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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

STIPHOUT: Jan Hokaarsstraat | Sprengersstraat |  Lieshoutseweg
 

CENTRUM: Marmotstraat | Paterslaan | Vossenstraat | Wolfstraat

BEZORGERS GEZOCHT 

bezorging@deloop.eu | 06-18938912 

Fijne
 Feestdagen
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Wijkmanager Hennie de 
Gooijer draagt stokje over

GGD BZO en huisartsen
voor boosterprik 60+

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

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

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

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

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

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

Fiat Punto 1.3M-Jet 2011
Climate conrtrol, Cruisecontrol, Trekhaak, 
5 Deurs 4.945

(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.

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

AUTODROOM HELMOND

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

•  Gehele assortiment 
online te bekijken

•  1 jaar garantie op 
online aanschafwaarde

•  Realtime details te bekijken 
via FaceTime

•  Direct offerte, inruilvoorstel en 
maandbedrag

•  Auto op locatie afgeleverd
•  Liever contact via WhatsApp?

0492 - 58 89 88
• Werkplaats regulier geopend

ZAKELIJKE EN LEASEAANKOPEN MOGELIJK OP AFSPRAAK IN SHOWROOM

7 DAGEN PER WEEK VAN 9.00 - 21.00 BEREIKBAAR 0492 - 58 89 880492 - 58 89 88

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL 

VERKOOP GAAT VERKOOP GAAT 
100% ONLINE100% ONLINE
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Autodroom Helmond gaat knallend het jaar uit

Spectaculaire acties
Het was wederom een veelbewogen 
jaar. En ook deze kerstperiode heeft het 
coronavirus nog steeds invloed op ons 
dagelijks leven. Toch wil Autodroom 
Helmond dit jaar feestelijk afsluiten. Ei-
genaar Frank van den Nieuwenhuijzen: 
“De vraag naar nieuwe en gebruikte au-
to’s is dit jaar gestegen. Zo hebben we 
dit jaar ruim 3.000 auto’s afgeleverd. 
We willen onze trouwe klanten belonen 
en nieuwe klanten op een mooie manier 
(online) verwelkomen. Dat doen we, zo-
als elk jaar, met mooie acties bij VDNS 
Suzuki, VDNS Kia en v.d. Nieuwenhuij-
zen Auto’s.” 

Nieuwe Suzuki S-Cross 
bij VDNS Suzuki 
Wie geïnteresseerd is in een nieuwe 
auto, kan zich in de online showroom 
van VDNS Suzuki vergapen aan de 
nieuwste Suzuki S-Cross. “We zijn ont-
zettend blij dat we het nieuwste model 
van de S-Cross mogen introduceren”, 
zegt Mark Scheepens, verkoopleider bij 
VDNS Suzuki. “Deze smart hybrid SUV 
heeft een stoer en luxe design en is bo-
vendien voorzien van de slimste veilig-
heidssystemen, een krachtige 1.4 Boos-
terJet Smart Hybrid-aandrijflijn met 14 
pk startergenerator en een laadvolume 
tot 1.230 liter. Dit maakt de S-Cross de 
ideale wagen voor lange afstanden en 
activiteiten met het hele gezin.” 

Ook klanten die op zoek zijn naar 
een gebruikte auto, zijn volgens Mark 
Scheepens bij VDNS Suzuki aan het 
juiste adres. “We hebben veel jonge 
occasions, zoals de Suzuki Swift en 
Suzuki Ignis. Een proefrit maken? Dat 
blijft mogelijk. Maak een afspraak en 
wij zorgen dat we de auto voor je klaar  
hebben staan.”

Ruim 250 occasions bij 
v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s 
Ook v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s pakt dit 
jaar groots uit. Wie één van de ruim 250 
occasions koopt, ontvangt een jaar lang 
Bovag-garantie, een 24-uurspas (een 

jaar lang gedekt voor schade in Europa) 
en 100 euro cashback bij het afsluiten 
van een Bovag-verzekering. 

Naast de traditionele occasions is bij v.d. 
Nieuwenhuijzen Auto’s een groot aan-
bod aan elektrische occasions te vin-
den. Volgens Van den Nieuwenhuijzen 
loont het de moeite om daar nog dit jaar 
naar te kijken. “Je krijgt niet alleen van 
de overheid 2.000 euro subsidie, maar 
profiteert ook nog van 12 procent bijtel-
ling. De bijtelling op elektrische auto’s 
wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar 
16 procent, maar het is nog mogelijk om 
de auto dit jaar op naam te zetten.”  
 
VDNS Kia Helmond marktleider 
in de regio
Bij VDNS Kia is het dit jaar extra feest. 
De dealer is voor het elfde jaar op rij 
marktleider in de regio Helmond. “Eén 
op de vijf verkochte auto’s komt op dit 
moment van ons af”, vertelt manager 
Danny Vriens trots. “De ambitie is om 
nog verder door te groeien, zodat ko-
mend jaar minimaal een op de vier 
auto’s door ons geleverd wordt. En 
dat is niet onmogelijk als je naar onze 
nieuwste modellen kijkt. De nieuwe Kia 
Sportage is een krachtige, maar stijlvolle 
crossover die verkrijgbaar is als Mild Hy-
brid, Hybrid en Plug-in Hybrid en De Kia 
Stonic is een sportieve crossover waar-
bij comfort en gemak centraal staan. 
Voor wie helemaal klaar wil zijn voor de 
toekomst hebben we de Kia EV6. Deze 
revolutionaire nieuwe elektrische auto 
van Kia komt als best uit de test van Au-
tovisie. Uiteraard kunnen mensen ook 
bij ons terecht voor de nieuwst Sorento 
en e-Niro.” 

Brabant Autolease
Niet alleen VDNS Kia heeft de afgelo-
pen jaren een groei doorgemaakt. Ook 
Brabant Autolease is het afgelopen jaar 
gegroeid. Het succes zit ‘m volgens Ton 
van Abeelen en Pedro Saasen in het 
onafhankelijke advies én de merkonaf-
hankelijkheid van Brabant Autolease. “U 
bepaalt welke auto, wij adviseren over 

de best passende leasevorm. We kun-
nen direct een offerte uitbrengen tegen 
gunstige voorwaarden.”

Autoschade Helmond
Ook klanten die schade aan hun auto 
hebben worden - ook in deze periode - 
niet in de steek gelaten bij Autodroom 
Helmond. Sinds kort is Autoschade Hel-
mond gevestigd in het pand. Frank van 
den Nieuwenhuijzen: “Met deze komst 

van Autoschade Helmond zijn we een 
volwaardige one-stop-shop. Onze werk-
plaatsen blijven open. Maar let op, zorg 
ervoor dat u online of telefonisch een 
afspraak maakt zodat we u goed en op 
gepaste afstand kunnen helpen.”

Persoonlijk contact
Vanuit huis kunt u gewoon met ons in 
contact komen. We zijn online en via 
mail en telefoon bereikbaar. Ook beeld-

bellen middels Skype, Zoom, Microsoft 
Teams of Face-Time is geen enkel pro-
bleem. Daarnaast gaan geplande afleve-
ringen en afspraken door. Deze worden 
op een gepaste locatie (aan huis) uit-
gevoerd. Onze adviseurs zullen daar-
voor contact met u opnemen. Mocht 
u vragen hebben, neem dan contact 
op met uw adviseur. Zakelijke aanko-
pen kunnen wel op afspraak vanuit de 
showroom gevoerd worden. 

HELMOND Autodroom Helmond is – ondanks de nieuwe maatregelen - klaar voor de feestdagen. U bent van harte welkom in een van onze online showrooms. 
En zoals u van ons gewend bent, gaan we er ook dit jaar weer een mooi feest van maken. Naast de introductie van de Kia Sportage 2022 en de lancering van de 
nieuwe hybride Suzuki S-Cross, hebben we een aantal spectaculaire online acties. Zo profiteert u van minimaal 1 jaar Bovag-garantie en 24-uurs pechhulp bij 

aanschaf van een occasion bij v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s. Ook krijgt iedereen die een auto aanschaft bij een van onze bedrijven een lunchbon voor 2 personen van 
La Bocca Grande, uiteraard te besteden na de lockdown.

F | Autodroom Helmond

F | Autodroom Helmond
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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

Dienstverlening Taxbus feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. 
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen 
rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten 
tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen wil Taxbus u natuurlijk het best mogelijke 
vervoer bieden. Zij adviseren u daarom op tijd uw ritten voor de kerstdagen te 
reserveren. De vervoerders kunnen dan het beste inspelen op uw vervoersvraag 
en alvast een passende ritplanning maken. 

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op oudejaarsavond 
eerder dan normaal. De laatste Taxbusritten op 31 december 2021 starten om 
21.30 uur. Rolstoelritten zijn hierop een uitzondering.  

Rolstoelgebonden reizigers kunnen op verzoek wel in de nieuwjaarsnacht door 
Taxbus worden vervoerd, omdat zij vaak geen alternatieve mogelijkheden hebben 
om vervoer te regelen. Voor rolstoelritten tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de 
volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m dinsdag 28 december 2021, 16.00 uur via de 
 reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte 
 beschikbaarheid in de nieuwjaarsnacht kan het voorkomen dat reizigers niet 
 precies op het gewenste tijdstip worden vervoerd.
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch) 
 begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook op 1e  of 2e kerstdag of op 
Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en tijdig door te geven. Bekijk de 
contactgegevens van Taxbus via www.taxbus.nl. 

Bekendmakingen
 

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

De Waart / sectie A 2346,  10-12-2021 oprichten 35 huur appartementen 6581779

2539, 2556 en 2557 

Noord Koninginnewal 46 15-12-2021 plaatsen dichte rolluiken 6592815

Kerkpaadje 1 15-12-2021 pand verbouwen naar woning 6591493

 

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

1e Tussendijk 1 13-12-2021 vervangen boeiboorden 6480283

Tormentilbeek 6 14-12-2021 vergroten woning met overkapping en  6512609

  carport 

Dijksestraat 49 14-12-2021 oprichten (verplaatsbare) zorgunit 2021-X2615

Kaldersedijk 3B 14-12-2021 oprichten woning 6144117

Rotsheide 7 15-12-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6480657

Vlierdensedijk 91 16-12-2021 plaatsen overkapping 6562779

Margrietlaan 40-42 16-12-2021 maken uitweg margrietlaan 42 6404385

Zoete Kers 13 16-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6356959

Automotive Campus 80 17-12-2021 oprichten kantoor en hal voor startup eleo 5825677

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

Haverdijk 5 10-12-2021     75-jarig jubileumfeest Plato Group BV 2021-00847

  (2 april 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.

 

Openingstijden gemeente, milieustraat en 
afvalinzameling rond de feestdagen
Vanwege de feestdagen zijn er een aantal wijzigingen in de dienstverlening. In 
dit bericht vindt u een overzicht van de bijzonderheden.

Openingstijden Stadswinkel
Op vrijdag 24 december en 31 december (Oudjaarsdag) is de Stadswinkel 
(Frans Joseph van Thielpark 1) open op de standaard openingstijden, van 09.00 
tot 16.00 uur. Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kunt u zonder afspraak 
ophalen. Voor alle andere producten werkt de Stadswinkel alleen op afspraak. 
Maak dan een afspraak via www.helmond.nl/afspraak. 

Openingstijden Zorg & Ondersteuning
Op vrijdag 24 december en 31 december (Oudjaarsdag) zijn de balies van 
Zorg & Ondersteuning (Zandstraat 94) gesloten. 

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• vrijdag 24 december vanaf 15.30;
• zaterdag 25 december;
• zondag 26 december;
• vrijdag 31 december vanaf 15.30 uur;
• zaterdag 1 januari 2021.

Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
08.30 tot 16.00 uur. Wilt u de milieustraat bezoeken? Maak dan een afspraak via 
www.helmond.nl/afspraak. 

Afvalinzameling op Oudjaarsdag gaat door 
Is uw ophaaldag van het huisvuil standaard op vrijdag? De afvalinzamelaar haalt 
ook op vrijdag 31 december (Oudjaarsdag) uw huisvuil op. Bekijk uw persoonlijke 
afvalkalender via DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl) of download DeAfvalApp op 
uw smartphone of tablet. Zo mist u nooit een ophaaldag!

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 via www.helmond.nl.
• U kunt ook een anonieme melding doen via de website van Meld Misdaad 
 Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000.
 
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/vuurwerk.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 4 januari 2022, 
11 januari 2022 en 25 januari 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 

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

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.
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Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Abendonk 52 20-10-2021 oprichten woning  6456463

Molenstraat 60 04-11-2021 vergroten woning  6485417

Molenstraat 185,  01-07-2021 oprichten appartementen  6206653

185A t/m 185H, 185J t/m 185N, 185P, 185R, 187

 

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

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 

Osman, A.M. 01-01-1993

Andrei, C.I. 02-01-1992

Ţuţui, V.M. 20-02-1994

Al Aboud, H. 08-10-1979

Permentier, D.P.J. 26-01-1983

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid om uw 

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Tafesh, S. 07-01-1986

Lin, Y. 02-01-1983

Walsh, A.A. 01-06-1997

Quigley, M.A. 16-08-1997

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76 met ingang van 24 december 

2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

De uitoefening van een productiegerichte paardenhouderij, met de beoogde bebouwing en 

functies, past niet binnen de bestemmingen, zoals die op dit moment voor de locatie gelden. 

Door een herziening van het bestemmingsplan kan de aanduiding intensieve veehouderij op 

een gedeelte van het bouwvlak vervallen en kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

de locatie worden afgestemd op de wensen van initiatiefnemers.

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP200186-1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 

14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

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

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

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

• 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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Gemeente Helmond SBC De Braak sectie E3320 en E3336  Het oprichten 

van een zwembad.

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

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

geldende bestemmingsplan “Brandevoort – Kaldersedijk 3” ten behoeve van het oprichten van 

een woning op locatie Kaldersedijk 3B.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2021 zes weken ter inzage 

in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen 

op afspraak. U kunt uw afspraak maken via telefoonnummer 14 0492 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

 

Beroep en voorlopige voorziening 

Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 

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

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

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

Opmerking verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Vastgesteld bestemmingsplan Molenbunders II
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 14 december 2021 het bestemmingsplan 

Molenbunders II heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 december 

2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Met de ontwikkeling van Molenbunders II wordt het gebied ten noorden van de Europaweg en 

ten oosten van de Goorloop ontwikkeld tot woongebied. Het bestemmingsplan Molenbunders 

II maakt de bouw van 12 grondgebonden vrijstaande woningen, een appartementencomplex 

met 24 appartementen en een parkeerkelder mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1600BP200169-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 14 0492. De digitale 

versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 27 december 2021 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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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 23 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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Molenbunders II”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 november 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 62 dB 

ten gevolge van de Europaweg, hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 

“Molenbunders II”.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 december 2021 zes weken ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van het papieren of het 

digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via 

www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 27 december 2021 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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.

 

 

 

• CO NCIERGE 28  UUR P/WK  

Leuke en afwisselende functie op 

kindcentrum Rijpelberg. 

 

• ONDERWIJSASSISTENT OF 
LEERKRACHTO NDERSTEUNER  
Voor de onderbouw op OBS Brandevoort 

en bij de kleuters op OKC De Stroom.. 

 

• GROEPSLEERKRACH TEN   

Langdurige vervangingen en tijdelijke 

vacatures op diverse scholen. 

 

• LEERKRACHT VIP -TEAM  

Kort- en langdurend vervang met vast 

contract. 
 

• LEERKRACHT EN EX-PERTTEAM  

Losse invalkrachten. 

S t g .  O B S  H e l m o n d  i s  o p  z o e k  n a a r  j o u !  

Werk jij graag: 
• met plezier in een leuke werkomgeving? 

• op een plek waar je je mag ontwikkelen en ook jouw geluk centraal staat? 

• met passie en bevlogenheid voor onze leerlingen in Helmond? 

• samen met collega’s? Je hoeft het bij ons namelijk niet alleen te doen. 

• met een growth mindset waarbij een leven lang leren past? 

• op basis van vertrouwen en een goede relatie met de ander? 

• met begeleiding van een eigen coach en intervisie met collega’s? 

 

➔ Dan ben je bij OBS Helmond van harte welkom! We hebben een paar super   

gave vacatures (mogelijk uitzicht op vast) die hopelijk helemaal bij jouw wensen en 

ambities passen. Kijk voor meer informatie op onze website,  
of gebruik hiervoor deze QR-code.                                                     
                                          
                                                                      

 

 

 

 

                                                                       

 
 

 

 

W W W . O B S H E L M O N D . N L  

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ  Helmond   T: 0492-476766 

V A C A T U R E S  

www.helmondnu.nl
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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!

