes is dit geworden. Ze gaat het prima doen in een 
rustig huishouden.

Dier van de Week: Esry

Wij zijn dringend op zoek naar gastgezinnen, voor 
de grote aantallen binnenkomende kittens.
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Uit onderzoek blijkt dat mensen met 
een psychische kwetsbaarheid drie 
tot vier keer vaker werkloos zijn dan 
mensen die hier geen last van hebben. 
Terwijl ook bekend is dat werken het 
herstel kan bevorderen. Werk zorgt 
voor structuur, voldoening en een gro-
tere sociaal-maatschappelijke deelna-
me. Maar het is niet vanzelfsprekend 
dat ze een baan houden of gemakkelijk 
weer werk vinden. Daarnaast ervaren 
werkgevers nu een drempel om men-
sen in dienst te nemen waarbij op 
voorhand een psychische kwetsbaar-
heid bekend is. Er bestaan stigma’s, ta-
boes en schaamte omtrent psychische 
kwetsbaarheid. Genoeg reden om ge-
zamenlijk stappen te zetten.

Winst
Er is veel winst te halen door extra 
aandacht te geven en gecoördineerde 
ondersteuning te bieden op het gebied 
van psychische kwetsbaarheid en 
werk.
Werkgevers kunnen in deze tijden van 
personeelskrapte gebruik maken van 

onbenut arbeidspotentieel. Met - in-
dien nodig - de juiste ondersteuning 
van de convenantspartijen.
Uit onderzoek blijkt dat psychisch 
kwetsbare mensen gelukkiger worden 
als ze een baan hebben.
Aandacht voor psychische kwets-
baarheid op het werk zorgt dat me-
dewerkers beter en fijner werken. Het 
voorkomt en vermindert verzuim en 
verhoogt werkplezier en arbeidspro-
ductiviteit.

Jaarlijks 100 mensen aan het werk
Als concreet doel hebben de conve-
nantspartijen afgesproken dat uiterlijk 
in 2023 jaarlijks gezamenlijk minimaal 
100 mensen met psychische kwets-
baarheid duurzaam naar werk worden 
begeleid in de regio. Hiervoor worden 
de samenwerking en kennisuitwis-
seling tussen de professionals in de 
praktijk verder verbeterd. Er komen 
praktische initiatieven die bijdragen 
aan het verminderen van het stigma. 
Bijvoorbeeld door inclusieve orga-
nisaties als voorbeeld uit te lichten. 

Ook worden werkgevers actief onder-
steund en gestimuleerd bij inclusief 
werkgeverschap gericht op het bieden 
van werkkansen aan psychisch kwets-
bare mensen.

Landelijk groeiende beweging
Deze regionale overeenkomst sluit 
aan bij het landelijke convenant ‘Sterk 
door Werk’ en het arbeidsmarktbrede 
offensief ‘Perspectief op Werk (PoW)’. 
Landelijk hebben veel partijen zich al 
gecommitteerd aan de ambitie om de 
werkkansen van psychisch kwetsba-
ren te vergroten. De convenantspartij-
en nodigen regionale partners uit om 
zich ook aan te sluiten.

Wat is psychische kwetsbaarheid?
Mensen met een psychische kwets-
baarheid  hebben een onderkende 
psychische of psychiatrische aandoe-
ning, bijvoorbeeld een angststoornis, 
depressiviteit of een verslaving. Ook 
gaat het over mensen die extra kwets-
baar zijn door meervoudige problemen 
of ernstige stress.

HELMOND/REGIO Ruim 2300 mensen met een bijstandsuitkering (40% van het totaal) en naar 
schatting 1 op de 12 mensen in de regio Helmond-De Peel zijn psychisch kwetsbaar. Het vinden 
en behouden van werk kan voor hen lastig zijn. De gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, UWV, GGZ Oost-Brabant en Senzer slaan de 
handen ineen voor het verbeteren van hun werkkansen. Na twee succesvolle praktijkprojecten 

hebben de partijen hun samenwerking bekrachtigd in het regionale convenant ‘Sterk door Werk’.

