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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

BEZORGERS 
GEZOCHT 

CENTRUM Doorneind, Molenstraat, 
Tiendplein, Wolfstraat.

HELMOND -WEST Boerhaavenlaan, 
Drebbelstraat, Mathijssenstraat, 

Snelliusstraat.

bezorging@deloop.eu
06-18938912

Ergens niet
mee eens?
Praat mee.

GA STEMMEN. 
Gemeenteraadsverkiezingen Helmond 
14, 15, 16 maart 2022

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

.nl

Door: Wendy Lodewijk

Hij vraagt aan muzikant Dave Vermeulen 
of corona hem ook iets opgeleverd heeft. 
Dave vertelt: “Spelen is er helaas niet 
of weinig bij in coronatijd. Des te meer 
tijd had ik om te schrijven. Ik haal ont-
zettend veel positieve energie en kracht 
uit het schrijven van nieuwe nummers. 
Daarnaast wilde ik de mensen, die toch 
behoefte hebben aan iets leuks, voor-
zien van nieuwe muziek. Ik heb dan ook 
met mijn band Voltage gewoon een plaat 
uitgebracht, ondanks corona. Muziek 
maken is het enige dat ik de mensen 
kan geven, ik kan niet veel anders”, zegt 
hij met een knipoog. “Daarnaast ben ik 
middenin coronatijd begonnen met gi-
taarlessen geven. Dat is een succes. Je 
merkt dat mensen toch, corona of niet, 
graag creatief bezig zijn. Vorige maand 
heb ik een tweede ruimte in gebruik 
mogen nemen. Dat vind ik mooi. En an-
der voordeel is dat ik mijn dochter heb 
kunnen zien opgroeien. Als we met de 
nieuwe plaat waren gaan touren, was 
daar veel minder gelegenheid toe.” Twee 
uitersten voor Dave, zeker omdat hij on-
langs zijn eigen vader verloor.

Lavinia Germano, eigenaresse van het 
Annatheater, vertelt hoe goed het ging 
vóór corona: “We hadden een ontzettend 
druk programma. Soms dacht ik wel 
eens: hoe ga ik dit allemaal goed regelen, 

zoveel stond op de planning. De nood-
gedwongen rust waar we in terecht-
kwamen met de komst van corona, was 
financieel een regelrechte ramp. Je gaat 
veel piekeren en nu nog steeds is je toe-
komst onzeker. Dat maakt het allemaal 
erg moeilijk. Daarnaast is je grootste 
angst dat je in de vergetelheid raakt. Dat 
je uit het systeem raakt van de mensen. 
De hele structuur en dagelijkse gang van 
zaken is weggeslagen. De toekomst van 
de podiumkunsten is nu erg spannend. 
Ik hoop dan ook dat we snel weer open 
mogen, zodat de hele sector weer een 
beetje perspectief krijgt. Desondanks wil 
ik onze gasten, die ons alsnog wisten en 
weten te vinden, heel erg bedanken.”

Actrice Lonne Gosling vertelt dat ook 
haar werk stil kwam te liggen. “Ik werd 
zelfs gevraagd lerares Nederlands te 
worden. Dat ben ik helemaal niet. En 
als de theaters straks weer open mogen, 
weet ik ook niet zeker of ik wel aan de 
bak kom. 
Nu kon ik wel eens ergens tussendoor 
‘geschoven’ worden, maar als alles weer 
open mag, zullen veel programma’s ge-
vuld worden met grote namen, denk ik. 
Dan is er voor mij, als ‘kleine naam’, geen 
plaats. Om daar op voorbereid te zijn, 
ben ik filmpjes gaan maken. Deze zijn te 
zien op mijn YouTube-kanaal ‘Lonneke’s 
Movie Channel’. Het is in deze tijd zoe-
ken naar alternatieven.”

Ondertussen heeft tonprater en (straat)
artiest Berry Knapen ook plaatsgeno-
men in het publiek. Hij sluit later in de 
middag aan bij een tafelgesprek en 
treedt als afsluiter nog op. Voor hem is 
optreden, zoals bij zovelen, zijn brood-
winning. 

Al twee jaar leeft ook hij in onzekerheid. 
Dan mag hij weer eventjes optreden en 
loopt zijn agenda in no time vol. Even 
later, als er weer een lockdown afgekon-
digd wordt, loopt diezelfde agenda weer 
even hard leeg. “Ik ben gestopt met ver-
wachtingen creëren, ik zie maar wat er 
gebeurt. Toch kan ik niet wachten weer 
mensen te vermaken. Lachen is gezond! 
Voor zowel het publiek als degene die 
optreedt. Ik sta echt te popelen om weer 
aan de gang te gaan.”

Dave Vermeulen draagt een lied voor (rechts), tegelijkertijd wordt iemand geknipt (links). F | Wendy Lodewijk.

SUYTKADE Wachten bij de kapper was nog nooit zo leuk! 
In navolging van de ludieke actie om theaters in Nederland 

eenmalig om te toveren tot kapsalon, kon je ook in het 
Annatheater terecht voor een nieuwe coupe. Ondertussen 
werden de aanwezigen getrakteerd op optredens; toneel, 

muziek, cabaret, voor ieder wat wils. Dit alles coronaproof, met 
qr-code. Tussen de optredens door werden tafelgesprekken 

gevoerd en werd duidelijk hoe nijpend de situatie voor de 
culturele sector momenteel is. Toch probeerde de host het 

gesprek een positieve draai te geven.

Noodkreet voor culturele sector bij Anna’s Kapsalon
Annatheater eenmalig omgebouwd tot kapsalon met cultureel tintje 
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PLAN NU EEN PROEFRIT
IN  DE  VERNIEUWDE MAZDA CX-5 

NU TOT € 2.000  
UPGR ADEVOORDEEL

Mazda CX-5 2022 vanaf € 36.490. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 6,1 tot 8,0 liter per 100 km / van 16,4 tot 12,5 km per liter / CO2-uitstoot van 
153 tot 182 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-
testmethodiek. Alle technische gegevens zijn onder voorbehoud van de officiële homologatie en kunnen mogelijk nog aangepast worden. Genoemde prijzen 
zijn incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met uiterlijke aankoopdatum 
15 december 2021 tot 31 maart 2022, eerst mogelijke registratie na 1 mei 2022 en uiterlijke registratie 30 september 2022. De actie is geldig vanaf de 
Luxury-uitvoering. Niet geldig bij zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. Actie geldt niet op voorraadauto’s. Afgebeeld model kan afwijken 
van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. 

DRIVE  TOGETHER

.  Vernieuwd design met rijke standaarduitrusting

.  Hoog trekgewicht van ten minste 1.800kg

.  Meer keuzemogelijkheden waaronder nieuwe speciale uitvoeringen

MAZDA HELMOND
Varenschut 5 | 5705 DK Helmond | 0492 - 745666
www.oostendorp-mazda.nl |  OostendorpAuto  oostendorpautogroep

De nieuwe Kia Sportage. 
Nu in de showroom.

씲34.89534.895
Vanaf:

Gem. brandstofverbruik Mild Hybrid/Hybrid: 5,6–6,5 l/100km, 17,8–15,4 km/l. CO2-uitstoot: 126–148 g/km. *De Plug-in Hybride is in afwachting van de쏾 nitieve homologatie. 
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sportage 
met uiterste kentekenaanvraag op 31-03-2022 en uiterste registratie op 30-04-2022. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. * Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com 
of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.  

De bekendste SUV van Kia is vernieuwd. De nieuwe Kia Sportage is moderner dan ooit zonder 
zijn Sportage-karakter te verliezen. De sterke en ef쏾 ci썝nte aandrijving – naar keuze Mild Hybrid, 
Hybrid of Plug-in Hybrid – brengt je krachtig in beweging. Ontdek de nieuwe Kia Sportage nu 
in onze showroom.

Varenschut 21D, Helmond,
Tel: 0492 - 588 970  |  kia-vdns.nl

VDNS Helmond
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Naar aanleiding daarvan heeft ook 
de Commissaris van de Koning een 
dringende oproep gedaan aan de Bra-
bantse gemeenten om op zoek te gaan 
naar geschikte opvanglocaties. Als Hel-
mond nemen we met het aanbieden 
van een locatie voor noodopvang voor 
jonge vluchtelingen onze verantwoor-
delijkheid. Als mensen om humanitaire 
redenen een beroep op ons doen, dan 
helpen wij.” 

COA verzorgt de opvang 
Het COA (Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers) regelt de opvang en be-
geleiding. Dat doet het COA in nauw 
overleg met de gemeente. De jongeren 
kunnen er slapen, douchen en krijgen 
maaltijden. Ook is er scholing en bege-
leiding. Het Jan van Brabant College 
in Helmond verzorgt onderwijs voor de 
jongeren. Het onderwijs start stapsge-
wijs. Het COA zorgt voor een 24-uurs 
bereikbaarheid voor vragen en meldin-
gen vanaf het moment dat de locatie in 
gebruik is genomen. 

Helpen? 
Er is ook behoefte aan ontspanning en 
vrijetijdsbesteding voor deze jongeren. 
Daarvoor werkt het COA graag samen 
met organisaties, verenigingen en vrij-
willigers uit de stad. Zij kunnen zich 
hiervoor aanmelden via info@coa.nl. 

Noodopvang geeft meer ruimte in 
azc’s 
De instroom van asielzoekers neemt 
nog steeds toe (mensen uit het Mid-
den-Oosten, maar ook een inhaalslag 
vluchtelingen en na-reizigers door coro-

na) en de uitstroom van statushouders 
naar woningen in gemeenten stagneert 
door druk op de woningmarkt. Door 
deze mensen in Helmond op te van-
gen geeft dat lucht voor de opvang van 
vluchtelingen in de volle azc’s. 

Vragen of contact 
Op www.helmond.nl/noodopvang 
staat meer informatie over de noodop-
vang. Omwonenden van de noodopvang 
kregen een brief met informatie en een 
uitnodiging voor een digitale informatie-
bijeenkomst.

Helmond vangt half jaar jonge vluchtelingen op
‘Humanitaire nood is hoog’

Burgemeester Elly Blanksma: “De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en 
er komen veel vluchtelingen ons land binnen. Daardoor kampt het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) met enorme tekorten aan opvangplekken. 

Het gebouw waar de vluchtelingen opgevangen worden. F | Gemeente Helmond.

Er zal tot 1 september 2022 onderdak 
geboden worden aan ongeveer 40 
minderjarige asielzoekers met begelei-
ding. De asielzoekers worden half fe-
bruari verwacht. Scholen in Helmond 
zorgen voor gepast onderwijs voor hen 
gedurende deze periode.

Een van de doelstellingen van Fung 
Loy Kok Taoist Tai Chi is anderen hel-
pen. Dit wordt bereikt door het pro-
moten en beoefenen van taoïsme en 
Taoist Tai Chi™ kunsten. De essentie 
van deze leringen stelt deelnemers in 
staat mededogen en onbaatzuchtig-
heid te ontwikkelen door harmonie te 
vinden in zichzelf en met de omgeving, 
om zo te helpen de wereld een betere 
en harmonieuzere plek te maken om 

in te leven. Gezien de huidige wereld-
wijde uitdagingen is het beschikbaar 
stellen van tijdelijk onderdak een stap 
die direct verlichting kan brengen en 
die de asielzoekers zal helpen in hun 
zoektocht naar een beter en veiliger 
bestaan.

De Stichting Fung Loy Kok Taoist Tai 
Chi Nederland is een vrijwilligersorga-
nisatie gelieerd aan het Fung Loy Kok 
Institute of Taoism. Er zijn gelieerde 
organisaties in 25 landen over de hele 
wereld. Mensen van verschillende cul-
turen en talen worden samengebracht 
in een wereldwijde gemeenschap, ge-
richt op het leren en delen van de lerin-
gen en visie van de taoïstische monnik 
Master Moy Lin Shin.

Master Moy emigreerde in 1970 van 
Hong Kong naar Canada met de visie 
om mensen over de hele wereld te hel-
pen door de leer van de Tao te delen. 
Hij wijdde zijn leven aan het verlich-
ten van lijden door anderen te helpen 
zichzelf te cultiveren door middel van 
de taoïstische kunsten. 

Vandaag de dag en geïnspireerd door 
dit voorbeeld   gaan vele toegewijde 
vrijwilligers in organisaties die gelieerd 
zijn aan Fung Loy Kok, door met het 
beschikbaar maken van zijn leringen in 
gemeenschappen over de hele wereld. 

Voor meer informatie kijk op 
www.taoisttaichi.org/nl. 

De test moet in 2022 nog meer in-
zicht geven in het gebruik van deel-
vervoer in Helmond. Gezien de grote 
groei van de stad en de toename van 
het verkeer, onderzoekt de gemeente 
manieren waarop Helmond het beste 
bereikbaar en leefbaar blijft. Stichting 
Brainport Smart District kan de opge-
dane ervaring goed gebruiken voor de 
hubs die de komende jaren gebouwd 
worden in de wijk van de toekomst 
die zij ontwikkelen ten noorden van 
Brandevoort. 

Doel van de pilot 
Uit onderzoek van Gemeente Hel-
mond naar deelvervoer bleek in 2020 
al dat een derde van de Helmonders 
die nog geen gebruik maakt van deel-
mobiliteit, geïnteresseerd is om dat in 
de toekomst (misschien) wel te doen. 
Door middel van de pilot willen we in 
2022 nog meer te weten komen over 
het gebruik van de hub in Brande-
voort; waarom gebruiken mensen de 
hub wel of juist niet? Waar hebben de 
inwoners behoefte aan?