Steun Het Glazen Huis!
BRANDEVOORT Afgelopen woensdag om 12.00 uur stond de tel-
ler op € 6802,36 euro aan donaties voor KiKa en Smile per Mile, 
opgehaald door ons eigen Helmonds Glazen Huis in het Carolus 
Borromeus College. 

Een mooie prestatie, maar hoe meer hoe beter! Draag nog gauw je 
steentje bij via carolus.nl/glazen-huis, daar vind je ook alle informatie en 
een link naar de livestream.

De tussenstand op woensdag 12.00 uur stond op € 6802,36
 | F Carolus Borromeus College

Wijkmanager Hennie de Gooijer draagt
stokje over aan Ingrid Heusschen

Door: Wendy Lodewijk

Dat wil niet zeggen dat Hennie achter de 
geraniums gaat zitten, ze zit nog vol plan-
nen. Zo is ze bezig met het opzetten van 
een zorgboerderij, is ze recent een kat-
tenpension gestart en past ze geregeld op 
haar kleinkinderen. Daarnaast zet ze veel 
vrijwilligerswerk voort, zoals voor de KBO 
en de VBOH en maakt ze zich hard voor 
het CDA in Laarbeek. Laarbeek, omdat ze 
inmiddels is verhuisd naar Aarle-Rixtel. 

Samenwerken
Het begon allemaal in Stiphout. Daar 
sloot ze zich, als eigenaar van een winkel, 
aan bij de ondernemersvereniging van 
Stiphout, waarna ze zich voegde bij het 
bestuur van die vereniging. Vervolgens 
werd ze gevraagd secretaris te worden 
van de FOH. Onder deze federatie viel 
dus heel Helmond. In 2006 splitste het 
centrum zich af en in 2013 ontstond het 
ondernemersfonds waaronder het Park-
management (bedrijventerreinen), het 
Centrummanagement en het Wijkma-
nagement vallen. Een percentage van de 
onroerendezaakbelasting is bestemd voor 
het ondernemersfonds. Het is dus van 
belang dat de 3 organisaties nauw met el-
kaar samenwerken. Niet alleen onderne-
mers uit de commercie vallen hieronder, 

ook organisaties uit de zorg, het onder-
wijs, sport, cultuur en zelfs de agrarische 
sector inclusief buitengebied behoren tot 
het ondernemersfonds. Iedereen die on-
roerendezaakbelasting betaalt, doet mee.
De eerste 10 jaar heeft Hennie de wijk-
managersfunctie als vrijwilliger bekleed. 
Daarna kwam ze als ZZP’er in dienst van 
de federatie wat later Wijkmanagement 
Helmond werd. Ze heeft dit werk altijd 
met heel veel plezier gedaan. “Het samen-
werken, samen iets bereiken, zorgde voor 
veel voldoening. Ik heb veel meegemaakt 
en ik ben trots op wat we met het wijk-
management bereikt hebben. Denk aan 
dingen die de stad aantrekkelijker ma-
ken en de leefbaarheid vergroten, zoals 
de hanging baskets met bloemen en de 
sfeerverlichting. Of bijvoorbeeld het Sin-
terklaasfeest, daarvoor heeft het wijkma-
nagement de samenwerking opgezocht 
met onder andere de scholen en de scou-
ting. Samen bereik je nu eenmaal veel 
meer”, legt ze uit. “In coronatijd hebben 
we bijvoorbeeld ook een thuisbingo geor-
ganiseerd. 8 Weken lang, elke zondag, kon 
men voor een klein bedrag meedoen aan 
het bingospel. Van de opbrengst kochten 
we de prijzen steeds bij een ander win-
kelcentrum in, zodat iedereen mee kon 
profiteren. Uiteindelijk is 30.000 euro bij 
de ondernemers terechtgekomen. Een 
mooi bedrag! Het is ontzettend veel werk 
geweest, maar wat is het fijn om zo sa-
men tot een mooi eindresultaat te komen. 
Daar doe je het toch voor”, vertelt Hennie 
enthousiast.

Verbinder pur sang
Vanaf 1 januari komt deze belangrijke taak 
bij Ingrid Heusschen te liggen. “Ik draag 

mijn werk met een gerust hart over aan 
Ingrid”, zegt Hennie vastberaden. “Ik sta 
volledig achter de keuze van het bestuur, 
aan Ingrid hebben we een goeie.” Ingrid 
is zelf ook enorm enthousiast. Ze vertelt: 
“Als wijkmanager fungeer je als verbinder 
tussen ondernemers onderling, maar ook 
met bijvoorbeeld de gemeente. Als een 
spin in het web stuur, help en faciliteer ik 
hen. Je wil dat er zoveel mogelijk samen-
gewerkt wordt. Ik ben een verbinder pur 
sang. Ik heb een groot netwerk vanwege 
een eerdere functie bij de Rabobank 
en daar deed ik eigenlijk bijna hetzelfde 
werk, alleen dan vanuit de andere kant”, 
knipoogt ze. “Mijn ervaring bij de Rabo-
bank in onder andere communicatie, 
marketing en coöperatie werkt in mijn 
voordeel. Vooral dat laatste vond ik altijd 
erg interessant; hoe kun je samenwerken 
om tot een hoger/beter doel te komen? 
En laat het daar nu ook net om draaien 
in het wijkmanagement! Ik denk dat deze 
functie echt bij mij past. Het grappige 
is, dat ik daar zeker niet de enige in ben. 
Toen de vacature in Weekkrant De Loop 
en online kwam op LinkedIn, werd ik door 
9 (!) mensen daarop geat\tendeerd. Ze 
zeiden: ‘Dit ben jij Ingrid, deze functie is 
jou op het lijf geschreven!’ En ja, om van 
betekenis te zijn voor mijn stadje, de lo-
kale verbintenis op te zoeken en de lokale 

ondernemers te helpen iets te bereiken, 
dat zag ik natuurlijk wel zitten. Mijn goede 
babbel komt hierbij ook van pas, denk ik. 
In december werk ik nog onder de vleu-
gels van Hennie, die ik overigens ook al erg 
lang ken, en ik kan nu al zeggen dat ik één 
van de leukste banen van Helmond heb!” 
zegt ze stralend. 

“Het is voor mij niet helemaal nieuw om 
als ZZP’er aan de gang te gaan, dus daar 
deins ik zeker niet voor terug. Ik ga er voor 
de volle 100% voor om te verbinden en de 
lokale samenwerking op te zoeken. Sa-
men maken we Helmond, de stad waar ik 
trots op ben. Ik weet als geen ander dat je 
er met geld alleen niet komt. Er komt zo-
veel meer bij kijken. Alles begint met een 
goed idee. 

Als dat goede idee vervolgens goed uitge-
voerd wordt, dan zorgt dat voor veel werk. 
Maar ach, je krijgt er veel voldoening van 
en iedereen kan mee profiteren. De wijk 
zet zich in voor de wijk. Crossovers, zoals 
bijvoorbeeld gerealiseerd zijn tussen win-
kelcentrum De Bus en de Eeuwsels, dat is 
toch prachtig? Verbinden en samenwer-
ken is fantastisch. Daar ga ik voor!”

Heb je een vraag of wil je andere informa-
tie, mail naar info@wijkmanagemen-
thelmond.nl of kijk op www.wijkma-
nagementhelmond.nl.

Op vrijdag 3 februari a.s. biedt het 
bestuur Hennie een receptie aan (v.a. 
18.00 uur) in de Brandevoortse Hoeve.

HELMOND Hennie de Gooijer is voor velen een bekend gezicht. Al 20 jaar zette zij zich in 
als bestuurslid bij FOH (Federatie van Organisaties in de detailhandel, het ambacht en de 

dienstverlening Helmond) en de laatste 8 jaar als wijkmanager voor Wijkmanagement Helmond. 
Na een dergelijk lange tijd vindt ze het tijd voor haar pensioen en heeft ze in Ingrid Heusschen 

een waardig opvolger.

Ingrid (r) in de 'leer' bij Hennie | F Wendy Lodewijk

Hennie de Gooijer Ingrid Heusschen

Dynamische Verbindingen!
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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

Ondersteun een gezin op een leuke 
manier met de taalontwikkeling!

Iets voor jou?
• Hou je van kinderen?
• Ben je graag bezig met taal?
• Heb je een uurtje per week tijd?

Dan is VoorleesExpress 
op zoek naar jou!

Hoe werkt het?
• Je verrijkt de taal van een gezin 
door wekelijks een uurtje aan de 
kinderen voor te lezen, taalspelletjes 
te doen en te kletsen.
• Je wordt begeleid door een 
coördinator.
• Je volgt de training interactief 
voorlezen en kan daarna diverse 
workshops volgen.

Aanmelden of meer informatie?
Bel 0492-598989 of 
voorleesexpress@levgroep.nl

Vrijwilliger bij 
VoorleesExpress, 
iets voor jou?Werkdagen maandag t/m vrijdag; 15 tot 20 uur per week met uitzondering 

van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. Liever geen vastigheid? 
Solliciteer dan als afroepchauffeur.

CHAUFFEUR LEERLINGENVERVOER

• Ben je beschikbaar van maandag t/m vrijdag in 
 de ochtend en in de middag (schooltijden).
• Beheers je de Nederlandse taal.
• Ben je woonachtig in de omgeving.
• Ben je in het bezit van minimaal een 
 B-rijbewijs.
• Salaris conform CAO.

• Heb je affiniteit met de doelgroep en een 
 flexibele instelling.
• Ben je bereid een korte interne cursus te volgen. 
• Voertuig aan huis is in overleg mogelijk.
• Leeftijd speelt geen rol mits ouder dan 25 jaar.

.nl

Wij zijn op zoek 
naar chauffeurs 
voor leerlingenvervoer. 

Heb je interesse? 

Een aanvullende cursus wordt intern 

verzorgd.  Voor informatie en sollicitatie

neem contact met ons op: 

personeelszaken@bergerhof.nl 

of tel.: 0492 – 66 22 60.
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hartstichting.nl hartstichting.nl

Kerstmis is weer aangebroken, het jaar 
is bijna om. We gaan onze tweede kerst 
vieren met zware coronaregels. Geluk-
kig meugen er nou 2 mensen meer op vi-
site komen dan vurig jaar. Een zelftestje 
vurdat je bij mensen op visite gaat, is 
denk ik niet verkeerd. Maar wat een el-
lende de nieuwe lockdown. Ik zag hem 
echt niet aankomen. Ik voel zo mee met 
alle ondernemers waarvan hun winkel, 
horeca of wat dan ook op slot moest. 
Hopelijk duurt het niet zo lang als vurig 
jaar. We gaan het meemaken, weer een 
kerst zonder handjes schudden, zonder 
kusjes, zonder knuffels. Waarschijnlijk 
moet da hullemaal afgeschaft worden. 
We mogen elkaar dan wel niet vast-
pakken, maar we mogen elkaar nooit 
loslaten. 

Liefs uit Helmond 
Via Facebook heb ik gereageerd om mee 
te doen met een keimooi initiatief: Liefs 
uit Helmond. Je moest jezelf opgeven 
en dan werd je aan iemand gekoppeld 
waar jij dan een kadootje voor koopt 
of liever zelf iets maakt. Ik zelf werd ge-
koppeld aan Lilyan, mijn pakje had ik 
naar haar verstuurd. Het mog ongeveer 
7,50 kosten. Deze week mocht ik mijn 
pakketje ontvangen van Lilyan. Hier 
was absoluut beter over nagedacht 
dan wat ik zelf had verstuurd. Het was 
een prachtig beklede schoendoos met 
kerstpapier (dat zou ik al niet zo netjes 
kunnen). Daar zaten allerlei spulletjes 
in die in de bijpassende kaart werden 
beschreven. Ze had er een recept in ge-
daan voor hemelse modder te maken. 
Het recept was van haar schoonmoeder 
die dit altijd met kerst maakte. Ze leeft 
niet meer, op deze manier maakt ze toch 
deel uit van hun kerst. Ook ik mag het 
deze kerst maken en proeven van hun 
traditie. Ontroerend vind ik dat. Er 
zat een pot met lichtjes in, want in deze 
donkere tijden hebben we lichtpuntjes 

nodig vond ze en daarom nog wat din-
gen om mezelf te verwennen, zoals een 
masker en doucheschuim.

De beginboodschap is ook de insteek 
van dit initiatief, dat we in deze tijd 
meer naar elkaar om moeten kijken en 
niemand mogen buitensluiten, waar 
ik het helemaal mee eens ben. Het was 
voor mij een reden om met dit initiatief 
mee te doen. Lilyan sluit af met dat ze 
hoopt dat ik net zo ga genieten van het 
heerlijke recept als zij en haar familie 
altijd doen. Ik denk dat dit zomaar 
het mooiste kado van de kerst wordt. 
Wat kan hier nou tegenop, niks toch? 
Beduusd zit ik naar mijn pakketje te 
kijken, wat ongelooflijk lief is dit. En 
dat krijg ik dan van een wildvreemde. 
Ik bedenk me dat als mijn pakketje 
wat ik heb gestuurd wordt geopend, ik 
erg tekortschiet met wat Lilyan vooral 
met woorden heeft gedaan en door hun 
familierecept met mij te delen. Maar 
voor mij een leer voor volgend jaar om 
ook wat creatiever te zijn. Want dat ik 
volgend jaar weer meedoe, is een ding 
wat zeker is. Wat een super, supermooi 
initiatief. 

LIEFS UIT HELMOND 
Mocht je dit lezen Lilyan, keibedankt 
voor je prachtige kerstpakketje, wat heb 
jij mij verrast. De titel mooie Helmon-
der verdien jij zeker wat mij betreft. 

Wat onze kerst betreft, wij vieren kerst 
gewoon mee zun driekus. Alle 2 de da-
gen lekker thuis. We hebben overal in 
de Helmondse horeca ons eten besteld. 
Aangevuld met eigen brouwsels. De 
kerstkaarten heeft iedereen al ontvan-
gen van ons. De foto bij deze column 
is een onderdeel van onze kerstkaart 
van dit jaar. Inmiddels is André eraan 
gewend om in een pyjama in de krant 
te komen, maar vurig jaar was dat wel 
effe een dingetje.

Mijn kerstboodschap: Ben lief voor 
elkaar, doe iets voor een ander, help 
elkaar en niet alleen met kerst, maar 
altijd. Voor iedereen een heel mooi 
kerstfeest, lekker eten, drinken en maak 
er iets van ondanks de lockdown.

Tot volgende week, 
de laatste week van het jaar.

Kerstmis 2021 en 
Liefs uit Helmond  

Houdoe!

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

BEL | BESTEL | HAAL AF
BETAAL IN DE WINKEL!
0492-523668 | 06-54661583
WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

WIJ WENSEN U

EEN SPORTIEF 2022!
Fijne feestdagen

GGD BZO en huisartsen slaan handen ineen 
voor boosterprik 60+ en kwetsbaren 

Vanaf donderdag gaan behalve Defensie 
ook huisartsen meehelpen op vaccina-
tielocaties van de GGD om de priklijnen 
te bemannen. Daarnaast zullen diverse 
huisartsen in de eigen praktijk hun eigen 
patiënten vaccineren die in aanmer-
king komen voor de griepprik. Ook zijn 
er huisartsen die ondersteunen bij de 
vaccinatie van niet-mobiele inwoners. 
Op die manier zetten we met z’n allen 
in de regio de schouders eronder, zodat 
uiteindelijk alle inwoners zo snel moge-
lijk een booster ontvangen.

Gedeelde maatschappelijke opgave
GGD BZO en de huisartsen zien het als 
een gedeelde maatschappelijke taak om 
zo snel mogelijk de boosterprik aan te 
bieden aan de 60+ inwoners van Zuid-
oost-Brabant en de kwetsbaren. Onder 
kwetsbaren worden de inwoners ver-
staan die jaarlijks een griepprik krijgen. 

Op website van de eigen 
huisarts staat meer informatie
Iedere huisartsenpraktijk in de regio 
Brabant- Zuidoost vermeldt op de eigen 
website welke werkwijze voor zijn/haar 
patiënten geldt. Dit kan dus per prak-
tijk verschillen. Iedere huisarts draagt 
de komende twee weken op zijn eigen 
manier bij:
- Door te boosteren in de praktijk 
 (of een andere geschikte locatie)
- Door mee te helpen op de 
 vaccinatielocaties van GGD 
 Brabant-Zuidoost
- Door mee te helpen als lid van een
 team dat niet-mobiele 
 thuiswonenden vaccineert
- Door diensten van elkaar over te 
 nemen, zodat er capaciteit is om 
 te boosten

De huisartsen roepen daarnaast met 
klem op om niet te bellen naar de prak-
tijk, alle informatie is te vinden op de 
website van de huisartsenpraktijk. Op 
de website staat bijvoorbeeld ook ver-
meld waar inwoners terecht kunnen 
voor spoedeisende zaken. 