Gezamenlijke aanpak verbetering werkkansen 
psychisch kwetsbare mensen 

Door: Wendy Lodewijk

Al 30 jaar is zij podotherapeut en heeft 
zij haar eigen praktijk. In die tijd heeft 
zij samen met haar team wel 16.500 
patiënten geholpen bij allerhande voet-
klachten. Na deze bewonderenswaar-
dige periode draagt zij het stokje over 
aan Ashley van de Waterbeemd. Zij was 
de laatste tijd al mede-eigenaar van de 
praktijk, maar gaat de praktijkvoering nu 
volledig op zich nemen. Joselien blijft 
nog wel betrokken bij de praktijk voor 
sommige specialistische behandelin-
gen, zoals nagelchirurgie en de diabeti-
sche voet.

Begonnen aan huis, nu te vinden op 7 
plaatsen in en rond Helmond
Joselien heeft een verpleegkundige 
achtergrond en heeft zich in 1991 ge-
specialiseerd in voeten. “Voeten zijn 
leuk”, zegt ze met een glimlach. “Veel 
mensen vinden voeten juist onaantrek-
kelijk, maar voor mij geldt het tegenover-
gestelde. Ik begon mijn praktijk aan huis, 
maar al snel groeide ik daaruit. 

In 2001 begon ik een samenwerking 
met de huisartsen in Mierlo, waar ik nu 
overigens nog steeds mee samenwerk. 
Als paramedicus komt mijn verpleeg-
kundige achtergrond natuurlijk erg van 
pas. Ik weet goed te signaleren wanneer 
ik iemand eventueel moet doorver-
wijzen en kan in nauw overleg met de 
(huis)arts bepalen wat de beste oplos-
sing is voor iemands probleem, klacht 
of aandoening.” Sinds 2004 zit ook een 
praktijk van Toppodotherapie in het ge-
zondheidscentrum aan de Plaetse in 
Brandevoort en zo groeide Toppodothe-
rapie verder, met inmiddels 7 locaties 
waar je als patiënt terecht kunt.

Sterk team, sterke opvolging
Het team van Toppodotherapie is een 
gemêleerde groep mensen, jong en oud, 
bij wie allemaal de hulpvraag centraal 
staat. “Iedereen heeft zijn of haar eigen 
specialisatie”, legt Joselien uit. “Daar-
mee kunnen we multidisciplinair kijken 
naar wat nodig is. Daarnaast zijn we 
voorbereid op de toekomst; we kunnen 
goede en degelijke onderzoeken uitvoe-
ren en hebben ook de apparatuur voor 
bijvoorbeeld het produceren van steun-
zolen zelf in huis. Ondertussen zijn we 
zelfs bezig met verduurzaming, bijvoor-
beeld door 3D-printing. Dat staat uiter-
aard nog in de kinderschoenen en is nog 
volop in ontwikkeling, maar het is wel 
een stapje dichterbij circulair onderne-
men”, vertelt ze enthousiast. Alhoewel 
Joselien nog wel betrokken blijft, draagt 

ze vanaf 1 januari haar praktijk dus over 
aan Ashley. “Ik heb alle vertrouwen in 
haar”, zegt Joselien vastberaden. “Ze 
was al een tijdje mijn rechterhand, ik 
weet zeker dat ze het fantastisch gaat 
doen.”

Ashley kreeg als 12-jarige zelf klachten 
aan haar voeten en wist vanaf dat mo-
ment al dat ze later ‘iets met voeten’ 
wilde gaan doen. In 2014 studeerde ze 
af, na een stage bij Toppodotherapie en 
gespecialiseerd in kinder-podotherapie. 
Nu komt een stukje management op 
haar bordje erbij te liggen. “Daar word 
ik heel blij van”, zegt ze met een grote 
lach op haar gezicht. “Dit werk heeft 
zoveel aspecten, geen dag is hetzelfde. 
Wij behandelen geen voeten, wij behan-
delen mensen. Iedere patiënt heeft zijn 
of haar eigen verhaal. En dat verhaal is 
vaak juist belangrijk om achter de oor-
zaak van de klachten te komen. Het is 
echt maatwerk. Dat helpen van men-
sen, dat is waar het om draait. Ik heb de-
zelfde visie en missie als Joselien en zet 
die dan ook graag voort. Ik ben trots op 
deze praktijk”, vertelt ze enthousiast. Er 
zal verder dan ook niets veranderen in 
de dagelijkse gang van zaken. “Alles gaat 
gewoon door zoals de mensen gewend 
zijn.” Graag had Joselien persoonlijk af-
scheid willen nemen van haar patiënten 
en collega’s, maar dat is door de coro-
namaatregelen helaas niet mogelijk. 
Daarom wil ze via deze weg iedereen 
hartelijk bedanken voor het vertrouwen 
al die jaren.  