Alternatief tweede auto 
De elektrische deelauto of bakfiet-
sen bij de hub Brandevoort zijn voor 
inwoners van Brandevoort een goed 
bereikbaar en betaalbaar alternatief 

voor de (tweede) auto. Hoe meer 
inwoners de auto laten staan, hoe 
meer ruimte er over blijft op straat 
voor recreatie, groen en ontmoeting. 
De straat wordt een stuk veiliger, de 
lucht blijft schoner en er zijn minder 
parkeerproblemen. Zo draagt de hub 
bij aan een bereikbaar en leefbaar 
Helmond. Wethouder Harijgens: “Om 
ervoor te zorgen dat onze stad goed 
bereikbaar én leefbaar blijft, zijn er 
naast de eigen auto alternatieven no-
dig om slimmer of anders te reizen. 
Deelvervoer biedt zo’n alternatief. 
Dankzij de hub in Brandevoort kan 
je zonder auto makkelijk, snel, groen 
en goedkoop toch lekker op pad. De 
ervaring die de we met deze hub op-
doen over het gebruik van deelmobi-
liteit nemen we mee in onze plannen 
in de toekomst.”

Smart Hubs project 
Het EIT Smart Hubs-project onder-
zoekt met Europese subsidie het 
gebruik van gedeelde mobiliteit in 
verschillende Europese steden zoals 
Lissabon, Barcelona, Amsterdam, 
Eindhoven en ook Helmond. In Hel-
mond werken de gemeente, Brain-
port Smart District en aanbieder Hely 
samen aan de hub in Brandevoort.

Pilot mobiliteitshub Brandevoort 
wegens succes verlengd

BRANDEVOORT De mobiliteitshub bij station Brandevoort 
blijft nog minstens een jaar in gebruik. Inwoners weten 
de hub goed te vinden om er een elektrische auto of – 
bakfiets te huren. Sinds de opening steeg het aantal 

gebruikers van de smart hub langzaam maar gestaag. Ook 
steeg de duur van het gebruik van een vervoersmiddel van 
de hub. Redenen genoeg voor de samenwerkende partners 

om de pilot met een jaar te verlengen.

Vele verenigingen hebben hun thuis in 
de Geseldonk en organiseren daar ook 
tal van activiteiten. Ook op maatschap-
pelijk gebied zijn er tal van instellingen 
actief.
We zoeken gastvrouwen/gastheren die:
Bezoekers wegwijs maken in het ge-
bouw.
Koffie schenken.
Barwerkzaamheden uitvoeren.
Diverse keukenwerkzaamheden 
uitvoeren.
Heb je zin om ons team te komen ver-
sterken?

Profiel vrijwilliger
Gastvrij, beleefd en zelfstandig. 

Werktijden
We werken in dagdelen (ochtend, mid-
dag, avond) en altijd met minimaal  
2 personen. We zijn nog op zoek naar 
mensen voor verschillende dagdelen 
doordeweeks en in de weekenden (bij 
evenementen).

Heb je interesse of wil je meer informa-
tie, neem gerust contact op of stuur je 
sollicitatie naar Tim Kuijpers: 
info@degeseldonk.nl of 
06 – 24 27 06 32.

De Geseldonk is ook van u, tot spoedig 
in de Geseldonk!

Kom jij het team van de 
Geseldonk versterken?

Stichting Wijkhuis de Geseldonk is op zoek naar een gastheer/
gastvrouw op vrijwillige basis. Wijkhuis de Geseldonk is een non-

profitorganisatie die ten dienste staat van de Houtse verenigingen 
en instellingen en werkt voornamelijk met vrijwilligers. 

Fung Loy Kok Taoist Tai Chi Nederland stelt gebouw 
beschikbaar voor jonge asielzoekers 

Vanwege het tekort aan opvang voor asielzoekers heeft de Fung Loy Kok Taoist Tai Chi 
Nederland besloten haar gebouw aan de Mierloseweg in Helmond beschikbaar te stellen 

voor tijdelijke opvang. Dit besluit is genomen in goed overleg met het internationale bestuur 
van het Fung Loy Kok Institute of Taoism, de gemeente Helmond en het Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers (COA). 
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De gemeente wil graag met u in gesprek! 
Hoe democratisch werken wij in onze gemeente? Wat vindt u van de manier 
waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat 
duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen 
meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Daarvoor zetten 
we de Quick Scan Lokale Democratie in.

U kunt de korte online vragenlijst invullen op 
www.helmond.nl/democratie. 
Dat kan tot uiterlijk 7 februari. 
Of scan de QR-code. 

De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden, 
collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde 
over denken. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog beter kunnen 
samenwerken.

We verwerken de antwoorden anoniem in een rapport. Dat rapport gebruiken we 
om samen te werken aan een nog betere lokale democratie. 

Let op: Bent u ambtenaar, collegelid of raadslid? Dan ontvangt u per mail een 
uitnodiging. De link op www.helmond.nl/democratie is bedoeld voor de inwoners 
van Helmond.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 25 januari, 8 februari en 
22 februari 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de 
vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

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

Bekendmakingen

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

President Rooseveltlaan 35 10-01-2022 maken tweede inrit 6542005

Elandlaan 5 11-01-2022 verwijderen voordeur, plaatsen kozijn 6600357

Ruwe Berk 9 10-01-2022 oprichten woning, maken uitweg 6312289

Martinalidonk 29 11-01-2022 oprichten woonhuis met garage en  6353761

  maken uitweg 

Churchill-laan 109 12-01-2022 plaatsen 2 extra vlaggenmasten 6336497

Hoofdstraat 124, 126  12-01-2022 transformeren bedrijfswoning en winkel 6354061

en 126A  naar een woning en twee appartementen 

  (inclusief hogere waarde besluit) 

Berkveld 12 13-01-2022 oprichten aanbouw groepsruimte 6534005

Molenstraat 171-173 -  13-01-2022 legaliseren woonstudio’s 6456739

Tiendstraat 55 

Ruisvoornstraat 1 t/m 18  14-01-2022 renovatie woningen  6513563

(alle nummers) 

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

Hulshoeve 1 07-01-2022 plaatsen tuinhuis en erfafscheiding 6639035

Geelgorsstraat 11 10-01-2022 afdak voor fietsen 6589471

Heistraat 105 10-01-2022 vervangen kozijnen 6643695

Julianalaan 31 10-01-2022 het verwijderen van een binnenmuur 6560413

van Ommerenstraat 47 12-01-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6650609

James Ensorlaan 18 13-01-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel  6651617

  (voorgevel) 

Heiakker 29 13-01-2022 plaatsen dakkapel 6654157

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

Aanslag afvalstoffenheffing 2021 bij meer 
dan zes ledigingen restafvalcontainer
Uw afvalstoffenheffing is in 2021 gesplitst in een vast en een variabel deel. 
Bij het vaste tarief zijn de eerste zes ledigingen inbegrepen. Hiervoor heeft u 
begin 2021 een aanslag ontvangen. Heeft u uw restafvalcontainer in 2021 meer 
dan zes keer laten legen? Dan ontvangt u binnenkort een aanslag. De aanslag 
ontvangt u in uw brievenbus of in uw berichtenbox van MijnOverheid. In dit 
bericht leest u meer over de aanslag. 

Extra betalen voor extra ledigingen
Op de aanslag staat wat u extra moet betalen voor de extra ledigingen bovenop 
de zes ledigingen die in het basistarief zitten. Een paar voorbeelden: Heeft u in 
2021 de restafvalcontainer acht keer aan de straat gezet? Dan betaalt u dus extra 
voor de twee ledigingen bovenop de zes ledigingen. Heeft u de restafvalcontainer 
10 keer aan straat gezet? Dan betaalt u extra voor vier ledigingen.

Aantal ledigingen in te zien via het e-loket
U kunt het aantal keren dat u de restafvalcontainer in 2021 aan straat heeft 
gezet nakijken in het e-loket. Dit is het digitale belastingloket van de gemeente. 
Kijk daarvoor op www.helmond.nl/belastingen.

Niet iedereen ontvangt een aanslag
Heeft u de restafvalcontainer in 2021 maximaal zes keer laten legen? Of woont u 
in een woning met gezamenlijke afvalinzameling (bijvoorbeeld hoogbouw)? Dan 
krijgt u geen aanslag. 

Kunt u de aanslag niet betalen?
Had u het afgelopen jaar recht op kwijtschelding en heeft u dit gekregen? Dan 
hebben we daar bij de aanslag voor de afrekening al rekening mee gehouden. 
Had u afgelopen jaar geen kwijtschelding, maar is uw situatie in de tussentijd 
veranderd? Dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen. 
Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u hierover meer.

Heeft u nog vragen over de aanslag?
Kijk op www.helmond.nl/belastingen. Daar vindt u onder andere meer informatie 
over de afvalstoffenheffing, kwijtschelding, bezwaar indienen en automatische 
incasso. U kunt ons natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 
17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492.

Wilt u in het vervolg uw aanslag digitaal ontvangen?
Dat kan via MijnOverheid. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Daarmee maakt 
u gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Branchweg 5 03-01-2022  verbouw en uitbreiding bedrijfspand OLO 5592427 

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

Boukchouch, S. M.  06-12-1990

Snijders, L.A.B.  07-12-1999

Alupei, M.  06-06-1990

Wisniewski, K.P.  20-06-1979

Smits, H.H.J.  10-09-1987

Chebbai, S.  23-07-1993

Mokadim, J.S.  30-07-2021

Jedynak, D.B.  14-11-1961

Esch van, T.  11-07-2003

Zienswijzen indienen

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

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

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

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

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

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

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

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

Acatrinei, M.  26-07-1991

Radu, I.  21-12-1961

Osman, A.M.  01-01-1993

Andrei, C.I.  02-01-1992

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost”. 

Deze waarden bedragen maximaal 63 dB ten gevolge van de Europaweg, maximaal 62 dB t.g.v. 

de Binnendongenstraat en maximaal 52 dB t.g.v. de Boerhaavelaan.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen in het appartementengebouw 

aan de Europaweg in het bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / 

Binnendongenstraat Oost””.

Inzage

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek kunt u met ingang van 21 januari 

2022 gedurende zes weken inzien op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een 

papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren 

u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wilt u toch graag de papieren versie raadplegen? Plan 

dan een afspraak via 14 0492 of www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of 

mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en 

wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester 

en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP “Helmond West - Houtsdonk / 

Binnendongenstraat Oost. 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

Wet bodembescherming (Wbb) (1) - Sportpark de Braak – fase 3, Helmond
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

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

op 23 december 2021 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

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

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van de afdeling IBOR van de gemeente Helmond en betreft de locatie 

die bekend staat als Sportpark de Braak – fase 3 met locatiecode AA079409120.

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

Abendonk 43 18-11-2021 oprichten woning, maken uitweg  6237411

Zomereik 8 19-11-2021 oprichten woning, maken uitweg  6224251

Roodborststraat 8 17-11-2021 plaatsen dakkapel (voorgevel)  6525035

Venstraat 4 19-11-2021 plaatsen dakkapel  6528901

Hollandhof 98 25-11-2021 wijzigen aanbouw  6543605

Schrijvershoeve 72 26-11-2021 plaatsen dakkapel (voorgevel)  6548349

Engelseweg 175A -  28-10-2021 verbouw bestaand kantoor en oprichten 6474241

Engelseweg 179  vrachtwagenwerkplaats 

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

Ontwerpbestemmingsplan Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat 
Oost

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 

Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat Oost met ingang van 21 januari 2022 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
 

Dit plan maakt de realisatie van maximaal 78 nieuwbouwappartementen mogelijk. 

De bestaande bebouwing, aan de parallelweg van de Europaweg, bestaande uit een 

kantorencomplex en een detailhandelsvoorziening, zal worden gesloopt.

Inzage

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1500BP200202-1000. 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 Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat 

Oost. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 

14 0492. 

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Gebr. v.d. Brand & van 

Oort B.V. voor de locatie Churchilllaan/Rietbeemdweg. De breekwerkzaamheden duren 

maximaal 5 dagen en vinden plaats in de periode van 13 januari 2022 tot en met 13 februari 

2022.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

tel. (088) 3690 369.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en wethouders van Helmond 20 januari 2022

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.
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Je leven verandert
bij Van Boxtel

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat 
het juiste hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! 
Hoe dat kan? We vergoeden t/m 28 februari 2022 de kosten die uw 
zorgverzekeraar niet vergoedt.* 

Bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

* Muv uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.
 Zie voorwaarden op onze website. 

NU € 0,-
Uw

hoortoestel

*

“ De verbazing 
dat ze zóveel 
niet hoorde was 
in haar ogen af 
te lezen.”

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

Helmond
E E N  N I E U W  M A G A Z I N E  V O O R  H E L M O N D

Wat maakt Helmond bruisend? 
De moeite waard om in te leven en te 
werken. Hoe trots zijn we op Helmond? 
Hoe duurzaam leven we, wat doen bijv. 
de bedrijventerreinen aan duurzaamheid?
Hoe bruisend is het centrum? En hoe 
leefbaar zijn de wijken?

