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Gelukkig nieuwjaar!
en een voorspoedig 2022!

Carnaval in Helmond11.

E L K E  W E E K  G E G A R A N D E E R D  5 0 . 0 0 0  L I K E S

Eenzaam, maar niet 
alleen en niet vergeten10.Kaarslicht gesneuvel-

de oorlogsmilitairen7.

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

WINTER-
BANDEN & 
4 SEIZOENEN 

BANDEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

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

Het team van Weekkrant De Loop Helmond wenst onze lezers een fijne jaarwisseling toe en alle goeds voor 
2022! Daarnaast willen wij van de gelegenheid gebruikmaken om onze adverteerders/bezorgers te bedanken, 
mede dankzij hen lag er elke week een krant op de mat. Maak er een mooi jaar van!

Het Glazen Huis een ongekend succes

Een cheque met daarop het prachtige bedrag van € 26.192,95, zo eindigde op vrijdag 24 december de eerste editie van Het 
Glazen Huis van het Carolus Borromeus College. Een ongelofelijk bedrag en het zal de komende maanden nog flink oplopen door 

onder meer de sponsorloop en diverse veilingen. Een mooie opsteker voor de goede doelen KiKa en het lokale Smile Per Mile.

Na bijna een jaar van voorbereiden moest de or-
ganisatie twee keer snijden in het volle program-
ma, door de aangescherpte maatregelen. Het 
prachtige Glazen Huis op het podium bleef geluk-
kig overeind staan. Vanuit deze studio werd 120 

uur non-stop radio gemaakt door vijf dj-teams, 
die ieder 24 uur voor hun rekening namen. Via 
een livestream op de website kon iedereen mee-
kijken. Na onder meer een workshop van een 
3FM-producer was iedere dj goed voorbereid. Er 

waren geweldige rubrieken, challenges, spellen 
en mysteries, professionele jingles, hitlijsten en 
ontzettend veel meer.

(Lees verder op pag. 3)

F | Perry Vermeulen
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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!

(Vervolg pag. 1)

Leerlingen, ouders en alle andere luis-
teraars konden actief meedoen door 
om verzoeknummers te vragen, bood-
schappen in te sturen of enveloppen te 
trekken. Alles natuurlijk tegen een kleine 
vergoeding, en al die euro’s stroomden 
naar de goede doelen. Vooral het radje 
draaien bleek populair, en dat is niet gek 
als je ziet welke prijzen er te winnen 
waren. Twee lesuren skippen leverde 
gejuich op onder de gelukkige leerlingen.

Kippenvel
“We willen dat onze school midden in de 
samenleving staat”, zegt directeur Ruud 
van de Westerlo. “Een school waar onze 
leerlingen leren solidair te zijn met an-
deren, iets over hebben voor een ander. 
Veel momenten hebben luisteraars en 
kijkers kippenvel bezorgd. De verbon-
denheid die ontstaat is groot en mooi, 
juist in deze bizarre tijd. Ik ben trots op 
alle medewerkers die dit evenement 
mogelijk hebben gemaakt. De initiatie-
ven van onze leerlingen waren talrijk en 
hebben gezorgd voor dit prachtige eind-
resultaat. Met dank aan alle donateurs, 
geweldig hoe vrijgevig iedereen was. Er 
zijn zelfs klassen waar meer dan twee-
duizend euro is opgehaald!”

Veel hoogtepunten
De week leverde diverse hoogtepun-
ten op. Er was een telefoongesprek op 
de radio met een arts van het Prinses 
Máxima Centrum, het kinderziekenhuis 
in Utrecht. Er was een live optreden 
van Dave Joosten met zijn hit Massa is 
Kassa, maar ook leerlingen traden op en 
oud-leerling Thomas Pieters stond met 
zijn gitaar aan het raam, bij de brieven-
bus waardoor zoveel enveloppen naar 
binnen werden geschoven. Er was een 
live-verbinding met het Glazen Huis van 
3FM in Amersfoort, er was een quiz-op-
afstand en dj Hans van Vugt besprak 
urenlang veertig jaar lief en leed op het 
Carolus aan de hand van zijn persoonlij-
ke hitlijst. Er werd veel gelachen, er wa-
ren tranen. En dat allemaal in die grote 
aula van het Carolus, waar leerlingen 
door de maatregelen niet welkom waren 
– gelukkig maakte het kabinet een uit-
zondering voor de examenkandidaten. € 
26.192,95, een ongekend succes.

Onder de indruk
Voor de deur definitief dichtging op de 
laatste schooldag van het jaar, waren 
er nog mooie woorden van burgemees-
ter Blanksma. Ze was onder de indruk 
van de prestatie van de school. “Ik ben 
er stil van. Fantastisch. Zo verbindend, 

juist in deze tijd. Ik ben trots op dit initi-
atief.“ Het slotlied van docent Joop Vos 
bezorgde menigeen kippenvel. En toen 
moest het eindbedrag nog worden prijs-
gegeven. De mascotte van KiKa sprong 
een gat in de lucht, vanuit de hoofdstad 

liet KiKa-vertegenwoordiger Jakolien 
van Eijk weten onder de indruk te zijn 
van de Helmondse slagkracht. Ook 
oud-leerling Wesley Waldt van Smile Per 
Mile glunderde. “Het was geweldig om 
te zien hoeveel leerlingen op verschil-

lende manieren Het Glazen Huis wilden 
steunen. Dit zal mij altijd bijblijven. En 
we kunnen zo ontzettend veel doen met 
het geld… Hier maken we veel zieke kin-
deren en kinderen met een beperking 
erg blij mee.”

Ook burgemeester Blanksma was onder de indruk | F Perry Vermeulen

Autodroom Helmond is klaar voor de feestdagen

Autodroom Helmond, een van de groot-
ste autobedrijven van Zuid-Nederland, 
wil het jaar feestelijk afsluiten. Daarom 
hebben we in de periode van 22 decem-
ber tot en met 31 december mooie acties:

v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s 
Koopt u één van de ruim 250 occasions 

van v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s, dan 
profiteert u van de volgende acties:
• 1 jaar Bovag-garantie
• Een jaar lang 24-uurs pechhulp 
 met Europa-dekking 
• 100 euro cashback bij een 
 Bovag-verzekering 
Kies je voor een elektrische occasion bij 

v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s? Dan zor-
gen we dat we de auto nog dit jaar op 
je naam zetten. Dat scheelt 4% bijtelling 
(vanaf 1 januari 2022 gaat de bijtelling op 
elektrische auto’s van 12% naar 16%).

VDNS Suzuki 
Suzuki introduceert de nieuwste hybri-
de Suzuki S-Cross. Een krachtige SUV 
met een stoere uitstraling en de slimste 
veiligheidssystemen. Kom de nieuwe 
auto bewonderen in onze showroom. 
De Suzuki S-Cross in het kort: 
• 17 inch lichtmetalen velgen 

• Flexibel en compleet interieur 
• Nieuwste sensor-, camera- en 
 lasertechnologie 
• 1.4 BoosterJet Smart Hybrid-
 aandrijflijn in combinatie met de 
 14 pk startergenerator
• Laadruimte tot 1.230 liter

VDNS Kia Helmond
VDNS Kia is voor het elfde jaar op rij 
marktleider in de regio Helmond en 
dat betekent feest. Bewonder online de 
nieuwste modellen:
• De Kia Sportage, de krachtige, 

 maar stijlvolle crossover
• De Kia de sportieve crossover
• De Kia EV, de revolutionaire 
 nieuwe elektrische auto van Kia
• De Kia Sorento, de ruime 
 hybride SUV
• De Kia e-Niro, de bestverkochte 
 elektrische auto 
Naast onze mooie acties, krijgt u bij 
aankoop van een auto ook nog eens een 
lunchbon voor twee personen van La 
Bocca Grande, uiteraard te besteden na 
de lockdown. Als dat geen fijne afslui-
ting van het jaar is?!