Meer informatie
Heb je zelf klachten, die wellicht verhol-
pen kunnen worden door een deskundi-
ge podotherapeut? Bij Toppodotherapie 
is er geen wachtlijst. Je kunt altijd te-
recht, met of zonder verwijzing van de 
(huis)arts. 

Kijk voor meer informatie op de website: 
podotherapiehelmond.nl.

Ashley van de Waterbeemd neemt het 
stokje over van Joselien van Iersel. 

F | Wendy Lodewijk.

HELMOND/REGIO Bij Toppodotherapie Helmond-Mierlo draait 
het om voeten. Onze voeten dragen de hele dag ons volledige 
lichaamsgewicht en zijn daarmee ontzettend van belang voor 
ons hele bewegingsapparaat. Daar weet Joselien van Iersel, 

eigenaar van Toppodotherapie, alles van. 

Joselien van Iersel draagt na 30 jaar 
Toppodotherapie Helmond-Mierlo over

Alle vertrouwen in Ashley van de Waterbeemd 

Lonneke Schuurmans F Elkerliek Zie-
kenhuis

Lonneke Schuurmans is een van deze 
specialisten bij Zorgboog in Balans. Ze 
heeft zich gespecialiseerd in dementie. 
“Ik werk nu zo’n 12,5 jaar bij de Zorg-
boog als ouderengeneeskunde- en 
kaderarts psychogeriatrie. Voorheen 
werkte ik in het verpleeghuis, maar 
drie jaar geleden heb ik ervoor gekozen 
om volledig ambulant te werken.” Lon-
neke bezoekt mensen dus thuis. “Ik 
houd me vooral bezig met medische 
zorgvragen rondom dementie en het 
stellen van diagnoses.”

Voordelen van een thuisbezoek
Dat ze cliënten en mantelzorgers thuis 
bezoekt, kent volgens de specialist 
veel voordelen. “Ik kan er echt de tijd 
voor nemen om te luisteren, omdat ik 
niet gebonden ben aan een consult 
van maximaal 10 minuten. Mensen 
kunnen bij mij uitgebreider hun ver-
haal doen en ik kan meedenken over 

de mogelijkheden. Daarnaast scheelt 
zo’n thuisbezoek een ritje naar de 
huisarts of naar het ziekenhuis. Voor 
ouderen blijkt dat toch een drempel. 
Een drempel die vaak zó hoog is, dat 
senioren pas aan de bel trekken als het 
niet meer gaat.”

Lonneke ziet liever dat cliënten, huis-
artsen en of mantelzorgers eerder 
contact opnemen, nog voordat het ‘te 
laat’ is. “Ik vergelijk het altijd met een 
verkeerslicht. Bij groen licht zijn er 
geen problemen. Alle zorg is dan zo-
danig ingezet, dat alles onder controle 
is. Als het licht op rood springt, dan is 
er sprake van een heftig en acuut pro-
bleem. Het kan dan zomaar zo zijn dat 
de cliënt op de spoedzorg belandt of á 
la minute naar een verpleeghuis moet.” 
Soms komt Lonneke schrijnende si-
tuaties tegen. “Daarom probeer ik er 
samen met mijn zorgcollega’s voor te 
zorgen dat we problemen op tijd kun-
nen ondervangen. Als er veel zorgvra-
gen zijn en er onrust is, dan wil ik er 

voor senioren zijn. Dát is het moment 
dat het licht oranje kleurt, we kunnen 
dan vaak nog voorkomen dat het rood 
wordt!”

