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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

GA STEMMEN. 
Gemeenteraadsverkiezingen 
14, 15, 16 maart 2022

Ben jij 18+? 
Gebruik je 
democratische 
recht!

STEUN ONZE 
ONDERNEMERS

LAAT ZE NIET IN HUN HEMD STAAN!
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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.

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

BYE BYE
BLUE MONDAY

DEALS
TOT 150,-

EXTRA KORTING
PER PERSOON

TUI HELMOND
Veestraat 59

5701 RB Helmond

Meer TUI shops zoeken of meteen boeken? Kijk op TUI.nl
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IVN Helmond viert dit pas begonnen 
jaar haar 40-jarig bestaan. Verenigings-
nestor Anne Regts en voorzitter Ad 
Adriaans kijken terug op mooie tijden 
bij het IVN en blikken ook alvast vooruit 
naar het jubileumprogramma dat klaar 
ligt voor een feestelijk 2022.

“Opgetogen haalt een meisje het schep-
net boven water en kiept de vangst op 
de houten brug in een witte bak. Voor-
overgebogen boven de bak zoekt ze 
tussen de kikkervisjes en stekelbaarsjes 
naar een waterschorpioen. Een scene 
uit de jaarlijkse slootjesdag in natuurtuin 
de Robbert, waar tientallen kinderen uit 
de wijk naast de leden van Jeugd-IVN 
Helmond zich verbaasden over al die 
wonderlijke waterbeestjes.”

Anne Regts is al vanaf de oprichting in 
1982 lid van deze natuurorganisatie. Hij 
heeft talloze cursussen gegeven en on-
telbaar veel wandelingen als natuurgids 
begeleid. Hij vertelt dat zijn inspiratie 
voortkomt uit dynamiek tussen vrijwilli-
ger en deelnemers. “Mijn enthousiasme 
enthousiasmeert anderen. Hun belang-
stelling en enthousiasme voedt mijn na-
tuurbeleving.” 

“De groep cursisten pluist in de bakjes 
met verschillende mossen. Onder de 
microscoop worden details bekeken en 
met determinatietabellen proberen ze 
de plantjes op naam te brengen. Het 
was tijdens een lesavond van de mos-
sencursus in november van afgelopen 
jaar.”

Ad Adriaans, sinds een jaar of 10 trotse 
voorzitter van IVN Helmond, legt verder 
uit: “Natuur is belangrijk voor ons, men-
sen. We zijn in de achter ons liggende 
jaren de balans tussen mens en natuur 
steeds meer gaan kwijtraken. We zien 
om ons heen vooral beton, steen en 
asfalt en zonder dat te beseffen heb-
ben we de natuur in onze leefomgeving 
steeds meer uitgebannen.” Dat wil IVN 
weer veranderen: mens en natuur weer 
met elkaar in evenwicht brengen. Daar-
om ontwikkelt IVN allerlei natuuractivi-
teiten waarbij mensen onder deskun-
dige leiding kunnen wandelen, werken, 
leren en daardoor de natuur in en rond 
Helmond beter beleven en waarderen.

“Met elk een takkenschaar snoeien 
kleinzoon en opa samen de twijgen 
uit de knotwilg. Samen met 25 andere 
vrijwilligers helpen ze op een zaterdag-
ochtend in december mee om ruim 100 
wilgen bij kasteel Croy te knotten.”

Natuureducatie
IVN, instituut voor natuureducatie, ver-
bindt mens en natuur. De vereniging laat 

jong en oud beleven hoe leuk, gezond én 
belangrijk natuur is. Dat doet ze met 
natuuractiviteiten, cursussen, projecten 
en campagnes. Zelf leren en doen staan 
altijd centraal. De landelijke vereniging 
heeft zo’n 160 plaatselijke afdelingen. In 
1982 werd in Helmond ook zo’n afdeling 
opgericht. In die jaren had de gemeente 
Helmond al enkele keren een schoolgid-
sencursus georganiseerd. Ouders van 
basisschoolkinderen werden opgeleid 
als natuurouder om natuurprojecten 
op scholen te begeleiden. Zo ontstond 
er behoefte aan een organisatie om die 
ouders te ondersteunen bij hun acti-
viteiten. Op 6 januari 1982 kwam een 
kersvers bestuur voor de eerste maal 
bijeen en werd er meteen een ambitieus 
programma opgesteld voor verschillen-
de natuuractiviteiten. 

Dat eerste jaar werden 7 lezingen en 
10 publiekswandelingen georganiseerd. 
Ook werd gestart met de 2-jarige na-
tuurgidsencursus. De groep natuurgid-
sen bij IVN Helmond bestaat nog altijd 
en verzorgt continu en met grote regel-
maat de meest bekende natuuractiviteit, 
de maandelijkse publiekswandeling op 
de eerste zondagmiddag van de maand. 

IVN-activiteiten
Anne Regts, gelouterd bestuurder en 
natuurgids licht toe: De kracht ontleent 
de vereniging aan de enthousiaste leden 
die georganiseerd zijn in verschillende 
werkgroepen zoals bomen, natuurfoto-
grafie, jeugd-IVN, lezingen en cursus-
sen, natuurbeheer, natuurgidsen, plan-
ten, seniorenwandelingen en vogels. De 
werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de verschillende activiteiten. 

Die lijst van activiteiten is even lang als 
divers. De meest bekende zijn, naast 
de publiekswandelingen, de natuur-
werkdagen, de lezingen en cursussen, 
deelname aan de jaarlijkse Natuurmarkt 
in de Warande en de diverse projecten 
door de leden van het Jeugd-IVN zoals 
zwerfafval opruimen. De lijst is nog veel 
langer en in het verleden opgestarte 
activiteiten moesten soms ook weer 
worden gestopt omdat er domweg te 
weinig mensen waren om te organi-
seren en uit te voeren. Een voorbeeld 
daarvan is de schoolgidsenwerkgroep, 
die aan de wieg stond van de oprichting 
van de vereniging. Jarenlang verzorgden 
de schoolgidsen natuuractiviteiten voor 
basisscholen. Door gebrek aan mens-
kracht is die ondersteuning helaas en-
kele jaren geleden beëindigd.

Ad Adriaans: “In deze tijd wordt het voor 
IVN steeds belangrijker om mensen zich 
bewust te laten worden van het belang 
van een gezonde leef- en werkomge-

ving, zeker in een stad. We zijn daarom 
ook steeds duidelijker partner van onze 
gemeente om dit te bevorderen. We zit-
ten aan tafel bij de plannenmakers, we 
denken mee en geven zo goed mogelijk 
advies vanuit onze deskundigheid en we 
helpen waar mogelijk bij de uitvoering. 
Voorbeelden daarvan zijn De Groene 
Punt ten zuiden van Helmond en Het 
Gulden Land in het Noorden. Het adop-
tieplan Stiphoutse Vennen mag in dit 
rijtje zeker genoemd worden. En ook 
zijn we betrokken bij publieksacties van 
onze gemeente zoals de actie Steen-
breek, waarbij wijkbewoners hun stoep-
stenen kunnen omruilen tegen groene 
planten. Want als we onze stad leefbaar 
en béleefbaar willen houden, dan moe-
ten we echt terug naar het evenwicht 
tussen mens en natuur, tussen wat we 
willen en wat er (on)mogelijk is! 

Jubileumviering
Het 40-jarig bestaan wordt door het 
hele jaar uitbundig gevierd, waarbij heel 
veel activiteiten juist gericht zijn op deel-
name door het publiek en waarover IVN 
Helmond maandelijks zal informeren. 
Een eerste kleine aankondiging:

In februari wordt in samenwerking met 
de Openbare Bibliotheek een speciale 
jeugdactiviteit georganiseerd. 

Onder begeleiding van leden van de 
fotografiewerkgroep kan worden ge-
oefend met landschapsfotografie, ma-
crofotografie en fotograferen met een 
smartphone.

Tijdens het jubileumweekend, 16 en 
17 juli, is er voor de jeugd een natuur-
spellencircuit en voor volwassenen een 
beekwandeling langs de Goorloop en 
een weggeefbibliotheek van natuurboe-
ken. Ook wordt dan een receptie gehou-
den en een ledenbijeenkomst, waarbij 
een speciaal jubileumboekje het licht 
zal zien.

In juli is er ook een grote fototentoon-
stelling in de Cacaofabriek waar werk 
van werkgroepleden en deelnemers aan 
de fotowedstrijd wordt getoond.

Het speciale jubileumboekje bevat on-
der andere beschrijvingen van de Hel-
mondse natuurgebieden, wandelingen, 
fietstochten en mooie natuurmonu-
menten in en rond de stad. Echt een 
gebruiksboekje voor het publiek. 

Anne en Ad: “Door alle seizoenen heen 
is er voortdurend wat te beleven, maar 
(helaas!) wel binnen de restricties van 
de coronapandemie. 
Hou dus onze website 
www.ivn.nl/helmond in de gaten.”

IVN Helmond bestaat 40 jaar
HELMOND “Om vier uur in de ochtend schuifelt in het nachtelijk duister een rij van zo’n 

50 wandelaars over de zandpaden van de Strabrechtse Heide. Vanuit het dennenbos klinkt het 
mysterieuze ratelen van de nachtzwaluw. Het was de midzomernachtwandeling van juni 2019, 

een avontuurlijke maar zeker ook inspirerende natuuractiviteit.”

Publiekswandeling. F | IVN Helmond.

Slootjesdag. F | IVN Helmond.

Wateronderzoek. F | IVN Helmond.

Schedelquiz. F | IVN Helmond.