Het helpt ook niet om ‘op goed geluk’ 
naar een huisartsenpraktijk te gaan voor 
een boosterprik, huisartsen vaccineren 
in hun eigen praktijk/locatie alleen hun 
eigen patiënten en alleen als ze tot de 
doelgroep behoren.

Inwoners kunnen altijd een 
afspraak maken bij de GGD
De ondersteuning van de huisartsen 
geeft een extra boost aan de versnelling. 
Doordat zij inwoners gaan vaccineren, 
vallen er weer afspraakmomenten ‘vrij’ 
op de vaccinatielocaties van GGD BZO. 
Hierdoor kunnen andere inwoners (ook 

buiten de griepprik om) ook weer snel-
ler op locatie terecht. Inwoners moeten 
daarbij wel de oproep voor hun geboor-
tejaar afwachten, dan is het mogelijk om 
online een afspraak te maken via www.
planjeprik.nl.

Begrip en respect, blijf vriendelijk
Kortom, het is een win-win situatie, 
waarbij we begrip vragen van onze in-
woners voor de verschillen in aanpak 
die er mogelijk ontstaan. Heb respect 
hiervoor en blijf vriendelijk aan de tele-
foon en op locaties. Alleen samen kun-
nen we versnellen! 

Alle 18+ inwoners van de regio krijgen 
sowieso in januari 2022 de gelegenheid 
om zich te laten vaccineren bij de GGD. 
Het mooie aan deze samenwerking is 
dat alles bij elkaar opgeteld, iedereen op 
deze manier sneller aan de beurt komt. 
En daar gaan we voor!

REGIO GGD Brabant-Zuidoost, GHOR, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de 
huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Brabant bundelen de krachten om alle 60+ inwoners 

van de regio en kwetsbaren zo snel mogelijk te boosteren. GGD Brabant-Zuidoost breidt de 
prikcapaciteit in het Beursgebouw verder uit met nog eens 10 lijnen. 

hartstichting.nl
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij kwalitatieve producten die 

mensenlevens redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar waardevolle mensen, voor waardevol werk.  

Wij zoeken een engineer die zich bezig houdt met Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC). Kortom een topper die 

zowel het productieproces als de productkwaliteit kan verbeteren en waarborgen.

Dus, ben jij een:

Quality Engineer (m/v)  
die doelgericht ons productieproces én constante kwaliteit waarborgt?

Ben jij de topper 
met oog voor 
kwaliteit én het 
productieproces?
 Solliciteer en wij zien je snel!
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Ben jij op zoek naar:

+  Een gecombineerde rol van 

Quality Assurance (QA) en 

Quality Control (QC);

+ Verantwoordelijkheid;

+ Een fijne bedrijfscultuur;

+  Een rol vol advisering & 

communicatie; 

+  Werken volgens normen en 

regelgeving;

+ Een marktconform salaris;

+ Uitzicht op een vast contract;

+  Een werkweek van maximaal 

38 uur?

 

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Word jij blij van:

+  Het verbeteren van processen (QMS, 

procedures, instructies, CAPA’s, SCAR’s);

+  Technische documentatie voor CE 

certificatie;

+  Kwaliteitscontrole inkoop, product en 

productie op basis van statistiek en AQL;

+  Risicoanalyse en FMEA processen;

+ Onderhoud van QMS;

+  Procesmanagement: analyseren, 

verbeteren, beoordelen & in- en externe 

audits;

+  Klacht en foutanalyse: van root-cause 

analyses tot klachtafhandeling?

En heb jij:

+  HBO opleidingsniveau, 

bijvoorbeeld bedrijfskunde 

MER of Life Sciences;

+   Relevante werkervaring 

binnen QA, 

kwaliteitssystemen, 

regelgeving en/of richtlijnen;

+   Een combinatie van geduld en 

doortastendheid;

+   Talent om doelgericht te 

communiceren;

+   Kennis van de Nederlandse en 

Engelse taal (Duits is een pre);

+  Ervaring met Exact (pre)?

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 
Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen 

op maat. Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties 

en bloedverwarming. Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij 

producten die mensenlevens redden. 

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar waardevolle mensen, voor waardevol werk. Dus, ben jij een:

Fulltime Machineoperator  
met oog voor detail die graag met zijn/haar handen werkt?

Ben jij op zoek naar:

+    Werken in teamverband;

+  		Een	fijne	bedrijfscultuur	met	

een sociale groep collega’s;

+    Werk met impact: 

de productie van 

levensreddende medische 

hulpmiddelen;

+   Een schone werkomgeving 

met een constante 

temperatuur?

Word jij blij van:

+    Het besturen van de 

machines;

+    Het knippen van slangen op 

maat;

+    Klein onderhoud plegen aan 

de machines;

+    Het in detail volgen van 

instructie handleidingen;

+  Mogelijke uitbreiding tot 

werkvoorbereiding?

En wil jij:

+    Maximaal 38 uur in de week 

werken;

+    Op vaste tijden in dagdienst 

werken;

+   		Een	marktconform	salaris	

ontvangen;

+    Uitzicht op een vast contract;

+    Met aandacht werken aan 

kwaliteit?

Werk jij graag met 
machines en heb 
jij oog voor detail?
Solliciteer en wij zien je snel als 
operator in onze cleanroom! VA
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Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen 

op maat. Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties 

en bloedverwarming. Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij 

producten die mensenlevens redden. 

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar waardevolle mensen, voor waardevol werk. Dus, ben jij een:

Fulltime Cleanroom medewerker  
met oog voor detail die graag met zijn/haar handen werkt?

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Werk jij graag met 
je handen en heb 
jij oog voor detail?
Solliciteer en wij zien je snel in 
onze cleanroom! VA

CA
TU

R
E

Ben jij op zoek naar:

+     Werk met impact: jij zet 

levensreddende medische 

hulpmiddelen in elkaar;

+    Een fijne bedrijfscultuur met 

een sociale groep collega’s; 

+    Werken in teamverband;

+    Een schone werkomgeving 

met een constante 

temperatuur? 

Word jij blij van:

+    Het in elkaar zetten van 

slangensets;

+     Het in detail volgen van 

instructie en procedures;

+    Het verpakken van medische 

producten;

+    Secuur werken en kwaliteit 

leveren?

En wil jij:

+  Maximaal 38 uur in de week 

werken;

+  Op vaste tijden in dagdienst 

werken;

+  Een marktconform salaris 

ontvangen;

+  Uitzicht op een vast contract;

+  Met aandacht werken aan 

kwaliteit?

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens 

redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar ondersteuning in de administratie.

Dus, ben jij een:

Administratief medewerker (m/v)  
met precisie én een sociaal karakter?

Ben jij nauwkeurig 
en werk je graag in 
een fijn team?
 Solliciteer en wij zien je snel!

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Ben jij op zoek naar:

+ Een afwisselende functie;

+ Werk met impact;

+  Een fijne bedrijfscultuur met 

een sociale groep collega’s;

Word jij blij van:

+   Computerwerkzaamheden 

(kennis van Microsoft office is 

een pre);

+  Afwisselende administratieve 

werkzaamheden;

+  Bieden van facilitaire 

ondersteuning;

+  Verrichten van diverse hand- en 

spandiensten op kantoor; 

+  Archiveren van in-en 

verkoopdocumentatie;

+ Uitwerken van productieorders.

En wil jij:

+    Minimaal 20 uur in de week 

werken?

+    op vaste tijden in dagdienst 

werken?

+   een marktconform salaris 

ontvangen?

+   uitzicht op een vast contract?

VA
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens 

redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar ondersteuning in de administratie.

Dus, ben jij een:

Administratief medewerker (m/v)  
met precisie én een sociaal karakter?

Ben jij nauwkeurig 
en werk je graag in 
een fijn team?
 Solliciteer en wij zien je snel!

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Ben jij op zoek naar:

+ Een afwisselende functie;

+ Werk met impact;

+  Een fijne bedrijfscultuur met 

een sociale groep collega’s;

Word jij blij van:

+   Computerwerkzaamheden 

(kennis van Microsoft office is 

een pre);

+  Afwisselende administratieve 

werkzaamheden;

+  Bieden van facilitaire 

ondersteuning;

+  Verrichten van diverse hand- en 

spandiensten op kantoor; 

+  Archiveren van in-en 

verkoopdocumentatie;

+ Uitwerken van productieorders.

En wil jij:

+    Minimaal 20 uur in de week 

werken?

+    op vaste tijden in dagdienst 

werken?

+   een marktconform salaris 

ontvangen?

+   uitzicht op een vast contract?

VA
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens 

redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar ondersteuning in de administratie.

Dus, ben jij een:

Administratief medewerker (m/v)  
met precisie én een sociaal karakter?

Ben jij nauwkeurig 
en werk je graag in 
een fijn team?
 Solliciteer en wij zien je snel!

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Ben jij op zoek naar:

+ Een afwisselende functie;

+ Werk met impact;

+  Een fijne bedrijfscultuur met 

een sociale groep collega’s;

Word jij blij van:

+   Computerwerkzaamheden 

(kennis van Microsoft office is 

een pre);

+  Afwisselende administratieve 

werkzaamheden;

+  Bieden van facilitaire 

ondersteuning;

+  Verrichten van diverse hand- en 

spandiensten op kantoor; 

+  Archiveren van in-en 

verkoopdocumentatie;

+ Uitwerken van productieorders.

En wil jij:

+    Minimaal 20 uur in de week 

werken?

+    op vaste tijden in dagdienst 

werken?

+   een marktconform salaris 

ontvangen?

+   uitzicht op een vast contract?
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens 

redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar ondersteuning in de administratie.

Dus, ben jij een:

Administratief medewerker (m/v)  
met precisie én een sociaal karakter?

Ben jij nauwkeurig 
en werk je graag in 
een fijn team?
 Solliciteer en wij zien je snel!

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Ben jij op zoek naar:

+ Een afwisselende functie;

+ Werk met impact;

+  Een fijne bedrijfscultuur met 

een sociale groep collega’s;

Word jij blij van:

+   Computerwerkzaamheden 

(kennis van Microsoft office is 

een pre);

+  Afwisselende administratieve 

werkzaamheden;

+  Bieden van facilitaire 

ondersteuning;

+  Verrichten van diverse hand- en 

spandiensten op kantoor; 

+  Archiveren van in-en 

verkoopdocumentatie;

+ Uitwerken van productieorders.

En wil jij:

+    Minimaal 20 uur in de week 

werken?

+    op vaste tijden in dagdienst 

werken?

+   een marktconform salaris 

ontvangen?

+   uitzicht op een vast contract?
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens 

redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar ondersteuning in de administratie.

Dus, ben jij een:

Administratief medewerker (m/v)  
met precisie én een sociaal karakter?

Ben jij nauwkeurig 
en werk je graag in 
een fijn team?
 Solliciteer en wij zien je snel!

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Ben jij op zoek naar:

+ Een afwisselende functie;

+ Werk met impact;

+  Een fijne bedrijfscultuur met 

een sociale groep collega’s;

Word jij blij van:

+   Computerwerkzaamheden 

(kennis van Microsoft office is 

een pre);

+  Afwisselende administratieve 

werkzaamheden;

+  Bieden van facilitaire 

ondersteuning;

+  Verrichten van diverse hand- en 

spandiensten op kantoor; 

+  Archiveren van in-en 

verkoopdocumentatie;

+ Uitwerken van productieorders.

En wil jij:

+    Minimaal 20 uur in de week 

werken?

+    op vaste tijden in dagdienst 

werken?

+   een marktconform salaris 

ontvangen?

+   uitzicht op een vast contract?
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens 

redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar ondersteuning in de administratie.

Dus, ben jij een:

Administratief medewerker (m/v)  
met precisie én een sociaal karakter?

Ben jij nauwkeurig 
en werk je graag in 
een fijn team?
 Solliciteer en wij zien je snel!

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 

Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Ben jij op zoek naar:

+ Een afwisselende functie;

+ Werk met impact;

+  Een fijne bedrijfscultuur met 

een sociale groep collega’s;

Word jij blij van:

+   Computerwerkzaamheden 

(kennis van Microsoft office is 

een pre);

+  Afwisselende administratieve 

werkzaamheden;

+  Bieden van facilitaire 

ondersteuning;

+  Verrichten van diverse hand- en 

spandiensten op kantoor; 

+  Archiveren van in-en 

verkoopdocumentatie;

+ Uitwerken van productieorders.

En wil jij:

+    Minimaal 20 uur in de week 

werken?

+    op vaste tijden in dagdienst 

werken?

+   een marktconform salaris 

ontvangen?

+   uitzicht op een vast contract?
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens 

redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar ondersteuning in de administratie.

Dus, ben jij een:

Administratief medewerker (m/v)  
met precisie én een sociaal karakter?

Ben jij nauwkeurig 
en werk je graag in 
een fijn team?
 Solliciteer en wij zien je snel!

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 
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Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. Dit zijn onder 
andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. Met een gespecialiseerd en 
gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij producten die mensenlevens redden.

Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar waardevolle mensen, voor waardevol werk. Dus, ben jij een:
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Dé collectieve  
zorgverzekering met  
extra voordeel
Als u zich via Thebe Extra of KBO-Brabant bij VGZ verzekert, profiteert u van collectief 
voordeel. U ontvangt 4% korting op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende 
zorgverzekering VGZ Zorgt. Bent u nog geen lid van één van deze ledenverenigingen?  
Geen probleem. Wij vergoeden jaarlijks uw lidmaatschap als u kiest voor VGZ Zorgt.

Voordelen aanvullende verzekering VGZ Zorgt: 

  Tot 32 behandelingen fysiotherapie.

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

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

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

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

Sluit nu af via  
vgz.nl/altijdwelkom  

of scan de QR-code

Extra goed 
 verzekerd via 

    VGZ Zorgt
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De dagen voor kerst zijn donker en som-
ber en gaan vroeger dan wenselijk over 
in het avondlijk schemer. Alleen daags 
voor kerst is er in de vroege namiddag 
nog even een opklaring. ‘Een beetje licht-
therapie doet wonderen’, bedenkt Sjoerd 
en hij krijgt ineens zin om nog iets te on-
dernemen. Misschien zou hij even langs 
kunnen gaan bij een vroegere makker van 
zijn middelbare school. Maar bij wie dan? 
Ten slotte manoeuvreert hij de auto van 
zijn ouders naar buiten en besluit om zo 
maar een beetje rond te toeren. Al gauw 
betrapt hij er zich echter op dat hij niet 
zomaar willekeurig rondrijdt. Telkens 
komt hij uit bij een van zijn vroegere lie-
velingsplekken. Daar waar hij als kind al 
met zijn verrekijker rondliep om vogels te 
spotten of uitkeek naar insecten. Op die 
plekken is waarschijnlijk zijn passie voor 
de natuur ontstaan die uiteindelijk is uit-
gemond in zijn studie biologie.

Intussen verlaat hij bij het horen van de 
roep van een grote bonte specht het asfalt 
en rijdt een onverharde bosweg in. Het 
geluk is met hem, want hij ziet nog net 
hoe de specht met een dennenkegel in 
de snavel tegen een boom omhoogloopt. 
De kegel wordt daarop tussen de stam en 
een afgebroken zijtak vastgeklemd waar-
op het beest verwoed op de kegel begint 
in te hakken. Het is hem natuurlijk om de 
tussen de schubben zittende dennenza-
den te doen. Deze laten zich echter niet 
zomaar een-twee-drie ‘bevrijden’, want 
het gehak, gebeitel en gewrik duurt enige 
tijd voort. Succes blijft uiteindelijk niet uit, 
want gaandeweg ziet Sjoerd dat enkele 
van de gevleugelde zaden aan de snavel-
punt van de vogel plakken. De grote bonte 
specht bezig met zijn kerstmaaltijd!