HELMOND Autodroom Helmond is klaar voor de feestdagen. 
Profiteer de laatste dagen van het jaar van spectaculaire 
acties. U bent van harte welkom in een van onze online 

showrooms. Echter zakelijke aankopen kunnen vanuit de 
showroom wel hiervoor een afspraak maken.

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

Inzameling kerstbomen: 
10 januari tot en met 14 januari
In de week van maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag de inzameldienst de 
kerstbomen in uw straat ophaalt.

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• maximale lengte van de kerstboom 2,5 meter;
• aangeboden zonder versiering en pot;
• aangeboden aan de straat (openbare weg).

Woont u in hoogbouw of in De Veste? Zet uw kerstboom aan de openbare weg. 
Bij de Veste kan dat bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier wordt opgehaald. Bied uw kerstboom niet in de verzamelvoorzieningen 
of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de kerstbomen kan daar niet 
komen.

Verknal het niet! 
In Helmond is het vervoeren en afsteken van vuurwerk en carbid verboden. 
Ook tijdens de jaarwisseling. Verknal het niet, voor jezelf én voor een ander. 

Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico op een strafblad en een fikse 
boete van €100,- tot €4350,- bij kopen, bezitten, vervoeren of afsteken van 
vuurwerk. Wie zich aan de regels houdt helpt te voorkomen dat de druk op de 
zorg en hulpverleners te hoog wordt en voorkomt overlast in de omgeving bij 
buren en hun huisdieren. 

Meer informatie: www.helmond.nl/vuurwerk 

Vuurwerkoverlast melden
Vuurwerkoverlast? Meld het bij ons. Bij spoed of een levensbedreigende situatie 
belt u altijd 112.

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

Kijk ook op www.helmond.nl/vuurwerk.

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

Openingstijden Stadswinkel
Op 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 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 31 december vanaf 15.30 uur;
• zaterdag 1 januari 2021.

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 of download DeAfvalApp op uw smartphone of 
tablet. Zo mist u nooit een ophaaldag!

Vanaf 5 januari 2022 kunnen gedupeerde 
ouders van de toeslagaffaire hun private 
schulden indienen bij SBN 
Slachtoffers van de kinderopvang toeslagaffaire hebben op 16 december 2021 
een brief ontvangen van de Belastingdienst. Het gaat om de slachtoffers waarvan 
de pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022 eindigt. In deze brief worden 
zij gevraagd om vanaf 5 januari 2022 hun openstaande private schulden en 
achterstallige betalingen in te dienen bij het online loket van SBN via 
www.sbn.nl. Dit zijn schulden bij andere organisaties dan de overheid. Dit zijn 
bijvoorbeeld schulden die u bij de bank heeft, een postorderbedrijf als Bol.
com, een niet betaalde tandartsrekening of andere ziektekosten en/of een 
huurachterstand bij een verhuurder. Het gaat om schulden die zijn vastgelegd, 
dus niet schulden bij familie en/of vrienden. 
 
Waar kunt u uw private schulden indienen? 
Vanaf 5 januari 2022 kunt u uw private schulden online indienen via www.sbn.nl. 
Vindt u het lastig om dit online in te vullen? Dan is het vanaf 5 januari 2022 ook 
mogelijk om een schuldenformulier te downloaden via www.sbn.nl, zodat u de 
schuldenlijst per post kunt indienen.   
 
Wat kunt u als gedupeerde ouder doen? 
U kunt alvast beginnen met het verzamelen van alle documenten van uw 
openstaande private schulden en achterstallige betalingen. Op deze manier kunt 
u vanaf 5 januari 2022 uw private schuldenlijst snel indienen. Denk aan: facturen, 
bonnetjes of aanmaningen. 
 
Hulp nodig of meer weten? 
U kunt ondersteuning krijgen bij: 
• het verzamelen van uw private schulden. 
• het invullen van een private schuldenlijstformulier.
 
U kunt voor ondersteuning contact opnemen met het serviceteam van SBN. 
Kijk voor contactgegevens op www.sbn.nl. Of neem contact op met de gemeente 
via zorgpoort@helmond.nl of door te bellen naar 14-0492 (optie 2). 
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Geen nieuwjaarsbijeenkomst, 
wel nieuwjaarsboodschap  
Traditiegetrouw trapt de gemeente Helmond het nieuwe jaar af met de 
nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners en relaties. Dat was ook het plan voor 
2022, maar vanwege de ontwikkelingen rondom corona en de invloed hiervan 
op de voorbereidingen, is besloten om de nieuwjaarsbijeenkomst niet door te 
laten gaan.  

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Blanksma
Op 1 januari om 20.00 uur zendt DitisHelmond live op tv en radio de 
nieuwjaarsboodschap uit. Burgemeester Blanksma blikt terug op afgelopen 
jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Ook maken we bekend aan wie de 
Stimuleringsprijs 2022 wordt toegekend. Direct na de uitzending kunt u de 
nieuwjaarsboodschap ook (terug)kijken op de website en social media kanalen 
van de gemeente. 

Online op de koffie bij de wethouder in 
januari 
Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u 
deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden 
voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Mierlo-Hout: woensdag 12 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans.
• Dierdonk en Helmond-Noord: woensdag 19 november van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder Van den Waardenburg. 
• Helmond-West: donderdag 20 januari van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk. 
• Brandevoort: donderdag 20 januari van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk.
• Centrum: maandag 24 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van de Brug.
• Stiphout-Warande: donderdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug.
• Brouwhuis en Rijpelberg: donderdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Harijgens.
• Binnenstad en Helmond-Oost: maandag 31 januari van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder De Vries. 

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt 
u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk tot 17.00 uur (op de 
werkdag voorafgaand aan het spreekuur) aanmelden. 

Bekendmakingen
 

RECTIFICATIE: omgevingsvergunning Kaldersedijk 3B  
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 daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 23 december 

2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 

te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via 

telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

 

Beroepschrift indienen 

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

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

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

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

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

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

zienswijze naar voren heeft gebracht.

• 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

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 

Bambino. G.L. 16-01-1997

Pîrnău, S 14-03-1997

Aris, H. 09-04-1979

Salafi, M. 12-02-2001

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  

Hafkamp, L. 21-06-1996

Niehot, F.H.M. 25-09-1972

Paulavičius, V. 13-05-1986

Oulaïdi, S. 07-01-1995

Esch van, A.J.H. 10-11-1972

Veselinovic, A. 01-11-1977

Hertogs, D.G.A. 20-04-1997

Tănasie, I 16-04-1972

Piechurski, M.T. 12-11-1989

Blăgoiu, M.A. 07-08-1978

Konukseven, M. 16-02-1990

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

Watermolenwal 11 -  20-12-2021  Festival d’n Ouwe Sok 2021-00790

Piet Blomplein  (1 t/m 3 april 2022)  

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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

Rotsheide 10 17-12-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6598655

Vleutendonk 8 20-12-2021 oprichten woning 6580175

Elandlaan 5 20-12-2021 verwijderen voordeur, plaatsen kozijn 6600357

Vlierdensedijk 93 18-12-2021 plaatsen overkapping 6598779

Roggedijk 4 19-12-2021 aanpassing gasverbruik 6599301

Elbeplantsoen 20-12-2021 aanleggen 6 inritten 6602867

Rosendaeldreef 5 20-12-2021 plaatsen van een dakkapel aan de  6601911

  voorzijde.  

Eechofstraat 8 22-12-2021 vervangen houten kozijnen in kunststof 6607673

Heiakker, fase 4 21-12-2021 oprichten 22 appartementen 6266807

Kanaaldijk Zuid-West  23-12-2021 strijdig gebruik, verplaatsen sluis 8 5974581

(nabij Lungendonk 1) 

De Veste Cluster 22 - sectie U,  23-12-2021 oprichten 36 koop- en 9 huurwoningen 6542511

nummer 5595 
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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 30 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.