Wilgen knotten bij kasteel Croy. F | IVN Helmond.
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Commissievergadering
Digitaal via Teams 

Opinie- en adviescommissie omgeving 
Dinsdag 18 januari 2022, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16
2. Brainport Smart District: Masterplan, Beeldkwaliteitsplan en financiële impact

Opinie- en adviescommissie inwoners
Dinsdag 18 januari 2022, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Sport- en Beweegnota 2021-2030
2. Stadsplan basisvaardigheden Helmond - aanpak laaggeletterdheid  

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Vanaf 5 januari 2022 kunnen gedupeerde 
ouders van de toeslagaffaire hun private 
schulden indienen bij SBN 
Slachtoffers van de kinderopvang toeslagaffaire hebben op 16 december 2021 
een brief ontvangen van de Belastingdienst. Het gaat om de slachtoffers waarvan 
de pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022 eindigt. In deze brief worden 
zij gevraagd om vanaf 5 januari 2022 hun openstaande private schulden en 
achterstallige betalingen in te dienen bij het online loket van SBN via 
www.sbn.nl. Dit zijn schulden bij andere organisaties dan de overheid. Dit zijn 
bijvoorbeeld schulden die u bij de bank heeft, een postorderbedrijf als 
Bol.com, een niet betaalde tandartsrekening of andere ziektekosten en/of een 
huurachterstand bij een verhuurder. Het gaat om schulden die zijn vastgelegd, 
dus niet schulden bij familie en/of vrienden. 
 
Waar kunt u uw private schulden indienen? 
Vanaf 5 januari 2022 kunt u uw private schulden online indienen via www.sbn.nl. 
Vindt u het lastig om dit online in te vullen? Dan is het vanaf 5 januari 2022 ook 
mogelijk om een schuldenformulier te downloaden via www.sbn.nl, zodat u de 
schuldenlijst per post kunt indienen.   
 
Hulp nodig of meer weten? 

U kunt ondersteuning krijgen bij: 
• het verzamelen van uw private schulden;  
• het invullen van een private schuldenlijstformulier.
 
U kunt voor ondersteuning contact opnemen met het serviceteam van SBN. 
Kijk voor contactgegevens op www.sbn.nl. Of neem contact op met de gemeente 
via zorgpoort@helmond.nl of door te bellen naar 14-0492 (optie 2). 

Van 17 tot en met 21 januari rijden de 
GRIP-wagen én kca-bus tegelijk door 
Helmond
Vanaf maandag 17 januari rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de 
kca-bus tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval voor het 
GRIP als voor klein chemisch afval (kca) inleveren. De wagens staan elke dag op 
verschillende plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een bezoek 
aan het GRIP en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal kunt 
inleveren. 

Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden 
van afval. Uit bewonersonderzoeken blijkt dat de afstand naar de milieustraat 
voor inwoners te ver is. En dat ze daardoor hun afval minder goed scheiden. Vaak 
gaat het om kleine hoeveelheden afval die nu in de restafvalcontainer of in een 
vuilniszak belanden en dat is niet de bedoeling. Bij het GRIP kunt u verschillende 
afvalsoorten kwijt waarvoor u anders naar de milieustraat zou moeten.

Een boodschappentas vol afvalsoorten gratis afgeven bij het GRIP
Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s 
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 
 spiegel).

Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. 
Een bezoek aan het GRIP is alleen voor Helmondse inwoners. Bedrijven zijn zelf 
verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.

Klein chemisch afval zoals batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren
Heeft u thuis nog klein chemisch afval? Wij komen naar uw wijk om het op te 
halen! Bij de kca-bus kunt u onder andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen, 
cartridges en verfproducten gratis inleveren. 

Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan van maandag 17 januari tot en met vrijdag 
21 januari elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het 
rondreisschema in DeAfvalApp en op www.helmond.nl. 

Let op: Het schema is onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen. 
Houd hiervoor DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl) in de gaten. DeAfvalApp is gratis 
te downloaden in de App Store of Google Play Store.

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.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

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

Molenstraat 185 04-01-2022 maken uitweg 6412183

Peeleik 31 05-01-2022 vergroten woning 6171663

Lijn Helmond-Venlo 1 07-01-2022 maken uitweg lijn Helmond-Venlo 6525919

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

Van Ommerenstraat 47 02-01-2022 plaatsen dakkapel 6627629

Mercuriuslaan 54 03-01-2022 renovatie 123 woningen planetenbuurt  6628491

  (1ste woning) 

Ganzewinkel 10A 31-12-2021 verbouwing woonhuis 6626575

Tivoli 22 31-12-2021 verbouwing woonhuis 6626633

Zoete Kers, kavel 40 31-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6626537

Diepenbroek, kavel 16.3 31-12-2021 oprichten woning 6623083

Beemdweg 55 03-01-2022 milieu neutrale melding (wijziging) 6628991

Ansemhoek 10 04-01-2022 plaatsen erfafscheiding 6631643

Hortensialaan 66 05-01-2022 wijzigen kozijnen (kunststof) 6633795

Berkveld 12 06-01-2022 oprichten aanbouw groepsruimte 6534005

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

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

Klompen, C.P.M.  25-11-1999

Bais, A.  22-10-2000

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. 

• 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

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

Ruisvoornstraat 1 t/m 18 12-11-2021 renovatie woningen   6513563

Veestraat 35, 35A t/m 35D 15-10-2021 verbouw 2 winkels met bovenwoning  6446317

  naar 1 winkel met 4 appartementen  

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

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

Gerwenseweg 88 07-1-2022 aanpassen berging en wijzigen  6364581

  gevelmaterialisatie  

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

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

Husejnovic, E.  23-08-1959

Husejnovic, A.  25-10-1996

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

Campanario Rosado, E.  06-03-1997

Paduraru, S.  06-06-1986

Redzepovic, S.  18-03-1961

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

Peeleik 2 30-12-2021     Boeremert Brouwhuis (5 juni 2022) 2021-00879

Peeleik 2 30-12-2021     Muziek op ‘t Pleintje (1 oktober 2022) 2021-00880

Kanaaldijk Z.O. 50 30-12-2021     Helmond International Tournament  2021-00881

  (14 t/m 18 april 2022) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden ook gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Kranebroek 14-01-2022 Oprichten 52 tijdelijke woningen  6243153

(Telkesveld 1 t/m 55 doorlopend)  en 3 gezamenlijke gebouwen

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 januari 2022 

gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Het 

inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via 

telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van 

een beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep worden ingesteld door een 

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

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en wethouders van Helmond 13 januari 2022
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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

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

Je leven verandert
bij Van Boxtel
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, met uitzondering van uw eigen risico.* 

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

* Vraag naar de voorwaarden 
of kijk op onze website. 

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

NU€ 0,-
Uw

hoortoestel

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste 

€ 0,*

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

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0492-729479

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

www.hardstenendorpels.nl

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

Afspraak maken?  06-11859717
Brouwer 6 - 5711 LD Someren 
info@bandenhandelberkvens.nl
www.bandenhandelberkvens.nl
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Teruggrijpend op de afgelopen twee jaar 
dat onze fractie zich met vuurwerk heeft 
beziggehouden, zien we dat langzamer-
hand recht wordt gedaan aan de inhoud 
van onze concept-motie om te komen 
tot een vuurwerkverbod in Helmond. 
Voor die motie was twee jaar geleden 
geen meerderheid te verkrijgen. We zijn 
nieuwsgierig hoe de verschillende partij-
en er nu in staan!

Maar er is nu wel een zwarte rand ge-
komen in de motivatie om te komen tot 
een totaal vuurwerkverbod. Helmond, 
Nederland heeft in de nacht van 31 de-
cember 2021 en 1 januari 2022 en zelfs 
in periode daarvoor massaal de middel-
vinger opgestoken naar het opgelegde 
vuurwerkverbod. 

Een vuurwerkverbod dat een effect in 
de covid-maatregelen had moeten heb-
ben en dat niet kreeg. Maar minstens zo 
verwerpelijk is dat op deze manier onze 
democratische instelling om zeep wordt 
geholpen. Democratisch genomen be-
sluiten worden simpelweg genegeerd 
en dat negeren wordt nog goed gepraat 
ook door mensen en organisaties.

De oproep van de politie (zie dat artikel 
in Trouw) werpt een andere schaduw 
op deze problematiek: de gewelds-
spiraal tegen hulpverleners. Het is te 
afschuwelijk voor woorden dat wij 
Nederlanders ons daartoe verlagen. 
En terecht kunnen we niet van de po-
litiemensen verwachten, maar ook niet 
van ambulancemedewerkers, boa’s en 
brandweerlieden, dat zij voor het ‘zo-
genaamde genot’ van het afsteken van 
vuurwerk, hun leven in gevaar brengen.
50PLUS Helmond heeft in het streven 
naar een vuurwerkverbod en/of het uit-
breiden van vuurwerkloze zones steeds 
de argumenten op tafel gelegd die ver-
band hielden met mensen, dieren en 
milieu. Dat geweld en het loslaten van 
democratische principes ook in dat rijtje 
moeten worden opgenomen, was niet 
voorzien. Maar helaas wel de werkelijk-
heid!
Alle belanghebbenden staan voor de 
taak om oplossingen aan te dragen. Om 
op iedere hoek van de straat een hand-
haver neer te zetten, is geen haalbare 
kaart. Een dergelijke maatregel kunnen 
we ook niet verwachten van onze be-
stuurders.

Wat dan wel? Zegt u het maar! 
Wat ons betreft blijft het een kwestie van 
mentaliteit. Helmonders zijn zelf aan zet 
om in te zien dat we zo niet verder kun-
nen. Dat er een algemeen vuurwerkver-
bod moet komen staat voor ons als een 
paal boven water. En dat we democra-
tisch besloten maatregelen niet (mas-
saal) naast ons neer kunnen leggen, 
staat ook als een paal boven water.

Wij gunnen onze hulpverleners ook een 
‘normale’ jaarwisseling en als zij een 
relatief rustige dienst kunnen draaien, 
heeft dat uiteraard een positief effect op 
hun omgeving. Die omgeving, dat zijn wij 
met z’n allen.

Vuurwerk, geweld en handhaving
Een kort artikel in het dagblad Trouw van afgelopen zaterdag 8 januari 2022 trok onze aandacht. 

De headline was: ‘Politie wil permanent vuurwerkverbod’. Primaire reactie: hoera, we hebben een 
medestander en niet zomaar een!