Spoed of niet?
Twijfel je welke zorg je nodig hebt? 
Hieronder een overzicht:
Levensbedreigende situatie? Bel me-
teen 112.
Spoedeisende situatie? Zoals hart-
klachten, een wond die gehecht moet 
worden of ander ernstig letsel? Bel in 
de avond, nacht en in het weekend 
naar de huisartsenpost. Op alle andere 
momenten bel je je eigen huisarts. 
Twijfel je of je diréct zorg nodig hebt? 
Check dan de website moetiknaar-
dedokter.nl of download de app op je 
telefoon.

“Samen met mijn zorgcollega’s 
probeer ik problemen op tijd te tackelen”

HELMOND Dat er in Nederland sprake is van vergrijzing, is een feit. En dat senioren langer 
thuis blijven wonen, ook. Aan de ene kant is dat goed nieuws, aan de andere kant legt dat 

druk op de spoedzorg en verpleeghuizen. Door de inzet van specialisten ouderengeneeskunde 
kunnen bezoeken aan de spoedeisende hulp voorkomen worden en daarmee wordt de 

druk op de zorg verminderd. Daarom worden specialisten ouderengeneeskunde van Zorg in 
Balans ingezet om ouderen thuis te bezoeken, als aanvulling op de zorg van huisartsen. 
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 11.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in 
XS-S-M-L-XL-XXL Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar 

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

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

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

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

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

 

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

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

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJESMONDKAPJESMONDKAPJES

De indrukwekkende fotocollectie is 
overgedragen aan het Regionaal His-
torisch Centrum Eindhoven. Er wordt 
sinds 27 oktober hard gewerkt om dit 
digitaal toegankelijk te maken, door en 
voor het publiek, op platform VeleHan-
den. Het project loopt tot en met april 
2022 en heeft inmiddels al veel mensen 
bereikt, tot in Nieuw Zeeland aan toe! 
Met succes. 
Al veel foto’s zijn dankzij kennis van 
(oud)inwoners van de regio inmiddels 
van een beschrijving voorzien. Maar we 
zijn er nog niet, dus: 

Heb jij kennis over deze regio? Dan kun-
nen wij jouw hulp goed gebruiken! 

Het platform VeleHanden is door Pictu-
rae ontwikkeld om met behulp van het 
publiek erfgoedcollecties toegankelijk te 
maken. Iedereen kan zich aanmelden 
als vrijwilliger en vanaf zijn/haar eigen 
computer, op zelfgekozen moment, met 
het project aan de slag. De reportages 
worden telkens door twee personen 
afzonderlijk beschreven om tot een op-
timaal resultaat te komen. Na afronding 
van het project op VeleHanden komen 

de foto’s met de verkregen beschrijvin-
gen voor het publiek beschikbaar op de 
website van het RHCe. Heb jij belang-
stelling, weet jij veel over Helmond en/
of omgeving en wil je meehelpen? Ga 
dan naar www.velehanden.nl en doe 
mee! 

Test: Wat weet jij over bijgeplaatste beel-
den? Wie, wat, waar en wanneer? Deel 
je kennis over Helmond en omgeving en 
doe mee op VeleHanden.nl!

F | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

HELMOND/REGIO Fotograaf Jozef van den Broek (1943 - 2019) maakte in de periode van 
1965 tot 1985 bijna een miljoen foto’s van Helmond en omringende Peelgemeenten. Hij maakte 

onder andere reportages van gemeenten, ondernemers, bruiloften, verenigingen en werd 
ingeschakeld door regionale pers. Zijn werk geeft het tijdsbeeld uitstekend weer. Help jij mee om 

het toegankelijk te maken? 

Helmond- en Peelkenners opgelet!

www.grootpeelland.nl
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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 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; Antoon van der Linden; 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; Tiny Bogers
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; Matheus Sanders 
en Petronella Foolen.