Heeft Helmond voldoende werkgelegenheid en faciliteiten om de vrije tijd door 
te brengen? Welke plannen heeft het nieuwe college met Helmond na de gemeente 
raadsverkiezingen van maart 2022? Hoe ziet het er uit? Een voorstelrondje aan de 
burgers van Helmond bijvoorbeeld?

Dat wil uitgever Adcommunicatie samen gaan vatten in een luxe Helmond Onderneemt 
magazine, 2x per jaar (voorjaar en najaar) in een oplage van 36.000 ex., verspreid in 
geheel Helmond. Bedrijven, instanties, ondernemersverenigingen, gemeente, gewone 
ondernemende Helmonders etc. kunnen hierin hun beleving van Helmond vertellen en 
zich presenteren aan een breed (ondernemend) Helmonds publiek.

Er is genoeg op te pakken, 
doe jij dat  samen met ons?

Meer info via 
info@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 
uitgever Adcommunicatie

Opmaar ter illustratie, eind product kan verschillen.

Helmond

Ook het ‘je en jij’ gevoel in onze 
gemeente, willen we versterken, samen 
moeten we onze stad bruisend houden 
en elkaar leren kennen. Helmond is de 
moeite waard, maar dat kan alleen als 
het in beweging blijft.

Presenteer je bedrijf met een mooi 
redactioneel artikel met foto’s en 
een strakke opmaak.

• Voor werkzoekenden
• Klanten
• Image | Bedrijfsprofiel

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

E-mail
marketing.
Dé weg naar 
jouw publiek.

Heb jij wel eens gehoord van e-mailmarketing? Vast wel! Dit is namelijk dé manier om nieuwe 
klanten te werven én bestaande te onderhouden. Als jij e-mailmarketing op de juiste manier 
inzet, is dit een waardevolle toevoeging aan jouw online marketing strategie. 
Maar wat is de beste aanpak? Die vertellen wij jou!

E-mailmarketing is alles behalve mailtjes 
versturen en hopen op het beste. Een goede 
e-mailcampagne zorgt er voor dat jouw klant 
wordt aangezet tot interactie met je bedrijf. Dat 
is wat je wil! Voornamelijk als het om webshop 
klanten gaat. Hier komt e-mailmarketing 
automation om de hoek kijken.

Succesvolle 
e-mailcampagnes 
opstellen

Laat die orders
maar binnenstromen 
in je webshop!
E-mailmarketing automation is onmisbaar voor 
jouw webshop. Een normale e-mailcampagne 
volgt het openen van de mails en of er wordt 
doorgeklikt.  E-mailmarketing automation 
gaat verder: hij volgt de totale klantreis. Heel 
handig, want zo spring jij op het juiste moment 
in met een sterke e-mailcampagne voor jouw 
klant. Zonder e-mailmarketing automation 
was jou dit niet gelukt, maar gelukkig weet jij 
nu beter. Als jij een webshop hebt, kan je niet 
zonder deze handige strategie!

Wanneer start jij met 
e-mailmarketing automations?

Nu je begrijpt waarom e-mailmarketing een onmisbaar onderdeel is van jouw reclamestrategie, 
wil je hier mee aan de slag. Dan zijn wij de perfecte partner voor jou. Samen met jou realiseren wij 

een e-mailmarketing strategie waarop de juiste mail bij de juiste persoon terecht komt. Je kunt 
geheel vrijblijvend contact opnemen met ons! We adviseren jou dan graag over de beste aanpak 

en bekijken de mogelijkheden. Want die zijn er ongetwijfeld genoeg. Waar wacht je op? 

De koffie staat al klaar!

CONTACTGEGEVENS
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Wij vinden het belangrijk dat er goed 
gekeken wordt naar het type woning 
dat dan gebouwd wordt. CDA Helmond 
wil hoofdzakelijk bouwen voor onze in-
woners en tegemoet komen aan de be-
hoefte van onze inwoners. We denken 
niet andersom: we plannen de bouw 
van 15.000 woningen waarna wij wel 
beslissen welke woningen er gaan ko-
men. Dat is niet de weg om onze inwo-
ners te helpen.

We kunnen ervan uitgaan dat in het 
centrum hoofdzakelijk appartemen-
ten komen: zo’n 10.000. Dat zijn er erg 
veel in onze beleving. Want: waar moe-
ten deze komen te staan? En op BSD 
Brandevoort zijn ook nog eens 1250 
appartementen voorzien. Dat gaat een 
richting op die niet strookt met wat onze 
inwoners willen. Wij hebben onze inwo-
ners gesproken: veel van hen willen een 
normale, sociale huurwoning met een 
klein tuintje – en als het eventueel kan 
een garage erbij. Anderen gaven aan 
een sociale koopwoning of twee-on-

der-een-kapwoning te wensen of (voor 
inwoners die meer kunnen en willen 
besteden) een vrijstaande woning met 
tuin en garage. Helmond moet ruimte 
bieden aan deze gevarieerde vraag van 
de Helmonder, want voor deze mensen 
gaan we uiteindelijk bouwen!

Afgelopen week is een oproep van de 
voorzitter van de NVM gedaan om meer 
te luisteren naar de behoefte van de 
huidige en toekomstige inwoners. In 
die oproep werd duidelijk dat er te veel 
wordt ingezet op de bouw van apparte-
menten. Als we naar de eigen inwoners 
luisteren, zijn er verschillende mensen 
die wel willen gaan verhuizen. Zij willen 
echter wel graag in de wijk blijven waar 
ze zijn opgegroeid zijn of willen niet (ver) 
weg waar ze nu wonen. Laten we er in 
de politiek voor zorgdragen dat de be-
hoefte van verschillende woningen in 
evenwicht blijft, dat de kwaliteit van de 
woningen op niveau blijft en dat wonen 
voor elke Helmonder betaalbaar blijft. 
Gezien de complexiteit van dit vraagstuk 

komen wij er uitgebreid op terug in ons 
verkiezingsprogramma. 

Beste lezer, hoe kijkt u hier tegenaan?

Pieter Vervoort
Fractievoorzitter en 
lijsttrekker CDA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Vervoort: Bouwen, bouwen, bouwen. 
Maar wát gaan we in Helmond bouwen? 

Het huidige college van B&W heeft aangegeven dat we tot 2040 een 
opgave hebben om 15.000 woningen bij te bouwen. Dat is een prima 
streven. Het voornemen is dat er ongeveer 10.000 woningen in het 
centrum bij komen, 2500 op BSD Brandevoort en de overige 2500 

verdeeld over de stad. 

Zij hebben aangegeven dat vanwege 
de gedeclasseerde plaatsen (7 en 8) 
op de concept-kandidatenlijst, de 
eerder gestorte financiën feitelijk de 
(hoger)geplaatste kandidaten steu-
nen. Terwijl nagenoeg allen in het 
voortraject nog geen enkele eurocent 
hebben bijgedragen aan de vereni-
ging - c.q. campagnekosten. Feitelijk 
gaan zij ‘mooi weer’ spelen met onze 
afdrachten!
Zoals bekend hebben beide raadsle-
den hun ongenoegen uitgesproken 
tijdens de vaststelling van de kandi-
datenlijst Helder Helmond en heb-
ben zich op 11 december jl. op staan-
de voet teruggetrokken. Zij hadden 
op dat moment hun maandelijkse 
afdrachten ad. € 300,00  voldaan 
en vonden vervolgens, aangaande de 
uitkomst, zich geroepen om een deel 
van deze afdrachten terug te vorde-
ren. Feitelijk in de lijn van de eerdere 
bestuurlijke acties om openstaan-
de afdrachtsgelden van opgestapt 
raadslid Michael Rieter te vorderen. 
Echter het bestuur van Helder Hel-
mond heeft in 2 reacties, dus op de 
verzoeken van beide ex-HH raadsle-
den, aangegeven niet in de gaan op 
de verzoeken en geen restitutie te 
verlenen!
Natuurlijk is bekend dat er geen 
juridische gronden zijn om deze 
afdrachtsgelden terug te vorderen, 
maar beide raadsleden wilden hen 
meer aanspreken op onder andere 

respect en getoonde teleurstelling. 
(Al leken dat achteraf meer op kro-
kodillentranen en waren er zelfs spij-
toptanten!)
De verzoeken bleven echter door 
het bestuur negatief beantwoord, 
ondanks de argumenten die beide 
raadsleden aanvoerden. Inhoudelijk 
werd op de argumenten geheel niet 
ingegaan en werd enigszins simplis-
tisch gereageerd in de trant van: ge-
geven = gegeven.
Als we straks in campagnetijd pos-
ters/gadgets of andere zaken van 
Helder Helmond gaan tegenkomen, 
dan kunnen Bach en Smits aangeven 
dat zij hiervoor circa 50% hebben 
gefinancierd! 
Dat zal het bestuur van Helder Hel-
mond toch een raar gevoel moeten 
geven en zeker de kandidaten, die 
gesteund met de middelen van de 
2 ex-HH-raadsleden, mogelijk een 
raadszetel hebben behaald.
Politiek is en blijft op sommige vlak-
ken ondoorgrondelijk. 
T’s zoals ’t is!

Voor reactie of opmerking: Berry 
Smits gsm 06 – 10 71 94 02.

Raadsleden Bach en Smits vorderen deel 
afdracht geld van Helder Helmond

De voormalige Helder Helmond-raadsleden Jacqueline 
Bach en Berry Smits hebben het bestuur van Helder Hel-
mond, tot 2x toe, verzocht om een deel van de afdrachts-

gelden (ad. € 5100,-) terug te storten. 

Laten we onze zorgvuldig opgebouwde 
sociale samenleving uithollen door deze 
internet cowboys?

Nee, stop,  laten we al onze lokale 
kadoos/beloningen ook lokaal houden, 
een kado bijv. met de feestdagen, een 
eindejaarsbeloning, of bij een jubileum, 
het mantelzorgcompliment, nieuwe be-
woner welkomstkado, etc. etc. Doe dit 
met de HellemondGift waardebon, zie 
www.helmondcoin.nl met meer dan 

160 Helmondse acceptanten inmiddels 
(omzet 600.000 euro). Stichting zonder 
winstoogmerk HellemondGift gaat hier 
voor knokken.
Maar? HellemondGift wil gaan digitali-
seren, wie (ontwikkelaar/bedrijf?) kan 
meedenken om dit te realiseren, de 
prijs/kwaliteit zal leidend zijn. Wie komt 
met het beste uitvoerbare idee?

Meer info/contact? 
info@hellemondgift.nl

Digitale lokale munt
Helmondcoin.nl

HELMOND Hoe houden we de lokale economie draaiende? 
Wat is een gedeeltelijk antwoord op de hebbelijke steeds groter 

wordende internet reuzen. 

Maak gebruik van uw democratisch 
recht. In 2018 had Helmond een op-
komst van 42,11%, ver onder het lan-
delijk gemiddelde. Gemeente Helmond 
is er alles aan gelegen om dit cijfer om-
hoog te krijgen, vandaar ook o.a. de op-
dracht aan onze uitgeverij, waar we heel 
enthousiast over zijn.

Op communicatiegebied, is uitgeverij 
Adcommunicatie in Helmond markt-

leider en draagt dan ook graag deze 
belangrijke boodschap mee uit in haar 
uitgaves.

Praat bijvoorbeeld in het gezin over onze 
democratie met onze 18+ jeugd, hoe be-
langrijk dit is en dat je in Nederland wel 
een stem hebt, dat die er toe doet! Het 
maakt wel degelijk uit dat je gaat stem-
men. Als meedenkende Helmondse 
burger is het ook bijna een ‘plicht’. 

Samen maken we deze samenleving, 
waarin het voor de meesten goed toe-
ven is en waar we gelden genereren 
om ook voor de minderbedeelden een 
leefbare maatschappij in stand kunnen 
houden.

Ben solidair, ga stemmen, het maakt wel 
degelijk uit!
Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 
16 maart 2022, ga stemmen!

Weekkrant De Loop Helmond geeft extra 
verkiezingskranten uit! Ga stemmen! 

HELMOND Weekkrant Helmond gaat in maart o.a. in opdracht van gemeente Helmond  
verkiezingskranten uitgeven en online mee de gemeenteraadsverkiezingen promoten. In deze 

uitgaves gaan de partijen zich evenredig voorstellen aan de kiezers, met hun kandidaten en hun 
verkiezingsprogramma’s. Rode draad is vooral een oproep om te gaan stemmen. 

www.helmondnu.nl
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Sociale Teams Helmond 
staat voor je klaar

ONDERSTEUNING DICHTBIJ IN DE WIJK

Heb je hulp nodig?  
Bel 088 00 17 300 of mail 
ons: vraag@sthelmond.nl

We kijken samen wat er nodig is en zoeken een 
passende oplossing. Afspreken kan bij jou thuis 
of op een wijklocatie.

Woon je in Helmond en heb je een 
steun in de rug nodig? Worstel je 
met problemen in het dagelijks 
leven waar je zelf niet uitkomt? 
Dan kun je een beroep doen op 
Sociale Teams Helmond.

Iedereen kan bij ons terecht met 
vragen of problemen in het dagelijks 
leven. Denk aan eenzaamheid, 
werk, problemen bij opvoeden en 
opgroeien, financiën, sterker in je 
schoenen staan, ouder worden en 
sociale contacten, relaties of leven 
met een beperking.