Na een tijdje rijdt hij weer verder. De bos-
weg wordt intussen steeds glibberiger 
en is op den duur zelfs spekglad. Op een 
gegeven moment schuift de auto van het 
wat bollere middengedeelte naar bene-
den, de linker zijberm in. Nog even is er 
iets van vooruitgang te bespeuren maar 
dan zit het vehicle vast, wil niet meer 
voor- of achteruit. Sjoerd stapt daarop 
uit, breekt wat takken af en probeert die 

onder de wielen te leggen. Het helpt ech-
ter geen zier, want deze blijven slippen 
en de auto graaft zich steeds dieper in de 
modderige bodem. Met het aantal mis-
lukte pogingen om de auto vlot te krijgen, 
stijgt ook Sjoerds gefrustreerdheid. Om 
op kerstavond in de middle of nowhere 
vast te zitten is allesbehalve een prettig 
vooruitzicht. Hulp halen doet hij liever 
niet, want zeg nou zelf, ergens bij men-
sen op kerstavond aankloppen om mee te 
helpen je auto uit de modder te duwen, 
dat doe je niet zomaar.

Even later is het bovendien ook nog eens 
schrikken geblazen. Plots vanuit het niets 
is daar een grote hond die zijn neus te-
gen zijn broekspijp duwt. Meteen daarop 
hoort hij een vrouwenstem schampe-
ren: ’Zoiets kan alleen Sjoerd van Hoek 
overkomen’. De ongelukkige kijkt daarop 
verbluft van achter zijn auto op en als de 
vrouw in kwestie haar capuchon terug-
slaat, begint het langzaam maar zeker bij 
hem te dagen: Hier staat warempel Ange-
la voor hem. Angela, zijn voormalige klas-
genootje van de middelbare school. ‘Je 
mag dan wel enkele jaren ouder zijn ge-
worden, maar zo te zien ben je nog geen 

spat veranderd’, gaat ze verder. Sjoerd 
weet maar al te goed waar ze op doelt. 
Van jongs af aan was hij namelijk altijd 
al iemand die regelmatig de grenzen van 
het mogelijke of toelaatbare opzocht. Zo 
joeg hij bijvoorbeeld op school door een 
minder geslaagde opmerking nog al eens 
een leraar tegen zich in het harnas. Ange-
la sprong dan vaak voor hem in de bres, 
wist de zaak te sussen en de betreffen-
de docent weer wat milder te stemmen, 
waardoor straf of zelfs verwijdering uit de 
les werd voorkomen. Het weerhield haar 
er echter niet van hem na schooltijd zijn 
stommiteit in te peperen. Het wonderlijke 
was dat Sjoerd zich een dergelijke repri-
mande door haar liet welgevallen, terwijl 
hij die van geen ander geaccepteerd zou 
hebben.

Intussen kijkt Angela nog eens nauwkeu-
rig naar de auto en brengt naar voren dat 
ze wel zou willen helpen, maar dat er in 
feite geen beginnen aan is. Bovendien 
moet ze meteen verder. Ze heeft nog een 
late dienst in het ziekenhuis en is alleen 
maar vlug-vlug een rondje met de hond 
van haar ouders aan het lopen. Angela 
zou Angela echter niet zijn als ze niet met 

een of andere oplossing op de proppen 
zou komen. Nu, met de kerstdagen op de 
boerderij van haar ouders logerend, zal 
ze haar vader vragen of die hem met zijn 
tractor uit de modder kan komen bevrij-
den. Sjoerd moet dan nog wel wat geduld 
hebben, want het werk in de stallen is 
waarschijnlijk nog niet klaar. En nadat ze 
hem zo gerustgesteld heeft, verdwijnt ze 
snel met hond in de invallende duisternis.

Na enige tijd doemen er uiteindelijk en-
kele koplampen, vergezeld van aanzwel-
lend tractorgeronk, zijn kant op. De vader 
van Angela, wetend wat voor type Sjoerd 
is, grinnikt als hij hem zo hulpeloos in de 
modder ziet staan. Het vlottrekken van 
de auto levert niet al te veel problemen 
op. Als beiden uiteindelijk weer op de 
verharde weg zijn, merkt Angela’s vader 
op dat Sjoerd de auto zo niet in de garage 
van zijn ouders kan terugzetten. Het is 
daarom maar beter de tractor te volgen 
en vervolgens bij de boerderij de auto 
eens flink onder handen te nemen, hem 
van onder tot boven schoon te spuiten.

Als dit karwei uiteindelijk geklaard is, 
gaat hij nog even naar binnen om de 

ouders van Angela te bedanken en ze 
prettige kerstdagen te wensen. Binnen 
loopt hij tegen een behoorlijk uit de klui-
ten gewassen kerstboom op. Naast de 
gebruikelijke kerstversieringen hangen 
er verschillende aan kleurrijke linten op-
gehangen kerstwensen in. Voor hij het in 
de gaten heeft, staat hij met een blanco 
wenskaart in zijn handen. Aarzelend kijkt 
hij in de richting van Angela’s moeder 
en als die hem bemoedigend toeknikt, 
schrijft hij: 

‘Lieve Angela, als vanouds was je weer 
eens mijn redder in nood. Plots als een 
rasechte kerstengel stond je daar, maar 
was ook, helaas, meteen weer weg. 
Ik wacht op een nieuwe verschijning, 
Sjoerd.’ 

Daarna loopt hij naar buiten maar keert 
meteen op zijn schreden terug om zijn 
telefoonnummer nog vlug te vermelden. 
Daags daarna, op eerste kerstdag, het 
zal tegen elven zijn, spektakelt zijn mo-
bieltje. ’t Is Angela. Zij en haar ouders 
vragen zich af of het wel wenselijk is dat 
Sjoerd in zijn eentje kerstfeest viert. Hij is 
daarom van harte welkom bij het kerst-
diner later op de dag. Nou, daar heeft 
hij wel oren naar. Zijn gedachten gaan 
daarbij meer uit naar Angela dan naar 
het kerstdiner zelf. Angela, die hij altijd 
al zo bijzonder gevonden heeft ziet hem, 
ondanks zijn ‘onhandigheden’, misschien 
dan toch zitten?

Opgewonden rijdt hij later op de dag rich-
ting boerderij. Bij het bosperceel waar hij 
gisteren nog vastzat, kan hij het toch niet 
laten even een raampje open te zetten. 
Vrijwel meteen daarop hoort hij een be-
verig hoe-hoe-oe-oe-oe-oe-oe-oe-oe. Hij 
stopt daarop de auto om nog eens goed 
te luisteren. Opnieuw laat de bosuil van 
zich horen, zij het op een ietwat andere 
plek. Wat zal hij doen? Een echt dilemma 
wordt het echter niet. Sjoerd kijkt in de 
richting van de boerderij in kerstsfeer en 
mompelt: ’Het is nu of nooit met Angela’. 
Daarop start hij de auto en rijdt verder.

Gerard Compiet

De reddende (kerst)engel 
Ingezonden verhaal

De kerstvakantie is begonnen en veel studenten zijn huiswaarts getogen. Zo heeft ook Sjoerd 
zijn studentenkamer in de stad verruild voor het ouderlijk huis. Zijn ouders zijn er weliswaar niet, 
ze overwinteren in Spanje, maar hij heeft nu in elk geval wat meer ruimte en comfort. Bovendien 
kan hij vrijelijk over hun auto beschikken. Die staat namelijk al enige tijd werkloos in de garage.

ROC Ter AA opnieuw beste van Brabant en Limburg
Winnaar regio Zuid, Keuzegids mbo 2022 

In de landelijke ranglijst staat ROC Ter 
AA op een respectabele zesde plaats. 
De designopleiding Ruimtelijk Vormge-
ver staat landelijk op de eerste plaats. 
Met 78 punten mag de opleiding boven-
dien het predicaat ‘Topopleiding’ dragen, 
net als de opleiding Legal, Insurance & 
HR Services Specialist. Een opleiding 
wordt benoemd tot topopleiding als de 
totaalscore 75 punten of meer is op een 
schaal van nul tot honderd. 

Prestatiecijfers en tevreden studenten 
De Keuzegids mbo baseert de scores 
op prestatiecijfers verstrekt door het 
ministerie, de tweejaarlijkse JOB Mo-
nitor, waarbij studenten hun opleiding 
waarderen, en het oordeel van de on-
derwijsinspectie. Ingeborg Janssen 
Reinen, voorzitter College van Bestuur 
ROC Ter AA: “Ik ben ontzettend trots 
dat we onze koppositie in de Keuzegids 
hebben vastgehouden! Juist na een jaar 

van lockdowns, afstandsonderwijs en 
andere coronaperikelen. Dit predicaat 
onderstreept de hoge kwaliteit van ons 
onderwijs. Daarnaast blijkt hieruit dat 
onze studenten erg positief zijn over 
hun opleiding en de begeleiding die ze 
daarbij krijgen vanuit ROC Ter AA.

Een enorm compliment voor onze be-
vlogen docenten die een groot hart heb-
ben voor onze studenten!” 

HELMOND In de nieuwe Keuzegids mbo (versie 2022) is ROC Ter AA wederom de beste brede 
mbo-school in de regio Zuid. Daarmee prolongeert de Helmondse school haar positie als beste 

ROC van Brabant en Limburg. 

F | ROC Ter AA
www.helmondnu.nl



14 vrijdag 24 december 2021 de loop weekkrant HELMOND

Feestelijke verlichting in een stille stad 
Helmond: De decembermaand zou een feestelijke tijd in het jaar moeten zijn, maar helaas, hoe anders is het 

nu. Corona gooit ook dit jaar de hele zaak dicht, met een lockdown.

Tekst en foto's: Henk van Dijk

Hoe leeg is de stad als je er zoals ik heb gedaan, ’s avonds met je 
camera leuke gezellige opnames wilt maken. Mensen die nog even 
samen willen napraten over het verloop van de dag. Het is helaas niet 

anders, maar leuk wordt het door vele mensen niet gevonden. Ik heb 
in beeld proberen te brengen dat er toch veel mensen hebben gepro-
beerd, om de mensen die het centrum van Helmond bezoeken, een 
prettig gevoel te geven met deze feestelijke verlichting. Velen spreken 
nu alweer de hoop uit dat het volgend jaar beter zal worden en we dit 

niet meer mee zullen maken. Er is weer een persconferentie geweest 
en daar zijn we niet blij van geworden. Laten we maar hopen dat het 
vaccineren met de boosterprik een vermindering van de opnames 
in ziekenhuizen tot gevolg heeft en er een verruiming van de vrijheid 
terugkeert. Tenslotte maakt corona meer kapot, dan je lief is.

Bedankt allemaal! 

De instroom van gevonden dieren, met name kit-
tens, was erg groot. Dit betekende extra veel ritten 
met de dierenambulances, extra veel vrijwilligers 
bij thuisopvang voor deze kittens. Maar ook: extra 
medische zorg, extra medische kosten, extra veel 
kooien schoonhouden, extra veel rondes lopen met 
de honden, extra veel voer en kattenbakvullingen 
kopen en ga zo maar door. Maar ook minder tijd om 
met de katten te knuffelen, te socialiseren, minder 
tijd voor goed overleg en dat allemaal omdat we de 
anderhalve meter afstand wilden respecteren om 
zo het coronavirus buiten het asiel te houden.

En dat is gelukt! Door veel begrip en samenwerking. 
Maar ook door minder naar het asiel te komen en 
afmelden zodra iemand in quarantaine moest. En 
vooral dat wegblijven, dat was geen gemakkelijke 
opgave.
Wij zijn er ons als geen ander van bewust dat het 
een zware tijd was. En toch waren jullie er gewoon. 
Elke dag en vaak ook ’s nacht als dat nodig was. 

Jullie zijn van onschatbare waarde. Wat zou een 
club, vereniging, instelling betekenen zonder vrij-
willigers!

Maar ook onze vaste medewerkers, bestuur, dona-
teurs, sponsoren, gulle gevers en alle mensen die 
ons een warm hart toedragen, maken ons werk 
mooi en dankbaar. Wij, bestuur en beheer van de 
Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o., 
willen langs deze weg alle vrijwilligers, donateurs, 
sponsoren, gulle gevers en al die mensen die ons 
een warm hart toedragen heel hartelijk bedanken 
voor hun tomeloze inzet voor de dieren!

Wij wensen jullie allemaal een gezond en een ge-
weldig 2022! Wij zien jullie graag terug in 2022 en 
hopen dat we weer snel als vanouds aan het werk 
kunnen.

Namens het bestuur en team beheer,
Twan Spierings, bedrijfsleider.

Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om toch even terug te kijken op 
wat we allemaal hebben beleefd. Voor de Dierenambulance en het Dierenasiel 

Helmond e.o. was het een enerverend en druk jaar. Door de coronaregels 
moesten we regelmatig onze bezetting aanpassen, waardoor we genoodzaakt 

waren met minder vrijwilligers juist meer werk te verzetten.

Eindejaars beloning?
Geef een HELLEMONDGIFT 

waardebon cadeau!
WWW.HELLEMONDGIFT.NL

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

WIJ KOPEN ALLES OP. OUD, DEFECT OF HOGE 
KILOMETERSTAND. OOK BEDRIJFSWAGENS. BEL ONS EN 

WE MAKEN GRATIS EEN AFSPRAAK BIJ U OP LOCATIE.
N. WESTHINER 

06-26 60 50 25

VERANDER 
HET IN GELD

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
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Kandidatenlijst gemeenteraads-
verkiezingen 2022 PvdA 

Helmond bekend
HELMOND De kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen 2022 van de PvdA afde-
ling Helmond is vastgesteld! Met 
deze lijst wil de PvdA Helmond 
voortbouwen op de basis die is 
gelegd én vernieuwen. Ons doel 
bij de komende verkiezingen is 
om met een stevige vertegen-
woordiging in de gemeenteraad 
te komen en via die weg bij te 
dragen aan een stad waarin het 
voor iedereen fijn samenleven 
is, nu en in de toekomst.

Annegien Wijnands is lijsttrekker 
van de Helmondse PvdA tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2022. Met Annegien weten 
we ons verzekerd van ervaring en 
deskundigheid in de politieke arena 
gecombineerd met vernieuwing als 
nieuwkomer in de gemeentepolitiek 
Helmond. Ze heeft het vertrouwen 
van de groep en straalt senioriteit 
uit. Annegien Wijnands was eerder 
Statenlid namens de PvdA Brabant 
en wethouder in respectievelijk 
Nuenen, Dongen en Best. Momen-
teel is zij burgercommissielid van de 
PvdA-fractie en Programmamana-
ger bestuurlijke weerbaarheid bij de 
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

Met Hans de Mare op de tweede 
plek van de lijst kiest de PvdA voor 
ervaring. Hans is de ervaren kracht 
op de achtergrond. Loyaal en des-
kundig, gewaardeerd om zijn gede-
gen werk en inhoudelijke kennis, 
binnen en buiten de fractie. Hans 
de Mare is architect en al jarenlang 
lid van de fractie van de PvdA Hel-
mond, eerst als burgercommissielid 
en sinds 2020 raadslid.

Op de plekken drie tot en met vijf 
staat een aantal nieuwkomers. Has-
sana Kadaoui (werkzaam bij de Ra-
bobank en actief bij Mansouri Gym) 
heeft het vermogen om in wisselen-
de situaties de eigen persoonlijkheid 
en identiteit in te zetten, door in ge-
sprek te blijven met de inwoners van 
de stad. Sleutelwoorden bij Hassa-
na zijn energie en actiegerichtheid 
en ze heeft uitgebreide netwerken 

in onze stad. Erik Bakker (pastor in 
Brouwhuis) is een netwerker met 
een links hart. Erik is een katalysator 
en een verbinder. Cindy Schouteren 
(werkzaam bij Testen voor Toegang 
en Super Sociaal) is een potentieel 
talent. Ze is nieuw in de politiek, 
maar haar drijfveren zijn duidelijk: 
ze wil mensen helpen.

Op de plaatsen zes tot en met tien 
vinden we een mix van bekende en 
nieuwe gezichten. Op plaats zes 
staat Bert Valentijn, op dit moment 
burgercommissielid van de PvdA 
Helmond. Op plaats zeven staat 
Susan Verheij, taalhuiscoördinator 
Bibliotheek Helmond/Peel. De on-
dernemer en voorzitter van de PvdA 
afdeling Helmond Libbe Kooistra 
staat op plaats acht. Op plek ne-
gen: Mirjam van der Pijl, werkzaam 
als lokaal assistent van Europees 
Parlementslid Mohammed Cha-
him, trouwambtenaar en actief bij 
onder andere het Kasteel van Sin-
terklaas en Stichting Speel je mee. 
Plek 10 is voor Ruud van der Zan-
den, bestuurslid Volkstuinen Delta, 
drager van de vrijwilligerspenning 
Helmond voor zijn inzet bij de wijk-
vereniging Haverveld, Bloem- en 
Paardenvelden.