1.  Harrie van Dijk (lijsttrekker)
2.  Anja Spierings-van Deursen
3.  Ton Coolen
4.  Ghislaine Baudert
5.  Cor van der Burgt
6.  Kim Breuer-Dijkers
7.  Jeroen Lenssen
8.  Peter van Gastel
9.  Huub Verschuuren
10. Ruud Bos
11. Sjannie Linssen

12. Jozef Verbakel
13. Karin Ermens-van Schijndel
14. Mientje Bos-van Eerd
15. Tiny Kuypers

Met deze gemotiveerde groep gaan wij 
voor een stad waarin het goed wonen, 
werken en recreëren is.

Breng op 16 maart 2022 uw stem uit 
voor onze mooie stad Helmond.

Kandidatenlijst Lokaal Sterk voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 definitief 

HELMOND In de ledenvergadering van dinsdag 4 januari 2022 
is de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Onder het motto 

‘Samen sterk voor Helmond’ gaan onderstaande personen 
deelnemen aan de verkiezingen:

De VVD heeft onlangs contact gehad 
met toekomstige bewoners van de re-
cent uitgegeven kavels van deelgebied 
Liverdonk in Brandevoort. “De afgelo-
pen maanden heb ik diverse bewoners 
aan de deur gehad die hebben aan-
gegeven tegen de muur te lopen bij de 
welstand. 

Met onmacht worden plannen van een 
droomhuis aangepast en ontstaan er 
gevoelens van ontevredenheid. Waarbij 
er zelfs een advocaat in de arm is geno-
men. Geen leuk begin, terwijl de bouw 
nog moet beginnen”, aldus Joyce Wil-
lems-Kardol, de nummer 2 op de lijst bij 
VVD Helmond.

Werking van de welstand
De zittende leden van de Welstands-
commissie Helmond hebben per 30 juli 
jongsleden hun werkzaamheden neer-
gelegd. Daarna is op 14 september door 
de gemeente Helmond besloten om de 
diensten van de Omgevingsdienst Zuid-
oost-Brabant (ODZOB) in te zetten om 
zo de onafhankelijke advisering van de 

Welstandscommissie te kunnen con-
tinueren. Vanwege de nieuwe Omge-
vingswet zou de gemeenteraad van Hel-
mond dan medio 2022 een besluit gaan 
nemen tot installatie van een nieuw ad-
viesorgaan Ruimtelijke Kwaliteit.

De samenwerking met de huidige 
welstand wordt echter door de toekom-
stige bewoners letterlijk omschreven 
als niet werkbaar, ongeorganiseerd en 
rommelig: “Ze bereiden zich totaal niet 
voor op hun overleg (oude documenten, 
niet ingelezen, kennen hun eigen ande-
re plannen en de eerdere herziene plan-
nen niet) én ze hebben totaal geen affi-
niteit met de wijk”, aldus een bewoner.  

Bouwen, bouwen, bouwen
De druk op de woonmarkt vraagt om 
snelheid in het bouwproces. In het ver-
kiezingsprogramma voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen schrijft de 
VVD Helmond: ‘We willen dat alle inwo-
ners makkelijk en sneller kunnen zien 
welke mogelijkheden zij hebben om hun 
woningen te vergroten of aan te pas-
sen. Regels uit bestemmingsplannen 
zijn digitaal en actueel beschikbaar. De 
welstandscommissie volgt transparan-
te uitgangspunten en moet niet tot in 
het detail sturen maar slechts sturen 
op hoofdlijnen.’ De VVD heeft daarom 
raadsvragen gesteld aan D66-wethou-
der Gaby van den Waardenburg.

VVD Helmond stelt vragen over lange procedures welstand 
Met onvrede over de welstand en een gevoel van onmacht, worden plannen voor droomhuizen 

aangepast en hebben bewoners voor raad aangeklopt bij de VVD.

Elzas Passage ondernemer 
Arian Vereijken op landelijke 

tv bij Een Vandaag.

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

BEZORGERS 
GEZOCHT 
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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

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

Suzuki Vitara 1.4 S 2016
1ste Eigenaar, Navigatie, Camera, Leder, 
Cruise control, Luxe uitvoering, € 259 p/m 17.950

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

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

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

AUTODROOM HELMOND

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

•  Gehele assortiment 
online te bekijken

•  1 jaar garantie op 
online aanschafwaarde

•  Realtime details te bekijken 
via FaceTime

•  Direct offerte, inruilvoorstel en 
maandbedrag

•  Auto op locatie afgeleverd
•  Liever contact via WhatsApp?

0492 - 58 89 88
• Werkplaats regulier geopend

ZAKELIJKE EN LEASEAANKOPEN MOGELIJK OP AFSPRAAK IN SHOWROOM

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

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL 

VERKOOP GAAT VERKOOP GAAT 
100% ONLINE100% ONLINE
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Advertorial

De afgelopen maanden hebben 
de lezers van De Loop al kennis 
kunnen nemen van een aantal 
van onze plannen uit het verkie-
zingsprogramma. Ook hebben wij 
al een aantal kandidaten mogen 
voorstellen. Ook op deze pagina 
maakt u weer kennis met 3 kandi-
daten van onze lijst. Voor deze ver-
kiezing zijn wij er in geslaagd om 
een mooie lijst samen te stellen.

1. Pieter Vervoort
2. John van der Kant
3. Ron Peters
4. Yalçin Yeyden
5. Hans Načinovič
6. Holke Flapper
7. Leo van den Heuvel
8. Jan Načinovič
9. Wilma Berkhout
10. Chislaine Peters
11. Huub Vleeshouwers
12. Marianne Hegeman-ter Hedde
13. Maartje Veninga

14. Walter Clarijs
15. Piet Maas
16. Eugène Princée
17. Theo Migchels
18. Lambert van der Meulen
19. Marlène Blijlevens
20. Jan Drouen
21. Marie-José Sanders
22. Jan Roefs

Ons hele verkiezingsprogram-
ma bekijken? Dat kan op www.
cdahelmond.nl. Na 4 jaar oppo-
sitie willen wij weer graag een 
bijdrage leveren aan het stads-
bestuur op basis van gezond ver-
stand en op basis van realiteit. 

Kijken naar wat mensen nodig 
hebben in plaats van naar de re-
geltjes te kijken. Wij denken dat 
het op veel terreinen anders kan 
en anders zou moeten onder de 
noemer: SAMEN MOET HET LUK-
KEN! SAMEN VOOR DE STAD!

In maart 2022 mag Helmond naar de stembus om een 
nieuwe gemeenteraad te kiezen. De verkiezingsdagen 

gaan over een aantal dagen. Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
stembussen open.

‘Samen moet het lukken’
Samen voor de stad

Helmond

www.cda.nl/
noord-brabant/helmond

Naam: Jan Nacinovic
Leeftijd: 17
Beroep: Student Lerarenopleiding
Hobby’s: Muziek maken, dichten, toneel 
spelen en misdienen.

Waarom heb je voor het CDA gekozen?
“In mijn misschien nog jonge ogen staat 
het CDA voor nuance. Iets wat in een 
steeds verder polariserende samenle-

ving essentieel is om het publieke debat 
te redden. Problemen zullen nooit echt 
worden opgelost als we het de ander 
niet gunnen om met een oplossing te 
komen of zelfs weigeren andermans 
problemen te erkennen. Uiteindelijk 
staan wij allen samen en in mijn bele-
ving is dat precies waar het CDA voor 
staat.”

Hoe ziet het ideale Helmond eruit 
over 4 jaar?
“In een ideaal Helmond kent iedereen 
zijn buren. Iedereen zou welvarend en 
gelukkig samen kunnen leven. Men zou 
zich gezien en gesteund voelen door het 
college en die zou voortaan wat beter 
nadenken voordat het halsoverkop een 
nieuw gemeentehuis laat bouwen. 

Daarnaast zou het openbaar vervoer in 
Helmond van het zelfde niveau zijn als 
dat naar Helmond. Het liefst door mid-

del van een metro of monorail die het 
centrum bereikbaarder maakt vanuit de 
buitenwijken, maar gewoon goede bus-
verbindingen zouden ook al wat zijn.”

Hoe breng jij de politiek weer dichter 
bij de mensen?
“Het is belangrijk om met mensen in 
gesprek te gaan en ook te blijven gaan. 
De gemeente is meer dan slechts een 
toegedeeld stuk land; het is een grote 
groep inwoners die het verdienen eerlijk 
vertegenwoordigd te worden door de 
door hen gekozen vertegenwoordigers. 

Door zowel eerlijk als idealistisch te 
blijven, de nuance te bewaren en altijd 
het gesprek aan te blijven gaan, heb ik 
er alle vertrouwen in dat ik, als deel van 
CDA Helmond, maar ook als persoon, 
bij kan dragen aan het terugbrengen 
van de politiek naar wie het eigenlijk 
altijd al toebehoorde.”

Vragen aan de kandidaten

Naam: Holke J.M. Flapper
Leeftijd: 77 jaar
Beroep: Gepensioneerd
Hobby’s: Fietsen, TV/films kijken 
(selectief), actief bij CDA Senioren, 
KBO-Brabant en Actiegroep Verontrus-
te Ouderen, politiek algemeen. 

Waarom heb je voor het CDA gekozen?
“Omdat het CDA naar mijn mening de 
enige partij is die normen en waarden 

in haar actieprogramma heeft staan en 
ik daaraan medeweking wil verlenen 
om dat te realiseren. Voorts is het CDA 
een partij waar de ouderen van Neder-
land zich thuis moeten kunnen voelen, 
overigens niet alleen de ouderen maar 
ook de junioren en de medioren. Hier 
is nog het nodige werk te verrichten en 
ik wil daar een bijdrage aan leveren en 
dan met name aan de belangen van de 
senioren die al jaren lang achtergesteld 
zijn gebleven.”