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

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

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

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

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel
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WWW.KLUPPELS.NL

Dat stelt VVD Helmond-lijsttrekker 
Theo Manders. Destijds werd de wet in 
het leven geroepen om de bouwsector 
overeind te houden door reeds bestaan-
de bouwplannen in de tijd naar voren te 
halen. Nu zou de wet een zegen kunnen 
zijn voor woningzoekenden, omdat ze 
ervoor kan zorgen dat bouwaanvragen 
sneller rond kunnen komen. Hiervoor 
moeten de gemeentes dan wel inten-
sief samen gaan werken met provincie 
en het rijk. Maar ook bij bijvoorbeeld de 
Raad van State zal de ambtelijke capa-
citeit moeten worden opgeschroefd om 
zo het stuwmeer aan beroepsprocedu-
res sneller af te handelen.

Het moment tussen de eerste bouw-
plannen en de daadwerkelijke bouw van 
nieuwe woningen is gemiddeld zeven 
jaar. Daar zou wat Manders betreft flink 
wat tijd vanaf gesnoept kunnen worden. 
Hij pleit ook voor versoepeling van lan-
delijke regelgeving. Verder doet gemeen-
te Helmond er goed aan om gemeen-

telijke voorwaarden bovenop landelijke 
eisen zoveel mogelijk te schrappen. “Het 
bouwtempo moet omhoog en dit willen 
we ondersteunen met de inzet van een 
Helmondse taskforce woningbouw. Die 
moet zorgen voor kortere en soepelere 
procedures. We volgen als stad zoveel 
mogelijk de landelijke regelgeving en 
gaan, als dit niet noodzakelijk is, geen 
extra Helmondse eisen stellen.”

Premie A- en B-woningen
Verder steunen de liberalen een idee 
van de Helmondse makelaar Guus 
Broeckx om de ‘oude’ premie A- en 
B-woningen weer van stal te halen. Dit 
moet de opbouw van eigen vermogen 
bij de middengroepen bevorderen en de 
doorstroming op de lokale woningmarkt 
versnellen. Broeckx wijst erop dat in de 
jaren negentig bewoners van de wijk 
Rijpelberg juist dankzij deze premiere-
geling voldoende middelen hadden om 
een grotere woning te financieren in de 
nieuwe wijk Dierdonk.

Meer huizen in het groen
Er moeten volgens de Helmondse VVD 
ook meer grondgebonden woningen in 
het groen komen. Want een merendeel 
van de inwoners zou de voorkeur geven 
aan een huis met een tuin en een plek-
je voor de auto, terwijl er de komende 
jaren vooral appartementen (vaak zon-
der parkeerplek) worden gebouwd. Dit 
beleid is zo ver doorgeschoten dat het 
niet meer aansluit op de vraag. Lijst-
trekker Manders geeft aan dat door 
deze mismatch de doorstroming op de 

woningmarkt wordt geremd en ook dit is 
nadelig is voor starters.

KoopStartregeling
In het VVD-verkiezingsprogramma 
‘Sterker verder’ staan trouwens meer 
ideeën om de vastgelopen woning-
markt uit het slop te trekken. Zo is de 
partij voorstander van een zogeheten 
KoopStartregeling waarmee kopers 
woningen voor ongeveer vijftien procent 
onder de marktwaarde aanschaffen. 
Op deze manier kunnen ze vaker aan-

spraak maken op de NHG-garantie en 
kan sneller begonnen worden met ver-
mogensvorming. Bij verkoop betaalt de 
woningeigenaar het bedrag (inclusief de 
eventueel hierop gemaakte winst) weer 
terug. Door de focus te leggen op de 
bouw van goedkopere starterswoningen 
zou volgens de VVD Helmond ook de 
druk op de sociale huurmarkt kunnen 
verminderen.

VVD Helmond: meer ambtelijke uren voor versnelling woningbouwplannen
HELMOND VVD Helmond pleit voor een gemeentelijke 

taskforce woningbouw die de bouw van enkele duizenden 
extra woningen vlot moet trekken. De extra ambtelijke 

capaciteit moet leiden tot een aanzienlijke snellere afhandeling 
van bouwaanvragen. Om dit mogelijk te maken zou ook 
de Nederlandse overheid gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden die Crisis- en Herstelwet uit 2010 biedt.

F | Theo Manders.

Elk kwartaal kun je jouw mooiste na-
tuurfoto insturen en maak je kans op 
een ingelijste uitvergroting van jouw 
foto. Aan het einde van elk kwartaal 
wordt er een winnaar gekozen. De 
winnende foto zal in het jubileumjaar 
van IVN Helmond opgenomen worden 
in de expositie van onze fotowerkgroep 
‘Kiek Nauw’ in de Cacaofabriek (juli 
2022). Na de expositie krijgen de win-

naars de geëxposeerde foto ingelijst 
cadeau. Deelnemende foto’s moeten 
in Helmond gemaakt zijn en betrekking 
hebben op natuur in onze stad.
Sluitingsdatum voor het derde kwar-
taal is: 31 maart 2022.

De jury bepaalt aan het einde van elk 
kwartaal de winnaar van dat kwartaal. 
De maker van de winnende foto ont-

vangt hiervan een bericht.

Ook meedoen?
Ga voor meer informatie en deelname 
naar: 
www.kieknauw.nl/fotowedstrijd.

Doe mee met de fotowedstrijd! F | IVN Helmond.

Doe mee met de fotowedstrijd van IVN Helmond: 

De foto van het kwartaal!

HELMOND In 2022 bestaat IVN Helmond 40 jaar. In het kader van dit jubileumjaar willen 
wij jou graag uitnodigen mee te doen aan een fotowedstrijd.

De Kluppels betreuren dat deze eve-
nementen opnieuw niet door kunnen 
gaan. Niet in de laatste plaats voor Prins 
Patrick d’n 1e, omdat hij zijn carnavals-
seizoen toch anders had voorgesteld. 
De carnavalsvereniging uit het Kluppel-
rijk (Mierlo-Hout) had als opmaat rich-
ting carnaval een zevental evenementen 
gepland staan. 

Deze zijn allemaal afgelast. Het gaat om 
de volgende evenementen:
- Presentatie het Kluppelblad
- Aantekenavond voor het 
boerenbruidspaar
- Show- & Zwetsavonden
- Ouderenmiddag
- Boerenbruiloft
- Kluppelkes warming-up party
- Daupfist

De carnavalsvereniging onderzoekt nog 
wat de mogelijkheden zijn voor carna-
val 2022. Carnaval wordt dit jaar ge-
vierd van vrijdag 25 februari tot en met 
dinsdag 1 maart. De Houtse Kluppels 
hadden voor deze carnaval weer een 
bomvolle line-up. Op vrijdagmiddag de 
start van carnaval: Vijf Uurkes Vurraf, 
gevolgd door de zaterdagoptocht, de 
verschillende feestavonden en carna-
valsmiddagen voor de kinderen. Later 
wordt duidelijk of en in welke vorm deze 
evenementen door kunnen gaan. CV De 
Kluppels houdt alle opties open, ook het 
verplaatsen van enkele evenementen 
naar het voorjaar.

De Kluppels annuleren alle activiteiten 
tot aan carnaval, carnavalsvereniging 

houdt hoop op carnaval
MIERLO-HOUT De Kluppels hebben met pijn in het hart moeten 
besluiten alle carnavalsactiviteiten in de aanloop naar carnaval 
(tot en met 23 februari) te annuleren. De carnavalsvereniging 
zag geen andere mogelijkheid, gezien de nog altijd geldende 

coronamaatregelen en de hoge besmettingsgraad. Over 
hoe de vijf dagen carnaval eruit gaan zien, neemt de 

carnavalsvereniging samen met de instanties later een besluit.
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Dacia Sandero 0.9 TCe Stepway 2017
84Dkm, Automaat, Navigatie, Parkeersens., 
Cruise c., BlueTooth, LM velgen, € 179 p/m12.945

Renault Captur 1.2 TCe Dynamique 2014
64Dkm, Automaat, Navigatie, Camera, LM-
velgen, Pdc, LED, Cruise c., € 199 p/m 14.950

Opel Meriva 1.6i 2007
Airco , Cruise control, Trekhaak 4.445

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130.Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Kia Sportage 1.6i Executive 2017
Leder, 18Inch, Keyless, Sport Pack 20.440

Mazda 2 1.5i Skyactive 2021
2Dkm, Navigtatie, Climate control, Luxury 20.945

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2015
60Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie, Achteruit-
rijcamera, Trekhaak afneembaar, € 229 p/m16.450

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2017
Exclusive, 42Dkm, Navigatie, Camera, 
Trekhaak afn., Zuinig in gebruik, € 299 p/m 20.450

Ford Fiesta 1.0 Style 2013
72Dkm, Airco, 5 Deurs, Stoelverwarming, 
Voorruitverwarming, BlueTooth, € 129 p/m  8.945

Jeep Renegade 1.4 MultiAir Longitude 2018
Automaat, 36Dkm, Stoel + Stuur verw., 
Navigatie, ECC, PDC, Cruise c., € 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

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

Kia Rio 1.2i Super Pack 2012
Climate control, Cruise control, 
5-Deurs 8.445

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
50Dkm, Airco, Fabrieksgarantie, Hoge 
instap, Zeer zuinig, € 199 p/m 14.445

Nissan Juke 1.6 Acenta Eco 2012
162Dkm, Parkeersensor, Climate control, 
17 inch LMV, Trekhaak afn., € 99 p/m 7.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND
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Dit heeft er inmiddels toe geleid dat het 
Hints- en Prinseroaje tijdelijk onderbro-
ken is. Vanaf medio november tot nu zijn 
negen van de elf hints bekendgemaakt, 
de twee laatste volgen later nog. Voor 
mensen die nog willen deelnemen, vol-
gen hier de negen bekende hints die op 
de website verschenen zijn:

1. Hij kan het niet alleen
2. Hij gaat overstag
3. Het nummer klopt precies
4. Tegenover boven gever
5. Helmonder van begeerte
6. Hij binnen zij buiten
7. Junior gaat senior voor
8. Hij vierde met de kruik (Tilburger?)
9. Staat graag op de lange latten

Gaat er bij deze of gene nu al een licht-
je branden? Zo ja, geef de naam van de 
nieuwe Stadsprins dan door via de web-
site van de Keiebijters zo gauw het roaje 
weer hervat wordt. Wanneer hij bekend-
gemaakt zal worden is op het moment 
van schrijven van deze regels nog niet 
medegedeeld. 

Verscheidene clubs in Helmond hebben 
hun Prins al wel onthuld: de Ao-Kanters 
hebben Prins Michael, de Rampetam-
pers Prinses Suus, Oranjebuurt Prins 
Xavier, de Houtse Kluppels Prins Patrick 
en de Olietrappers Prins Mike I. De voor-
feesten van deze verenigingen lijken te 
gaan sneuvelen, ze houden nog een slag 
om de arm voor wat betreft de vier dolle 
dagen zelf.

Raar besluit
Met carnaval 2020 werd Broos Swin-
kels gekozen tot Stadsprins Briek XLVII 
(de 47ste). Omdat in 2021 geen carnaval 
werd gevierd, bleef hij dat jaar die titel 
gewoon houden. Tenminste dat mocht 
je verwachten, maar nu in 2022 willen 
de Keiebijters met carnaval Prins Briek 
XLIX (de 49ste) presenteren. 

Ze slaan dus de 48ste Prins over zou je 
denken. Maar getuige de website onder 
de rubriek Prins Briek wordt vermeld 

dat Broos Swinkels in 2021 aangeduid 
moet worden met de titel Briek XLVI-
II (de 48ste). Let wel: vorig jaar is met 
geen woord gerept over een 48ste prins, 
nu ineens wel. 

Dit betekent dat er een koppeling is ge-
legd tussen titel en jaar, in plaats van 
tussen titel en persoon. Broos Swin-
kels is dus zowel de 47ste als de 48ste 
Prins in één persoon. Nog nooit ergens 
vertoond. Dit gaat volgens mij in tegen 
elke logica, tegen de carnavalstraditie 
en tegen het carnavalsprotocol. Gecon-
fronteerd met mijn verbazing werd mij 
medegedeeld dat het Keiebijtersbestuur 
dit besluit tot doornummering genomen 
had en dat het niet teruggedraaid zou 
worden. 

Ikzelf was in 1974, 1975 en 1976 Prins 
van CV OLUM. In 1974 was ik Prins Leo 
d’n Twidde, stel je voor dat ze mij in 1975 
Prins Leo d’n Derde hadden genoemd 
en in 1976 Prins Leo de Vierde. Dat zou 
toch grotesk zijn geweest? Zolang je als 
Prins regeert, blijf je overal elders de-
zelfde titel voeren! In Oeteldonk bijvoor-
beeld hebben ze sinds de eerste Prins 
in 1883 werd benoemd inmiddels 25 
Prinsen met de naam Amadeiro gehad 
en sinds 2019 hebben ze daar Amadei-
ro XXVI. Zolang hij niet terugtreedt als 
Prins blijft hij de naam Amadeiro de 
26ste dragen.

Terug naar de foto. Burgemeester dr. 
Jos Sweens houdt een welkomsttoe-
spraak met links van hem gemeentese-
cretaris Dispinois en links van de hoeze-
poes wethouder Jes van Deutekom (het 
kleine menneke). Rechts van Sweens 
zijn eerst zijn vrouw op haar rug te zien, 
vervolgens ook achterom kijkend wet-
houder Sjef Raymakers (met bolhoed) 
en dan raadslid Jan Bungeners (met 
hoed). Tweede van rechts op de foto op 
de rug gezien de directeur van de Vlisco 
Jan Fentener van Vlissingen.