Donderdag 23 december: 10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Vrijdag 24 december: KERSTAVOND
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Les Femmes 
Intenties: Frans Klaasen; Harrie van Asten; overleden ouders Weijts-Janssen; overleden ouders 
van Asten-van de Kerkhof. Overleden ouders Giebels- van de Boogaart; Piet en Janske Scheepers-
Sanders en zoon Jos; Harrie en Liza van Kessel-van Hout; Gonny van Berlo-van Kessel; Jan van 
Kessel; Harrie van Kessel; Piet van Kessel; Antoon van der Linden; Piet van der Heijden; Stefan 
Malinak; Gerrit Meulendijks; Marion Swinkels; Jo van Vegchel-Wartenberg; overleden ouders 
Wartenberg- van Bommel; overleden ouders van Vegchel-van Balkom; overleden echtpaar 
Noordermeer-van Vegchel; overleden echtpaar Ruys-van Vegchel; overleden echtpaar Hendriks-
van Vegchel; Pastoor Thom van Lierop vw verjaardag; Jan van Hooft; Gerrie van der Burgt, Adriaan 
van Stiphout; Guus van Oorschot; 

Zaterdag 25 december: HOOGFEEST VAN KERSTMIS
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmw Arie Ketelaars en Cantores. 
Intenties: André de Bruijne; Wilma van den Berg-Snijders; overleden ouders Henry en Maria van 
den Berg; Seraf de Wit; Theo en Riek Pulles - van Erp; José Rijkers; pater Frans Grul o.p; Coba de 
Haas-Honing; Geert Menting; Ouders Jetten en Meijs en alle overleden familieleden; Theo van 
Mullekom; Karel Martens
10.00 uur Helmond-West pastor Schallenberg
 Intenties: Sjaak Neervens; Harry Rooyakkers
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor 
Intenties: Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote; Jos van Nunen; Familie Ooms; 
Familie van Hamond uit dankbaarheid

Zondag 26 december: STEFANUS/ HEILIGE FAMILIE/ TWEEDE KERSTDAG
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantores
 Intenties: overleden ouders van der Heijden-van den Heuvel 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Anke en Gertie
Intenties: Maria van den Berkmortel- Verbakel; Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch; 
Ouders van der Els- van Dijk; Tiny Schriks-Peters.Door: Wendy Lodewijk

Allereerst word je welkom geheten door een van de 
elfjes die in het Huis van de Kerstman rondlopen. 
Iedereen is druk bezig, er moet veel werk verzet 
worden! In de keuken worden honderden lekkere 
koekjes gebakken. Even later kom je in de woon-
keuken van de Kerstman en zijn vrouw. Daar vertelt 
hij hoe zij wonen, maakt hij graag een praatje met 
de kinderen en leest een verhaal voor. De allerliefste 
kinderen gaan zelfs met een cadeautje naar huis! 

Bij ons bezoek verklapte de Kerstman dat er ook 

een geheime kamer is. Hier mochten we alleen 
niets over schrijven, dus als je meer wil weten over 
deze speciale ruimte (tip: het heeft met speelgoed 
te maken!), ga dan vlug een keertje zelf een kijkje 
nemen bij het Huis van de Kerstman. 

Aan het einde van de route is te zien waar de Kerst-
man slaapt en gluur je binnen bij de postkamer, 
waar alle post en cadeautjes verwerkt worden. Het 
is een hele belevenis en zeker de moeite waard. Kijk 
voor actuele openingstijden, coronamaatregelen, 
de aanwezigheid van de Kerstman en meer infor-
matie op: www.kerststadhelmond.nl.

Betoverende belevenis in het 
Huis van de Kerstman 

F | Wendy Lodewijk.

HELMOND Wie in de Elzas Passage gaat winkelen, zal op enig ogenblik naar een wel 
heel mooie plek toegezogen worden. Fonkelende lichtjes, veel rood en een retro-

brievenbus trekken de aandacht van menig voorbijganger. Hier woont de Kerstman. 
En hoe! Treed binnen in dit prachtige optrekje met sfeervol ingerichte kamers. 
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HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien in het 
TOV, Azalealaan te Helmond. Vanwege 
de coronamaatregelen is de Superkien 
echter gecanceld tot nader order.