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

Haverdijk 11 20-12-2021 verlenging gebruik vaccinatie locatie 6581593

Steenweg 17 20-12-2021 maken loggia/buitenruimte 6222661

Molenstraat 185,  20-12-2021 oprichten 17 appartementen 6206653

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

Haaglaan 35 /  21-12-2021 renovatie 16 woningen  6483609

Markiesstraat 1 / 1e Haagstraat 7 t/m 35 (oneven) 

Kromme Haagdijk 62 21-12-2021 oprichten carport 6514537

Schutsboom 6 21-12-2021 oprichten woning en maken uitweg 6209045

Wolfstraat 34 22-12-2021 realisering appartement 6273081

Kanaaldijk N.W. 49 20-12-2021 vestigen restaurant 6220757

Martinalidonk 27 22-12-2021 oprichten woning en maken uitweg 6258331

Noord Koninginnewal 4 22-12-2021 plaatsen geldautomaat 6498329

Mierloseweg 32B-32C /  22-12-2021 wijzigen winkel in appartement 6525991

Oranjelaan 1 

Vossenbeemd 107 23-12-2021 plaatsen erfafscheiding en poorten 6552645

Kerkstraat 48A-48 -  23-12-2021 oprichten extra woning 6473201

Vleeschhouwerijsteeg 2 

Van Heijnsbergenstraat 11 24-12-2021 gewijzigde verbouwing woning 6557247

Markt 49A-51 24-12-2021 oprichten studio’s 6111561

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

     Datum verzending

TV Carolus horeca St. Antoniusstraat 10 Alcoholwetvergunning 50812885/

20-12-2021

Meer informatie 

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

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

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

Hoofdstraat 124, 126 en  07-09-2021 Transformeren bedrijfswoning en 6354061

126A  winkel naar een woning en 2 appartementen  

  (inclusief hogere waarde besluit)  

Kerkstraat 48A-48 -  27-10-2021 oprichten extra woning  6473201

Vleeschhouwerijsteeg 2 

Bindersestraat,  05-11-2021 oprichten Zorgcomplex “Huize D’n Herd”  5518947

Sectie I 1761, 2,37,2005 

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

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.

Eén jaar diftar achter de rug. Jullie zijn het afval beter gaan scheiden. 
Dank jullie wel voor alle inspanningen, het heeft zin gehad. 

Als stad met bijna 100.000 inwoners maken we impact, we doen het samen.

Op naar een nog duurzamere toekomst, 
op naar een goed en gezond 2022!

Logo in FC/DIA:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Het werken als politica ging lang in te-
gen de gangbare norm dat vrouwen niet 
in de politiek thuis hoorden. Getrouwde 
vrouwen waren tot 1957 in juridisch op-
zicht handelingsonbekwaam. Ze moch-
ten zelfs nog geen eigen bankrekening 
openen, hoe konden ze dan wel beslis-
singen nemen over de financiën van een 
gemeente? Sindsdien is er veel veran-
derd. Toch is het aandeel van vrouwen 
in de Helmondse gemeenteraad met 
25% nog steeds te laag. De vraag is dan 
ook of de raad nog een goede afspiege-
ling is van de Helmondse bevolking? 

Om een goede afspiegeling te zijn, is ook 
de opkomst bij de verkiezingen van be-
lang. Tot 1970 was dat geen probleem. 
Door de opkomstplicht ging immers 
meer dan 90% van de Helmonders naar 
de stembus. Maar sinds de afschaffing 
ervan is dat sterk gedaald. De opkomst 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 was met 42% zelfs historisch 
laag. Zelfreflectie bij de Helmondse 
politiek is dan ook op zijn plaats. Want 
ook hierbij kunnen we ons afvragen of 
de politiek nog wel representatief is voor 
de inwoners van onze stad? 
Tot en met de jaren zestig hadden ver-

kiezingen trouwens meer het karakter 
van een volkstelling. In het verzuilde 
Nederland liet de uitslag vooral zien 
waar mensen katholiek, protestants of 
ontkerkelijkt waren. Helmond was ka-
tholiek en dus haalden de Rooms Ka-
tholieke Staatspartij en haar opvolger de 
KVP in Helmond tot 1966 de absolute 
meerderheid. En ook daarna bleven de 
confessionelen (CDA) in Helmond lan-
ge tijd de grootste. Pas de laatste jaren 
kwamen er met de PvdA (2006), de SP 
(2014) en de Groen Links (2018) andere 
winnaars uit de stembus. 
Onze kandidaten zetten zich natuurlijk 
in om ook de VVD een keer in dit rijtje te 
laten voorkomen. Duidelijk is wel dat de 
opkomst van de achterban hierbij een 
steeds grotere rol is gaan spelen. Echt 
elke stem kan het verschil uitmaken. Ik 
roep daarom alle Helmonders op om in 
2022 te gaan stemmen, zodat het beleid 
in de komende jaren de wens van zoveel 
mogelijk stadsgenoten kan vertegen-
woordigen, want alleen dan kunnen wij 
als volksvertegenwoordigers STERKER 
VERDER.

Ik wens iedereen een 
voorspoedig en gezond 2022. 

Theo Manders
VVD Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

www.helmondnu.nl

Manders: Sterker verder
100 Jaar geleden vonden in Nederland historische verkiezingen plaats.

 In 1922 mochten vrouwen namelijk voor het eerst een kruisje zetten op een stembiljet. De democratie 
zou sterker verder gaan omdat de gehele bevolking zou worden vertegenwoordigd. Toch bleef het aandeel 

vrouwelijke volksvertegenwoordigers beperkt. Na Johanna Geurts, die in 1919 met alleen mannelijke 
stemgerechtigden als eerste dame in de Helmondse raad was gekomen, moesten we tot 1940 

wachten op het tweede vrouwelijke gemeenteraadslid. 

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!

Het kaarslicht schijnt 
ook voor de gesneuvelde

oorlogsmilitairen
HELMOND | REGIO Lichtjes plaat-
sen op de oorlogsgraven van ge-
sneuvelde militairen, in Helmond 
en het Brits Ereveld in Mierlo, vindt 
al een paar jaar plaats. Dit gebeur-
de weer op 24 december. Het was 
de bedoeling om dit samen met de 
veteranen te gaan doen. Er moes-
ten zo’n 665 lichtjes geplaatst gaan 
worden op de graven, van al die mi-
litairen die hun leven hebben gege-
ven voor onze vrijheid.  

Tekst en foto's: Henk van Dijk

Helaas moest er door corona ook dit 
jaar, net als in 2020, weer worden 
afgeweken van de hoeveelheid deel-
nemers in verband met de geldende 
maatregelen. Echter niet doorgaan 
van het zorgen voor kaarslicht op het 
Brits Ereveld en de oorlogsgraven in 
Helmond, was voor de organisatie 
geen optie.

De kaarsen
De kaarsen werden vrijdagnamid-

dag-vooravond 24 december toch 
op alle graven geplaatst door de or-
ganisatie en enkele veteranen. Door 
de huidige coronamaatregelen was 
het dus niet mogelijk dat hier meer 
mensen aanwezig mochten zijn. 
Maar het was dus zeker niet donker 
voor onze Engelse helden in Mierlo 
en overige militaire gesneuvelden op 
de Helmondse begraafplaatsen op 
deze kerstavond. De kaarsen zouden 
er in ieder geval weer 48 uur blijven 
branden, als eer voor al die soldaten 
die gesneuveld zijn en hun leven 
hebben gegeven voor onze vrijheid. 
Wij, veteranen, hopen dat we vol-
gend jaar weer in grotere getale de 
lichtjes kunnen laten branden.

Bezoeken
Mocht u alsnog als individueel een 
bezoek willen gaan brengen aan het 
Brits Ereveld in Mierlo of de graven 
op de Helmondse begraafplaatsen, 
houdt u zich dan wel aan de  gelden-
de corona-veiligheidsmaatregelen. 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Online op de koffie bij de wethouder in januari 
HELMOND Heeft u een vraag over 
of een idee of initiatief voor uw wijk? 
Dan kunt u deelnemen aan één van 
de digitale wijkspreekuren. U kunt 
zich nu aanmelden voor de onder-
staande digitale wijkspreekuren. 