De kandidatenlijst PvdA Helmond:
1. Annegien Wijnands, 
 Helmond-West
2. Hans de Mare, Stiphout
3. Hassana Kadaoui, Annawijk
4. Erik Bakker, Brouwhuis
5. Cindy Schouteren, Brouwhuis
6. Bert Valentijn, Dierdonk
7. Susan Verheij, Mierlo-Hout
8. Libbe Kooistra, Mierlo-Hout
9. Mirjam van der Pijl, Dierdonk
10. Ruud van der Zanden, 
 Helmond-Noord

Verkiezingslijst 50PLUS Helmond vastgesteld
HELMOND Tijdens de Provinciale 
Ledenvergadering Noord-Brabant 
van 50PLUS in Boxtel op 18 decem-
ber 2021 is de verkiezingslijst voor 
50PLUS Helmond vastgesteld. Al 
eerder meldden we dat Frans Mol 
gekozen was tot lijsttrekker van het 
team dat aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in maart 2022 gaat mee-
doen. De tweede plaats op deze lijst 
wordt ingenomen door Jan van Aert.

Frans en Jan vormen samen ‘het ge-
zicht’ in de 50PLUS-campagne in de 
komende maanden. In de campagne 
worden ze bijgestaan door:
• Marita van Lierop
• Jan Karel van der Zanden, 
 thans burgercommissielid
• Rene van Lierop, ook nu 
 burgercommissielid
• Jan Hendriks, fractieondersteuner
De verkiezingslijst wordt verder ingevuld 
door Jorien van Aert, Joke van de Bra-

ke, Janny Wayers en Rini Claassens.
Door een constructieve houding in te 
nemen, heeft de fractie 50PLUS Hel-
mond in de achter ons liggende raad-
speriode veel successen geboekt. Die 
constructieve bijdrage aan het debat in 
de raad zal ook in de volgende periode 
onze leidraad zijn voor onze inwoners, 
senior en junior. Tenslotte is onze ‘strijd-
kreet’: Dichtbij en betrokken.

Frans Mol | F 50PLUS Helmond Jan van Aert F 50PLUS Helmond

HT’35 huldigt diverse jubilarissen

Daarom zijn er voor de zomervakantie 
al een vijftal jubilarissen gehuldigd en 
onlangs werden de anderen in de bloe-
metjes gezet. Allereerst drie jubilarissen 
Elke van de Pol, Maisy van Tuijl en San-
ne Hermans, alle drie 12,5 jaar lid van de 
vereniging. Zij zijn op jonge leeftijd be-
gonnen en hebben zich opgewerkt tot in 
de wedstrijdgroep. Maisy is als enige nu 
nog actief in de 2e divisie en geeft trai-
ning in de turngroepen in Brandevoort, 
tezamen met Elke. Sanne is nog als jury-
lid verbonden met de vereniging. Daags 

erna werd Britt Krebbers gehuldigd voor 
haar 12,5 jaar lidmaatschap. Ook zij is 
gestart als wedstrijdturnster en nadat zij 
gestopt is, is ze doorgegaan als trainster 
van een wedstrijdgroep.

Daarna werden twee 25-jarige jubilaris-
sen in de bloemetjes gezet. Sanne van 
der Vleuten is begonnen als kleutertje 
in de Stiphoutgroep en heeft jaren in 
de wedstrijdgroep geturnd. Momenteel 
geeft ze training aan de plus-groepen en 
daardoor ondertussen 25 jaar lid van de 

vereniging. Mylene Donkers is, met een 
onderbreking, 25 jaar op verschillende 
vlakken actief geweest: als wedstrijdturn-
ster, trainster, jurylid, bestuurslid (PR) en 
in haar huidige functie als penningmees-
ter in het dagelijks bestuur. Allen gefelici-
teerd en bedankt voor jullie tijd, energie 
en inzet gedurende al die jaren.

HELMOND Turnvereniging HT’35 heeft veel trouwe leden, wat blijkt uit de diverse
 jubilarissen die jaarlijks worden gehuldigd. Normaal worden jubilarissen in het zonnetje gezet 

tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen of een andere grote activiteit, maar vanwege corona 
is dat dit jaar niet doorgegaan.

Britt Krebbers| F HT’35 Sanne Hermans, Maisy van Tuijl en Elke van de Pol | F HT’35Mylene Donkers en Sanne van der Vleuten | F HT’35
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Carnaval in 
Helmond – Keiestad (6)
Het vorige artikel in Weekkrant De Loop 
ging over het toekennen aan mr. Joseph 
Luns van het Ereprinsschap met carna-
val 1965. De toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken was bevriend met 
partijgenoot mr. Frans-Joseph van Thiel 
die op dat ogenblik voorzitter was van 
de Tweede Kamer. Het carnavalsfeest 
werd in de tuin van de villa van Van Thiel 
aan de Warandelaan gevierd.
Luns was enerzijds een grappenmaker 
met humor en zelfspot, maar anderzijds 
ook erg gesteld op decorum. Bij mijn 
weten was hij de laatste minister die in 
tv-interviews met de titel ‘Excellentie’ 
werd aangesproken. Van Thiel bezat 
als bourgondische Brabander ook de 
nodige humor en dat zal hun jarenlange 
vriendschap wel verklaren. Onze stad-
genoot – die zijn hele leven in Helmond 
is blijven wonen – zat liefst 20 jaar in de 
Tweede Kamer, waarvan bijna 10 jaar 
als voorzitter (begin 1963 tot eind 1972). 
Van tevoren was hij al de eerste minister 

van Maatschappelijk Werk in het kabinet 
Drees II geweest (1952-1956). 
Toen in 1962 twee Helmondse kegel-
clubs de stadscarnaval van de grond 
tilden en de Keiebijters werden op-
gericht, waren het vooral notabelen 
en industriëlen die benaderd werden. 
Vandaar dat Jan Tuininga directeur 
Begemann, Jan van Vlissingen van de 
Vlisco, Karel Raymakers en anderen 
een belangrijke rol speelden in het be-
gin. Deze mensen werden later voor hun 
verdiensten van de stad en het carnaval 
tot Erekei benoemd. Dat gold eveneens 
voor Frans-Joseph van Thiel die de 
jonge stadscarnavalsclub op het idee 
bracht zijn KVP-vriend in Helmond uit 
te nodigen om hem tot Ereprins te laten 
benoemen. 

De foto van mijn vorige artikel toonde 
een bont gezelschap van leden van de 
Keiebijters en een aantal Erekeien. Dit 
keer een foto die op de zelfde dag in de 

tuin aan de Warandelaan gemaakt is. In 
het midden zien we Frans-Joseph van 
Thiel en nog net het zijaanzicht van Jo-
seph Luns. De leden van de Raad van 
Elf lopen een rondje en groeten de gast-
heer en zijn gast. We zien onder meer 
helemaal links de saluerende Clemens 

van Thiel die twee jaar later (1967) als 
Stadsprins Clemens d'n Uurste de scep-
ter zou zwaaien in de stad. Helemaal 
rechts de lachende Huub Jonkers, die 
in 1966 als Stadsprins Huub d'n Twidde 
na drie jaar Huub Noten was opgevolgd. 
Tweede van rechts Ben Steegmans, 

Stadsprins in 1971. Het moet een gewel-
dig feest geweest zijn, zo werd nadien 
verteld. Het heeft Helmond en de stads-
carnaval met landelijke bekendheid op 
de kaart gezet.

Leo de Bruyn

Een foto met onder andere Frans-Joseph van Thiel en Joseph Luns | F Archieffoto

Donatie Niels on Wheels ondanks afgelaste veldrit

Stichting Niels on Wheels
De tocht zou in het teken staan van 
stichting Niels on Wheels van lokale 
held Niels Vink. Niels is een paralym-
pische rolstoeltennisser uit Stiphout. 
Hij heeft, buiten de ongelofelijke winst 
van goud en brons op de Paralympische 
spelen in Tokio, dit jaar ook in Amerika 
de wereldtitel voor zowel single als dub-
belspel op zijn naam mogen schrijven. 

De nieuwe focus van Niels is om mee 
te mogen doen aan de Paralympische 
Spelen 2024 in Parijs. 

Toch een mooie donatie
Omdat de organisatoren van de tour 
Niels natuurlijk niet in zijn hemd wil-
len laten staan, is er na goed overleg 
toch een geweldig bedrag gedoneerd. 

Tourclub Stiphout kon op 7 december 
jl. de mooie donatie van maar liefst € 
1.750,- overhandigen aan Niels, mede 
dankzij bijdragen van HG Assurantiën 
Brabant en de Coöperatie Nh1816. TC 
Stiphout hoopt weer een fantastische 

rit te organiseren in het najaar van 2022.
Op de foto overhandigen Peter Strij-
bosch, secretaris van Tourclub Stiphout, 
eigenaar van HG Assurantiën Brabant 
en vertegenwoordiger van Coöperatie 
Nh1816 en Raymond Korteknie, voor-

zitter van Tourclub Stiphout, de cheque 
aan Niels Vink. Op de website nielson-
wheels.com wordt het hele verhaal 
rond Niels door hem zelf uit de doeken 
gedaan en is het voor iedereen mogelijk 
om een sponsorbijdrage te doen.

Overhandiging van de cheque aan Niels | F Tourclub Stiphout

STIPHOUT Op zondag 
28 november 2021 zou 
een prachtige 27e editie 
plaatsvinden van de Veldronde 
van Tourclub Stiphout. 
Helaas is de jaarlijkse tocht 
voor mountainbikers op het 
laatste moment toch afgelast 
vanwege de continu stijgende 
coronabesmettingen.

www.dierenambu
lancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Lyna is een fraaie jongedame van 

anderhalf jaar. Ze heeft een eigen 

willetje. Zo aait ze haar mensen liever 

zelf: ze strijkt langs benen en geeft 

kopjes. En Lyna bepaalt ook zelf 

wanneer de mens haar mag aaien.

Liever speelt ze. Balletjes en 

muisjes gooit ze in het rond, maar 

echt enthousiast wordt ze als een 

hengeltje onder een handdoek of 

radiatormandje door bewogen wordt. 

Als je dan met het stokje van de 

hengel tegen de stof port, duikt Lyna 

op de onzichtbare prooi af. Ze gaat er 

helemaal in op.

Als ze moegespeeld is, zoekt Lyna 

voldaan haar mandje op. Daar gaat 

ze even lekker op haar staartpunt 

sabbelen. Zo’n grote meid en dan 

toch nog lekker even tutten.

Lyna kan echt niet overweg met 

andere katten. Ze wil graag de enige 

poes des huizes zijn. Omdat Lyna 

temperament heeft, is ze niet geschikt 

voor kleine kinderen. Ervaring met 

katten is gewenst.

Wij zijn tevens dringend op zoek naar 

gastgezinnen voor de grote aantallen 

binnenkomende kittens.

LYNA
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Nieuwe prestatieafspraken 
voor wonen in Helmond

Gaby van den Waardenburg, wethou-
der Wonen van de gemeente Helmond: 
“Met deze ambitieuze en breed ge-
dragen afspraken maken wij ons sterk 
voor de Helmonders met minder hoge 
inkomens. Zij verdienen het ook om zo 
aangenaam mogelijk te wonen voor een 
goede prijs. Ook dragen deze afspraken 
bij aan meer duurzaamheid in Hel-
mond, een absolute prioriteit voor onze 
toekomst.”
Mirjam Kräwinkel, directeur WoCom, 
namens de woningcorporaties: “Met 
deze afspraken investeren we in de stad 
van vandaag en van morgen waarin 
er voldoende plek is voor iedereen om 
goed te wonen en actief deel te nemen 
aan de samenleving.“

Betaalbaar en beschikbaar
Om te zorgen dat alle inwoners in Hel-
mond kunnen blijven meedoen, is voor 
de komende jaren afgesproken dat 
minimaal 75% van de woningen op 
basis van streefhuur bereikbaar en be-
taalbaar moet zijn voor de lagere inko-

mens. Zowel met het huurbeleid en het 
energiezuiniger maken van woningen 
wordt ingezet op het laag houden van 
de woonlasten, en het Sociaal Huurak-
koord wordt uitgevoerd. Bovendien 
wordt het huidig beleid om huisuitzet-
ting op basis van huurschulden te voor-
komen, voortgezet. Medio 2022 zal er 
een doorstromingsregeling komen met 
als mogelijk onderdeel het labelen van 
woningen voor specifieke doelgroepen. 
Ook wordt de mogelijkheid verkend voor 
de bouw van middenhuur-woningen 
en om de nieuwbouw te versnellen en 
betaalbaar te houden, gaan we meer en 
meer bouwen met gestandaardiseerde 
woningen.

Duurzaamheid 
De gemeentelijke ambitie is erop gericht 
om in 2035 als stad klimaatneutraal te 
zijn en uiterlijk in 2050 klimaat adaptief 
en circulair. Woningcorporaties leveren 
daaraan een bijdrage op basis van de 
omschreven ambities. Nieuwbouwwo-
ningen worden duurzaam gerealiseerd, 

terwijl de bestaande woningvoorraad 
wordt aangepast met als doelstelling 
gemiddeld label A in 2030. Daarnaast 
wordt de toepassing van zonnepane-
len door de woningcorporaties waar 
mogelijk bevorderd. Ook gaan de ge-
meente, de woningcorporaties en de 
huurbelangenorganisaties gezamenlijk 
onderzoeken hoe energie-armoede als 
gevolg van gestegen prijzen voorkomen 
kan worden.

Inclusiviteit 
De woningcorporaties en de gemeente 
Helmond streven ernaar dat inwoners 
zich thuis voelen in hun woning en wijk. 

Extra aandacht gaat uit naar mensen 
voor wie goed leven nog niet zo vanzelf-
sprekend is. Op basis van de in 2022 
vast te stellen WoonZorgVisie zullen 
gemeente en woningcorporaties in sa-
menwerking met de zorgpartijen werken 
aan een integrale aanpak van de daarin 
geconstateerde problematiek. 

We zetten ons in om de veerkracht van 
wijken en de wijkbewoners te vergroten, 
onder meer door een experiment met 
maatschappelijke toewijzing, waarbij 
huurwoningen op basis van een maat-
schappelijke tegenprestatie van de 
huurder worden toegewezen, en met 

het vergroten van participatie met de in-
zet van social return. Ook zal er met het 
vaststellen van een woonoverlastcon-
venant en gebruik van het BRP (Basis 
Registratie Personen) worden ingezet 
op het voorkomen en oplossen van on-
dermijning en woonfraude.

Organisatie en samenwerking 
Om deze afspraken gezamenlijk te rea-
liseren, wordt het onderlinge partner-
schap tussen gemeente, woningcorpo-
raties en de huurdersorganisaties in de 
komende periode verder versterkt. Daar-
voor worden de prestatieafspraken om-
gezet in een concreet plan van aanpak.

HELMOND Elk jaar maken woningcorporaties en 
huurbelangenorganisaties met de gemeente Helmond 
prestatieafspraken over de woonopgave in de sociale 

huursector. Na gezamenlijk overleg tussen deze partijen zijn 
nu de prestatieafspraken voor het jaar 2022 vastgesteld. Deze 
in totaal 35 afspraken zijn gericht op drie pijlers: betaalbaar en 
beschikbaar, duurzaamheid en inclusiviteit. In de afspraken is 
onder andere vastgelegd dat voor de periode 2021-2024 op dit 

moment in totaal 1141 nieuwe woningen zijn gepland.

F | Gemeente Helmond

Hang een wens in de Wensboom
tijdens de Wollige Winterweken

Welke wens hang jij in de Wensboom? 
Wat wens jij deze kerst voor jezelf of 
voor iemand anders? Hang tot uiterlijk 
6 januari je wens in de Wensboom. In 
Geldrop staat de boom op het Horecap-
lein. In Mierlo is de Wensboom op het 
plein voor ’t Patronaat gesitueerd. 

Koop een kerstbal voor het goede doel
Koop bij ’t Patronaat of Hofdael een 
kerstbal voor één euro. Schrijf je wens 
op het bijbehorende kaartje en doe dit 
in de kerstbal. Hang je wenskerstbal in 
de Wensboom en wie weet laat de or-
ganisatie van de Wollige Winterweken 
je wens uitkomen. De opbrengst van de 
Wensboom kerstballen gaat naar Stich-
ting No Guts No Glory. Zij maken bijzon-
dere belevenissen en wensen mogelijk 
voor mensen met een beperkte levens-

verwachting en hun mantelzorgers.
Tot 9 januari kun je tijdens de Wollige 
Winterweken ook verzoekjes aanvragen 
en doneren bij KommuS Radio voor No 
Guts No Glory. Vraag je favoriete num-
mer aan en doneer minimaal één euro. 
Niet alleen steun je zo het goede doel, 
maar je maakt ook dagelijks kans op een 
cadeaubon van 10 euro te besteden in 
Geldrop en Mierlo. Verzoekjes doen en 
doneren doe je via www.wolligewinter-
weken.nl.