BRANDEVOORT/HELMOND-WEST/
MIERLO-HOUT Repaircafé KBO-St. Lu-
cia. Speciaal voor de wijken Brandevoort, 
Helmond-West en Mierlo-Hout, maar ande-
ren kunnen/mogen ook gebruik maken van 
deze aangeboden faciliteit. Er zijn geen ver-
plichtingen aan verbonden ongeacht waar u 
woont of status. U bent van harte welkom. 
Alle data onder voorbehoud!! Wij bieden 
onze diensten aan in de Geseldonk op de 
onderstaande data en tijden. 
Openingstijden najaar 2021 in de Ge-
seldonk: 

Donderdag 23 december 
13.00 tot 15.00 uur 
Donderdag 6 januari (2022) 
13.00 tot 16.00 uur 

Repareren? Héééél slim. Het repaircafé 
KBO-St. Lucia is de organisatie die het mo-
gelijk maak uw defecte spulletjes te laten 
repareren. Alle gebruiksartikelen die ver-
plaatsbaar zijn per fiets of simpel transport-
middel zijn acceptabel en zullen in behan-
deling worden genomen. Wij repareren naar 
ons vermogen en kennis elektrische– en 
elektronische apparaten, speelgoed, naai-
machines, gereedschap, kleding(reparaties), 
kinderspeelgoed, slijpen klein gereedschap 
en scharen/messen, fietsen en ander klein 
materieel. Om uw artikel ter reparatie aan te 
bieden, kunt u terecht op eerder genoemde 

data in het gemeenschapshuis, Ceder-
houtstraat 44 te Helmond. U kunt ook con-
tact opnemen op het hieronder genoemde 
adres: 

Coördinator Repaircafé KBO – St. Lucia 
Adriaan van Veggel 
Louwerserf 14 
5706 JH HELMOND 
Telefoon 0492 – 841 112 
Mobiel: 06 – 28 08 54 61 
Email: repaircafe@kbo-stlucia.nl 

Wij, de vrijwilligers van ons repaircafé, heten 
u van harte welkom!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
op woensdag 29 december van van 13.00 
tot 16.00 uur. Locatie: De Torelaer, Gronin-
genhof 4, Helmond. Zie ook www.facebook.
com/RepaircafeRijpelberg.

BINNENSTAD/REGIO Vanaf 1 januari 
2022 organiseert Hoormij-NVVS, afdeling 
Zuidoost-Brabant, elke 2e donderdag van 
de maand en elke 4e donderdag van de 
maand lotgenotencontact-bijeenkomsten 
voor mensen met een gehoorbeperking.
U bent van harte welkom om, vrijblijvend, 
een bijeenkomst bij te wonen. Meld u zich 
vooraf aan bij het secretariaat zuidoostbra-
bant@stichtinghoormij.nl.
In Eindhoven zijn de bijeenkomsten in ge-
bouw Bomanshof, Pastoriestraat 148 en in 
Helmond in wijkhuis De Fonkel, Prins Ka-
relstraat 123.
De bijeenkomsten zijn van 10.00 – 12.00 
uur.

STIPHOUT Vanaf de maand november 
opent Repair Café Stiphout tweemaal per 
maand haar deuren. Tot nu toe kon je elke 
1e donderdag van de maand terecht tussen 
14.30 en 17.00 uur. Voortaan kun je ook elke 
3e zaterdag terecht tussen 10.00 en 12.30 
uur. Dat betekent dat zaterdag 20 november 
de eerste zaterdag is dat u welkom bent in 
huiskamer De Ark, gelegen recht tegenover 
de kerk van Stiphout. 

U kunt een of meerdere kapotte spullen 
meebrengen die de aanwezige monteurs ter 
plaatse voor u zullen proberen te repareren. 
Mocht het een ingewikkelde en tijdrovende 
klus zijn, dan kan de monteur je vragen om 
het artikel achter te laten. Dit om te voor-
komen dat andere klanten lang moeten 
wachten. Je krijgt dan bericht wanneer de 
reparatie klaar is. 