• Mierlo-Hout: woensdag 12 januari
 van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Dortmans.
• Dierdonk en Helmond-Noord:
 woensdag 19 november van 
 19.00 tot 20.00 uur met wethouder
 Van den Waardenburg. 
• Helmond-West: donderdag 
 20 januari van 18.30 tot 
 19.30 uur met wethouder Van Dijk. 
• Brandevoort: donderdag 20 januari

 van 20.00 tot 21.00 uur met 
 wethouder Van Dijk.
• Centrum: maandag 24 januari van
 19.00 tot 20.00 uur met wethouder
 Van de Brug.
• Stiphout-Warande: donderdag 27 
 januari van 19.30 tot 20.30 uur 
 met wethouder Van de Brug.
• Brouwhuis en Rijpelberg: donderdag
 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur
 met wethouder Harijgens.
• Binnenstad en Helmond-Oost:
 maandag 31 januari van 19.00 tot
 20.00 uur met wethouder De Vries. 

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door 
een mail te sturen naar wijkadviseur@
helmond.nl. Vermeld het volgende in 
de mail: uw naam, mailadres, aan welk 
wijkspreekuur u wilt deelnemen en het 
onderwerp. 
Vervolgens ontvangt een bevestigings-
mail met een link naar de Teams-verga-
dering. Via deze link kunt u deelnemen 
aan de online vergadering. U kunt zich 
uiterlijk tot 17.00 uur (op de werkdag 
voorafgaand aan het spreekuur) aan-
melden. 

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 
 

 



8 vrijdag 31 december 2021 de loop weekkrant HELMOND

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

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

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

Makkelijker recyclen met nieuwe zoekfunctie voor vetinzamelpunten
De website van de campagne ‘Fri-
tuurvet Recycle Het!’ (www.frituur-
vetrecyclehet.nl) heeft een nieuwe 
zoekfunctie die het nog makkelijker 
maakt om gebruikt frituurvet in te za-
melen. In Nederland zijn er meer dan 
2500 locaties waar frituurvet of olie 
die door consumenten is gebruikt, in-
gezameld wordt. 

“Nederland is een van de weinige landen 
in Europa dat een groot netwerk van vetin-

zamelpunten heeft”, zegt Frans Claassen, 
directeur van MVO - de ketenorganisatie 
van oliën en vetten. “Dankzij de nieuwe 
zoekfunctie op de website kunnen consu-
menten nog makkelijker 

gebruikmaken van de inzamelpunten 
en een bijdrage leveren aan een groene 
samenleving.” Ook in Helmond zijn er 
diverse inzamelpunten, kijk op www.fri-
tuurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren voor 
een plaats bij jou in de buurt.

Inzamelen heeft alleen 
maar voordelen
Elk jaar rond de jaarwisseling vraagt MVO 
extra aandacht voor de campagne ‘Frituur-
vet Recycle Het!’. In de decembermaand 
gebruiken Nederlandse huishoudens 
veel olie voor het bakken van oliebollen, 
gourmetten en frituren. “Weggooien moe-
ten we voorkomen”, zegt Frans Claassen, 
“want vet en olie zijn waardevolle grond-
stoffen die kunnen worden hergebruikt.” 
Zo kan er biobrandstof worden gemaakt 

van gebruikt frituurvet. Bovendien scheelt 
het voor waterschappen en gemeenten 
een hoop verstoppingen in het riool: “Wat 
er niet in zit, hoeft er ook niet uit.”

Meer inzamelpunten, meer recyclen
Kinderboerderijen, supermarkten of ver-
enigingen kunnen heel makkelijk inzamel-
punt worden. Speciale inzamelbedrijven 
brengen en halen inzamelcontainers bij 
deze locaties. “Hoe meer inzamelpunten, 
hoe makkelijker het voor iedereen wordt 

om gebruikt frituurvet te recyclen”, aldus 
Frans Claassen. Ook zorgt het inzamelen 
van gebruikte vetten voor extra inkom-
sten voor scholen en sportverenigingen. 
Claassen: “Het inzamelen van gebruikte 
vetten heeft alleen maar voordelen. We 
moedigen scholen, supermarkten en ver-
enigingen aan om mee te doen aan onze 
campagne.” Scholen, supermarkten of 
sportverenigingen kunnen zich aanmel-
den via www.frituurvetrecyclehet.nl/
inzamelpunt-worden. 
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Men leste column van 2021 waar 
ik mee jullie ga terugblikken op het 
afgelopen jaar. Tweede jaar met 
corona, met weer allerlei beper-
kingen die daar bij horen. Mond-
kapjes op, geen mondkapjes, wel 
weer mondkapjes, ‘s avonds niet 
naar buiten, anderhalve meter 
afstand. We hebben het allemaal 
gehad. En vurlopig zal da nog wel 
blijven ben ik bang. Inmiddels heb 
ik al 3 weken menne boosterprik, 
zonder problemen en ik ben er blij 
mee.

Maar er was ook nog iets anders 
als corona dees jaar. 2021, het 
jaar waar ik 60 ben geworden en 
volgende week wordt ik alweer 
61. Dees jaar mochten er 2 op 
bezuuk komen op men feestje en 
volgende week hetzelfde, ook weer 
2, dus niks gin feestje. Vurig jaar 
zei iedereen tegen men ‘Marij dan 
vierde het volgend jaar als ge 61 
wordt toch groots’. Ja hoe dan?? Ik 
denk dat de komende jaren in ja-
nuari gin feestjes zijn. De mensen 
die in de zomer jarig zijn hebben 
meer geluk, die meugen mistal wel 
iets vieren.

Dan heb ik dees jaar ook weer 
veul leuke columns kunnen ma-
ken. Ik noem er een paar. Men in-
terview mee Stijn van Gassel von 
ik zo leuk en die leuke foto’s van 
ons gemaakt door Wim van den 
Broek, top. Op uitnodiging op pad 
met de Duofietsen vond ik gewel-
dig, een kijkje bij Radio Elkerliek 
en op bezuuk bij de activiteiten-
commissie van de Zonnebloem. 
Allemaal vrijwilligersinitiatie-

ven. Een rondleiding inclusief een 
kaaimooi boeket bij de Dahlia-
vereniging. Een leuke avond bij 
het Zevertejater en de Houtse To-
neelgroep. Ik ben een paar keer op 
pad geweest met Helmond Skôn 
om Helmond wat opgeruimder te 
maken en opgeruimd te houden. 
De afvalcoaches van de gemeente, 
waar ik goeie tips van kreeg.

Ik heb 3 leuke korte vakanties 
aan zee gehad met André en ons 
Stacey. Samen mee mun vriendin-
nen een weekend naar Volendam 
geweest. Maar het hoogtepunt 
was men vakantie naar Oosten-
rijk samen met men bruur Jan. Zo 
zo genoten.

Natuurlijk waren er ook minder 
leuke dingen dit jaar. Zo is ons 
hundje Kate 3 keer geopereerd 
aan zijn pootje wat niet 100% 
goed is gekomen. Maar ze heeft 
geen pijn en loopt best goed. We 
hebben dit jaar afscheid moeten 
nemen van neefje Robin, wat erg 
verdrietig was. Een neefje met 
intensieve zorg, deze feestdagen 
wordt hij nog eens extra gemist. 
En branden we een kaarsje ter na-
gedachtenis aan hem. De schrik 
van men leven kreeg ik toen ik zo 
ziek was da ik mee dun ambulan-
ce naar het ziekenhuis moest met 
een maagbloeding, waar ze me ge-
lukkig weer opgelapt hebben. Zo 
komde er weer achter hoe belang-
rijk gezondheid is. 

Almee al heb ik toch best een mooi 
2021 gehad met pieken en dalen. 
Maar zo is het leven, voor ieder-
een. Bedankt vur het lezen en de 
leuke reacties die ik vaak van 
jullie lezers krijg! Ik zeg PROOST 
met men glaaske cassis (want ik 
drink gin alcohol). Ik wens jullie 
een fijne, veilige, leuke, gezellige 
jaarwisseling en alvast alle goeds 
en vooral een gezond 2022. 