Hoe ziet het ideale Helmond eruit 
over 4 jaar?  
“Een stad van ruim 100.000 inwoners 
met actieve wijken en vertegenwoor-
digers van die wijken, die samen met 
raadsleden en het college van B & W 
de belangen van de Helmondse burgers 
behartigen. 
Een stad waar de armoede op de ach-
tergrond is gedrongen en de menselijke 
maat leidend is. Een actief en enthou-
siast ambtenarenapparaat dat in het 
belang van de Helmondse burgers haar 

werk met passie en motivatie doet. Een 
middenstand die floreert evenals een 
horeca die gastvrijheid met een hoofd-
letter schrijft. Tot slot een stad die goed 
bereikbaar is en waar het bedrijfsleven 
zich gesteund weet door een stadsbe-
stuur dat hen de ruimte biedt om te 
ondernemen.”

Hoe breng jij de politiek weer dichter 
bij de mensen?
“Door regelmatig met vertegenwoordi-
gende organisaties contact te hebben 
en te komen tot een goede uitwisseling 
van hun wensen en onze mogelijkhe-
den om die te realiseren. Verder bezoek 
aan de wijken brengen en spreekuren 
organiseren in de diverse wijkhuizen of 
simpelweg op straat. Het kantoor van 
het CDA aan de Mierloseweg regelma-
tig openstellen voor bezoekers en tot 
slot waar mogelijk en nodig het landelij-
ke beleid naar de lokale situatie vertalen 
en in praktijk brengen.”

Helmond 8 januari 2022 

Naam: Leo van den Heuvel
Leeftijd: 62
Beroep: werktuigbouwkundig ingenieur
Hobby’s: Judo, dansen, zwemmen, le-
zen, mountainbiken

Waarom heb je voor het CDA gekozen? 
“Het CDA is mij met de paplepel inge-
goten. Ik ben zelf al lid vanaf mijn 18e. 
Natuurlijk moet je telkens kiezen of je 
nog wel lid wilt blijven. Ik kan mij echter 
geen andere partij voorstellen waar ik 
het meer eens ben met hun standpun-
ten. Verder zie ik bij de kandidaats- en 
bij de huidige raadsleden zoveel kwali-
teiten dat ik hier graag bij wil horen. Het 
is voor mij dan ook een raadsel waarom 
de huidige coalitie deze regeerperiode 
gekozen heeft om niet samen te werken 
met deze goede mensen.” 

Hoe ziet het ideale Helmond er uit over 
4 jaar?
“Het Helmond van over vier jaar gaat er 
niet veel anders uitzien dan dat van nu, 
immers het maken van plannen duurt 
in Nederland wel heel erg lang. Wel ga ik 
ervan uit dat we dan al klaar zijn met de 
sportcampus de Braak, ondanks dat we 
nu pas horen van de gigantische over-
schrijdingen van het budget. Hoe we dit 
gaan oplossen is mij voorlopig een raad-
sel, temeer omdat de huidige coalitie al 
een greep heeft gedaan in de reserves. 

Ik ben benieuwd of het nieuwe ge-
meentehuis wel binnen de begroting 
kan blijven. Wel hoop ik dat we de 
komende vier jaar erin slagen om de 
verenigingen met hun vele vrijwilligers 
en (wijk)initiatieven maximaal te onder-
steunen. Verder ga ik ervan uit dat wij 
hebben bijgedragen aan plannen voor 
het bouwen van nieuwe woningen in 
eigenlijk alle segementen, maar vooral 
in het lage en middensegment. 
We moeten nog veel bouwen mogelijk 
maken binnen de stad en in nieuwe wij-
ken. Het bouwen in de wijk ‘Brainport 
Smart District’ zou dan eindelijk goed 
onderweg moeten zijn. En dat we ein-
delijk bezig zijn met het afmaken van de 
ruit rond Helmond, zodat we een veel 
betere verbinding hebben met de rest 
van Nederland.”

Hoe breng jij de politiek weer dichter 
bij de mensen?
“Door de goede besluiten te nemen. Na-
tuurlijk zullen niet alle mensen het eens 
gaan zijn met wat we ook besluiten. Het 
is echter aan de raadsleden om een 
besluit te nemen waarvan we overtuigd 
zijn dat het het beste is voor Helmond 
en zijn inwoners. 

Natuurlijk sta ik open voor alle argu-
menten voor of tegen een voorstel. Hoe 
meer argumenten, hoe liever. Ik denk 
dat het voor onze inwoners belangrijk 
en duidelijk is dat hun argumenten ge-
hoord en meegewogen worden, ook als 
we uiteindelijk anders besluiten. Dat 
moeten we daarna natuurlijk wel uit 
kunnen leggen.”

Helmond
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Ondersteun een gezin op een leuke 
manier met de taalontwikkeling!

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

Dan is VoorleesExpress 
op zoek naar jou!

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

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

Vrijwilliger bij 
VoorleesExpress, 
iets voor jou?

Door: Henk van Dijk

Raadsleden
Ik kreeg van Ingrid, een van de vaste staf-dames, 
een bericht dat er twee speciale gasten zouden 
komen meehelpen met het bekleden van de bank. 
Voor mij dan natuurlijk een reden om te gaan kijken, 
wie die helpers dan wel waren. Bij aankomst in het 
atelier van de geweldige gastheer Roel Hanssen aan 
de Kromme Steenweg, trof ik twee bekende raads-
leden. Het waren Nathalie Peijs en Jeanne Jans-
sen, die het idee van de Social Sofa  die symbool 
moet staan voor ‘geweld tegen vrouwen’, onder-
steunen. Zij wilden graag een aandeel leveren in het 
mozaïek bekleden van de Social Sofa. Misschien 
roept dit meewerken van hen aan deze Social Sofa, 
door deze dames uit de gemeenteraad, nog andere 
vrouwelijke raadsleden op hun aandeel te leveren 
aan deze Social Sofa. 

Klaar zijn
Navraag bij de organisatie over het tijdstip waarop 
de Social Sofa klaar moet zijn, leverde de datum van 
8 maart op. Op deze datum is het de internationale 
vrouwendag en daarom moet hij dan klaar zijn. Er 

zal dus doorgewerkt moeten worden, in die twee 
maanden die er nog maar te gaan zijn. Er kan niet 
elke dag aan gewerkt worden, omdat de vrijwilligers 
die er mee bezig zijn ook nog andere dingen te doen 
hebben. Er komen ook regelmatig mensen langs die 
aan het wandelen zijn en zien dat er daar binnen 
iets gebeurt. Om zich te overtuigen van wat het is, 
komen ze toch maar eens even door het raam kij-
ken. Als ze dan zien wat de dames aan het doen zijn 
en hoe mooi het zal gaan worden, steken ze hun 
duim op bij vertrek ter aanmoediging. De bijgaande 
reportage laat u zien, hoever de plakwerkzaamhe-
den aan de Social Sofa zijn gevorderd.

HELMOND Ik heb u in november laten weten dat er, in het kader van Orange the 
World (geweld tegen vrouwen), een speciaal project is opgestart. Er is toen de 
start gemaakt  met het bekleden van een Social Sofa, door de Soroptimistclub 
Helmond-Peelland. Er is toen een enthousiaste groep dames mee aan de slag 

gegaan. Het blijft voor deze dames toch wel monnikenwerk om al die gekleurde 
mozaïekstukjes op de bank te lijmen.

Soroptimistclub kan hulp gebruiken 
bij het mozaïeken Social Sofa

F | Henk van Dijk.

Oranje Kumquat en cypers-grijze Pitaja zijn broer 
en zus van ongeveer 9 maanden. Kumquat is een 
tikkeltje onzekere kater. Met smakelijke hapjes 
heeft hij geleerd dat mensenhanden leuk zijn. De 
stap naar aaien volgde snel. Nu geniet hij daarvan 
en gaat rollen van plezier. Het is een nieuwsgierig 
manneke, dat steeds meer begint te spelen.
Zus Pitaja begon ook onzeker, maar bij haar ging de 

knop sneller om. Ze zoekt contact, geeft kopjes en 
geniet spinnend van een aaisessie. Favoriete speel-
goed: een balletje van aluminiumfolie. Daar kan ze 
eindeloos mee voetballen.
Kumquat en Pitaja zijn dol op elkaar, dus het zou 
fijn zijn als ze samen geadopteerd worden. Kleine 
kinderen vinden ze waarschijnlijk te spannend. Een 
rustig thuis, mensen met ervaring met onzekere 
katten en weer lekker naar buiten mogen, dat is wat 
ze zoeken. 
Wij zijn ook nog op zoek naar gastgezinnen voor de 
grote aantallen binnenkomende kittens. 

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

Dier van de Week: Kumquat en Pitaja
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De menselijke maat. 
De hypotheek. 

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

Een van die momenten is het sluiten 
van een nieuwe hypotheek omdat je 
gaat verbouwen of in verband met de 
hypotheekrente. Als je alleen eigenaar 
bent van de woning, teken je meestal 
alleen de hypotheekakte. Dat kan an-
ders zijn als je een relatie hebt en een 
van jullie is eigenaar van de woning. 
In praktijk zie je vaak dat de bank dan 
niet alleen de eigenaar van de woning 
de hypotheekakte laat tekenen, maar 
ook de partner. Eigenlijk is dat heel 
vreemd. De partner is geen eigenaar 
maar tekent wel voor de hele schuld en 
wordt dus benadeeld.

Soms geeft de bank dan aan dat de 
partner dan voor 1 procent eigenaar 
moet worden. Dat is echter geen cor-
recte oplossing.
Je kunt dan overwegen om samen ei-
genaar te worden van de woning.
Wil je dan samen eigenaar worden van 
de woning dan moet je rekening hou-
den met de overdrachtsbelasting van 
2% over de halve waarde van de wo-
ning. En dan hebben we het niet over 
de WOZ-waarde maar de werkelijke 
waarde van de woning. Dat kan be-
hoorlijk in de papieren lopen.