Sfeervolle verlichting
Onder de noemer de Wollige Winter-
weken worden dit jaar de centra van 
Geldrop en Mierlo opnieuw aangelicht 
met sfeerverlichting om je een feestelijk, 
misschien zelfs sprookjesachtig gevoel 
te geven. Kerstbomen met sneeuw en 

kerstmuziek op de achtergrond zorgen 
voor een gezellige kerstsfeer. Ook wor-
den er dit jaar weer enkele markante 
gebouwen in Geldrop en Mierlo letterlijk 
in de schijnwerpers gezet. In Geldrop 
worden de oude schoorsteen op de 
Bleek bij Hofdael, het Weverijmuseum, 
De Wiele, Kasteel Geldrop, en de Biblio-
theek sfeervol verlicht. In Mierlo krijgen 
de Standerdmolen en het Dienst Dom-
melvallei gebouw sfeerverlichting.
De Wollige Winterweken is een initi-
atief van Stichting Villagemarketing 
Geldrop-Mierlo, KommuS, Centrum 
Hofdael, Wintersfeer Geldrop, Centrum-
management Geldrop en Centrum- en 
Lintenmanagement Mierlo, Magisch 
Mierlo en Downtown Promotions. 
Meer informatie vind je op www.wolli-
gewinterweken.nl. 

GELDROP | MIERLO Tijdens de Wollige Winterweken zou je wens zomaar ineens in vervulling 
kunnen komen. In zowel Geldrop als in Mierlo is een sfeervolle Wensboom geplaatst. Hang je 

kerstbal met wens in de boom en wie weet wordt jouw wens vervuld.

F | Wollige Winterweken

www.wolligewinterweken.nl
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Thema 
Met het thema Achter de Schermen 
wil Stichting Goeikes dat laten zien wat 
normaal gesproken voor de meesten ver-
borgen blijft. Hoe gaat het er nu echt aan 
toe op de IC? Wat gebeurt er in de keuken 
van een restaurant? Maar ook: hoe ziet 
de binnenkant van een TV eruit? En wat 
gebeurt er toch achter die dranghekken? 
Tijdens het fotofestival (met bijbehorend 
fotoboek) worden ruim 20 series getoond 
waarin diverse fotografen op geheel eigen 
wijze invulling geven aan het thema.
 
Fotografen gezocht 
Goeikes gelooft dat fotografie niet alleen 
voor professionals en kunstenaars is, 
maar dat iederéén een boeiende foto 
kan maken. Daarom zoeken zij in eer-
ste instantie 10 fotografen die tijdens 
een coachingstraject in 2022 tot een 
spannende fotoserie komen. Het tra-
ject wordt begeleid door Bram Verhees 
(docent en fotograaf) en Tahné Kleijn 
(fotograaf en oprichter/voorzitter van 
Stichting Goeikes). 

Fotografen van elk niveau kunnen zich 
kosteloos aanmelden via www.goeikes.
nl met hun idee voor een Achter de 
Schermen-serie. Aanmelden kan tot en 
met 28 januari waarna een jury de uit-
eindelijke fotografen zal kiezen. Naast 
het coachingstraject lopen er ook trajec-
ten met fotografiestudenten en bijzon-

dere doelgroepen: daarover wordt later 
meer bekend gemaakt. 

Stichting Goeikes 
Stichting Goeikes kwam voor het eerst 
naar buiten in 2018 met het fotoboek 
Goeikes – Helmonders in Beeld. Voor dat 
project brachten 13 fotografen op hun ei-
gen manier een Helmondse wijk in beeld. 
De foto’s waren 6 weken lang te zien op 
het veld van het huidige Burgemeester 
Geurkenspark. Tijdens Het Jaar van 

Lucas Gassel (2020) lag de focus meer 
op de expositie en minder op het boek. 
Zo wist de stichting zelfs in coronatijd op 
een veilige manier een goed bezocht eve-
nement te organiseren in de buitenlucht. 
Daarnaast werden de foto’s niet meer 
alleen in Helmond gemaakt. De derde 
editie in 2023, die nog grootser van opzet 
zal zijn, behoudt die focus op een exposi-
tie in de buitenlucht. Zo worden de foto’s 
zichtbaar voor iedereen: ook voor men-
sen die doorgaans niet naar musea gaan. 

Derde editie fotofestival
Goeikes van start! 

F | Stichting Goeikes

HELMOND Na Helmonders in 
Beeld en Het Jaar van Lucas 
Gassel trapt Goeikes op 16 
december haar derde editie 
af. Het thema voor deze editie 
is Achter de Schermen. De 
foto’s zullen in het voorjaar 
van 2023 te zien zijn in het 
centrum van Helmond.

‘Helmond in 100 stukskes‘
grijpt net naast erfgoed 

prijs Brabants Lof 
HELMOND Op 20 december maakte gedeputeerde Stijn Smeulders 
(Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed van de Provincie 
Noord-Brabant) bekend dat het Tilburgse project ‘Sterrentocht, Het 
Vierde Geschenk’ de prijs ‘Brabants Lof’ gewonnen heeft.

De prijs is door Erfgoed Brabant in het leven geroepen om erfgoedprojecten 
waar plek is voor iedereen die de samenwerking aangaat met andere sec-
toren, in de schijnwerpers te zetten. Van de 29 inzendingen voor Brabants 
Lof behoorde ‘Helmond in 100 stukskes’ tot een van de drie genomineerden. 
Hoewel we niet gewonnen hebben, zijn we heel trots en blij met de nomina-
tie. De genomineerde projecten waren zeer uiteenlopend en de jury heeft het 
niet makkelijk gehad om hieruit een keuze te maken. 

‘Helmond in 100 stukskes’ is een project van Kunstkwartier in samenwerking 
met stadsarcheoloog Theo de Jong en Heemkundekring Helmont. Zij worden 
ondersteund door een flinke groep vrijwilligers. Met archeologische vondsten 
uit een vuilnisbelt zijn herinneringen en verhalen opgehaald bij ouderen, on-
der andere in Helmondse woonzorgcentra. Deze herinneringen zijn samen-
gevat in een verhalenbundel met (meer dan) honderd stukskes. Gaandeweg 
zijn er verschillende concepten ontwikkeld. 

De vondsten uit de vuilstortplaats worden in al deze concepten ingezet om 
jong en oud samen te brengen en in gesprek te gaan over dagelijkse onder-
werpen van toen en nu. “Zo hebben we een verhalenkoffer met echte stuks-
kes, opdrachten en spellen waarmee iedereen zelf een verhalensessie kan 
vormgeven”, aldus Annet Nooijen van Kunstkwartier. “Het delen van verhalen 
zorgt ervoor dat je elkaar op een andere manier leert kennen en dat je meer 
inzicht krijgt in elkaars situatie. Daarnaast kunnen Helmonders geweldig 
goed vertellen en het is goed dat vele verhalen van de oudere generatie op-
geschreven zijn, zodat ze niet verdwijnen met het overlijden van de verteller.”

Dat we de prijs niet gewonnen hebben, wil niet zeggen dat het hier stopt voor 
Helmond in 100 stukskes. Kunstkwartier en stadsarcheoloog Theo de Jong 
gaan door met het verder ontwikkelen en uitbreiden van het project. Dit vuil-
nis heeft nog genoeg verhalen in zich.

F | Laura Maessen

Raadslid Cor van der Burgt sluit zich aan bij Lokaal Sterk

De fractie van Lokaal Sterk kreeg na de 
raadsverkiezingen in 2018 drie zetels, en 
stijgt nu dus naar vier. Fractievoorzitter 
Anja Spierings is blij met de uitbreiding. 

“Vooral omdat we er met Cor van der 
Burgt een sterk raadslid bij krijgen met 
een scherp profiel. Daar wordt onze 
fractie sterker van.”

Cor van der Burgt  is als ondernemer 
maar ook in de sport geen onbekende in 
de stad, en als raadslid altijd en voor ie-
dereen aanspreekbaar. “Graag wil ik mij 
in blijven zetten voor mijn stad en dat wil 

ik graag doen samen met de fractie van 
Lokaal Sterk. Het partijprogramma van 
Lokaal Sterk komt op veel punten over-
een met dat van de VVD, dus de keuze 
was snel gemaakt. Daar komt bij dat 
dat ik de collega’s van Lokaal Sterk een 
warm hart toedraag. 

Om stappen te maken en een bijdrage 
te leveren aan het besturen van de stad, 
is samenwerken een belangrijk onder-
deel binnen het politieke spectrum. Ik 
wil deze kansen wel graag grijpen en me 
met veel passie 24/7 in blijven zetten 
voor onze mooie stad Helmond.”

HELMOND Op donderdag 16 december 2021 heeft Cor van 
der Burgt bekend gemaakt dat hij zich aansluit bij de fractie 
van Lokaal sterk. Vanuit de Lokaal Sterk-fractie blijft hij zich 

inzetten voor alle inwoners van de stad.  

F | Lokaal Sterk
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Misschien is het verbod op vuurwerk dit jaar 
aanleiding voor een aantal bewoners om 
in de avonduren vuurwerk af te steken. De 
knallen zijn echter heftig en veroorzaken 
veel overlast. O.a. veel ouderen, gezinnen 
met kinderen en mensen met huisdieren 
ervaren veel overlast van de vuurwerk knal-
len. Mensen schrikken, kinderen kunnen 
niet slapen en door de knallen worden huis-
dieren angstig. Wij van We Care Helmond 
willen graag iedereen vragen iets meer re-

kening te houden met elkaar. Steek geen 
knalvuurwerk af!

Ook hebben we vernomen dat het afsteken 
van vuurwerk een strafblad oplevert waar 
veel afstekend geen rekening mee houden. 
Verknal je toekomst niet!

Dus houd aub rekening met elkaar en geef 
om elkaar. We hebben elkaar juist nu kei 
hard nodig!

Veel Helmonders ervaren de laatste 
weken veel overlast van knal-vuurwerk

WEER ZITTEN WE IN EEN LOCKDOWN. 
EEN FLINKE TEGENVALLER, MAAR GELUKKIG ZIJN ONZE 
HELMONDSE ONDERNEMERS HARTSTIKKE CREATIEF. 

HOP, SCHOUDERS ERONDER EN DOORGAAN.

Mocht je denken dat het centrum nu zo goed als uitgestorven is, 
dat valt reuze mee. 

Uiteraard zijn drogisterijen, gezondheidswinkels, opticiens, 
(telefoon- en horloge)reparatiewinkels en delicatessenwinkels 
gewoon geopend, maar de (meeste) overige ondernemers zijn 

ook gewoon aanwezig! Om jouw (online) bestellingen aan 
te nemen en in te pakken, om het door jou bestelde diner te 

bereiden en om je telefoontje, appje of mailtje te beantwoorden. 
Er zijn nog veel mogelijkheden. 

Steun de ondernemers en 
koop lokaal. Veilig en vertrouwd!

Nieuwe dienstregeling voor 
Brabants busvervoer per 9 januari 

De aanpassingen ten opzichte van de huidige dienst-
regeling zijn vooral veroorzaakt door teruglopende 
reizigersaantallen als gevolg van corona. Bij het ma-
ken van de nieuwe dienstregeling is ingestoken op 
wijzigingen die zo weinig mogelijk reizigers raken. 
Voor de meeste reizigers verandert er daardoor nage-
noeg niets. Waar dat wel zo is, zijn in overleg met de 
betrokken gemeenten alternatieven opgesteld. Meer 
informatie en alle wijzigingen zijn terug te vinden in de 
diverse online reisplanners en via arriva.nl/dienstrege-
ling en bravo.info.

Algemeen
De nieuwe dienstregeling is aangepast aan de huidige 
omstandigheden, waarbij is gekeken naar het aantal 
reizigers op de diverse buslijnen. In de hele regio is op 
basis daarvan frequentieverlaging onvermijdelijk, en 
soms ook route-aanpassingen. Waar reismogelijkhe-
den verdwijnen worden -indien mogelijk- alternatieven 
aangeboden. Behalve bovengenoemde aanpassingen 
is op andere plaatsen de dienstregeling geoptimali-
seerd, waardoor juist betere aansluitingen en meer 
reismogelijkheden ontstaan. Gedurende het jaar wordt 
de dienstregeling voortdurend getoetst aan het reizi-

gersaanbod en indien nodig aangepast, zoals dat ook 
afgelopen september is gebeurd toen de scholen weer 
opstartten en diverse thuiswerkmaatregelen tijdelijk 
werden opgeheven. We raden reizigers dan ook aan 
om altijd voorafgaand aan de OV-reis de reis te plannen 
met behulp van een reisplanner. Zo komen reizigers 
niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Reizigerscampagne 
Deze week start de campagne om reizigers te infor-
meren over de nieuwe dienstregeling. Dit gebeurt 
Provincie-breed onder de vlag van Bravo. Bravo is de 
naam voor het openbaar vervoer in Brabant en staat 
voor Brabant vervoert ons. 

Vraaggericht openbaar vervoer 
Openbaar vervoer in Brabant heeft de visie: Vraagge-
richt, Verbindend en Verantwoord. Speerpunt is dat 
er slim wordt ingespeeld op de vraag van de reizigers. 
Dat wil zeggen dat de bussen daar ingezet worden 
waar de vraag het hoogst is. Waar de vraag lager is, 
rijden minder bussen en kan de reiziger gebruikma-
ken van alternatieven zoals de regiotaxi, deeltaxi of 
lokale initiatieven. 

REGIO Met ingang van zondag 9 januari 2022 is er een nieuwe dienstregeling 
voor het busvervoer van Arriva in West-Brabant en Oost-Brabant. Deze 

nieuwe dienstregeling is tot stand gekomen in samenwerking met Arriva’s 
opdrachtgever Provincie Noord-Brabant, en met inbreng van gemeenten en 

reizigersorganisatie ROB.

www.helmondnu.nl
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Alle leerlingen hebben recht op
betaalbare bijlessen

En dat geldt voor de partij bijvoorbeeld 
ook voor mensen die in een, ook duur-
der, koophuis wonen, die in de financiële 
problemen zijn gekomen. Want die kun-
nen zich ook geen extra-uitgaven veroor-
loven. Kinderen mogen gewoon nooit 
de dupe zijn. Want dit vergroot de toch 
al aanwezige tweedeling in onze maat-
schappij. Terwijl er juist gewerkt wordt 
om die zoveel mogelijk tegen te gaan. Mì 
Hellmonders is dan ook bang dat wéér 
een mogelijke tijdelijke scholensluiting 
daar negatief aan zal bijdragen.

Juist de alweer bijna twee jaar durende 
coronacrisis heeft geleerd dat door on-
line les - ondanks de stinkend zijn best 
doende leraren! - veel leerlingen toch op 
kleine maar ook grotere leerachterstan-
den zijn geraakt. Bijlessen, die scholen 
veelal al standaard aanboden, zijn nu 
bijna voor alle leerlingen noodzakelijk. 
Daarom heeft het kabinet besloten dat 
ongeveer 5,8 miljard euro uit het Nati-

onaal Programma Onderwijs gaat naar 
voorschoolse educatie, basisscholen en 
middelbare scholen. Die kunnen hier-
mee leerlingen en leraren helpen om 
leervertragingen en andere problemen, 
door corona, aan te pakken. En dat geldt 
voor dit schooljaar 2021-2022, maar 
ook voor het schooljaar 2022-2023. Het 
is een tijdelijke maatregel waarvan in de 
loop van 2023, over anderhalf jaar dus, 
wordt bezien wat de effecten waren. En 
dan wordt weer bepaald of de maatregel 
weer wordt verlengd. 

Daarnaast zijn er scholen die naast 
dit extra budget, ook nog eens eigen 
gelden inzetten. Desondanks is het 
geven van dure bijlessen door particu-
liere bureaus op dit moment 'booming 
business'! En daar kunnen alleen die 
ouders gebruik van maken die zich dat 
financieel kunnen veroorloven. En dat 
vergroot ook de tweedeling. En dat is 
wat in ieder gaval Mì Hellemonders met 

alle mogelijke middelen en maatregelen  
wil voorkomen!