Leo de Bruyn.

De opening van carnaval 1965. F | Archieffoto.

Carnaval in Helmond – Keiestad (10)
De vraag die de op het Kasteelplein met carnaval 1965 genomen 

foto oproept is, of we iets dergelijks dit jaar weer te zien krijgen en 
vooral wanneer. In elk geval niet op de voorziene datum zaterdag 
22 januari, want de Keiebijters hebben alle carnavalsactiviteiten 

tot aan de vier dagen zelf afgelast zoals bekend.

Rond de Toss werd medio 2020 op-
gericht als moderne opvolger van het 
vermaarde Rondom de Toss, het boekje 
dat in het verleden bij wedstrijden van 
Helmond Sport werd uitgedeeld. Een 
initiatief voor én door supporters, met 
als doel een mooi stukje cult toe te voe-
gen aan de club. Via advertentieverkoop 
wordt daarnaast getracht ook een finan-
ciële bijdrage te kunnen leveren.

Medio 2020 was de coronapandemie al 
in volle gang. Toen nog ging men (en dus 
ook Rond de Toss) ervan uit dat deze 
snel ten einde zou komen. Bijna twee 
jaar later weten we dat dit een misre-
kening was. Het MKB, op wie de initia-
tiefnemers zo graag een beroep hadden 
gedaan, vangen nog steeds de raakste 

klappen. Dat maakt dat de kosten van 
Rond de Toss al tijden hoger zijn dan de 
opbrengsten.

En het einde is nog niet in zicht, al gloort 
er weliswaar heel voorzichtig wat licht 
aan de horizon. Maar Rond de Toss als 
kostenpost voor Helmond Sport, dat is 
simpelweg geen optie. En dus staat het 
voortbestaan stevig onder druk.

Daarom dat de makers een uitgebreide 
crowdfundingsactie starten, in de hoop 
dat de verliezen daarmee kunnen wor-
den rechtgetrokken en Rond de Toss 
kan blijven bestaan. Daarvoor moet 
de actie zeker 7.500 euro opleveren. 
“Je kunt geen beroep doen op onder-
nemers in zwaar weer, die hebben al 

genoeg kopzorgen. Daarom hopen we 
op de steun van supporters en andere 
sympathisanten”, aldus de organisatie, 
die tevens mooie prijzen verloot onder 
de donateurs. Zo maken alle donateurs 
straks kans op het wedstrijdshirt van 
aanvoerder Robin van der Meer en top-
scorer Jellert van Landschoot, en wordt 
eveneens een gesigneerd shirt van 
Burnley FC verloot. Zolang de voorraad 
strekt, krijgen alle donateurs die mini-
maal 20 euro doneren een gratis Rond 
de Toss-kalender.

Doneren kan via: 
www.doneerdoel.nl/actie/3893/

rond-de-toss-start-crowd-
fundingsactie.

HELMOND Rond de Toss, het officiële wedstrijdboekje van Helmond Sport, staat onder stevige 
financiële druk. Daarom starten supporters deze week een uitgebreide crowdfundingsactie, in de 

hoop het initiatief overeind te kunnen houden. De voortdurende coronamaatregelen raken het MKB 
al tijden ongekend hard. “Je kunt geen beroep doen op ondernemers in zwaar weer, die hebben al 

genoeg kopzorgen. Daarom hopen we op de steun van supporters en andere sympathisanten.”

Coronapandemie zet ook wedstrijdboekje Helmond Sport onder druk

Rond de Toss start crowdfundingsactie

F | Tegendraads Eindhoven.

Het is droevig gesteld met het aantal 
schoenenwinkels in Nederland. De af-
gelopen 10 jaar sloten maar liefst 530 
zaken hun deuren: een afname van 
36%. Nederland telt nu 935 schoen-
enzaken, 36% van deze winkels heeft 
een webshop. 

Schoenmakers houden 
zich staande
In tegenstelling tot het aantal schoe-
nenwinkels, houden schoenmakers 

zich beter staande. In 2011 stonden 
er 785 schoenmakers geregistreerd 
bij de KvK. Nu zijn dit er nog 700. Een 
daling van 10,8% in 10 jaar. Het afgelo-
pen jaar sloten slechts 10 schoenma-
kers hun deuren. 59% van deze 700 
schoenmakers zijn een eenmanszaak. 

Zal deze trend zich doorzetten? Dan 
zijn er wellicht over een aantal jaar 
evenveel schoenmakers als fysieke 
schoenenwinkels in Nederland.

Over BoldData
We zijn marktleider in het leveren van 
maatwerk databases. Met onze we-
reldwijde database van 287 miljoen 
bedrijven hebben we meer dan 2.000 
klanten geholpen met statistiek, on-
derzoek en CRM. 

Bron: https://bolddata.nl/nl/bedrij-
ven/nederland/schoenmakers-neder-
land

Schoenenwinkels keihard getroffen: 
aantal zaken duikt onder de 1.000 

BoldData duikt in de cijfers: daling van 8,5% sinds start pandemie
Schoenenwinkels verkeren al jaren in zwaar weer. Ook nu worden de fysieke schoenenzaken 

weer keihard getroffen door de coronacrisis. Sinds de start van de pandemie begin 2020 
sloten 85 winkels hun deuren: een daling van 8,5%. In 2021 dook het aantal zaken zelfs 
onder de 1.000. Nederland telt nu nog maar 935 schoenenwinkels. Dit en meer blijkt uit 

cijfers van dataspecialist BoldData. 
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 26 januari

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

AANZETTEN • ANALYSE • BEZIT • BULLY • DEBUTEREN • EN FACE
ERFDEEL • GERUISLOOS • GLIBBEREN • GNOOM • GUNSTIG

JASZAK • LATIJNS • LEGGEN • OPENBAAR • OVERNAME • RABARBER
RATIO • REGENWOUD • SALVO • SARDINE • STOFZUIGER • STRAK

TRIPLE • TYPIST • UITZIEN •VAKANTIE • VIOOL •VOETPAD • ZWAAR

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

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

Winnaar week 1: Lea v. Hoof-v. Rooij  •  Oplossing: DRIFTBUI

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis

Lokaler wordt het niet!Lokaler wordt het niet!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskrantenEen samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:Deze krant is onderdeel van:

Neem contact Neem contact 
op met:op met:

Weekkrant Weekkrant 
De Loop HelmondDe Loop Helmond

0492-845350 of 0492-845350 of 
advertentie@deloop.euadvertentie@deloop.eu

73% 
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.

Inzet kwartiermaker 
islamitische gemeenschap
Op 15 oktober 2021 heeft het NRC een artikel 
geschreven over ‘krachtenveldanalyses’, gericht 
op de islamitische gemeenschap. Het NRC 
noemde de gemeente Helmond als één van de 
gemeenten waarin zo’n krachtenveldanalyse is 
uitgevoerd. Naar aanleiding van raadsvragen 
van de SP en het CDA heeft de burgemeester 
de gemeenteraad op 21 december meer duide-
lijkheid verschaft.

In een krachtenveldanalyse wordt bekeken hoe 
partijen zich verhouden tot elkaar. Is er onderling 
vertrouwen? Zijn mensen het eens? Hebben ze 
dezelfde belangen of drijfveren? De burgemees-
ter geeft aan dat de krachtenveldanalyse in haar 
opdracht is uitgevoerd. Het doel was om meer 
inzicht te krijgen in het krachtenveld binnen de 
islamitische gemeenschap in Helmond, speci-
fiek gericht op de risico’s op radicalisering. De 
burgemeester betreurt de ophef en negatieve 
beeldvorming die is ontstaan na de publicatie 
van het NRC-artikel. Ze hecht aan de relatie met 
de islamitische gemeenschap. Het college heeft 
op 21 december ingestemd met het voorstel tot 
aanvraag van versterkingsgelden ad € 50.000,- 

voor de inzet van een kwartiermaker om de 
aanbevelingen uit de krachtenveldanalyse om 
te zetten in acties.

Maatregelen met betrekking tot horeca
Het college heeft diverse besluiten genomen 
in het voordeel van de horeca. Zo is bij het 
gebruik van het openbaar gebied ten behoeve 
van terrassen precariobelasting verschuldigd. 
Het college heeft echter voor 2022 ingestemd 
met het voorstel om de precariobelasting voor 
terrassen en aanverwante zaken niet te heffen. 
Ook leges voor parkeerontheffing ten behoeve 
van laden/lossen voetgangerserf  voor horeca, 
een eventuele wijziging op de Drank- en Hore-
cawetvergunning  én een evenementenvergun-
ning worden niet geheven. Ook is ingestemd 
met het voorstel voor grotere terrassen aan de 
Steenweg, tussen Kromme Steenweg en Ka-
naaldijk N.W. vanaf 15 april tot en met 15 okto-
ber 2022. 

Subsidieverlening cacaofabriek
Het college heeft besloten om aan Stichting 
De Cacaofabriek voor het jaar 2022 een (basis)
subsidie te verlenen van € 938.485. Dit is be-
doeld voor de exploitatie en de huur.

Laatste collegebesluiten
Tijdens de laatste collegevergadering van 2021, op 21 december, heeft het 
college van burgemeester en wethouders een behoorlijk aantal besluiten 

genomen met betrekking tot het jaar 2022. Graag lichten wij er hier een paar uit.

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

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

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

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

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

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

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

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

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

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 190 € 190 € 230
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 175 € 240 € 290 € 290 € 340
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
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Alexandra Koolen vertelt: “Het bestuur 
had gezamenlijk bedacht om elk jaar 
een Helmonder in het zonnetje te zetten 
en hem of haar een award te geven. Een 
beeldje, een oorkonde, bosje bloemen 
voor de partner en een geldbedrag, zo-
dat ze ook nog iets leuks kunnen doen. 
Het was eigenlijk de bedoeling dit uit te 
reiken tijdens onze nieuwjaarsreceptie. 
Maar omdat deze ook dit jaar niet mag 
doorgaan, hebben we besloten om de 
eerste Helder Helmond Award uit te 
reiken bij Henk thuis. Cees hebben we 
betrokken in het complot, om te zorgen 
dat hij wel thuis zou zijn, wanneer we 
het komen uitreiken.”

Met een korte toespraak over de ver-
diensten van Henk van Dijk voor Hel-
mond, besloot Van de Werff met de uit-
reiking van de award. Henk reageerde 
verrast: “Dit had ik niet kunnen beden-
ken. Na 44 jaar vrijwilligerswerk! Ik vind 
dit een schitterend idee om een vrijwilli-

ger te belonen. Het is toch geweldig als 
ze zo aan je denken!” Ook zijn vrouw Mia 
reageerde verrast: “Dat ze met dit bosje 
bloemen ook aan mij denken! Dat vind ik 
wel leuk en ik ben er erg blij mee.”

De sculptuur heeft een plaatsje naast 
de tv gekregen. Mia: “Zo, we zetten het 

hier neer, dan kun je er de hele dag naar 
kijken.” Reactie van Henk: “Ik vind het 
gewéldig!”

Helder Helmond heeft aangegeven dat 
zij elk jaar een award gaan uitreiken aan 
een inwoner van Helmond die Helmond 
op een mooie manier op de kaart zet.

Alle winkels mochten weer open 
na een maand dicht te zijn geweest 
afgelopen zaterdag. En als protest 
waren veel horecagelegenheden ook 
zaterdag open, dus dat verdiende 
een bezoekje aan de stad vonden wij. 
Hoewel ik bijna elke zaterdag naar 
de mert ga, doe ik dat niet als de 
winkels dicht zijn, betrapte ik mezelf 
op. Ik was de afgelopen weken niet 
geweest. Dan miste toch de gezellig-
heid, zonder winkels vind ik het niet 
zo leuk. En dat is ook als de winkels 
open meugen maar de horeca niet. 
Zonder horeca is het ook lang zo ge-
zellig niet, het moet de combinatie 
zijn die ons centrum gezellig maakt. 
Wa men betreft kan alles open, maar 
helaas zit ik niet in het OMT.

Wij zijn in de stad begonnen met ont-
bijten, om half elf stond zon bietje de 
hele Elzas Passage-parkeergarage al 
vol en bij Délifrance hadden we het 
laatste tafeltje. Paul Lukassen, de ei-
genaar, vertelde hoe verrast hij was 
toen onze burgemeester Elly Blanks-
ma ‘s morgens een praatje kwam ma-
ken bij zijn horecagelegenheid. Ze be-
greep deze actie heel erg goed, maar 
drukte wel op het hart om maandag 
geen terras op te zetten want dan 
werd er wel gehandhaafd. Paul vond 
het geweldig dat onze burgemeester 
persoonlijk langs kwam. Er kan wel 
een boa langskomen om dit mede te 
delen, maar als de burgemeester zelf 
komt maakt toch wel meer indruk zei 
hij. Haar bezoek werd zeer gewaar-
deerd door deze horeca-ondernemer.