Om te voorkomen dat er overdrachts-
belasting betaald moet worden, kun 
je mogelijk een geregistreerd partner-
schap of huwelijk sluiten, waarbij je 
vooraf bij de notaris partnerschaps-
voorwaarden of huwelijksvoorwaarden 
laat opstellen. In die voorwaarden kun 
je het huis gemeenschappelijk maken 
zonder overdrachtsbelasting. Je kunt 
dan ook samen de hypotheekakte te-
kenen.
Ben je al met elkaar gehuwd en heb je 
huwelijksvoorwaarden, en is één van 
jullie eigenaar van de woning, dan kun 
je besluiten de huwelijksvoorwaarden 
te wijzigen en het huis gemeenschap-
pelijk maken.
Wil je een bepaald deel van de waarde 
van het huis niet met je partner delen 
dan kan dat ook meegenomen worden.
 
We helpen je graag om dit soort vragen 
op een rijtje te zetten met de daarbij be-
horende mogelijkheden. Een persoon-
lijk gesprek staat voorop.
De vragen die we in zo’n gesprek stellen 
hebben een doel; we vragen je natuur-
lijk niet zomaar het hemd van je lijf. 
Uiteindelijk is het van belang dat het 
advies helder is en vooral bij jou past en 
de situatie.

Voorop staat de menselijke maat voor 
onze cliënt.

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

Door: Henk van Dijk

Een van de straten werd vernoemd naar onze bekende Hel-
monder Addy Kleijngeld. Addy was niet alleen beroemd in 
Helmond, maar ook in de wereld. Hij was de beroemde ac-
cordeonist, musicus, componist, tekstdichter, talentscout, 
producer en manager van Heintje Simons uit Limburg. Op 
29 december 2021 zou hij bij leven 99 jaar geworden zijn. 
Hij heeft een ongekend mooie carrière opgebouwd in zijn 
toch maar korte leven, want Addy is al te vroeg op 54-jarige 
leeftijd overleden. In 2022, het jaar dat Addy 100 jaar zou 
zijn geworden, viert Accordeonvereniging Helmond A.K. 
haar 70-jarig bestaan.
Op de site van Addy Kleijngeld www.addykleijngeld.nl 
vindt u de hele biografie terug van het leven van Addy Kleijn-
geld en het is zeer de moeite waard dit te bekijken.. 

Omdat er natuurlijk, zoals overal in Helmond, ook veel 
nieuwe en ook jonge bewoners van buiten Helmond hier 
komen wonen, had de familie een plan bedacht om hun 
Addy toch nog te laten leren kennen. Zij hebben van deze 
accordeonvirtuoos een grote CD-selectie samengesteld van 
stukken uit zijn grote repertoire. Deze CD met een 25-tal 
muziekstukken is op donderdag 6 januari door de ‘Vrienden 
van Addy Kleijngeld en accordeonvereniging Helmond A.K.’ 
aan alle bewoners van de Addy Kleijngeldstraat aangebo-
den. Hiermee hoopt de familie iets te hebben toegevoegd 
aan de naam van de Addy Kleijngeldstraat, waarin zij zijn 
komen wonen. Er bleken zelfs bewoners bij te zijn, waarvan 
hun vaders nog ooit als leerling bij Addy Kleijngeld op accor-
deonles zijn geweest. Er waren op verschillende plaatsen 
schitterende reacties van de bewoners, die een enveloppe 
in ontvangst mochten nemen.

HELMOND-WEST De opening van het nieuwe Parc Verde in Helmond-West aan 
de Mierloseweg kon in november 2021 geen doorgang vinden. Ook hier gooiden de 

coronabepalingen roet in het eten en moesten de geplande festiviteiten worden afgelast. 
Er was al een mooi openingsfeest in elkaar gezet, maar het werd door de gemeente weer 

afgeblazen. Er zouden straatnamen van bekende Helmonders, die hier in deze nieuwe wijk 
vernoemd zijn, worden onthuld.  

Aanbieding van de Addy Kleijngeld-CD aan bewoners 

F | Henk van Dijk.

Ook het eerste lustrum van de rookworstactie was weer 
een succes. Het is fijn te ervaren dat in onze vaak ego-
istisch samenleving er toch ook velen zijn die een oog 
hebben voor de ± 60 minderbedeelden in ons midden. 
Globaal is de opbrengst van de rookworstactie als volgt 
samen te vatten: geldelijke opbrengst € 300,– en de in 
natura aangeleverde goederen € 250,-. Dit is inclusief 
de 79 ontvangen rookworsten.

We noemen het ‘Rookworstactie’, omdat het eerste jaar 
alleen rookworsten waren afgegeven voor de boeren-
kool. De laatste paar jaar in verband met de coronapan-
demie was de Pauluskerk gesloten en hebben we met 
de spontane hulp van weekblad De Loop en de Rabo-
bank de actie open kunnen stellen voor iedereen die een 
steentje wil bijdragen aan de actie. De volledige € 550,- 

is naast de rookworsten besteed aan bijpassend vlees 
voor het bereiden van de wekelijkse warme maaltijden.

Met bovenstaande verantwoording vertrouwen we erop 
u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht iemand 
nog vragen hebben of een meedenkgedachte willen 
ventileren, dan kan contact opgenomen worden met 
dhr. Gerard Klaassen, telefoon 0492 – 510 066.

NOGMAALS AAN ALLE BETROKKENEN HEEL HAR-
TELIJK DANK en DE BESTE WENSEN VOOR 2022

Ter info: elke maandagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur 
kan men etenswaren, die niet aan bederf onderhevig 
zijn, of een donatie afgeven aan de Caritas-werkgroep-
vrijwilligers in de Pauluskerk aan de Paulus Potterlaan.

Rookworstactie Caritas Pauluskerk 2021
HELMOND De Caritas-kookgroep Pauluskerk zegt, mede namens de 

minderbedeelden, tegen alle gulle gevers aan de rookworstactie: 
HEEL HARTELIJK DANK!
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Een van de belangrijkste aspecten rond-
om Brainport Smart District (BSD) in 
Helmond is nooit benoemd en toch zo 
belangrijk! Namelijk dat op de plek waar 
BSD is ingetekend, voorheen het plan 
was om ‘De Marke’ te realiseren. De 
Marke zou het leisure en horecahart van 
de wijk Brandevoort worden. Met ruim-
te voor een sauna en sportschool, cafés, 
restaurants, een hotel en bed & break-
fast. En wat is er dan mis met BSD hoor 
ik u zeggen? Horeca krijgt geen promi-
nente rol in het huidige plan in vergelij-
king tot duurzaamheid, vergroening en 
deelvoorzieningen.

‘De Veste’ fungeert als detailhandelhart 
met winkels en pleinen. Dat deel in het 
Helmondse Brandevoort is gerealiseerd, 
maar ‘de nood is hoog’ geven de winke-
liers te kennen toen ik bij de Dag van de 
Ondernemer bij hen langsging. Ze ge-
ven aan dat ze de aanloop van mensen 
enorm missen. Men rijdt in de auto van 
parkeergarage naar parkeergarage zon-
der de pleinen op te gaan om langs de 
winkels te lopen. Juist een verbinding 
van horeca en winkels zou het centrum 
doen bruisen, maar al sinds 2006 lig-
gen de plannen voor De Marke met het 
Masterplan Brandevoort II in de lade. 
De ondernemers bruisen van ideeën, 
maar tot op heden zijn vrijwel alle plan-
nen voor meer terrassen in De Veste en 
uitbreiding van horeca tegengehouden 
door de gemeente. Ook is er regelmatig 
leegstand. “Als ik had geweten dat het 
zo hard te halen is in Brandevoort, had 
ik hier nooit mijn zaak gevestigd”, aldus 

een ondernemer.

Brandevoort is wat betreft inwoners 
nu al vrijwel net zo groot of zelfs groter 
dan Mierlo, Sint-Oedenrode of Gemert. 
Beeldt u zich in dat bijvoorbeeld Mier-
lo de helft groter wordt, inclusief een 
tweede centrum. Dan heeft u de schaal 
te pakken van BSD. En beeldt u zich nu 
eens in dat er in dat hele dorp slechts 
één klein restaurant is en geen café, 
hotel of iets dergelijks. Brandevoort is 
een woonwijk, maar het moet meer zijn 
dan alleen wonen. En daar is leisure en 
horeca voor nodig zodat het levendig 
wordt en bijdraagt aan de dorpse soci-
ale cohesie.

De ambitie van de wijk van de toekomst 
gaat volledig voorbij aan de behoeften 
van nu.
BSD is een prachtig plan met centraal 
park, groene gevels, waterpartijen, een 
stadsboerderij en ruimte om eigen voed-
sel te verbouwen. Echter waar woonsi-
tuaties tot in detail zijn toegelicht in het 
BSD Masterplan & Beeldkwaliteitsplan, 
ontbreekt het aan de uitwerking van ho-
reca-functionaliteiten, de beschikbare 
ruimte voor terrassen, de parkeergele-
genheid voor horecatoerisme, de inteke-
ning van horecapaviljoenen in het park 
en de loop van en naar De Veste om 
winkelen en horeca te verbinden, zodat 
de huidige winkeliers profiteren van de 
komst van BSD.

Voor een aanzuigende werking van 
toerisme en winkelend publiek van 

buitenaf is het van belang dat het cen-
trum functioneert. Twee aspecten zijn 
manco aan het huidige plan, namelijk 
dat er geen (extra) parkeergelegenheid 
is ingetekend voor horecatoerisme en 
treinreizigers, temeer gezien de be-
schikbare parkeergelegenheid primair 
is bedoeld voor bewoners die hun auto 
niet voor de deur mogen zetten. Bij 
gebrek zal men moeten uitwijken naar 
de parkeergarage van de Jumbo aan 
de andere kant van het spoor, of in de 
wijken aan de kant van De Veste waar 
al parkeeroverlast is van treinreizigers. 
En daar zit het tweede issue, namelijk 
dat er geen logische looproute is om de 
twee dorpscentra te verbinden. De eni-
ge route zijn tientallen trappen over het 
spoor met de winkeltassen in de hand 
of via de weg van de minste weerstand: 
een niet uitnodigende fietstunnel onder 
het spoor. Daarbij mondt die fietstunnel 
uit op een parkeerplaats voor bewoners 
aan BSD-zijde. Niet echt de entree die 
je zou wensen.