Ook voor verstellen of reparaties van kleding 
kun je terecht. Er hoeft geen vergoeding be-
taald 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 fooien-
pot wil stoppen. Tot nu toe zijn de ontvan-
gen fooien toereikend om de onkosten te 
kunnen dekken. 
Zelfs als je niets te repareren hebt, mag je 
toch gerust binnenlopen om rond te kijken 
en de gezellige sfeer te proeven.

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.

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.

Marie Vincent heeft deze week 102 kaarsjes mogen uitblazen. 
Ze is hiermee de oudste inwoner van Helmond. Wij feliciteren 

Marie van harte met deze mooie leeftijd. Proficiat Marie!

Van harte gefeliciteerd Marie!

F | Edmond Vincent.

Door: Henk van Dijk

In De Bundertjes bevinden zich diverse 
oude en monumentale lanen, hoofdza-
kelijk bestaande uit populieren, abelen 
en een aantal eiken. Door stormachtige 
omstandigheden en leeftijd, zijn de af-
gelopen jaren op verschillende locaties 
diverse laanbomen omgewaaid. 

Het verjongen van het gebied
Veel andere bomen zijn helaas ook in 
slechte staat. Om die reden heeft men 
het ‘Lanenplan De Bundertjes’ ontwik-
keld. In drie fasen worden, met telkens 
vijf jaar er tussen, in 2021, 2026 en 
2031 de slechtste bomen gekapt en 
worden er weer nieuwe bomen aange-

plant. Het doel is om de monumentale 
laanstructuur te behouden en te verjon-
gen. In oktober van dit jaar zijn er al 69 
bomen gekapt. Daarbij is vooral gekeken 
naar de veiligheid en hierdoor zijn de 
slechtste bomen toen al gekapt. Hierbij 
houden ze ook nadrukkelijk rekening 
met de dieren die in het gebied leven. In 
deze decembermaand en vervolgens in 
januari 2022, als de bomen in winter-
rust zijn, worden al 93 nieuwe bomen 
terug geplant. Er is gekozen voor de 
inheemse boomsoort zwarte populier, 
omdat deze soort van oorsprong thuis-
hoort in beekdalen, zoals de Bundertjes. 
Er was bovendien ook nog een mooi 
gezelschap natuurvrienden van onder 
andere het IVN aanwezig.

Nieuwe boomaanplant 
in de Bundertjes 

F | Henk van Dijk.

HELMOND-NOORD Woensdagmorgen 15 december heeft 
wethouder Erik de Vries de eerste nieuwe boom in de 

Bundertjes aangeplant. Hij was goed voorbereid op zijn 
werkomstandigheden hier, want hij had zijn laarzen al 

aangedaan. De Bundertjes is een prachtig natuurgebied, waar 
veel Helmonders graag komen genieten. Vooral in coronatijd 
werd duidelijk dat een groene omgeving extra belangrijk is.
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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

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

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

www.vdrijt-inboedels.nl

info@adcommunicatie.nl     www.adcommunicatie.nl     0492-845350

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo
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Renault Kadjar 1.6 TCe Bose 2018
42Dkm, 1800Kg Trekgew., Cruise control, 
Leder + Stuurverw., Bose Audio, € 299 p/m21.950

Nissan Juke 1.2 DIG-T S/S N-Connecta 2016
57Dkm, Navigatie, ECC, Camera, Cruise 
control, Lmv, BlueTooth, € 179 p/m 13.945

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

Suzuki Grand Vitara 1.6i Executive 2007
Climatronic, Trekhaak, 17 inch 7.945

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

Opel Mokka 1.6 Edition 2016
55Dkm, Airco, Cruise control, Navigatie, 
BlueTooth, Pdc v+a, € 199 p/m 14.450

Nissan Qashqai 1.2 N-Vision 2018
70Dkm, 360° Camera, Navigatie, 
Panoramadak, Pdc, ECC Airco, € 299 p/m 21.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl AGS Automaat 2018
20Dkm, Navigatie, Camera, Cruise control, 
Luxe, Afneembare trekhaak, € 259 p/m 17.950

Suzuki Ignis 1.2 Select 2017
49Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie,Hoge in-
stap, Achteruitrijcamera, Zuinig, € 199 p/m 13.950

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

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
82Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise control, Full LED, € 249 p/m 16.950

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