Toen wij ons ontbijtje op hadden, 
was het nog steeds volle bak om hier 
een hapje te eten. Dat vind ik dan 
weer geweldig, dat bedoel ik nou 
met SAMEN. Bij alle horeca was 
het trouwens volle bak, zo fijn om te 
zien. Daarna zijn we de stad ingelo-
pen en bij de winkels waar we regel-
matig komen, hebben we ons geld uit-
gegeven. Niet alles hoor, we hebben 
nog wat over. Wat zag ik een hoop 
gezellige, blije gezichten, zowel bij 
kopers als bij verkopers. De inwoners 
van Helmond zorgden dat de horeca 
overal vol zat op deze ene dag dat ze 
open gingen. Iedereen liep met volle 
tasjes en ik hoop dat onze Helmondse 
ondernemers in de stad een goeie dag 
hebben gehad.

Wat waren we er aan toe, terug 
naar een beetje normaal, sociaal, 
leuk, gezellig leven. Er mag geluk-
kig ook weer gesport worden op alle 
vlakken en van klein naar groot. En 
dan vur mij zon bietje het aller-, al-
lerbelangrijkste: de kappers meu-
gen weer open. Bij André is het echt 
hard nodig en vur men is het net op 
tijd zullen we zeggen, zaterdag staat 
men afspraak. De hele mikmak moet 
gebeuren; wassen, knippen, kleuren, 
föhnen. Want die blonde lokken zijn 
van de kapper en niet (meer) van men 
eigen, maar dat is gin verassing.

Ikzelf vind de kapper en zeker ook 
sporten essentieel mee zonne lock-
down. Maar jammer genoeg heb ik 
niks te vertellen. Het is ook wel moei-
lijk om het vur iedereen goed te doen. 
Ik hoop echt dat op zeer korte termijn 
ook de horeca weer open mag, zodat 
de stad weer leeft. En dat dit de laat-
ste lockdown was ooit. Nog ff volhou-
den iedereen.

Fijn weekend tot volgende week. 

Een ouderwets 
gezellige zaterdag

Houdoe!

Gratis proeflessen toneelspelen
Vanuit de passie om met kinderen en 
jongeren te werken, werd 16 jaar gele-
den Jeugdtheaterschool Annatheater 
opgericht. Al die jaren bieden we een 
gedegen lesprogramma waarin kinderen 
en jongeren hun talenten ontwikkelen. 
Speel je thuis weleens dat je een pop-
ster, een held of de baas van de wereld 
bent? Kom dan eens in het Annatheater 
toneelspelen! In de maand januari zijn 
er gratis proeflessen. Doe je mee? De 
lessen worden op woensdagen en don-
derdagen gegeven.

Auditie ‘Anna Producties’
Anna Producties, de productiegroep 
van Jeugdtheaterschool Annatheater, 
houdt op maandag 24 januari audities 
voor de theaterproductie die begin ok-
tober 2022 in première zal gaan. Ben jij 
gek op theater en niet van het podium 
weg te slaan? Wil jij graag meedoen in 
een theatervoorstelling? 

In deze groep krijg je de mogelijkheid om 
je talent te laten zien en te ontwikkelen. 
En je leert een heleboel over het vak ac-
teren! Hier een citaat uit de recensie in 
het Eindhovens Dagblad van onze laat-
ste voorstelling: “De spelers spreiden 
een enthousiasme en professionaliteit 
tentoon, die je als toeschouwer bijna 
hun jeugdigheid doet vergeten.” Een 

bezoeker: “Wat een mooie voorstelling. 
K(p)rachtige acteerprestatie, geweldig!” 
De repetities zijn elke donderdag van 
19.00 tot 21.00 uur en een aantal keren 
in het weekeinde. De repetities begin-
nen op 27 januari. Er wordt contributie 
gevraagd om deel te nemen aan deze 
productie.

Heb je interesse? Neem contact op met 
Lavínia Germano, laviniagermano@an-
natheater.nl of bel: 06 – 44 36 92 88.

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

Jeugdtheaterschool Annatheater gaat weer aan de slag!

F | Annatheater.

Wat waren we blij om te 
horen dat de lessen op onze 

Jeugdtheaterschool weer 
kunnen beginnen. 

De eredienst 
Tijdens de corona periode blijven we 
onder handhaving van RIVM-regels 
samenkomen! Elke zondag eredienst. 
Aanvang 10 uur. U bent van harte wel-
kom om deze eens bij te wonen.

De huiskring
In een kleine kring komen we op dins-
dagavond bij mensen thuis en via zoom 
bij elkaar rondom een open Bijbel. Ook 
hier bent u van harte welkom.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart ge-
legenheid voor vrouwen om samen te 
komen.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 
51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze web-
site: 
www.evangelische
gemeentehelmond.nl. 
Contact: info@evangelische
gemeentehelmond.nl.

Evangelische Gemeente Helmond

Henk van Dijk ontvangt eerste Helder Helmond Award
HELMOND Henk van Dijk keek lachend naar het gezelschap dat voor zijn deur stond: een 

afvaardiging van Helder Helmond. Broer Cees had Henk met een smoesje naar de voordeur 
gelokt. En zo mochten Henk en zijn vrouw Mia een mooi cadeau in ontvangst nemen uit handen 

van lijsttrekker van Helder Helmond Louis van de Werff.

Henk van Dijk glundert met zijn award. F | Helder Helmond.
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E-mail
marketing.
Dé weg naar 
jouw publiek.

Heb jij wel eens gehoord van e-mailmarketing? Vast wel! Dit is namelijk dé manier om nieuwe 
klanten te werven én bestaande te onderhouden. Als jij e-mailmarketing op de juiste manier 
inzet, is dit een waardevolle toevoeging aan jouw online marketing strategie. 
Maar wat is de beste aanpak? Die vertellen wij jou!

E-mailmarketing is alles behalve mailtjes 
versturen en hopen op het beste. Een goede 
e-mailcampagne zorgt er voor dat jouw klant 
wordt aangezet tot interactie met je bedrijf. Dat 
is wat je wil! Voornamelijk als het om webshop 
klanten gaat. Hier komt e-mailmarketing 
automation om de hoek kijken.

Succesvolle 
e-mailcampagnes 
opstellen

Laat die orders
maar binnenstromen 
in je webshop!
E-mailmarketing automation is onmisbaar voor 
jouw webshop. Een normale e-mailcampagne 
volgt het openen van de mails en of er wordt 
doorgeklikt.  E-mailmarketing automation 
gaat verder: hij volgt de totale klantreis. Heel 
handig, want zo spring jij op het juiste moment 
in met een sterke e-mailcampagne voor jouw 
klant. Zonder e-mailmarketing automation 
was jou dit niet gelukt, maar gelukkig weet jij 
nu beter. Als jij een webshop hebt, kan je niet 
zonder deze handige strategie!

Wanneer start jij met 
e-mailmarketing automations?

Nu je begrijpt waarom e-mailmarketing een onmisbaar onderdeel is van jouw reclamestrategie, 
wil je hier mee aan de slag. Dan zijn wij de perfecte partner voor jou. Samen met jou realiseren wij 

een e-mailmarketing strategie waarop de juiste mail bij de juiste persoon terecht komt. Je kunt 
geheel vrijblijvend contact opnemen met ons! We adviseren jou dan graag over de beste aanpak 

en bekijken de mogelijkheden. Want die zijn er ongetwijfeld genoeg. Waar wacht je op? 

De koffie staat al klaar!

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

Van Rijsingen

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 19 januari t/m dinsdag 
1 februari 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

150 spaarpunten

4,49

voor
Frituur

Sitostick, mexicano 
of zigeunerstick
3 of 4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,69 - 4,89 - 5,49

9,99

3 schalen
voor

Pikante
worstenbroodjes
6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,69

3,99

indisch 
gekruid

Dikke of dunne 

Frites 
2,5 kilogram - McCain

Normaal 5,89 - 5,99

Spinazie a la creme, 
rode kool met appeltjes, 

groentenkrans met 
 boterkruiden, broccolimix 

met kruiden
750 gram - Ardo

Normaal 2,29 - 2,59

3,49 - 3,99

33%
KORTING

A table/ 
panklaar

Naturel, Spaans, piri piri, 
 Japans, zigeuner 

Kippoulet 
500 gram - Streekpoelier

Normaal 3,19

makkelijk 
& lekker

4,99

2 schalen
voor

Munt, framboos
of limoen

 IJsklontjes
500 gram - WalterGott

Normaal 4,79 

Best Bite
Frikandel 

40 stuks - Van Reusel

Normaal 19,99 

13,99

STUNT 
STUNT 
STUNT
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Het (online) Nationale 
Voorleesontbijt 
De Nationale Voorleesdagen gaan tradi-
tiegetrouw van start met het Nationale 
Voorleesontbijt. In verband met de co-
ronamaatregelen organiseert de Biblio-
theek Helmond-Peel dit jaar een online 
voorleesontbijt op woensdag 26 januari 
2022 om 11.00 uur. Er wordt voorgele-
zen uit ‘Maar eerst ving ik een monster’. 
Scholen en kinderdagverblijven, maar 
ook kinderen die thuis zitten, kunnen 
zich vooraf gratis aanmelden. Zij krijgen 
dan een link toegestuurd om het voorle-
zen op hun eigen scherm te volgen. 

Over ‘Maar eerst ving ik een monster’
Een jongetje krijgt maar een kort voor-
leesverhaaltje te horen, want het is al-
lang bedtijd. Maar hij zegt dat hij eerst 
nog een monster moet vangen. En daar 
blijft het niet bij. Telkens verzint het jon-
getje er meer monsters bij… 

Kindervoorstelling 
‘Een monsterlijk pyjama avontuur’
Theater Kees en Koos treedt op in de 
Bibliotheek met een fantasievolle voor-
stelling die helemaal aansluit bij het 
thema van de Nationale voorleesda-
gen. De zusjes Ineke en Janine slapen 
op één slaapkamer. De ene zus is heel 
stoer, de ander ziet monsters in het don-
ker. Of zijn het toch gewoon knuffels? 
Kees en Koos spelen deze voorstelling 
in samenwerking met Van Niks en Van 
Alles. Je kunt deze thuis online volgen 
op woensdagmiddag 26 januari en, als 
de maatregelen het toelaten, ook als 
fysieke voorstelling met live publiek op 
vrijdagmiddag 4 februari in Bibliotheek 
Someren. Hiervoor moet je je vooraf 
aanmelden via de link op de speciale 
themapagina www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/voorleesdagen. 

Voorlezen maakt je leuker! 
Prentenboeken laten je de wereld be-
leven door de ogen van een ander. Ze 
laten je zien hoe het is om klein te zijn, 
ziek, straatarm of juist steenrijk. Voor 

peuters en kleuters is het soms nog 
best lastig om zich te verplaatsen in een 
ander, maar voorlezen kan hierbij hel-
pen. Voorlezen biedt een fijn moment 
om samen herinneringen te maken, en 
daarnaast is het ontzettend nuttig. Het 
heeft namelijk een positief effect op de 
woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
In de Bibliotheek kunnen (groot)ouders 
met kleine kinderen meedoen aan de 
Voorleesdagen Peuterquiz met vragen 
over de boeken van de Prentenboeken 
Top 10. Gezellig om dit samen te doen 
en je maakt ook nog kans op een leuke 
prijs.

Knuffeltje cadeau
Kinderen worden altijd gratis lid van 
de bibliotheek, dus geef elk kind een 
eigen bibliotheekpas. Alle kinderen tot 
en met 6 jaar die tijdens de Nationale 

Voorleesdagen (online) lid worden van 
de bibliotheek krijgen een monsterpop-
petje cadeau. Zo wordt voorlezen uit het 
Prentenboek van het Jaar nog leuker! 

Op de speciale themapagina van de bi-
bliotheek vind je meer informatie over 
de Nationale Voorleesdagen, maar ook 
leuke voorleestips, filmpjes en nog veel 
meer: www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/voorleesdagen.

De Nationale Voorleesdagen
De campagne benadrukt de voordelen 
van het (voor)lezen, waaronder het po-
sitieve effect op woordenschat, spelling 
en tekstbegrip, een beter begrip van de 
wereld om je heen en het aanhalen van 
de band tussen (groot)ouder en kind. 
De campagne richt zich op ouders van 
kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar.

In Bibliotheek Helmond-Peel staat voorlezen centraal 
tijdens de Nationale Voorleesdagen

F | Bibliotheek Helmond-Peel.

HELMOND Van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari 2022 vinden de Nationale 
Voorleesdagen plaats. Het doel van de jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan 

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen is heerlijk om te doen, en zo gezellig! Het zorgt 
voor verbinding, en stimuleert de taalontwikkeling. Gedurende de campagneperiode vinden 

er allerlei (online) voorleesactiviteiten plaats. Centraal staan de Prentenboeken Top 10 en het 
Prentenboek van het Jaar: ‘Maar eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer.

FilmBox wil kijkers graag een ont-
spannen, stressvrije entertainmen-
tervaring bieden, zonder storende 
onderbrekingen tijdens de film. De 
tv-zender is een van de weinige zen-
ders in het basispakket die films op 
deze manier aanbiedt. Momenteel 
is de zender beschikbaar in ruim 
600.000 huishoudens, via acht 
Nederlandse platformen, waaronder 
Breedband Helmond. Het is de ver-
wachting dat FilmBox later dit jaar 
voor iedereen in Nederland beschik-
baar zal zijn.