Deelvoorzieningen worden alleen ter 
beschikking gesteld aan BSD’ers
In het plan rondom BSD staat letterlijk 
dat BSD gebruik maakt van de facili-
teiten van Brandevoort, terwijl het ook 
andersom zou moeten zijn. Ik zou graag 
zien dat de uitbreiding aan de overzijde 
van het spoor de levendigheid en diversi-
teit van functies in De Veste gaat bevor-
deren. Exemplarisch is het reserveren 
van sociale voorzieningen voor BSD’ers, 
waarbij gemeenschappelijke kantoren, 
koken en logeren alleen beschikbaar 
wordt voor BSD-inwoners. Juist in de 
tijd van thuiswerken bieden flexplekken 
een uitkomst voor héél Brandevoort. Of 
denk aan dat hotel of bed & breakfast 
die oorspronkelijk in De Marke zou kun-
nen komen. Met de logeerfaciliteit zou 
daar ook invulling aan worden gegeven. 
Mijn punt is, maak BSD niet een op 
zichzelf staande wijk in een wijk, maar 
zorg dat het dorp Brandevoort als geheel 
hiervan kan profiteren en nog aantrek-
kelijker wordt om in te leven. 

Monumentale architectuur maakt 
plaats voor kubistisch
Naast het horecahart lijkt er meer het 
onderspit te delven. De Veste is geïn-
spireerd op Amsterdam en De Marke 
zou een monumentaal karakter krijgen 
zoals de Haagse ambassadewijk met 
brede groene lanen. Een verlenging van 
de bestaande architectuur. Daarbinnen 
kunnen nog steeds de duurzame, slim-
me en innovatieve ambities opgezocht 

OPINIE 

Horecahart nodig voor een bruisend Brandevoort

Joyce Willems-Kardol. 
F | Vincent Knoops Fotografie.

De spoorlijn verdeeld De Veste met het nieuwe plan BSD, met in rood de ‘ring’ als primaire 
fiets- en looproute en links van het station de fietstunnel zichtbaar, als tweede verbinding 

tussen de twee centra.  F | BSD Masterplan & Beeldkwaliteitsplan.

Referentiebeelden De Marke. 
F | Masterplan Brandevoort II.

worden zoals beoogd wordt met BSD. 
Maar nu worden deze gerealiseerd in 
plannen die voorzien in moderne ku-
bistische architectuur. Ook mooi, maar 
niet inpasbaar in de wijk waar het een 
onderdeel van moet uitmaken (wijzend 
op de plannen om de twee centra met 
elkaar te verbinden en één te laten voe-
len).

Is er draagvlak bij de huidige inwo-
ners van Brandevoort?
Als participatie hoog in het vaandel staat 
bij BSD, zouden de inwoners en onder-
nemers van Brandevoort op zijn minst 
geïnformeerd, maar het liefst betrokken 
moeten worden over de vormgeving van 
hun ‘tweede’ dorpscentrum. Helaas 
staat letterlijk in het masterplan dat 
alleen toekomstige bewoners van BSD 
naar invulling wordt gevraagd. 

Ik durf te stellen dat onder de huidige 
inwoners van Brandevoort, de conse-
quenties van de nieuwe plannen on-
voldoende duidelijk zijn. Dat er ruimte 
moet komen voor horeca categorie 2, 

zodat bijvoorbeeld cafés hun intrede 
doen. Ik pleit voor een nieuwe uitvraag 
naar de wensen van heel de wijk Bran-
devoort wat er met de afronding van ons 
Brandevoorts centrum moet gebeuren. 
Het BSD Masterplan & Beeldkwaliteits-
plan, erfpacht en de financiële impact 
wordt op 18 januari & 15 februari be-
sproken in de raadscommissie. 

Joyce Willems-Kardol
Nr 2 op de lijst van VVD Helmond

Nul blinde ogen door 
vuurwerk in 2022

Grote impact vuurwerkverbod op oogletsel 
Niemand is dit jaar blind door vuurwerk geworden. 

Dat is in veertien jaar registreren van oogletsels door 
vuurwerk nooit eerder gebeurd. Hiermee is bewezen dat 
een landelijk verbod op consumentenvuurwerk werkt. En 
gecontinueerd dient te worden. De beroepsvereniging van 

oogartsen (NOG) blijft achter haar standpunt staan dat 
consumentenvuurwerk gevaarlijk is en definitief verboden 
dient te worden in ruil voor professionele vuurwerkshows.

Tijdens deze jaarwisseling hebben 
58 mensen oogletsel door vuurwerk 
opgelopen. 13 mensen hebben blij-
vend letsel opgelopen. Dergelijk lage 
aantallen hebben de oogartsen niet 
eerder tijdens de duur van de regis-
tratie vastgelegd.

"Sinds de start van de registratie 
hebben we nog nooit meegemaakt 
dat niemand blind is geworden door 
vuurwerk. Het bewijs dat een verbod 
op consumentenvuurwerk werkt, is 
geleverd. Ik heb de afgelopen jaren 
honderden ogen blind zien worden 
door vuurwerk dat werd afgestoken 
door burgers, waarvan de helft om-
stander was. Vuurwerk in handen 
van de consument blijkt keer op keer 
te risicovol en wij blijven dan ook strij-
den voor een verbod op consumen-
tenvuurwerk", aldus Tjeerd de Faber, 
oogarts en vuurwerkwoordvoerder 
van het Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap.

Naast illegaal vuurwerk is ook legaal 
vuurwerk te onveilig om door bur-
gers afgestoken te worden. Legaal 
vuurwerk is nog steeds de grootste 

veroorzaker van oogletsel. In 2009 
hebben de Nederlandse oogartsen 
een motie aangenomen dat het afste-
ken van vuurwerk door consumenten 
te risicovol en te onveilig is. Als alter-
natief willen oogartsen professionele 
openbare vuurwerkshows door de 
gemeentelijke en provinciale over-
heden. Het effect van de afgelopen 
twee jaar met een tijdelijk verbod op 
consumentenvuurwerk laat zien dat 
het gedogen van consumentenvuur-
werk niet langer verantwoord is voor 
de samenleving, het dierenwelzijn en 
milieu.

Nationaal Vuurwerkmanifest
In 2014 is het Nationaal Vuurwerk-
manifest gestart. Inmiddels hebben 
zich meer dan 700.000 particulieren 
en organisaties (> 1200) aangesloten. 
Het Nationaal Vuurwerkmanifest kan 
nog steeds ondertekend worden en 
blijft online tot het consumenten-
vuurwerkverbod landelijk doorge-
voerd is: www.vuurwerkmanifest.nl.
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Een jaar geleden werd het ingevoerd 
in Helmond, het (veelbesproken) dif-
tar-systeem. Simpel gezee: de ver-
vuiler betaalt. Wie zijn afval goed 
scheidt, heeft minder restafval en is 
goeiekoper uit dan iemand die alles 
bij het restafval gooit. Er was heel 
veel tegenstand en nog steeds lees ik 
regelmatig dat mensen er tegen zijn.

Ikzelf was ook sceptisch in het begin, 
maar toch heb ik mezelf eens goed in 
laten lichten en wat meer gelezen hoe 
of wat. Toen dacht ik meteen, menne 
grote grijze container ruil ik om te 
beginnen is om vur unne kleine grijze 
bak, want mijn grote grijze bak kreeg 
ik al nooit meer vol. Nou waren wij 
al mensen die scheidden, alleen men-
ne gruunbak gebruikte ik alleen vur 
tuinafval en erpelschillen. Wou ik 
menne grijze bak zo weinig meugelijk 
buiten zetten, moest ik ook de restjes 
en al het etenswaar in de groenbak 
moeten doen, dus ben ik gaan werken 
met die groene zakjes met certificaat 
die in de groenbak meugen. Gewoon 
van unne goeiekope winkel.

Zo komt er in onze grijze afvalbak 
heel weinig of eigenlijk geen vuil wat 
bederft en al helemaal geen vuil wat 
problemen oplevert zoals maden. De 
groenbak wordt tenslotte elke 2 we-
ken geleegd en die zet ik zelfs met een 
bodem erin altijd buiten, dat is gra-
tis. Ik mog 6 grijze containers buiten 
zetten die in mijn vaste tarief vielen 
en ik heb er 7 buiten gehad afgelopen 
jaar. Gaandeweg vond ik het wel 
een sport om zo weinig mogelijk in 
de grijze containers te gooien. Dus ik 
moet voor afgelopen jaar als het goed 
is 5 euro bij betalen omdat ik de grij-
ze bak 1 keer extra heb buiten gezet, 
dat hebben we goed gedaan vind ik.

In 2020 betaalde ik 213 euro. Het af-
gelopen jaar had ik een kleine grijze 
container en betaalde 197,46 euro, 
maar ik heb 1 keer extra mijn contai-
ner buiten gehad waar ik 5 euro ex-
tra voor betaal dus in totaal 202,46 
euro. Ik ben dus met het diftar echt 
goedkoper uit afgelopen jaar. Wat ie-
dereen dus roept dat het diftar duur-

der is, klopt voor ons niet maar we 
hebben wel echt ons best gedaan met 
het scheiden van al ons huisvuil.

Wel zie ik helaas meer zwerfaval, 
mensen die hun vuil in het bos dum-
pen of bij prullenbakken, dat is dan 
weer jammer. Mocht je het nou moei-
lijk vinden wat wel en niet mag, 
onze gemeente heeft 2 avalcoaches 
die je wegwijs kunnen maken hoe 
ook jij goed kunt scheiden. Je hebt 
vast wel eens getwijfeld over wat 
je in welke afvalbak moet gooien. 
Wiste bijvoorbeeld dat vette piz-
zadozen bij het restafval horen in 
plaats van bij het oud papier? Om-
dat er vet aan zit, da hoorde ik van 
de afval coaches en wist ik zelf niet. 