Tot volgend jaar.

Proost, een fijne 
jaarwisseling

Houdoe!

Oudersteunpunt Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland PO wordt gelanceerd 

Dit Oudersteunpunt biedt ouders digi-
tale en praktische ondersteuning op het 
gebied van opvoeden, ontwikkeling en 
(passend) onderwijs. Een werkgroep uit 
de ondersteuningsplanraad (OPR) heeft 
de afgelopen maanden hard gewerkt om 
als een van de eersten een werkende 
site Oudersteunpunt te realiseren. 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is 
de medezeggenschapsraad van het sa-
menwerkingsverband. In de OPR zitten 
ouders en personeelsleden van de 22 
aangesloten schoolbesturen en zij speel-
den een belangrijke rol in de totstandko-
ming van de website. “We merken dat 
ouders vaak niet goed de weg weten als 
ze vragen hebben over (passend) on-
derwijs, opvoeding of ontwikkeling. Ze 
weten soms ook niet goed wat rechten 
en plichten zijn of hoe ze het beste een 
gesprek kunnen aangaan”, vertelt Jolyne 

Beaumont van de OPR. De website is zo 
opgebouwd dat je kunt zoeken op een 
categorie, thema of zoekwoord. 

De site is verdeeld in vier categorieën: 
• Kinderopvang 
• Basisonderwijs 
• Speciaal (basis)onderwijs 
• De stap naar het voortgezet onderwijs 

Op de website is ook een nieuwsrubriek 
te vinden waar allerlei wetenswaar-
digheden worden gepubliceerd die te 
maken hebben met opvoeding en (pas-
send) onderwijs. In de rubriek Agenda 
kunnen ouders allerlei activiteiten in de 
regio vinden die betrekking hebben op 
een specifiek onderwerp dat past in het 
rijtje van opvoeding en (passend) onder-
wijs. De informatie op de website is ook 
beschikbaar in andere talen. Inge Jeu-
rissen van de OPR: “In deze regio wonen 

en werken veel meertalige gezinnen. De 
taalbarrière en het feit dat zij niet altijd 
weten hoe het Nederlandse schoolsys-
teem in elkaar zit, kan onduidelijkheden 
geven. Op deze website kunnen ze de 
informatie in de eigen taal lezen.” 

Om de informatie op deze website te 
optimaliseren, hebben we de gemeen-
ten binnen het samenwerkingsverband 
Helmond-Peelland relevante informatie 
aangeleverd. In de toekomst wordt het 
mogelijk dat de Centra voor Jeugd en 
Gezin (CJG) en GGD’s veel voorkomen-
de vragen, antwoorden en specifieke ac-
tiviteiten met betrekking tot opvoeding 
en onderwijs delen via het Oudersteun-
punt. Ook worden er informatiefilmpjes 
gemaakt waarin ouders en kinderen 
hun specifieke ervaringen met betrek-
king tot passend onderwijs delen met 
de bezoekers op de site. 

Het Oudersteunpunt heeft ook een link 
met Facebook, Instagram en LinkedIn 
en is te vinden op: 
www.swv-oudersteunpunt.nl

REGIO Op vrijdag 21 januari 2022 wordt het Oudersteunpunt van het samenwerkingsverband 
Helmond-Peelland PO omgeving gelanceerd. Het Oudersteunpunt is onderdeel van de 

verbetermaatregelen die Arie Slob, voormalig minister van onderwijs, in november 2020 
aankondigde om Passend Onderwijs te verbeteren. Het SWV Helmond-Peelland pakte deze 

aanbeveling voortvarend op en realiseerde samen met ouders een website. 

Gluren bij de Buren Helmond
verplaatst naar 3 juli 

HELMOND Wegens de aanhoudende maatregelen omtrent corona kan Gluren bij de Buren op 13 
februari in Helmond niet doorgaan. Het is voor de organisatie op dit moment te onzeker of er tegen 

die tijd een veilige en leuke versie van het festival neergezet kan worden. Daarom ziet de organisatie 
zich genoodzaakt nu de knoop door te hakken en Gluren bij de Buren te verplaatsen naar 3 juli.

Projectleider Dirkjan van Oord: “We wil-
len graag dat alle deelnemers genoeg 
tijd hebben om zich voor te kunnen 
bereiden en hosts, acts en bezoekers 
veilig kunnen laten meedoen.” De da-
tum van 3 juli is niet zomaar gekozen. 
Van Oord: “Dan staat Struinen in de 

Tuinen gepland, het zomerse zusje van 
Gluren bij de Buren.” De organisatie zal 
de twee festivals samenvoegen, zodat er 
één grote Gluurdag komt in alle deelne-
mende Gluur- en Struinsteden. Deel-
nemers die zich al voor Gluren bij de 
Buren hadden aangemeld, kunnen op 

3 juli meedoen en mogen zelf kiezen of 
ze meedoen met hun huiskamer of (in-
dien aanwezig) tuin. Enthousiaste acts 
en hosts kunnen zich blijven aanmelden 
tot en met 22 mei
2022. Meer informatie is te vinden op 
www.glurenbijdeburen.nl.

F | Gluren bij de Buren/Maarten J. Eykman
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Eenzaam, maar niet alleen en niet vergeten 

Door: Henk van Dijk

Hulp voor Helden
Deze stichting van Hulp voor Helden 
heeft dit jaar met een financiële donatie 
het idee opgevat, om de eenzame mili-
taire mannen en vrouwen, veteranen 
met PTSS, te verrassen met een kerst-
pakket. Het moet ze het gevoel geven, 
dat ze niet vergeten worden in deze 
dagen en voor datgene wat zij door hun 
uitzendingen hebben betekend voor 
onze vrijheid. Ik moedig de stichting 
Hulp voor Helden aan om met dit soort 
initiatieven door te gaan. Het doet zoveel 
goed en laat zien waar je voor staat.

Initiatief Wilbert
Dit initiatief is door Wilbert Linders (ve-
teraan met PTSS) uit Helmond onmid-
dellijk opgepikt om  aandacht te vragen 
voor veteranen met PTSS, die deze een-
zaamheid dagelijks ervaren. Het is de 
bedoeling om deze collegae te verrassen 
met een kerstpakket. Hij heeft deze actie 
in Helmond doorgezet met een geldinza-
melingsactie voor Hulp voor Helden.  

De reden
Voor mijzelf was het een reden om als 
veteraan deze actie te steunen en con-
tact met hem te zoeken. Tijdens de ver-
huizing van opvanghuis D’n Herd naar complex 5701 aan de Kasteel Traverse, 

tijdens het rondbrengen van hun eerste 
ontbijt met wethouder Harrie van Dijk, 
kwam ik plots in oogcontact met een 
collega-veteraan met PTSS en de situ-
atie waarin hij terecht was gekomen. Hij 
vertelde gelijk zijn verhaal en je kon mer-
ken dat hij er vol van zat, in de korte tijd 
dat we hem spraken en zijn relaas deed 
over zijn veteraanverleden. Hij is een van 
de bewoners van D’n Herd en ik heb dit 
bijzonder treffen voorgelegd aan Wilbert 
Linders en gevraagd om deze man voor 
te dragen voor een kerstpakket. 

Aanbieden
Ik kreeg van Wilbert Linders vrij snel te 

horen dat ik een kerstpakket naar deze 
man, David, zou mogen gaan brengen. 
Ik was natuurlijk zeer ingenomen met 
dit bericht en heb dit idee over het 
kerstpakket aan de leiding van D’n Herd 
voorgelegd. De uitreiking van de kerst-
pakketten vindt op deze dag door heel 
Nederland plaats. Op vrijdagmorgen 24 
december ben ik naar hem toegegaan 
met het kerstpakket .