Gavarieerd filmaanbod
Elke maandagavond wordt de kijker 
getrakteerd op een Film van de Week. 
Aan bod komen prijswinnende film-
huisproducties, internationale kas-
krakers en de beste films met acteurs 
van eigen bodem. Hoogtepunt van 
deze maand is The Last Right op 31 
januari met onze eigen Michiel Huis-
man in de hoofdrol. In deze komische 
roadmovie gaan twee broers op een 
doldwaze autorit door Ierland met 

een lijkkist op het dak om een vreem-
deling naar zijn laatste rustplaats te 
brengen. Op de woensdagen is het 
tijd voor de jeugd en de weekenden 
staan in het teken van klassiekers. 
Wie zich liever de stuipen op het lijf 
laat jagen, zet zich elke vrijdagavond 
schrap voor Friday Horror Night met 
achtereenvolgend drie huiveringwek-
kende horrorfilms.

Over FilmBox
FilmBox is een toonaangevende film-
service die te zien is in meer dan 25 
landen met een bereik van ruim der-
tig miljoen huishoudens in Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. Sinds 
mei 2021 is FilmBox te zien in Neder-
land en is momenteel beschikbaar bij 
Canal Digitaal, DELTA, Caiway, Onli-
ne.nl, Plinq, Trined, Kabelnoord, SKP 
en sinds 1 januari ook bij Breedband 
Helmond. De Nederlandse FilmBox 
heeft een geheel eigen lokale pro-
grammering en is daarmee verschil-
lend van de FilmBox-zenders die in 
andere landen worden doorgegeven.

FilmBox nu ook gratis 
te bekijken in Helmond!

Diverse providers hebben FilmBox in hun basispakket 

FilmBox is het eerste 24-uurs filmkanaal zonder reclame-
onderbrekingen dat in Nederland is toegevoegd aan het 

digitale basispakket van providers. Bij FilmBox kun je 
dus de hele dag ongestoord genieten van reclamevrije 
films. Er is dagelijks een divers aanbod van bekende 

Hollywoodfilms, favoriete klassiekers en populaire series, 
zoals vier seizoenen van het op waarheid gebaseerde 

Narcos over de drugskartels in Zuid-Amerika. 

16 maart vinden de Nederlandse ge-
meenteraadsverkiezingen 2022 plaats. 
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft 
kiesrecht en mag zijn stem laten horen 
en uitbrengen. Graag zelfs! 
Maar wat is dat nu precies, kiesrecht? 
Waar stem je precies op? Welke par-
tijen zijn er en hoe maak je daarin 
een keuze? Gemeenteraadslid Hen-
drik van Hout geeft tijdens dit college 
antwoord op deze vragen en hij geeft 
uitleg over kiesrecht. Heb je nu al vra-
gen voor Hendrik? Stuur deze dan 
alvast naar info@bibliotheekdlb.nl. 

Na deze KennisFabriek volgen nog twee 
kenniscolleges. In deze colleges stellen 
alle partijen zich voor en vertellen zij 
waarvoor ze staan. Zo kun je goed je 
mening vormen en straks op de verkie-
zingsdag een goede keuze maken. Doe 
er je voordeel mee! Op 28 januari wordt 
bekend gemaakt wanneer deze twee 
colleges plaatsvinden. 

Wil je deelnemen aan de KennisFabriek 
in de bibliotheek in Gemert? Meld jezelf 
aan via de ticketshop. Ga naar biblio-
theeklagebeemden.nl > agenda > Ken-
nisFabriek over kiesrecht en reserveer 
een ticket.

Wil je deelnemen aan de KennisFabriek 
via livestream? Ga dan op vrijdagavond 
28 januari iets voor 19.00 uur naar bi-
bliotheeklagebeemden.nl > agenda > 
KennisFabriek over kiesrecht. Daar vind 
je de rechtstreekse link om deel te ne-
men aan de livestream. 

KennisFabriek over kiesrecht

Hendrik van 
Hout. 

F | Bibliotheek 
De Lage 

Beemden.

GEMERT In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen or-
ganiseren Jongerencafé Gemert-Bakel en Bibliotheek De Lage 

Beemden een kenniscollege voor jongeren vanaf 17 jaar. De 
KennisFabriek vindt plaats op vrijdag 28 januari om 19.00 uur 
in Bibliotheek Gemert (mits de actuele coronamaatregelen het 

toestaan) en is ook te volgen op social media via livestream. 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/voorleesdagen
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Aletta Smits geeft op een boeiende 
manier een kijkje in het brein van een 
puber. Een brein dat voor veel volwas-
senen onbegrijpelijk is. 

Op een cabaret-achtige manier neemt 
zij haar publiek mee in de belevings-
wereld van een puber en de omgeving 
van de puber. Ze legt de ins en outs van 
gamende pubers uit aan ouders die zich 
terecht én onterecht zorgen maken.

Tijdens de lezing komen onder ande-
re de volgende vragen aan de orde:
- Wat gebeurt er met een puber als hij 
of zij gamet? 
- Waarom is gamen voor elke puber an-
ders? En raakt de ene puber dan eerder 
verslaafd dan de andere?
- Wat is er eng aan gamen?
- Wat is er zo ontzettend leuk aan ga-
men?
- Welke vaardigheden leert een kind tij-
dens het gamen? Zijn dat ook vaardighe-
den die je in het gewone leven goed kunt 
gebruiken?

- Wat wil je liever niet dat je kind leert?
- Wanneer moet je je zorgen maken?
- Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind 
niet teveel gamet?

Deze online lezing wordt georganiseerd 
door het Ouder-Café. Het Ouder-Café 
bestaat uit de volgende samenwer-
kingspartners: Korein, GGD Zuid-Oost 
Brabant, LEVgroep, Gemeente Son en 
Breugel en Bibliotheek Dommeldal.

Voor wie
Ouders, grootouders, pedagogisch 
medewerkers, professionals in het on-
derwijs en de (gezondheids)zorg, leer-
krachten, docenten en andere jeugd-
professionals.

Aanmelden
Schrijf je via www.bibliotheekdom-
meldal.nl/activiteiten in voor de gratis 
lezing op woensdagavond 2 februari 
2022, van 19.45 - 21.30 uur. Na aan-
melding ontvang je per e-mail de link om 
de lezing online bij te wonen.

HELMOND/REGIO Waarom is het voor pubers zo moeilijk om 
een game weg te leggen? Waarom scrollen ze altijd nog door 
naar een volgend filmpje op TikTok? Waarom heb je altijd het 

gesprek over ‘leg nu - nee nu! - je controller neer’.

Het Ouder-Café organiseert gratis 
online lezing van Aletta Smits over 

‘Pubers achter hun schermen’

F | Bibliotheek Dommeldal.

Alle foto’s van de tentoonstelling zullen 
vanaf buiten te zien zijn voor voorbijgan-
gers en geïnteresseerden, van 22 januari 
tot en met 13 februari. Voor wie wil kan 
de tentoonstelling ook in de avonduren 
bezocht worden. Overdag zijn de foto’s 
het beste te bekijken. 

“Het is heel erg fijn dat ondanks de 
moeilijke omstandigheden voor de 
cultuursector op dit moment deze be-
langrijke expositie tóch te zien is in Hel-
mond”, aldus Julienne Tullemans, pro-
grammeur expo van De Cacaofabriek. 
De tentoonstelling zou oorspronkelijk 
al gratis toegankelijk zijn voor iedereen, 
maar op deze manier zijn de drempels 
nog lager. Altijd bereikbaar en veilig te 
beleven vanuit de buitenlucht.

Van binnen naar buiten 
Het Speelhuis heeft met de 120 me-
ter aan glazen buitenwand een ideale 
mogelijkheid om de World Press Photo 
Tentoonstelling in deze tijden toch op 
een veilige manier te laten zien. Hier-
mee wordt het alzijdige glazen paviljoen 
rondom het Helmondse theater een 
grote vitrine. Jochem Otten (directeur 
van De Cacaofabriek en Het Speelhuis) 
vertelt daarover: “Het was een grote 
tegenvaller toen we in maart 2020 de 
tentoonstelling al na een paar dagen 
moesten sluiten vanwege de eerste 
lockdown. In 2021 durfden we een 
tweede editie daarom niet aan. Maar 
2022 moest toch weer lukken hebben 
we gedacht. Toen we geconfronteerd 
werden met toch weer een lockdown 
hebben we alle creativiteit uit de kast 
gehaald om de tentoonstelling doorgang 
te kunnen laten vinden. 

Toen we zagen dat de tentoonstelling 
120 strekkende foto-meters betrof viel 
het kwartje. De glazen omarming van 

Het Speelhuis is immers exact 120 me-
ter. We hebben toen een proefopstelling 
gemaakt en dat zag er prachtig uit. Het is 
een lastige tijd waarin weinig kan. Maar 
dit voelt niet als een compromis. Het 
is mooi om zo’n prestigieuze tentoon-
stelling op deze manier aan iedereen 
te kunnen laten zien. We zijn blij voor 
onze partners uit het onderwijs en be-
drijfsleven. Dat we met zoveel support 
en ondernemerschap cultuur een plek 
kunnen blijven geven, juist in deze tijd.” 

Jeugdige blik op de wereld 
Al sinds het begin van dit schooljaar 
zijn diverse groepen 7 en 8 van OBS 
Brandevoort, OBS De Straap, OKC De 
Bundertjes, OKC De Lindt, KC De Rakt, 
OKC De Stroom en OBS ‘t Hout zelf aan 
de slag met visuele journalistiek en ver-
halen die ertoe doen middels educatie-
project ‘Blik op de wereld’. Ook hun fo-
to’s zijn te bewonderen vanuit de glazen 
wand van Het Speelhuis. Geïnspireerd 
door stichting Openbare Basisscholen 
Helmond zijn ook andere onderwijs-
instellingen uit Helmond aangehaakt 
bij het educatietraject dat de scholen-
stichting zelf heeft ontwikkeld. Marvin 
Corneille van Stichting OBS Helmond: 
“We hebben een onderwijsprogramma 
ontworpen, waarmee we de leerlingen 
betrekken bij de expo. Dit gaan we mid-
dels een onderwijsfilm doen die speci-
aal hiervoor gemaakt is. Tevens komt 
er een onderwijshandleiding waardoor 
leerlingen zelf met hun ouders de expo 
kunnen bezoeken.”

Voor iedereen
De Cacaofabriek vindt het belangrijk 
dat elke inwoner van Helmond de mo-
gelijkheid krijgt om de tentoonstelling 
te beleven. Ook ouderen voor wie het 
niet vanzelfsprekend is om naar Het 
Speelhuis te komen. Speciaal voor hen 

ontwikkelde Lang Leve Cultuur/Werk-
groep Aandacht voor Ouderen een pro-
gramma, waarbij De Museumdocent bij 
de zorginstellingen op locatie in gesprek 
gaat met ouderen aan de hand van een 
World Press Photo afbeelding. “We pra-
ten over de beelden uit de tentoonstel-
ling, maar ook over andere beelden in 
het nieuws die zij nooit zijn vergeten. 

De verhalen die bovenkomen worden 
vastgelegd en later dit jaar gepubliceerd 
in een mooie krant”, aldus Annique van 
den Heuvel (CultuurContact).

Actueel tijdsbeeld 
World Press Photo verbindt de wereld 
al sinds 1955 met verhalen die ertoe 
doen. De tentoonstelling laat confron-
terende en ontroerende foto’s zien van 
de belangrijkste en meest nieuwswaar-
dige verhalen van het jaar. Exhibition 
2021 blikt terug op nieuwsjaar 2020, 
een bewogen jaar met grootse thema’s 
als Covid-19, black lives matter, de kli-
maatcrisis, transgender-rechten en ter-
ritoriale conflicten. Een onafhankelijke 
jury van 28 fotografiespecialisten stond 
onder leiding van NayanTara Gurung 
Kakshapati en koos de beste foto’s en 
verhalen van 2020 in 8 categorieën. 
Er werden maar liefst 74.470 foto’s van 
4315 fotografen beoordeeld. Er zijn 45 
winnende fotografen uit 28 verschillen-
de landen gekozen. Van hen zijn maar 
liefst 60 beelden te zien in de ‘etalage’ 
van theater Het Speelhuis.

World Press Photo Exhibition 2021 én 
‘Blik op de wereld’ zijn beiden gratis en 
te bezichtigen van zaterdag 22 januari 
tot en met zondag 13 februari. 

Kijk voor meer informatie op de website 
cacaofabriek.nl/
worldpressphotohelmond

World Press Photo Helmond verplaatst naar Het Speelhuis
Tentoonstelling gratis en door iedereen vanaf buiten te bekijken 

HELMOND Vanwege de verlengde lockdown is het niet mogelijk om de World Press Photo Exhibition 
dit jaar plaats te laten vinden in De Cacaofabriek in Helmond. De tentoonstelling zal daarom in zijn 

geheel verhuizen naar het glazen paviljoen van theater Het Speelhuis. De 120 meter lange glaswand 
zal dan dienen als decor voor de foto’s die naar buiten toe worden tentoongesteld.

Het Speelhuis. F | Dave van Hout.

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

Kun jij reanimeren?
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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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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.

Donderdag 20 januari: St. Sebastiaan
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 22 en zondag 23 januari: 3e zondag door het jaar C
16.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk GEEN MIS
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
Intenties: Karel Martens (21 januari was 1e sterfdag); Ans van den 
Hurk-van der Geld; pastoor van de Ven; Christien van Eekeren.
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina van Jens v.d. Mortel.
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Petronella Visser-Snijders, Bert van de Kerkhof, 
Beatrijs Hunink-van Thiel; Resi Stam-Copal. 
 