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

HELMOND ‘Kinderen van minder draagkrachtige ouders moeten evenveel kans 
hebben op bijles en eindexamentraining met subsidie van de gemeente Helmond om niet te 

moeten uitwijken naar externe onbetaalbare bureaus’, is een van de stellingen van de nieuwe 
Helmondse politieke partij Mì Hellemonders. 

Vergoeding verplichte
eigen risico zorgverzekering?

Een maand geleden is de zorgpolis 
op de deurmat gevallen met daarin 
een aanbod voor 2022. Het is ieders 
vrije keuze om in te gaan op het aan-
bod of een overstap te maken naar 
een andere zorgverzekeraar. De ba-
sisverzekering biedt dekking voor 
medisch noodzakelijke kosten en 
is voor iedereen verplicht; hiervoor 
geldt een wettelijk verplicht eigen ri-
sico van € 385. Het afsluiten van een 
aanvullende verzekering is in tegen-
stelling tot de basisverzekering geen 
verplichting, maar een vrije keuze.

Minima in Helmond
Gemeente Helmond biedt inwoners 
met een inkomen tot 120% van het mi-
nimum inkomen een collectieve aanvul-
lende verzekering (CAV) bij CZ. Degene 
die zich hiervoor aanmeldt, krijgt naast 
een basisverzekering de keuze uit drie 
soorten aanvullende verzekeringen met 
een uitgebreide dekking. Gemeente 
Helmond draagt bovendien financieel 
bij aan deze aanvullende verzekerin-
gen. Die bijdrage wordt door CZ direct 
als korting verwerkt in de polis die door 
een inwoner wordt afgesloten. Goed 
geregeld zou je zeggen, maar is dat echt 
zo? Uit een evaluatie onder de gebrui-
kers blijkt dat lang niet iedereen gebruik 
maakt van de verstrekkingen (therapies-

oorten) in de aanvullende verzekering. 
En dat terwijl de volledige premie toch 
tussen € 158 en € 189 per maand ligt, 
afhankelijk van het aanvullende pakket.
Vergoeding eigen risico basisverzekering
De gemeenteraad heeft enige tijd gele-
den de wethouder gevraagd om meer 
keuze mogelijk te maken voor inwoners 
voor wie deze polissen bedoeld zijn. 
Daarom vraagt de wethouder nu of we 
als gemeenteraad willen kiezen tussen 
de opties (1) het contract met CZ voort-
zetten of (2) over te gaan tot een aan-
besteding waarbij meerdere zorgverze-
keraars kans krijgen een aantrekkelijk 
aanbod te doen. Als plan! hebben wij 
echter een beter alternatief. Voortzet-
ting van de huidige pakketten betekent 
wederom een forse premie voor (ruime) 
aanvullende pakketten waarvan relatief 
weinig gebruik wordt gemaakt. En met 
een aanbesteding zijn veel interne ge-
meentelijke kosten gemoeid. Als het aan 
plan! ligt gaat de gemeente in het vervolg 
de kosten van het wettelijk verplichte ei-
gen risico in de basisverzekering (deels) 
vergoeden aan de genoemde doelgroep; 
met daarbij een goede verzekerings-
keuzehulp. In de basisverzekering gaat 
het immers om medisch noodzakelijke 
kosten als medicijnen en ziekenhuis-
zorg. Het is voor plan! niet wenselijk 
dat deze medisch noodzakelijke zorg 

gemeden zou worden vanwege het ver-
plichte eigen risico. De gemeente hoeft 
daarnaast dan geen kostbare onderhan-
delingstrajecten meer in te gaan met 
zorgverzekeraars; én inwoners hebben 
alle keuzevrijheid.

Namens politieke partij plan!
Ine Warmerdam

In de donkere maanden van 
het jaar voelen we ons minder 
veilig, ook thuis. Niet helemaal 
onterecht, aangezien er van no-
vember tot en met februari vaker 
wordt ingebroken, zo blijkt uit 
onderzoek van de Stichting Na-
tionale Inbraakpreventie.*) De 
piek ligt tijdens de feestdagen. 
Coen Staal, voorzitter van de 
Stichting hierover: “We blijven 
mensen oproepen inbraakpre-
ventie serieus te nemen. Ook 
omdat je jezelf dan – terecht 
- veiliger voelt. Een paar kleine 
aanpassingen, zoals bijvoor-
beeld een beter slot, een (deur-
bel)camera of extra verlichting, 
kunnen al een oplossing zijn.”

Als er ’s avonds wordt aangebeld, 
doet ruim een kwart van de men-
sen de deur niet meer open als 
men geen bekende verwacht. Ook 
als de voordeur is voorzien van een 
raampje, is het zicht soms onvol-
doende om te zien of er ‘goed volk’ 
heeft aangebeld. Om het maar niet 
te hebben over de deuren die geen 
raam of kijkgaatje hebben. Betere 
buitenverlichting in combinatie met 
een digitale deur¬spion, deurbel-
camera of een beveiligings¬camera 
kunnen dan een oplossing zijn. Met 
die elektronische hulpmiddelen kun 
je op je mobiele telefoon zien wie er 
voor de deur staat en dan besluiten 
of je open doet. 

Feestdagen voor de inbrekers
Goede verlichting bij de voordeur en 
in huis zorgen ervoor dat bewoners 
zich veiliger voelen, terwijl inbrekers 
zich juist minder op hun gemak voe-
len. Zeker tijdens de feestdagen, als 
mensen op familiebezoek gaan, is het 
van belang dat het huis er bewoond 
uit blijft zien. Laat dan niet slechts 
een of twee lampjes branden, maar 
zet alle lampen aan die je anders ook 
aan hebt staan. Voor wie een stap 
verder wil gaan, zijn er tegenwoordig 
allerlei vormen van ‘slimme’ verlich-

ting beschikbaar, waarmee je via je 
smarthome-systeem de instellingen 
voor de verlichting kunt reguleren. 
Voor inbrekers wordt het daarmee 
een stuk onduidelijker of bewoners 
thuis zijn of niet, en zij zullen dat huis 
dan eerder overslaan. Want er zijn er 
nog genoeg, die liever de verlichting 
uitdoen als men op familiebezoek is. 
Een duidelijk signaal voor de inbreker 
dat er (voorlopig) niemand thuis is.

“Deuren goed op slot doen, goede 
(buiten)verlichting en een bewoon-
de indruk achterlaten als je niet 
thuis bent; het klinkt zo logisch”, zegt 
Staal. “En nog beter is het om eens 
met de ogen van een inbreker in en 
om je eigen huis te lopen. Check de 
tips op www.inbraakmislukt.nl. Met 
een paar aanpassingen zorg je er zo 
voor dat je je veiliger voelt én dat je 
veiliger bent in je eigen huis.”

Over de stichting Nationale 
Inbraak Preventie
De stichting Nationale Inbraak 
Preventie is een publiek-private sa-
menwerking met als doel woningbe-
zitters meer bewust te maken van 
goede inbraakpreventie, om daar-
door bij te dragen aan het substan-
tieel verlagen van het aantal inbra¬-
ken en inbraakpogingen. 
Werd in 2012 bijna 92.000 keer 
ingebroken of een poging daartoe 
gedaan, in 2020 was dit gedaald 
tot onder de 30.000. De stichting 
organiseert tweemaal per jaar de 
Nationale Inbraakpreventie Weken, 
in mei/juni en november/decem-
ber. Partners in de stichting zijn 
de bedrijven Nemef, Ring en Yale. 
Daarnaast werkt de stichting samen 
met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en met het Verbond van 
Verzekeraars. Kijk voor meer infor-
matie over onder andere inbraak-
methoden en inbraakpreventie op 
www.inbraakmislukt.nl. 

*) onderzoek st. NIPW, september 
2019 onder 566 huishoudens

Weet wie er voor je deur staat 
tijdens de donkere dagen

Een (deurbel)camera en 
goede verlichting zorgen voor veiliger gevoel

Voordeurcamera met verlichting | F NIPW
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Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 29 december

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

ADEQUAAT • AFVUREN • AFZETTEN • ANNIE • BLOEDDRUK • CORDUROY
DOMINANT • DROOM • DUPLICAAT • ERFGOED • ERTOE • ESDOORN
FRONTLINIE • GARDE • GERIEF • GEZEGDE • GRIMAS • HOORNVLIES

IBIZA • JURIST • MAART • MANNEQUIN • MEDAILLON • ORGANIST
PIETLUTTIG • ROBOT • TIMIDE • VOLUIT • VUURZEE

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

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

Winnaar week 49: Miranda van der Linden-Stolk  •  Oplossing week 49: STORTING

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis

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 

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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Door de inzet van specialisten ouderen-
geneeskunde kunnen bezoeken aan de 
spoedeisende hulp voorkomen worden 
en daarmee wordt de druk op de zorg 
verminderd. Daarom worden specia-
listen ouderengeneeskunde van Zorg 
in Balans ingezet om ouderen thuis te 
bezoeken, als aanvulling op de zorg van 
huisartsen. 

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 ge-
bonden ben aan een consult van maxi-
maal 10 minuten. Mensen kunnen bij 
mij uitgebreider hun verhaal doen en ik 
kan meedenken over de mogelijkheden. 
Daarnaast scheelt zo’n thuisbezoek een 
ritje naar de huisarts of naar het zieken-
huis. 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, huisart-
sen 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 zodanig ingezet, dat alles 
onder controle is. Als het licht op rood 
springt, dan is er sprake van een heftig 
en acuut probleem. Het kan dan zomaar 
zo zijn dat de cliënt op de spoedzorg be-
landt of á la minute naar een verpleeg-

huis moet.’ Soms komt Lonneke schrij-
nende situaties tegen. ‘Daarom probeer 
ik er samen met mijn zorgcollega’s voor 
te zorgen dat we problemen op tijd kun-
nen ondervangen. Als er veel zorgvragen 
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 of je diréct zorg nodig 
hebt? Hieronder een overzicht:
• Levensbedreigende 
situatie? Bel meteen 112.
• Spoedeisende situatie? Bijv. 
hartklachten, een wond die 
gehecht moet worden of ander 
ernstig letsel? Bel ‘s avonds, 
‘s nacht of in het weekend naar 
de huisartsenpost. Op andere 
tijdstippen bel je je eigen huisarts.
• Twijfel je of je direct zorg 
nodig hebt? Doe dan de check 
op Moetiknaardedokter.nl. 
Download de app op je telefoon, 
zodat je het antwoord altijd 
direct bij de hand hebt.

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

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. 

F | moetiknaardedokter.nl 

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

STIPHOUT Helaas kan voor Repaircafé 
Stiphout, door de verscherpte corona-
maatregelen, voorlopig niet meer samen-
gekomen worden in De Ark. Daarom is 
nu overgeschakeld naar een aanpak die 
bij corona past. Bewoners van Stiphout/
Warande kunnen hun kapotte artikel per 
e-mail aanmelden op repaircafestip-

hout@gmail.com, dan neemt de repara-
teur vervolgens contact met u op. Graag 
in de e-mail de klacht omschrijven en 
eventueel foto's bijvoegen.

HELMOND-OOST Door alle coronape-
rikelen zijn de Ao-Kanters ‘66 genood-
zaakt om het jubileumweekend hele-
maal te cancelen. Dit doen zij met pijn 
in het hart en voor het tweede jaar op 
rij. De commissie en vereniging hebben 
besloten om het 55-jarig jubileum te la-
ten wat het is.

HELMOND Kerstuitzending DitisHel-
mond Klassiek. Het is inmiddels traditie 

geworden dat Omroep Helmond Klas-
siek op eerste kerstdag van 10.00 tot 
12.00 uur haar kerstuitzending verzorgt. 
Tijdens deze uitzending is er plaats voor 
veel mooie (klassieke) kerstmuziek, 
krijgt u informatie over leuke kerstacti-
viteiten, is er plaats voor mooie kerstge-
dichten en kerstgedachten.

Enkele bekende Helmonders, waaron-
der onze burgemeester mevrouw Elly 
Blanksma en de voorzitter van onze 
omroep, de heer Jasper Ragetlie, zul-
len live in de uitzending hun kerst -en 
nieuwjaarswensen aan de luisteraars 
overbrengen. De mogelijkheid om in te 
bellen en uw eigen kerstwensen over te 
brengen is natuurlijk aanwezig. Tijdens 
de uitzending zullen telefoonnummers 
daarvoor worden bekend gemaakt. 
Luisteren naar deze uitzending vol 
sfeervolle kerstmuziek is een prachtige 
manier om samen met uw gezin eerste 
kerstdag te vieren.

Inschrijving voor KiKa Extreme 2022 is open!

Al sinds het ontstaan van KiKa zetten 
Nederlanders zich op een sportieve 
manier in voor kinderen met kanker. 
In 2022 kan dat door uitdagingen 
aan te gaan zoals de IRONMAN 70.3 
West-Friesland, Maastricht, Vichy of 
Emilia, vier ontzettend populaire triat-
lons! Organisator Denise Willemsteijn: 
"Triatlons worden steeds populairder 
en door deze sport te combineren met 
geld ophalen voor KiKa, is het een nog 
mooiere prestatie!"
 
Jij maakt een verschil
De harde realiteit is dat op dit moment 
1 op de 5 kinderen met de diagnose 
kinderkanker niet geneest. Dat moet 
anders en deelnemers van KiKa Ex-
treme helpen mee om die laatste 20% 
genezingskans te realiseren. Met hun 
bijdrage worden onderzoeken naar 
medicijnen en behandelingen van kin-

derkanker gefinancierd. Met als doel dat 
er nog meer kinderen met kanker een 
toekomst hebben.
 
Een avontuur om niet te vergeten
Met de KiKatleten reizen we in juni af 
naar West-Friesland, in augustus staan 
Maastricht en Vichy op het programma 
en last but not least staat Emilia in sep-
tember op het programma. Na het grote 
succes dit jaar in West-Friesland en de 
edities van 2018 en 2019 in Vichy, heb-
ben we besloten hier weer terug te ke-
ren. Ook in Maastricht en Emilia hebben 
we mooie reizen samengesteld. 
 
Organisator Denise Willemsteijn: "Mooi 
om te zien dat we dit jaar weer een extra 
triatlon organiseren. We gaan voor het 
eerst naar Italië, maar dat belooft een 
enorme toevoeging te zijn aan het pro-
gramma!" 

 
Ga de uitdaging aan! 
Zie jij jezelf met ons meegaan naar één 
van deze vier halve triatlons? Challenge 
jezelf dan voor kinderen met kanker en 
beleef een waanzinnig toffe ervaring! 
Voor meer informatie over het evene-
ment en inschrijvingen ga naar www.
kikaextreme.nl. 

REGIO In 2022 gaan triatleten voor het vierde jaar op rij hun passie combineren 
met het goede doel KiKa tijdens een IRONMAN 70.3. KiKa Extreme biedt volgend jaar vier halve 

triatlons aan: West-Friesland, Maastricht, Vichy en Emilia. Vier ontzettend populaire triatlons 
waarbij deelnemers een sportieve uitdaging aangaan en daarbij geld inzamelen voor Stichting 

Kinderen Kankervrij (KiKa).

F | Kika

F | Kika
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Luc de Graaf nieuwe stadskunstenaar Helmond 

Een stadskunstenaar geeft samen met 
de inwoners, organisaties, scholen en 
bedrijven nog meer kleur en plezier aan 
de stad. Het zorgt voor verbinding. Ver-
binding door middel van kunst, tussen 
inwoners, met de stad en met de orga-

nisaties. Het kan ook een vliegwiel zijn 
voor tal van activiteiten. Het maakt dat 
op een andere manier naar onderwer-
pen wordt gekeken. Het kan de stad als 
geheel, de inwoners en ook de gemeen-
te een spiegel voorhouden. 

Spiegel voorhouden met in-
zet van humor en plezier
Luc de Graaf wil dat doen met de inzet 
van humor en plezier. Als stadskun-
stenaar wil De Graaf zich vooral laten 
leiden door de actualiteit en zal met de 
inwoners en instanties in gesprek gaan 
om uiteindelijk te komen tot een co-cre-
atie. Hoewel er nog geen vastomlijnd 
plan ligt, zijn er al volop ideeën, zoals 
een Humor- of Lachfestival of een Smi-
le-week. 

Humor als mooi uitgangspunt 
voor 2022 
De commissie heeft begin oktober drie 
kunstenaars gevraagd om een voorstel in 
te dienen in de vorm van een globaal plan. 
Het plan van De Graaf kreeg uiteindelijk 
de voorkeur. Juist in deze tijd van Covid 
is humor niet alleen herkenbaar, toegan-
kelijk, fijn en leuk, maar ook een medicijn. 