Verrassing
Zo iets hebben ze bij D’n Herd dus ook 
nog nooit meegemaakt. Het is voor Hel-
mond bovendien  ook een unieke missie, 
want dit is helaas het enige kerstpakket 
dat ik hier heb mogen uitreiken aan een 

PTSS-veteraan. Het is bij hen allemaal 
dan ook zeer enthousiast ontvangen. 
David was volkomen verrast, toen hij 
mij in de ontvangstruimte zag staan. 
De overdracht van het kerstpakket was 
wel een beetje emotioneel, omdat je als 
gelijke doelgroep iets voor de ander kunt 
en mag betekenen. Ik hoop dat ik hem 
met deze actie een hart onder de riem 
heb kunnen steken en hem hiermee heb 
laten blijken, dat veteranen er voor el-
kaar zijn ALTIJD en OVERAL. Hij heeft 
met zijn zware Afghanistan- en Bos-
nië-uitzending ook bijdrage geleverd aan 
een stukje vrijheid voor ons allemaal. De 
slogan luidt, voor ons allemaal: vrijheid 
is niet vanzelfsprekend. 

HELMOND Eenzaamheid is een probleem voor veel mensen. 
Voor anderen zijn de wintermaanden een periode van 

gezelligheid en huiselijkheid, maar dat geldt dus niet voor 
iedereen. De stichting Hulp voor Helden wil samen met 
partners helpen om de winterperiode voor hen een stuk 
dragelijker te maken en het gevoel van eenzaamheid te 

verminderen. Ik, zelf veteraan, neem u dit keer mee op een heel 
speciale missie naar een  collega PTSS-veteraan.

F | Jason Gerritsen

F | Jason Gerritsen

’s Nachts is het stil, maar niet bij de Luisterlijn

De Luisterlijn ontvangt per dag gemid-
deld bijna 1.500 oproepen. Meer dan 
de helft (56%) van de gesprekken vindt 
plaats buiten kantoortijden. 

24/7 
“Als voor veel mensen de werkdag erop 
zit, kantoren sluiten en de stilte van de 
nacht zich aandient, neemt de drukte 
bij de Luisterlijn toe. ’s Nachts, wanneer 
mensen niet kunnen slapen, is er grote 
behoefte om met iemand te kunnen 
praten over verdriet, zorgen of pijn”, zegt 
Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder 
bij de Luisterlijn. “Hieruit blijkt wel hoe 
belangrijk het is dat we 24 uur per dag 
bereikbaar zijn. We zijn hiervoor afhan-
kelijk van vrijwilligers. Als er daarvan 
te weinig zijn, ontstaan er bereikbaar-
heidsproblemen. En dat is heel wrang, 
vooral ’s nachts, omdat er vaak helemaal 
niemand anders bereikbaar is.”

“Vooral de gesprekken in de nacht 
zijn bijzonder”
Peter en Kees werken al jaren als vrij-
williger, ook ’s nachts. Kees: “’s Nachts is 
de wereld klein, er gebeurt minder. Men-
sen komen meer tot rust, gaan naden-
ken over het leven, kunnen niet slapen 
en willen dan hun verhaal kwijt. Vaak 
kunnen ze dan niemand bereiken, want 
iedereen slaapt, behalve de Luisterlijn.” 

Hoewel het zwaar kan zijn om nacht-
diensten te doen, levert het ook veel 
mooie en zinvolle gesprekken op. Vrijwil-
liger Peter beaamt dat. Hij geeft aan dat 
hij de nachtdiensten voor geen goud zou 
willen missen. “Als mensen ’s nachts 
wakker zijn heeft dat een oorzaak. Niet 
altijd, maar vaak ontstaan er daardoor 
bijzondere gesprekken. Mensen zijn ook 
dankbaar dat er ’s nachts naar hen ge-
luisterd wordt.” 

Dringend vrijwilligers nodig
Toch is de bezetting een uitdaging, zegt 
Noordegraaf. “We zien enorme betrok-
kenheid onder vrijwilligers en velen zijn 
bereid om extra diensten te doen, maar 
ook zij hebben hun (nacht)rust nodig.” 

Om er toch voor zo veel mogelijk men-
sen te kunnen zijn, is de Luisterlijn drin-
gend op zoek naar mensen die tijd en 
ruimte hebben om overdag en ’s nachts 
een luisterend oor te bieden. 

Meer informatie of aanmelden
Getrainde vrijwilligers doen wekelijks 
een dienst van vier uur. Daarbij is een 
keer per maand een nachtdienst onder-
deel van het vrijwilligerswerk. 

Training en begeleiding vinden plaats op 
een van de 28 locaties in het land. Men-
sen die geïnteresseerd zijn in het vrijwil-

ligerswerk, kunnen terecht op www.
deluisterlijn.nl/vrijwilliger.

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschik-
baar voor een vertrouwelijk gesprek, per 
telefoon, chat en mail. Deze 24-uursbe-
reikbaarheid onderscheidt de Luisterlijn 
van andere telefonische hulpdiensten. 
Door te luisteren helpen de 1.500 vrij-
willigers mensen om zorgen, pijn en 
verdriet (even) het hoofd te bieden. De 
vrijwilligers krijgen deskundige training 
en begeleiding.

REGIO Dag én nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor mensen die op dat moment bij niemand met hun verhaal 
terechtkunnen, willen of durven. Bij de Luisterlijn vinden zij, in een anoniem gesprek steun, troost en een luisterend oor. Vooral 
aan het begin van de avond en in de nachtelijke uren is het druk en staat de telefoon roodgloeiend. Om alle oproepen te kunnen 

beantwoorden, zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. 

F | Elizabeth Wattimena
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Het lokale woningbeleid vraagt daarom 
om stevige keuzes. De woningnood is 
complex en dus is het onmogelijk iede-
re groep naar tevredenheid te bedienen. 
Daarom kiezen we als Helder Helmond 
voor het belang van de Helmonder. Be-
drijven die veel arbeidsmigranten inzet-
ten, moeten meer verantwoordelijkheid 
tonen voor de bijbehorende huisvesting. 
We stimuleren woonvormen op of nabij 
de bedrijfslocatie. Daarnaast hanteren 
we strenge kaders voor het huisvesten 
van arbeidsmigranten in reguliere wonin-
gen. We ontmoedigen vastgoedonderne-
mers die deze huisvesting nu als verdien-
model zien. Om clustering te voorkomen, 
kijken we daarnaast naar een zogenaam-
de afstandsnorm. Zo mag er bijvoorbeeld 
maar één woning binnen een straal van 
150 meter voor arbeidsmigranten wor-
den bestemd, wat tevens de integratie 
van buitenlandse werkers stimuleert. 

Sinds 2017 zijn gemeenten niet langer 
verplicht statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning) voorrang 
te geven bij de toekenning van sociale 
huurwoningen. Wel krijgen we een peri-
odieke taakstelling opgelegd, waarin we 
ieder half jaar een bepaald aantal sta-
tushouders moeten huisvesten. Maar 

met de huidige, chronische woningnood 
is voorrang geven daarmee bijna on-
vermijdelijk. Volgens Helder Helmond 
mogen inwoners niet het slachtoffer 
worden van zwalkend overheidsbeleid, 
en daarom voldoen we enkel aan onze 
wettelijke verplichtingen. Zolang de wo-
ningnood niet is opgelost en inwoners 
jaren op een wachtlijst staan, zullen we 
als gemeente geen extra statushouders 
huisvesten. Ons basisbeginsel is dat 
juist de Helmonder voorrang krijgt, ook 
bij nieuwbouw.

Het aantal inwoners laten groeien mag 
geen doel op zich zijn. Toch wordt dat 
binnen de huidige politiek vaak wel zo 
gezien. Maar welk belang heeft de in-
dividuele inwoner daar bij? Die vraag 
wordt niet gesteld en daar moet veran-
dering in komen. Want ongebreidelde 
groei zorgt misschien voor extra centjes 
voor de gemeente, maar tast daarnaast 
de leefbaarheid van de stad aan. Helder 
Helmond wil daarom dat die factor op 
zijn minst stevig wordt meegewogen. 
Groei moet altijd in het belang zijn van 
inwoners, en niet enkel dat van de ge-
meente zelf. In januari wordt ons volle-
dige programma gepresenteerd en gaan 
we verder in op alle lokale thema’s.