De afvalcoaches zijn bereikbaar via 
het telefoonnummer van de gemeen-
te, 140492, en dan vraag je naar de 
afvalcoach. De foto bij de column is 
van de zomer gemaakt toen de dames 
bij ons op bezoek kwamen.

Nog een Tip. Maandag 17 januari 
tot en met vrijdag 21 januari kun-
nen Helmonders op één locatie in 
de buurt zowel afval voor het GRIP 
als klein chemisch afval inleve-
ren. Het Grondstoffen Inleverpunt 
(GRIP) en de kca-bus rijden tegelijk 
door Helmond. De wagens staan 
elke dag op verschillende plekken 
in de stad en het is gratis. Je mag 
een boodschappentas vol inleveren 
met bijvoorbeeld textiel, frietuurvet, 
metalen, lampen en kleine elektri-
sche apparaten. U vindt het schema 
waar ze staan in DeAfvalApp en 
op www.helmond.nl ook te vinden. 

Nou genoeg tips om ook aan de slag 
te gaan met afval scheiden, ten-
slotte willen we de wereld ook voor 
onze volgende generatie intact hou-
den. Een beter milieu begint bij jezelf. 

Fijn weekend tot volgende week. 

Diftar een jaar verder

Houdoe!

Een ondernemer die servicegericht is 
en klaarstaat voor zijn klant en een spil 
is in onze sociale samenleving.
Stichting HellemondGift waardebon 
met meer dan 160 aangesloten on-
dernemingen gaat deze actie rondom 
de HellemondGift maken, het is hard 
nodig.

ACTIES 2022 Stichting Hellemond-
Gift:
- Uitgave van een cadeau-gids
/-pagina’s 1 of enkele keren per jaar
- Organisatie van vakantie-kerst-
markten voor bedrijven/personeel
- Verkiezing MKB onder-
nemer van het jaar

- Mooiste etalage/zaak van Helmond
- Deelname mantelzorg-waarde-
ringspakket gemeente Helmond
- Deelname aan eindejaarspaketten 
personeel van bedrijven en gemeente
- Loterij

Publiciteit wordt veelal gerealiseerd 
met partner Weekkrant De Loop Hel-
mond en haar socialmediakanalen.

Bestuur HellemondGift gaat 
niet zelf organiseren, maar wil 
faciliteren, ben jij een onderne-
mer die mee kan organiseren? 

Mail ons: info@hellemondGift.nl

HellemondGift loterijwinnaars
Bijgaand de prijswinnaars van 10 euro 
aan HellemondGift waardebonnen. De 
prijswinnaars zijn gemaild. Vanaf don-
derdag 13 januari kunnen de prijzen 
worden opgehaald bij het kantoor van 
Weekkrant De Loop Helmond: Mierlo-
seweg 244, 5707 AV  HELMOND.

September 2021 Noortje van Koll
Oktober 2021 Rozemarijke van Erp
November 2021 Michael Rieter
December 2021 Thea Bouten

Proficiat en kom snel je prijs ophalen?
www.hellemondgift.nl

Stichting HellemondGift waardebon!
Alleen met acties kunnen we de klanten terugwinnen!

HELMOND Stilzitten is geen optie. Actie geeft reactie. 2 kreten die ons in de NA-coronatijd 
moeten gaan helpen om de Helmondse ondernemer te helpen om de klant terug te winnen.

Zo werkt het 
Op de locatie Helmond hebben inwo-
ners van 18 jaar en ouder geen afspraak 
meer nodig om hun boosterprik te halen. 
Ze hoeven alleen hun ID-bewijs mee te 
nemen naar de vaccinatielocatie, de ge-
zondheidsverklaring vullen ze ter plekke 
in. Per dag is een vaste hoeveelheid vac-
cin beschikbaar. Het kan dus gebeuren 
dat je de vraag krijgt om de volgende dag 
terug te komen, want op = op. Inwoners 
hebben ook zonder afspraak geen vrije 
keuze in vaccin. Daarnaast is het goed 
om te weten dat op beide vaccinatielo-
caties het dragen van een mondkapje 

verplicht is. Wie een stempel in het gele 
boekje wil, neemt dit boekje zelf mee. 

Twijfel je nog over je vaccinatie? De art-
sen op de locatie Helmond informeren 
je graag. 

Nieuwe fase in boosterproces 
“Het halen van de boostervaccinatie 
wordt nu dus nog gemakkelijker voor 
inwoners. Het geeft een goed gevoel 
dat we inwoners nu deze mogelijkheid 
kunnen bieden in Helmond”, vertelt 
Gonny van Loon, programmamanager 
Covid-19. “De vrije inloop in Helmond 

is al ingegaan, dus loop gerust binnen. 
Het is fijn als je rekening houdt met wat 
wachttijd, die kan namelijk wat oplopen 
juist omdat we niet op afspraak werken.” 

Alleen in Helmond 
Wie zonder een afspraak een vacci-
natie wil komen halen, is dagelijks 
tussen 9.00 en 16.30 uur welkom op 
de vaccinatielocatie Helmond aan de 
Haverdijk 11. Deze locatie is het best 
bereikbaar met de auto of fiets. Op de 
locatie Beursgebouw Eindhoven is het 
vanaf vrijdag 14 januari mogelijk zonder 
afspraak een boosterprik te halen.

GGD BZO: haal je booster zonder afspraak in Helmond

Steun onze ondernemers.
Laat ze niet in hun hemd staan!

GGD Brabant-Zuidoost zet op de vaccinatielocatie Helmond de deuren open voor inwoners die 
nog geen boosterprik hebben gehaald. Iedereen van 18 jaar en ouder kan dan zonder afspraak 
terecht in Helmond. Inwoners kunnen zich dagelijks tussen 9.00 en 16.30 uur melden voor de 

boosterprik. Houd rekening met extra wachttijd op de locatie. 
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De resten zijn onder andere van oer-
rund, edelhert, eland, wild zwijn en be-
ver. Tot de bijzondere stukken behoren 
bijvoorbeeld de bijna 5000 jaar oude 
resten van een oerrund uit de Dommel 
bij Nuenen en een edelhert van ruim 
9600 jaar geleden dat is opgegraven 
bij de Tungelroyse Beek nabij Weert. De 
betekenis van deze vondsten voor de 
geschiedenis van de streek en nog 

veel meer, wordt deze avond duidelijk 
gemaakt door Theo de Jong. Echt de 
moeite waard.

De lezing vindt op 20 januari 2022 
plaats in de Koekoek, Speeltuin Hel-
mond-West, Arbergstraat 85. We star-
ten om 20.00 uur en de kosten zijn € 
2.00. Wij houden ons aan de dan gel-
dende coronaregels.

Botten uit beekdalen: 
prehistorische fauna van Brabant

Lezing door Theo de Jong (gemeentelijk archeoloog Helmond)

HELMOND Tijdens werkzaamheden rond de rivieren Aa en 
Dommel zijn botresten gevonden van dieren die hier ooit leefden. 

Resten van een edelhert dat ruim 9600 jaar geleden is gestorven. F | Theo de Jong. 

Archeoloog Theo de Jong graaft een runderskelet op. F | Laurens Mulkens.

Peter Adriaans, voorzitter Keiebijters 
Stichting Helmond: “De coronapan-
demie biedt helaas geen zicht op ver-
soepelingen die ons in staat stellen dit 
carnavalsseizoen goed te beginnen. De 
ruimte om onze activiteiten voor carna-
val goed voor te bereiden en straks uit te 
kunnen voeren, op een manier die past 
bij onze hoge standaard, is er helaas 
niet. Dit heeft ons helaas ertoe gedwon-
gen om de activiteiten voorafgaand aan 
carnaval af te gelasten.” 

Iedereen die een kaartje voor één van de 

evenementen heeft gekocht, ontvangt 
een mail met de keuze om het geld terug 
te krijgen of om het kaartje te behouden 
voor hetzelfde evenement volgend jaar. 

Activiteiten tijdens carnaval
De Keiebijters voeren overleg met de 
gemeente en met de grote carnavals-
verenigingen in Brabant waar het gaat 
om carnaval zelf. Peter Adriaans: “Voor 
carnaval zelf houden we de deur nog op 
een ruime kier. We blijven hopen op een 
aanpassing van de huidige maatregelen, 
zodat we carnaval samen kunnen vie-

ren. Wellicht in aangepaste vorm, moge-
lijk vooral buiten en vooral overdag. 

Er wordt gewerkt aan een aangepast 
draaiboek voor de carnavalsdagen waar 
de bekendmaking van Prins Briek XLIX 
onderdeel van is. We zetten vanaf nu vol 
in op het vieren van carnaval op een ma-
nier die wél kan.” 

Het bestuur van de Keiebijters maakt 
op 17 januari opnieuw de balans op ten 
aanzien van de plannen tijdens carna-
val.

Keiebijters-activiteiten voorafgaand aan carnaval afgelast
De Keiebijters hebben besloten om de activiteiten voorafgaand aan carnaval af te gelasten. 
Het gaat dan om het KeieKletstoernooi, het Kiezelkeikesfist, de Keijologische Hogeskool, 

Gala Matinee du Keiebijters en Hil Helmond Zingt. Er is nog geen beslissing genomen over de 
activiteiten tijdens carnaval.  

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen op lotnummer 12371.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen op lotnummer 11460.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen op lotnummer 12104.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iede-
re zaterdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen kun-

nen worden ingeleverd bij de Houtse ondernemers.   

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Klup-
pels en speel maandelijks gratis mee met onze loterij. Iede-

re zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

CDA-fractievoorzitter Pieter Vervoort 
verricht de trekking. F | CV De Kluppels.

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

MIERLO-HOUT Zaterdag 
8 januari 2022 is de 

veertiende trekking verricht, 
deze trekking geldt voor alle 

loten die zijn uitgegeven in de 
maand november 2021.