Donderdag 27 januari: H. Angela Merici
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 29 en zondag 30 januari: 4e zondag door het jaar C
16.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: uit dankbaarheid bgv 75e verjaardag; Theo van Mullekom.
19.00 uur Luciakerk GEEN MIS
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
 Intenties: Marietje Mulder-Dirks.
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers/ M. Verhoeven. Mmv Anke en 
Gertie 
Intenties; Maria van den Berkmortel- Verbakel; Piet van 
Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Jeroen Kager.

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.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Valerie Goossens van DELA

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

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam en 
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een 
afspraak voor een rondleiding met de electro-
car of een oriënterend gesprek. 

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  
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Herbie Guldenaar en Michael Rieter 
zullen samen als duo het gezicht zijn 
bij de komende verkiezingen. Herbie en 
Michael zijn al 50 jaar bevriend sinds zij 
samen op het Dr. Knippenbergcollege 
zaten. Daarnaast is Herbie de afgelopen 
4 verkiezingen een vast gezicht geweest 
op de kandidatenlijsten waar Michael 
lijsttrekker was. Herbie is een zeer 
bekende persoonlijkheid in Helmond. 
Maar verder ook bekend als zeer geres-
pecteerd en bekend gitarist in binnen- 
en buitenland. Ruim 30 jaar is Herbie 
muziekdocent waarvan al meer dan 25 
jaar aan het Jan van Brabantcollege aan 
de Molenstraat in Helmond.

Slechts een aantal ingewijden waren op 
de hoogte dat Michael Rieter al sinds 
eind juli 2021 waarschijnlijk kanker zou 
kunnen hebben. Eind september, begin 

oktober werd dat na onderzoek echt 
vastgesteld. Mede door corona heeft 
de succesvolle operatie pas vorige week 
woensdag 12 januari plaats gevonden. 
Afgelopen maandag 17 januari kreeg hij 
te horen dat hij weer helemaal schoon 
is. Anderhalve week geleden verraste 
hij echter het bestuur zich te moeten 
terugtrekken als lijsttrekker. De reva-
lidatie vereist heel veel rust, die je als 
lijsttrekker niet hebt. Heel snel is toen in 
een paar dagen een perfecte oplossing 
gevonden door Herbie Guldenaar voor 
te dragen als nieuwe lijsttrekker en dat 
Michael Rieter, als lijstduwer, samen 
met hem als duo het gezicht zal zijn voor 
de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Beide heren gaan ervoor zorgen om 
samen Mì Hellemonders, de nieuwste 
Helmondse politieke beweging, nadruk-
kelijk op de Helmondse kaart te zetten.

Herbie Guldenaar nieuwe 
lijsttrekker Mì Hellemonders 

De nieuwe lijsttrekker Herbie Guldenaar en lijstduwer Michael Rieter. F | Mì Hellemonders.

HELMOND De leden van Mì Hellemonders hebben ingestemd 
met de benoeming van de heer Herbie Guldenaar als lijsttrek-

ker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 
16 maart dit voorjaar. Vanwege gezondheidsredenen heeft de 
al eerder benoemde lijsttrekker Michael Rieter zich terugge-

trokken. Maar Michael Rieter wordt als lijstduwer het sluitstuk 
van de kandidatenlijst van Mì Hellemonders. 

Door de COVID-19-maatregelen is de 
bijeenkomst online, via MS  Teams. De 
bijeenkomst vindt plaats op maandag 
24 januari van 19.00 tot 21.30 uur.

Geef uw vragen alvast door
Voor elk onderwerp is 30 minuten be-
schikbaar, waarvan ongeveer 20 minu-
ten voor het beantwoorden van vragen. 
Heeft u nu al vragen? U kunt deze al-
vast aan ons doorgeven via het e-mail-
adres informatiedepeel@mindef.nl.

Aanmelden is niet nodig
Aanmelden voor de online informa-
tieavond is niet nodig. U kunt aan de 
bijeenkomst deelnemen via MS Teams. 
De link naar de MS Teams-bijeenkomst 
verschijnt binnenkort op de website 
van het Ministerie van Defensie (www.
defensie.nl, daarna doorklikken naar 
onderwerpen – luchthavenbesluiten 
– luchthavenbesluit De Peel – online 
bijeenkomst De Peel). Lukt het deel-
nemen aan de online bijeenkomst niet, 
laat u ons dit dan weten via informatie-
depeel@mindef.nl.

Sprekers
Bert Kwast
Bert is sinds het begin van zijn loop-
baan, op een korte onderbreking bij 
Binnenlandse Zaken na, werkzaam bij 
Defensie. Eerst bij de directie Algemene 
Zaken, later bij het Directoraat-generaal 
Materieel en weer later bij de Directie 
Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid. Mo-
menteel houdt hij zich bij de directie 
Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid 
vooral bezig met luchtvaartzaken, waar-

onder de voorbereiding van een aantal 
luchthavenbesluiten.

Olav Spanjer
Olav is kolonel van de Koninklijke Lucht-
macht en werkzaam op het ministerie 
van Defensie bij het Directoraat Gene-
raal Beleid. Vanuit het cluster Ruimtelij-
ke Ordening en Leefomgeving houdt hij 
zich onder meer bezig met ruimtelijke 
ontwikkelingen van de luchtvaart.

Peter Hardenbol
Peter is luitenant-kolonel vlieger en 
sinds 2012 Hoofd Bureau Geluid van 
de Koninklijke Luchtmacht. Vanuit zijn 
functie is hij onder andere betrokken bij 
luchthavenbesluiten en alle dossiers die 
te maken hebben met (luchtvaart)geluid 
binnen Defensie. Ook is hij lid van de 
Commissie Overleg & Voorlichting Mili-
eu (COVM).

Laurens-Jan Vijge
Laurens-Jan is als kolonel geplaatst bij 
de afdeling Luchtoptreden van de Di-
rectie Plannen. Hij heeft als F-16-vlieger 
ruim 10 jaar gevlogen en is eind 2013 
als 1e Nederlander omgeschoold naar 
F-35-vlieger. In 2016 vloog hij met de 
belevingsvluchten van de F-35 boven 
Nederland. De afgelopen 2 jaar werkte 
hij als hoofd Operaties en waarnemend 
commandant Vliegbasis Leeuwarden. 
Hij was nauw betrokken bij de invoering 
van de F-35 en werkte als gesprekspart-
ner voor de omgeving.

Jos Dolderman
Jos is werkzaam bij het Koninklijk Ne-

derlands Lucht- en Ruimtevaartcen-
trum in Amsterdam. Vanaf 1989 is hij 
betrokken bij veel projecten over geluid 
rond civiele en militaire luchthavens. De 
laatste jaren heeft hij vooral gewerkt aan 
projecten voor Defensie.

Christiaan Soer
Christiaan werkt bij Royal HaskoningD-
HV als juridisch adviseur voor complexe 
projecten in de fysieke leefomgeving 
waaronder snelwegen, procesindustrie 
en luchthavens. Hij heeft de afgelopen 
periode verschillende evaluaties, wetge-
vingsopdrachten en projecten afgerond 
voor decentrale overheden, de Rijks-
overheid én bedrijven. Recent was hij 
ook betrokken bij de vliegbases Eindho-
ven, Volkel, Woensdrecht, Gilze-Rijen en 
De Kooy.

Hans van Gasteren
Hans werkt als bioloog/ecoloog op de 
staf van de Koninklijke Luchtmacht en 
houdt zich bezig met vogels en vliegvei-
ligheid.

Interactief
Defensie wil u tijdens de bijeenkomst 
graag anoniem een aantal vragen en 
stellingen voorleggen. Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van Mentimeter (www.
mentimeter.com), een interactieve poll. 
We nodigen u van harte uit hieraan mee 
te doen. Het is dan handig dat u hier-
voor een 2e apparaat (bijvoorbeeld een 
smartphone) bij de hand heeft.

Wij hopen u online te mogen verwelko-
men! 

Online bijeenkomsten heropening Vliegbasis De Peel
HELMOND/REGIO Defensie houdt een bijeenkomst over de heropening van De Peel. Experts 

en medewerkers van Defensie geven in deze bijeenkomst toelichting op 4 onderwerpen: 
nut, noodzaak en het proces van de voorgenomen heropening; geluid en F-35-operaties; 

milieueffectrapportage (MER); natuur.

Samenwerking Defensie 
“We zijn blij dat de samenwerking met 
Defensie zo goed is en dat we deze ver-
der kunnen uitbreiden. Hierdoor houden 
we de testcapaciteit op orde én zijn we 
voorbereid op een toeloop. De verwach-
ting is namelijk dat het aantal besmettin-
gen de komende weken blijft toenemen, 
GGD BZO is hierop voorbereid”, vertelt 
Gonny van Loon, programmamanager 
Covid-19. 

Verschuiving personeel
“Verder hebben we nieuwe mensen aan-
genomen en leiden we vaccinatiemede-
werkers op om tijdelijk mee te werken op 

de teststraten. De inzet en betrokkenheid 
van onze medewerkers blijft onvermin-
derd hoog, samen zorgen we ervoor dat 
we aan de testvraag in de regio kunnen 
blijven voldoen. Hierdoor kunnen we 
inwoners nog steeds binnen 24 uur een 
testafspraak geven”, aldus Gonny van 
Loon.
 
Heb je coronaklachten of een positieve 
zelftest? Maak een afspraak voor een 
test! 
Bel voor een testafspraak de landelijke 
afsprakenlijn via 0800-1202 of plan je 
testafspraak online op www.coronatest.
nl. De teststraten in Eindhoven, Hel-

mond en Eersel zijn 7 dagen in de week 
geopend.

Testlocaties in de regio Zuidoost-Brabant 

Helmond 
Wethouder Ebbenlaan 30 
5703 HV Helmond 

Eindhoven 
Antoon Coolenlaan Parking
5644 RX Eindhoven 

Eersel 
Mortelveld, Kuilenhurk
5521 EN Eersel

GGD Brabant-Zuidoost vergroot testcapaciteit 
Op locaties in Eindhoven, Helmond en Eersel 

Ook in onze regio stijgt het aantal afgenomen testen enorm, vorige week met ruim 60%. Het 
uitgangspunt blijft dat iedereen binnen 24 uur een testafspraak kan maken, daarom breidt GGD 

Brabant-Zuidoost de testcapaciteit uit. Hiervoor doet de GGD ook een beroep op Defensie. Vanaf 
vandaag assisteren medewerkers van Defensie bij de testlocaties in Helmond en Eindhoven. De be-
treffende medewerkers worden opgeleid door de GGD. Deze bijzondere samenwerking met Defen-
sie is eind vorig jaar gestart, het begon met vaccineren, nu komt daar het testen voor in de plaats. 

Ammi (anderhalf jaar) heeft een kleur 
die we schildpad noemen. Wat Ammi 
bijzonder maakt, zijn de goudkleurige 
vlekjes aan de achterzijde. Apart en 
beeldschoon. Daarnaast is ze ook bij-
zonder lief en aanhankelijk. Ze vindt het 
heerlijk om aandacht te krijgen en geaaid 
te worden. Ze komt op schoot, maar is 
zo druk bezig met kopjes geven dat ze 
vergeet te gaan liggen. Als ze niet kroelt, 
speelt Ammi. Hengeltjes, muisjes, alles 
heeft haar interesse.
Ammi is een hartpatiëntje. Ze heeft een 
hartruisje, veroorzaakt door een lekken-
de hartklep. Ook is de hartspierwand van 

haar linkerventrikel verdikt. Ze krijgt nu 
medicatie om te zien of de verdikking 
hiermee minder wordt. Er is nog geen 
prognose voor Ammi’s gezondheid. Mo-
gelijk heeft ze in de toekomst blijvend 
medicatie nodig. Ze heeft nu nergens last 
van. Ammi is zó lief, ze verdient gewoon 
een thuis. Is er iemand die haar een goed 
verzorgde toekomst wil bieden?

Wij zijn ook nog op zoek naar gastgezin-
nen voor de grote aantallen binnenko-
mende kittens. 

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Dier van de Week: Ammi
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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

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
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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

GEVONDEN

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

Goudkleurig (kinder)ringetje met hartje
Gevonden aan de Hoefkens/ Dr. Dreeslaan

(eigenaar kan meer details noemen)
Tel: 06 27473240

WONINGONTRUIMINGEN 
Tevens gevraagd, antiek  klokken 

beelden schilderijen, enz.
Bel vrijblijvend voor info naar: 

TWAN 06-13208306  
WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

PERSONEEL
MONTEUR GEZOCHT!

Wij zijn op zoek naar een leergierige collega 
die ons team fulltime komt versterken. 

Betreft het plaatsen van binnen- en 
buitenzonwering en het leggen van vloeren.

Salaris in overleg.
williesstoffering@planet.nl

L&G
GRATIS OPHALEN

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

www.grootpeelland.nl

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

WWW.HELMONDNU.NL
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ACTIE
DAG!

ALLEEN GELDIG OP 
ZATERDAG 22-01-2022

IN DE WINKEL.

op het gehele 
assortiment!

En om dat te 
vieren geven wij

25% 
korting

Wij mogen onze
deuren weer openen! 

(Uitzondering op drogisterij artikelen, sebastian & diversen electra artikelen). (Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen).

haircombi
Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl • nl.newsha.com

Haarproducten • Kappersbenodigheden • Drogisterijproducten • Nagelproducten en Schoonheidsproducten