Fijne jaarwisseling iedereen!

Martijn Rieter 
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Martijn Rieter: Helmonders 
voorrang bij huisvesting!

In maart zijn de verkiezingen en in de aanloop ernaartoe zal het verkiezingsprogramma van Helder 
Helmond openbaar worden gemaakt. In deze column alvast een blik op een belangrijk speerpunt. Want 
net als veel andere gemeenten knapt ook Helmond uit haar jasje. Inwoners staan soms jarenlang op de 

wachtlijst, en met name bij jongeren hakt dat erin. Zij zijn klaar voor de volgende stap, maar vanwege het 
woningtekort blijven ze noodgedwongen nog jaren bij hun ouders wonen. Het is onacceptabel dat zij in 

hun ontwikkeling worden geremd. 

Plo is een beetje een pantoffelheld. Hij is in eerste instantie wat 
afwachtend en kijkt de kat uit de boom. Hij heeft ook best al wat 
meegemaakt, daar kan een kitten onzeker van worden. Door niesziekte 
had hij een vergroeiing aan zijn rechteroogje, die door de dierenarts 
vakkundig hersteld is. Nu kan hij weer met twee heldere kijkers de 
wereld nieuwsgierig aanschouwen. Als Plo je eenmaal kent, komt hij 
vanzelf naar je toe. Het is echt de moeite waard om daar even op te 
wachten, want Plo heeft zo veel liefde om te geven. Hij wil graag op 
schoot en nestelt zich dicht tegen je aan. Geknuffel wordt beloond 
met een luid gespin. Zo’n lief, zachtaardig kereltje! Plo zoekt een rustig 
huishouden zonder (kleine) kinderen, waar hij de tijd krijgt om te 
wennen. Hij heeft veel interesse voor wat er buiten gebeurt, dus een 
(eventueel afgezette) tuin zal hij geweldig vinden. Wij zijn ook nog op 
zoek naar gastgezinnen voor de grote aantallen binnenkomende kittens. 

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

PLO

Carnaval in Helmond
 – Keiestad (7) 

Hoewel tal van bekende carnavalsste-
den, zowel in binnen- als buitenland, 
carnaval voorlopig op een lager pitje 
hebben gezet, is de situatie in ons eigen 
Helmond-Keiestad tot nu toe overzich-
telijk gebleven. Voor zover bekend heeft 
alleen CV De Spekzullekes, de vereni-
ging van Brouwhuis, Dierdonk en Rijpel-
berg, het hele carnavalsgebeuren voor 
2022 afgeblazen. 

Daarnaast heeft CV De Ao-Kanters '66, 
de club van de wijk Helmond-Oost, be-
sloten het geplande 5 x 11 jubileumfeest 
te annuleren en dat al voor de tweede 
keer, want de club bestond eigenlijk vo-
rig seizoen al 55 jaar. Andere clubs in 
Helmond en ook de Keiebijters Stichting 
kijken vooralsnog de kat uit de boom. 
Verder hebben in Brabant de bekende 
carnavalssteden Oeteldonk (Den Bosch), 
Tullepetaonestad (Roosendaal), Kielegat 
(Breda) en Krabbegat (Bergen op Zoom) 
de grote optocht afgelast. Zo ook de Ro-
senmontagszug in Düsseldorf en Mainz, 
twee Duitse 'Karneval-Hochburgen'. 

Over drie weken, zaterdagmiddag 22 
januari, hopen we allemaal in Hel-
mond-Keiestad toch weer op het Kas-
teelplein te kunnen staan om Stadsprins 
Briek de 49ste bekendgemaakt te zien 
worden. Dat is met alle Helmondse car-
navalsclubs en veel publiek erbij altijd 
weer een sfeervol gebeuren. De eerste 
keer dat dat plaatsvond was met carna-
val 1964, waarvan de foto getuigt. Het 

is weliswaar nog niet zo druk als tegen-
woordig, omdat er toentertijd nog maar 
vijf carnavalsclubs in Helmond beston-
den: CV Oranjebuurt sinds 11-11-1945, 
De Kattemeppers in 1947 opgericht 
binnen het Helmonds Mannenkoor, CV 
OLUM in januari 1948 opgericht door 
het Ontspanningscomité van MULO, 
CV De Heipoort genoemd naar het voor-
malige gelijknamige café in de Heistraat 
en in 1953 opgericht door leden van SC 
Helmondia en als laatste De Keiebijters 
opgericht in 1962 door twee kegelclubs 
in Hotel St. Lambert. In 1964 behoor-
den Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stip-
hout nog niet tot de gemeente Helmond, 
maar hadden al wel carnavalsclubs op-
gericht: De Brouwhazen en De Kluppels 
in 1962 en De Spurriezeiers in 1964.

De foto toont de ontvangst op het Kas-
teelplein vanuit het toenmalige stads-
bestuur. Burgemeester dr. Jos Sweens 
begroet, samen met de wethouders 
Sjef Raymakers, Fons Hardenberg en 
Jes van Deutekom, het carnavalspu-
bliek. Links op de achtergrond staan 
leden van de gemeenteraad, midden 
voor de Raad van Elf van De Keiebijters 
met Prins Huub d'n Uurste in de witte 
cape. Twee hofdames staan klaar met 
de stadssleutel die overhandigd zal gaan 
worden aan de Stadsprins. De dansma-
riekes doen hun dansje, op de achterste 
rij het gezelschap van de Oranjebuurt.

Leo de Bruyn

Op het moment van schrijven van deze regels (tweede 
kerstdag) ziet het er niet goed uit voor wat betreft het 

organiseren van carnavalsactiviteiten. Dat rottige coronavirus 
met zijn diverse varianten – nu weer omikron – zorgt telkens 

weer voor afgelastingen van evenementen, dichtgaan van 
theaters en bioscopen, sport zonder publiek, mondkapjes op in 
winkels, verzoeken om drukte te mijden enzovoorts. De laatste 
berichten spreken echter over minder ziekmakend en hopelijk 

dus minder ziekenhuisopnames.

Eerste ontvangst van de stadscarnaval op het stadhuis met carnaval 1964 | F Archieffoto

hartstichting.nl



12 vrijdag 31 december 2021 de loop weekkrant HELMOND

Eindejaars beloning? Geef een 
HELLEMONDGIFT waardebon cadeau!

WWW.HELLEMONDGIFT.NL

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 Hel-
llemondGift is een ultieme blijk van waardering! De bonnen 
zijn onbeperkt geldig en in te leveren bij vele Helmondse on-
dernemers. Denk lokaal, koop lokaal.

www.hellemondgiftkadoboek.nl

HellemondGiftHellemondGift
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MEE EN WIN
LEUKE

PRIJZEN!

PRIJSWINNAARS 
HET HELLEMONDGIFT
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hubo helmond   Mierloseweg 52, Helmond | 0492-532323 | www.hubo.nl

Dhr. Verlijsdonk

Boutique4more

teRRALIFE

oozoomooi

De Plaetse 165, Helmond-Brandevoort

0492-767009 /06-47698511

www.boutique4more.nl

Oude Aa 53, Helmond

www.terralife.nl

Peeleik 17a, Helmond

www.oozoomooi.nl

Angelique Marais

Geertje 
van der Horst

PIERROT
Ameidestraat 7, Helmond

0492-522028

www.pierrot-helmond.nl

tIES VAN DIJK
coenen & co
Elzaspassage 17/19, Helmond

0492-522005

www.coenenenco.nl

Marij v.d. Ven

Adventure store
Kastanjehoutstraat 3, Helmond

0492-523668

www.adventurestore.nl

Karin van Erp

Julia’s Home Helmond
Veestraat 23A, Helmond

0492 529 484

www.juliashome.nl

mevrouw E.M. van 
Casand-Rodijk

Recordaantal nieuwe makelaars in 2021 
BoldData duikt in de cijfers: nooit eerder kwamen er zoveel nieuwe makelaars bij 

Het aantal makelaars in Nederland groeit har-
der dan ooit. Uit cijfers van BoldData blijkt 
dat in 2021 maar liefst 695 nieuwe make-
laars zich inschreven bij de KvK. Een stijging 
van 6,7%. Nooit eerder kwamen er zoveel 
nieuwe makelaars bij. Voor het eerst zijn er 
in Nederland nu meer dan 11.000 makelaars  
geregistreerd.  