De Graaf stelde in zijn voorzet dat humor 
kunst is. De Adviescommissie vindt dit 
een mooi uitgangspunt voor 2022. 
De voordracht is gedaan door de selec-
tiecommissie, bestaande uit wethouder 
Harijgens (voorzitter), Diana van den 
Oetelaar (leerling Carolus Borromeus 
College), Arno Oberendorff (Advies-
raad cultuur en beeldend kunstenaar), 
Jochem Otten (directeur Speelhuis 
en Cacaofabriek), en Nicole Vereijken 
(ambtenaar beeldende kunst).

De Graaf is een veelzijdig 
kunstenaar, geboren en getogen 
in Helmond
De Graaf is een geboren en getogen Hel-
monder. Als kunstenaar is hij veelzijdig. 
Hij richt zich onder andere op film, mu-
ziek, schrijven, cabaret, veelal met een 
humoristische ondertoon. Ook serieuze 
onderwerpen gaat hij niet uit de weg. 
Maar ook zwaardere thema’s worden 
hanteerbaar door ‘lucht in het onder-
werp’ te brengen. 

Meer informatie over Luc de Graaf is
te vinden op zijn website: 
www.lucdegraaf.nl

HELMOND De nieuwe stadskunstenaar 2022 is bekend: 
Luc de Graaf volgt fotografe Tahné Kleijn op. Het college van 

burgmeester en wethouders heeft besloten om het advies van 
de Selectiecommissie Stadskunstenaar over te nemen en De 

Graaf te benoemen. 

Luc de Graaf is de nieuwe stadskunstenaar | F Gemeente Helmond

Arbeidsmarktregio Helmond - de Peel opent 
nieuwe ontwikkelpartner BOOST

BOOST voor een leven lang ontwikkelen
Met een team van loopbaanadviseurs 
en talentverbinders, een fysieke locatie 
op de Brainport Human Campus en de 
website www.mijnboost.nl is BOOST 
een nieuwe partner in de arbeids-
marktregio. Inwoners kunnen er terecht 
voor loopbaanbegeleiding, het in beeld 
brengen van hun talenten, hulp bij het 
vormgeven van hun CV, opleidingsmo-
gelijkheden en beschikbare subsidies. 
Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld 
terecht voor een HR-scan om te kijken 
naar het ontwikkelpotentieel en -per-
spectief van personeel. 

Focus op de toekomst
BOOST is een initiatief van de ar-
beidsmarktregio die gevormd wordt 
door de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Hel-
mond, Laarbeek en Someren en is 
mede mogelijk gemaakt door de Provin-
cie Noord-Brabant. 
In deze regio wordt al lange tijd nauw 
samengewerkt met werkgevers, werk-
nemers, het onderwijs en de publieke 
dienstverlening. Met dit initiatief wordt 
de ambitie om de koploper Leven Lang 
Ontwikkelen te worden weer een stap 
dichterbij gebracht.

Voorzitter van de arbeidsmarkregio en 
wethouder Economie, Serge van de 
Brug, is verheugd over dit nieuwe initi-
atief: “Ik ben trots op de sterke samen-
werking in deze regio en de stappen die 
we nu zetten. De behoefte aan een cen-
traal punt om de match tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarktregio te ma-
ken, is groot. Juist nu er werk genoeg is, 
vinden we het belangrijk om werkne-
mers en werkgevers optimaal te facilite-
ren om zichzelf te ontwikkelen. Betere 
kansen op geschikt betaald werk, ont-
wikkelperspectief of simpelweg werken 

dichterbij huis zijn redenen om BOOST 
te benaderen. Bovendien kunnen werk-
gevers hiermee hun kansen versterken 
om goed personeel te vinden en behou-
den. Ik ben trots op deze ontwikkeling in 
de regio en ik kan het aanraden, hier zit-
ten mensen die je blik verruimen. Geef 
je ontwikkeling een BOOST!”

‘Welkom in Kansrijk!’
Begin 2022 lanceren de partners in de 
arbeidsmarktregio samen een campag-
ne rond het thema Leven Lang Ontwik-
kelen, onder de noemer Kansrijk. 

Met die campagne stimuleren we 
mensen en bedrijven om actief met 
hun eigen ontwikkeling aan de slag te 
gaan. Ook geven we informatie over 
bij welke partijen je in de regio terecht 
kunt met je ontwikkelvragen. Of je nu 
student, werkzoekende, werkende of  
werkgever bent. 

REGIO In de arbeidsmarktregio Helmond – de Peel werken we 
samen aan talent voor ieder werk, en werk voor ieder talent, 
nu én in de toekomst. Een regio rijk aan zich ontwikkelend 

personeel, en ondernemers die zich hiervoor inzetten, is een 
regio rijk aan kansen. Daarom heeft wethouder Serge van de 
Brug (Economie, gemeente Helmond) namens alle partners 

BOOST officieel geopend op 15 december.

HellemondGift Kadogids
Heeft u de HellemondGift Kadogids ontvangen en al een leuk kado uitgezocht voor de feestdagen? De gids staat boordevol 
kadotips en -ideeën, een origineel presentje uitzoeken was nog nooit zo eenvoudig! Doe nog gauw je last minute kerstinkopen 
bij (één) van de Helmondse ondernemers. Koop lokaal, ook digitaal!

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

HellemondGiftHellemondGift
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BEWAAREXEMPLAAR

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 31-12-2021
OF 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!
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E N  E E N  G E Z O N D  2 0 2 2

Gelukkige feestdagen
Wij wensen u fi jne feestdagen 
    en een mooi woonjaar!

Aangepaste openingstijden
Ook woCom werkt zoveel mogelijk vanuit huis. U kunt daardoor 
alleen op afspraak terecht op ons kantoor. Op vrijdag 24 en 
31 december is ons kantoor gesloten. Uiteraard blijven we 
telefonisch én digitaal bereikbaar en staan we graag voor u klaar.

WoCom is alle dagen bereikbaar op 0493 49 76 66
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Wenst u fijne feestdagen 

en een goed 2022! 

Wenst de inwoners van 
Helmond en omstreken

Mooie Kerstdagen 
en een voorspoedig 2022.

HSK begroet u graag op
7 maart 2022 bij de nieuwe koorklas.

De fractie 50PLUS in de gemeenteraad  

wenst alle inwoners van Helmond fijne  

kerstdagen, een goede jaarwisseling  

en een voorspoedig 2022. 

Houd je aan de coronaregels, let op jouw  

medemens en blijf gezond. 

 

Het jaar 2021 bracht ons veel politieke wisselingen, maar ook een gedreven bestuur om de 
coronacrisis het hoofd te bieden. Daar heeft 50PLUS positief aan mee gewerkt en de focus 
gelegd op ouderen. 

2022 is verkiezingsjaar voor de gemeenteraad; 50PLUS zal daar vol overtuiging ten behoeve 
van de senioren in onze stad aan deelnemen met dit team: 

Frans + Jan + Marita + Jan Karel + Rene + Jan + Jorien + Joke + Janny + Rini 

   DICHTBIJ EN BETROKKEN. 

De fractie 50PLUS in de 
gemeenteraad wenst alle 
inwoners van Helmond 

fijne kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en een 

voorspoedig 2022. Houd je aan 
de coronaregels, let op jouw 
medemens en blijf gezond.

Het jaar 2021 bracht ons veel politieke wisselingen, maar ook een 
gedreven bestuur om de coronacrisis het hoofd te bieden. 
Daar heeft 50PLUS positief aan mee gewerkt en de focus 

gelegd op ouderen.

2022 is verkiezingsjaar voor de gemeenteraad; 50PLUS zal daar 
vol overtuiging ten behoeve van de senioren in onze stad aan 

deelnemen met dit team: Frans + Jan + Marita + Jan Karel + Rene 
+ Jan + Jorien + Joke + Janny + Rini

DICHTBIJ EN BETROKKEN.
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Oplevering van restauratie
in de St. Lambertuskerk

Door: Henk van Dijk

De studenten zijn nu weer terug in de 
kerk geweest om samen met docenten 
en pastoor Seidel de oplevering te be-
kijken en bespreken. Ook werd bekeken 
welk deel van de kerk in aanmerking kan 
komen voor de volgende stageperiode 
voor de studenten van Sint Lucas.

Nabespreking
Bij de oplevering werd het werk dat 
door de dertien studenten werd ver-
richt, bekeken door pastoor Seidel als 
opdrachtgever en docent van Sint Lucas 
Joep Dircks. Pastoor Seidel gaf aan dat 
de studenten het werk met grote inzet 
en passie hebben gedaan. De bewerkte 
wanden, die als een tapijt tegen de muur 
aan zitten, werden op vakkundige wijze 
hersteld. Ook de studenten mochten 
hun zegje doen over de wijze waarop zij 
deze mooie klus hebben geklaard. De 
opdracht voor dit jaar was het restaure-
ren van twee wanden in de kerk, waarop 
een tapijt was geschilderd. Ze vertelden 
over hun ervaringen, die ze hebben op-
gedaan met alles wat bij deze restauratie 
kwam kijken. Over het zelf maken van de 
sjablonen en het weer op de muur zet-
ten van deze sjablonen, met smetlijnen 

en schietlood, om de originele afbeelding 
weer op de muur terug te krijgen.

Begeleiding
Hun toeverlaat op de momenten dat het 
niet helemaal lukte zoals ze het wilden, 
was wederom dit jaar hun allesweter 
docent Joep Dircks. Hij heeft een enor-
me ervaring in restauratie-opdrachten 
in kerken, in binnen- en buitenland. 
Hij gaf ook nog enige toelichting over 
het begeleidingsproces, dat bij dit soort 
restauratie-opdrachten hoort. Ook is hij 
zeer ingenomen met de mogelijkheid die 
door pastoor Seidel aan de school wordt 

geboden om de studenten van Sint Lu-
cas hier hun stage te laten doen in de St. 
Lambertuskerk. 

Dit alles resulteerde in de mededeling 
aan de studenten dat ze allemaal aan de 
gestelde verwachting hadden voldaan 
en werden ze door pastoor Seidel be-
dankt en gefeliciteerd met het bereikte 
resultaat. Oud-docent Frans van de Leur 
liet de kurken knallen en vervolgens kon 
er een toast worden uitgebracht met 
een heerlijk glas champagne. Proost en 
chapeau op een fantastisch resultaat 
dat jullie hebben bereikt.

CENTRUM Dit bericht is een vervolg op het mooie restaurerende schilderwerk, dat door de 
studenten van Sint Lucas uit Boxtel werd uitgevoerd in de St. Lambertuskerk. Door corona moest 

ook het opleveren van de gerestaureerde wanden in de St. Lambertuskerk worden uitgesteld. 

F | Henk van Dijk

F | Henk van Dijk

Evangelische 
Gemeente Helmond 
‘Ik ben het licht der wereld, wie mij 
volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht der 
wereld hebben.’
De Bijbel; Johannes 8:12

We leven in de donkere dagen voor 
kerst, wordt er wel eens gezegd. Velen 
willen het een beetje feestelijk aankle-
den met hier en daar wat feestverlich-
ting. De donkere dagen voor kerst heeft 

ook een geestelijk karakter. Zoals velen 
het willen aankleden met feestverlich-
ting, zouden we op geestelijk terrein 
ook wat feestverlichting aan kunnen 
brengen. We vieren kerst en koesteren 
de gedachten en gevoelens van liefde en 
saamhorigheid, heel fijn om dat te erva-
ren. Maar weet je dat we die gedachten 
en gevoelens niet alleen met kerst kun-
nen ervaren maar het hele jaar door? “Ik 
ben het licht voor heel de wereld”, zegt 

Jezus, bij hem is in het geheel geen 
duisternis. Vooral geestelijke duisternis 
brengt de mens verder weg van het licht, 
verder weg van de rust, vrede, liefde en 
saamhorigheid. 
De Here Jezus nodigt u uit om in het 
licht bij hem te komen. Bij hem is rust, 
vrede, liefde, saamhorigheid en nog heel 
veel meer, hij wil het heel graag met u 
delen. Mag hij ook u verwachten? Hele 
fijne en gezegende kerstdagen.

De eredienst 
Zaterdag 25 december 1e kerstdag 
kerst-eredienst. Aanvang 10 uur. U bent 
van harte welkom om deze bij te wonen. 
Zondag 26 december géén dienst. 
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 website: www.evangelische 
gemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeen 
tehelmond.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 23 december:
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Vrijdag 24 december: KERSTAVOND via Livestream
19.00 uur    Luciakerk     pastoor Scheepers mmv Les Femmes 
Intenties: 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;  Martje van den Heuvel- Verkuijlen

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; Carl Martens; Martien 
Slegers
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, Martien Slegers; Frans Klaasen

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.

Donderdag 30 december: 10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

JANUARI 2022
Zaterdag 1 januari: NIEUWJAAR/MOEDER GODS 
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantores en Arie Ketelaars
Intenties: om zegen over onze Damiaanparochie; uit dankbaarheid; overleden ouders Janssen-Steeghs en 
familie.
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor.
Intenties: om zegen over onze Damiaanparochie
16.00 uur Helmond-West GEEN MIS
19.00 uur Luciakerk GEEN MIS

zondag 2 januari: HOOGFEEST DRIEKONINGEN
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers met samenzang 
Intenties: Harry en Liza van Kessel-van Hout vw verjaardag; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Jozef van 
Vijfeijken vw verjaardag, Truus van den Akker-de Bouvere; Toos van der Vooren-van de Laar
11.15 uur    Trudokerk             pastoor Scheepers mmv Les Femmes.
Intenties: Josepha de Bie- Terwindt; Bernard Bergkamp, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus Raijmakers, 
Ciska Kerkhof-Sijmens, Frans Schepers, Joep Corstens, Piet van de Kemenade, Arthur van den Boom, Jo 
Verhoeven, Jeroen Kager; Jac en Trees Janssen en overleden familie Wijnheijmer.

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

Fijne feestdagen en 
een gezond nieuwjaar

We wensen hen die afscheid hebben 
moeten nemen van een dierbare veel 
sterkte en danken voor het vertrouwen. 

Welkom voor een wandeling van 
zonsopkomst tot zonsondergang, de 
openingstijden van de natuur. 

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

Kandidatenlijst ChristenUnie
Helmond bekend

HELMOND Na een digitale stemming half de-
cember hebben de leden van de ChristenUnie 
Oost-Brabant de kandidatenlijsten van Best, 
Eindhoven en Helmond vastgesteld.

Behalve enkele onthoudingen hebben 66 overige 
leden voor de voorgestelde lijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 gestemd. Wederom heb-
ben de leden Lodewijk den Breejen als lijsttrekker 
aangewezen. De kandidatenlijst bevat in totaal 
negen kandidaten verdeeld over de gehele stad. 
Van Rijpelberg tot Stiphout en van Brouwhuis tot 
Brandevoort.
1. L. den Breejen [Lodewijk] 
2. J. van der Hoeven [José] 
3.  A. Spijker [Albert]
4. M.  de Jonge  [Marco] 
5. M.  Ben Nasr- den Breejen 
 [Merel]
6. L. Wigard [Luuk] 
7. B. Huckriede [Bart]  
8. J.W.J. Charmant [Jeroen] 
9. S. Klarenbeek [Simone]

De ChristenUnie wil aansluiten bij het huidige be-
leid, de afgelopen collegeperiode, en zal deze inge-
zette weg met een nadruk op milieu, draagkracht, 
armoedebeleid, daklozenbeleid en ruimtelijke orde-
ning mee vorm willen geven. Ons motto is: Samen 
Recht Doen. Als we ergens kritiek op hebben, is 
het vooral de afstand tussen stadsbestuur en haar 
burgers. Dichter bij de mensen gaan staan met be-
trekking tot speerpunten per wijk, zonnepanelen op 
goede plaatsen, geen verschil maken met onder-
houd van wegen, wijkinitiatieven serieus nemen 
met een eigen budget. 

www.helmondnu.nl
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Er zijn nog plekken vrij 
voor nieuwe bewoners!

Voor meer informatie: www.kbwo.nl

Dement en toch een 
goede oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 

Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 

24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

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

Eindejaars beloning?
Geef een HELLEMONDGIFT 

waardebon cadeau!
WWW.HELLEMONDGIFT.NL
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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

ONTMOETING

www.helmondnu.nl

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

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

10, Helmond, T: (0492) 535901

Ik ben een spontane man van 59 jaar en doe aan vrijwilligerswerk. Ik zoek een spontane vrouw tot  
60 jaar die het leuk vindt om samen te gaan zwemmen, wandelen of fietsen. 

Vind jij dit ook leuk reageer dan. Brieven onder nummer 211251.

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

www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

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

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

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.nl
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