Nu de woningmarkt oververhit is en de huizenprijzen 

blijven stijgen, lijkt het erop dat veel makelaars hun 
kans grijpen. Met een stijging van 6,7% komt het totaal 
aantal makelaars nu op 11.025. 69% van deze make-
laars is zelfstandig. 

Noord-Holland telt  de meeste makelaars 
De meeste nieuwe makelaars (een groei van 35%) zien 
we in Flevoland en Noord-Holland. Deze voorspoed was 
niet bij alle provincies terug te zien. In Drenthe vond een 
daling plaats van 3% en in Friesland van 1%. Met 2.565 

makelaars telt Noord-Holland de meeste makelaars. In 
Zeeland en Flevoland vind je er slechts 270. 

Over BoldData
We zijn marktleider in het leveren van maatwerk da-
tabases. Met onze wereldwijde database van 287 
miljoen bedrijven hebben we meer dan 2.000 klanten 
geholpen met statistiek, onderzoek en CRM. Bekijk het 
oorspronkelijke artikel op bolddata.nl/nl/record-
aantal-nieuwe-makelaars-in-2021.
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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 

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 

Donderdag  6 januari
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 08 en zondag 09 januari: DOOP VAN DE HEER
16.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; Jan Snijders
19.00 uur Luciakerk GEEN MIS
18.30 uur Trudokerk Helmonds Vocaal Ensemble met Helmonds Kamerkoor 
Nieuwjaarsconcert repetitie en om 20.00 uur concert
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantores
Intenties: Toos Huijbers-Adelaars; Theo en Riek Pulles-van Erp; Harry en Liza van Kessel-
van Hout vw sterfdag; Johannes van Hout 

11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof, Thea Schwering-
Rovers, Pieter Boetzkes; Familie Ooms; Goede start voor de Damiaanparochie; Overleden 
ouders Thijssen- Grutters.

Op de drempel van het nieuwe jaar mogen we voor-
uitzien naar hetgeen komen gaat. We hebben zo 
onze verwachtingen en hopen op een heel ander jaar 
dan we de afgelopen twee jaar gehad hebben. We 
maken zo onze plannen, maar een ding staat vast: 
onze plannen kunnen zomaar gewijzigd worden. 

De in de Bijbel gestelde vooruitzichten daarente-
gen zijn zeker en vast. De dingen die voorzegd zijn, 
zullen vroeg of laat uitkomen. Hij die op de troon 
gezeten is, God onze schepper, is zeer betrouwbaar. 
Wat Hij zegt zal echt gebeuren en zal eenmaal alle 
dingen nieuw maken. 

Heel deze aarde met al zijn ellende pijn en verdriet 
gaat eens voorbij en er zal dan een compleet nieu-
we hemel en aarde verschijnen, waar alleen maar 
gerechtigheid zal zijn. Geen oorlog, geen vluchtelin-
genprobleem, geen klimaatprobleem, geen opstand 
meer, alleen liefde en saamhorigheid. Daar verlan-
gen we als mens toch allemaal naar! Dat is nog 

eens een goed begin voor het nieuwe jaar. Allemaal 
een gelukkig nieuwjaar gewenst.

De eredienst 
Elke zondag eredienst. Aanvang 10 uur. U bent van 
harte welkom om deze eens bij te wonen.

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

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid voor 
vrouwen om samen te komen.

Plaats van samenkomst op zondag
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Evangelische Gemeente Helmond
“En Hij die op de troon gezeten is, zeide: “Zie, ik maak alle dingen nieuw.”

De Bijbel; Openbaringen 21:5

Recent heb ik, heel rustig, de tijd ervoor nemend, alle beterschapswensen en kerstkaarten nagelezen. Wat 
een bijzonder warme, liefdevolle deken kwam er over mij heen. Ik ging ervan blozen en ben er ook verlegen 
van! Via deze weg wil ik iedereen van harte danken voor zoveel medeleven en goede wensen. Héél bijzonder 
om dit te mogen ervaren. Ik heb veel geluk gehad! De gebeden en kaarsen hebben zéker hun werk gedaan. 
Het leven is niet maakbaar, maar overkomt ons. Weet dat ik het goed maak! En wat er ook voorkomt op je 
levenspad, je komt er vaak sterker uit. Nogmaals, duizendmaal dank en ik wens u van harte alle goeds voor 
de toekomst. In geloof en vertrouwen!

Met dankbare groet,
Pastoor John van de Laar, Uden.

Duizendmaal dank!

Prijs koopwoningen ruim 
20 procent hoger in november
Bestaande koopwoningen waren in november 
20,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is 
een evenaring van de grootste prijsstijging sinds de 
start van de statistiek in 1995. Ook in februari 2000 
kwam de prijsstijging op 20,1 procent uit. Destijds 
was de gemiddelde transactieprijs bijna 160 dui-
zend euro. In november was dat iets meer dan 400 
duizend euro. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijs-
ontwikkeling van bestaande particuliere koopwo-

ningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.]

Stijgende trend prijzen koopwoningen
In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwonin-
gen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een 
stijgende trend. De index lag in november 2021 op 
het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in 
juni 2013 waren de prijzen in november bijna 86 
procent hoger.
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Minder erfbelasting 
bij overlijden

Alles goed geregeld
 

n  Geen erfbelasting betalen als uw 
partner overlijdt 

n  Voorkom een eigen bijdrage aan 
zorgkosten

n  Geen erfenis naar de ex van uw kind

n  Zorg dat de kinderen minder of geen 
erfbelasting betalen

n  Wie kan namens u handelen bij ziekte 
of dementie 

BEL ONS GERUST 
OM DE MOGELIJKHEDEN 

TE BESPREKEN!

Checklist:
JA NEE 

  Heeft u een testament van na 2003?

  Staan er bepalingen in uw testament om 
erfbelasting te besparen?

  Heeft u maatregelen getroffen om niet te hoeven 
interen op uw woning en vermogen, bij opname 
in een verzorgingstehuis?

  Kan er een rente worden gekozen in uw 
testament?

  Krijgen uw kleinkinderen in uw testament een 
van belasting vrijgesteld deel?

  Heeft u een volmacht of levenstestament, voor 
als u niet meer geestelijk bekwaam bent om uw 
zaken te regelen?

  Houdt uw volmacht of levenstestament rekening 
met de mogelijkheid om te kunnen schenken?

Heeft u ergens NEE geantwoord? 
Dan is het wel aan te raden om een gesprek te voeren.

Ook hebben wij lezingen over deze onderwerpen voor u 
klaar staan. Beluister en kijk naar onze video's op onze 
website www.schretlennotaris.nl  onder het kopje 
"Thema's"

Bel ons voor een gesprek

0492 370 090 
SCHRETLEN NOTARIS 

SPECIALISTEN ERFRECHT EN FAMILIERECHT

Dorpstraat 127 - 5731 JH Mierlo

Website:  www.schretlennotaris.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.

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

HELMONDloopjes
weekkrant

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

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

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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

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

10, Helmond, T: (0492) 535901

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

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G
GRATIS OPHALEN

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

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

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

www.vdrijt-inboedels.nl

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

dagelijks te zien bij      Dit is Helmond

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

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

10.15, 14.15, 18.15 en 19.15 uur 10.15, 14.15, 18.15 en 19.15 uur 
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Renault Captur 1.2 TCe Dynamique 2014
64Dkm, Automaat, Navigatie, Camera, 
Cruise control, Lmv, Pdc, Led, € 199 p/m  14.950

Nissan Qashqai 1.2 N-Vision 2018
70Dkm, 360° Camera, Navigatie, Cruise 
control, Panodak, ECC, Led, € 319 p/m 21.950

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