En dat niet alleen voor winkeliers, sport-
scholen, theaters en bioscopen maar 
ook voor alle carnavalsvierders in Hel-
mond en Brabant. En het is nog maar de 
vraag of de vier dagen carnaval zélf niet 
ook ten prooi vallen aan de wereldwijde 
ziekte. Op het moment van schrijven 
van deze regels – maandag 10 januari 
– wordt later op de dag de nieuwe mi-
nistersploeg gepresenteerd. Zullen die 
bewindslieden al een beetje van de slui-
er oplichten om ons iets wijzer te maken 
hoe het verder gaat met de lockdown? 
Afwachten en maar hopen dat de hui-
dige zeer besmettelijke variant Omikron 
er voor zal zorgen dat in de samenleving 
grote immuniteit wordt opgebouwd, zo-
dat de mensen veel minder ziek worden 
en niet in het ziekenhuis belanden.

In Helmond hullen de meeste carna-
valsclubs – enkele uitgezonderd – zich 
nog in stilzwijgen voor wat betreft het 
carnavalsgebeuren, zij wachten vol 
spanning af of de maatregelen dusdanig 
versoepeld worden dat het programma 
geheel of misschien ten dele uitgevoerd 
kan worden. Ze kopen als het ware tijd 
en doen vooralsnog geen mededelingen 
omtrent al of niet doorgaan. Dat lijkt me 
verstandig, want de situatie rond corona 
wisselt continu.

De Keiebijters zijn nog bezig met het 
Hints- en Prinseroaje, waaruit de nieu-
we Stadsprins Briek de 49ste – officieel 
Briek XLIX– te voorschijn moet komen. 
De onthulling zal zeker niet gebeuren 
op de voorziene datum zaterdagmiddag 

22 januari aanstaande, maar wanneer 
wél is nu nog onbekend. Het Stichtings-
bestuur vergadert hier begin volgende 
week over, neemt dan een besluit en zal 
daarna een persbericht doen uitgaan.

Geen Keiekletstoernooi 2022 – geen 
nieuwe Opperkletsmajoor. Joep de 
Wildt, de toernooiwinnaar van 2020, 
blijft zodoende drie jaar lang winnaar 
van de Zilveren Narrenkap, nooit eerder 
vertoond! We gaan weer eens terug in de 
tijd. Het eerste kletstoernooi begon op 
zaterdag 4 januari 1964 met acht deel-

nemende kletsers, verdeeld over twee 
avonden en later de grote finale. Anders 
dan tegenwoordig werd elke voorron-
deavond een winnaar aangewezen en 
wie was de eerste? Jawel, ons aller Bert 
Kuijpers die ons vorig jaar helaas ontval-
len is. Hij stond als eerste kletser in de 
ton en kon de jury overtuigen met zijn 

typetje Professor Pokus. Twee weken 
later bleek Gerrit van de Water als Sol-
daat Boem de beste in de finale en was 
hij de eerste Opperkletsmajoor en win-
naar van de eerste Zilveren Narrenkap.

Dat eerste toernooi werd geopend door 
onze burgemeester van destijds dr. Jos 
Sweens, de Keiebijters hadden hem al 
eerder tot Erekei benoemd. Je moet als 
nieuwe club de plaatselijke notabelen 
tenslotte snel aan je weten te binden. 
De foto bij dit artikel getuigt van dit 
optreden van de man die van 1955 tot 

1965 Helmonds eerste burger was. Hij 
was er in zijn laatste drie jaar altijd bij 
als de Keiebijters de Stadsprins op het 
Kasteelplein bekend maakten en ook 
het Kletstoernooi had zijn warme be-
langstelling.

Leo de Bruyn

De kogel is door de kerk: de Keiebijters Stichting heeft alle evenementen voorafgaande aan 
carnaval 2022 afgelast. Dit jaar dus wéér geen Keiekletstoernooi, geen Gala Matinee, geen 

Kiezelkeikesfist, geen Keijologische Skôttel en Promotiezitting en geen Hil Hellemond Zingt. 
Covid-19, de coronapandemie, eist zijn tol.

Carnaval in Helmond – Keiestad (9)

Burgemeester Jos Sweens tijdens de opening van het Keiekletstoernooi in 1964. 
F | Archieffoto.

www.helmondnu.nl
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Plaats: Trudokerk Dorpsstraat Stiphout. 
Aanvang 15.00 uur. In verband met de 
coronamaatregelen kunt u het concert 
bekijken en beluisteren via livestream. 
De link hiervoor staat te zijner tijd op de 
homepagina van Lambertusconcerten.
nl. 

Stichting Lambertus Concerten opent 
het nieuwe jaar met een fantastisch 
internationaal gezelschap musici: het 
Orchestra Van Wassenaer, bekend in 
binnen- en buitenland om zijn ontdek-
kingen van verborgen parels uit de (hoog)
barok in Europa. Deze keer heeft de lei-

der van het orkest, Makoto Akatsu, een 
programma samengesteld dat u muziek 
laat horen uit de belangrijke Europese 
baroklanden, van Italië tot Engeland, via 
Duitsland, Frankrijk en Nederland. Elk 
land is vertegenwoordigd door prachti-
ge, soms bekende, maar ook nog niet zo 
vaak uitgevoerde sonata’s en concerto’s. 
Componisten als Gabrieli, Marini, Kei-
ser, Corrette, De Fesch en Purcell pas-
seren de revue en laten u genieten van 
het karakter en de klankrijkdom van de 
werken en de virtuositeit van de musici, 
die deze muziek uit hun instrumenten 
‘toveren’. Luisterend waant u zich aan 
het Franse hof van Lodewijk de Veer-
tiende, of wandelend in de tuinen van 
een statig Engels landgoed, in een feest-
zaal van een Duits Schloss of tijdens het 
kleurrijke Carnaval in Venetië. 

Orchestra Van Wassenaer (opgericht 
in 1990 door de huidige muzikale lei-
der Makoto Akatsu) is genoemd naar 
de Nederlandse diplomaat, staatsman 
en componist graaf Unico Wilhelm 
van Wassenaer (1692-1766), telg uit 
een voorname en machtige familie uit 
Den Haag. Met zijn muzikale talent (hij 
schreef diverse muziekstukken waar-
onder zijn bekende Concerti Armonici) 
liep hij, zoals gebruikelijk in die tijd in zijn 
kringen, niet te koop. Dankzij zijn vele 
studiereizen kon hij zich onderdompe-
len in de rijke Europese cultuur van zijn 
tijd, waaronder die van de muziek.

De musici spelen op historische instru-
menten en onderzoeken en vertolken 
het verrassende, vaak onbekende en 
ondergewaardeerde repertoire van de 
hoogbarok. Ze treden veelvuldig op in 
Nederland, Spanje, Frankrijk en Japan 
en op (inter)nationale festivals. Makoto 
Akatsu is naast leider van Orchestra Van 
Wassenaer ook lid van Affetti Musicali 
en La petite Bande. Bovendien speelde 
hij onder andere bij Les Arts Florissants, 
De Nederlandse Bachvereniging en het 
Bach Collegium Japan. Daarnaast is 
Akatsu gastdocent aan het Lemmensin-
stituut in Leuven (België).

Vergeet even corona en maak, net zoals 
destijds graaf Van Wassenaer, deze zon-
dag met het Orchestra en dit prachtige 
programma een, weliswaar denkbeel-
dige, maar heerlijke muzikale reis door 
Europa. Het zal u goed doen. Voor meer 
info en de link voor de livestream, zie: 
lambertusconcerten.nl.

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

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

“Vooral de gesprekken in de nacht 
zijn bijzonder”
Peter en Kees werken al jaren als vrij-
williger, ook ’s nachts. Kees: “’s Nachts 
is de wereld klein, er gebeurt minder. 
Mensen komen meer tot rust, gaan 
nadenken over het leven, kunnen niet 
slapen en willen dan hun verhaal kwijt. 
Vaak kunnen ze dan niemand bereiken, 
want iedereen slaapt, behalve de Luis-
terlijn.” Hoewel het zwaar kan zijn om 
nachtdiensten te doen, levert het ook 
veel mooie en zinvolle gesprekken op. 
Vrijwilliger Peter beaamt dat. Hij geeft 
aan dat hij de nachtdiensten voor geen 
goud zou willen missen. “Als mensen ’s 
nachts wakker zijn, heeft dat een oor-
zaak. Niet altijd, maar vaak ontstaan er 
daardoor bijzondere gesprekken. Men-
sen zijn ook dankbaar dat er ’s nachts 
naar hen geluisterd wordt.” 

Dringend vrijwilligers nodig
Toch is de bezetting een uitdaging, zegt 
Noordegraaf. “We zien enorme betrok-

kenheid onder vrijwilligers en velen zijn 
bereid om extra diensten te doen, maar 
ook zij hebben hun (nacht)rust nodig.” 
Om er toch voor zo veel mogelijk men-
sen te kunnen zijn, is de Luisterlijn drin-
gend op zoek naar mensen die tijd en 
ruimte hebben om overdag en ’s nachts 
een luisterend oor te bieden. 

Meer informatie of aanmelden
Getrainde vrijwilligers doen wekelijks 
een dienst van vier uur. Daarbij is een 
keer per maand een nachtdienst onder-
deel van het vrijwilligerswerk. Training 
en begeleiding vinden plaats op een van 
de 28 locaties in het land. Mensen die 
geïnteresseerd zijn in het vrijwilligers-
werk, kunnen terecht op www.deluis-
terlijn.nl/vrijwilliger.

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

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

Dag én nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor 
mensen die op dat moment bij niemand met hun verhaal 

terechtkunnen, willen of durven. Bij de Luisterlijn vinden zij, in 
een anoniem gesprek steun, troost en een luisterend oor. Vooral 
aan het begin van de avond en in de nachtelijke uren is het druk 
en staat de telefoon roodgloeiend. Om alle oproepen te kunnen 

beantwoorden, zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. 

F | Elizabeth Wattimena.

088-0767 000

Lambertus Concerten presenteert: 
Orchestra Van Wassenaer met ‘Europa van zuid tot noord’

HELMOND Op zondagmiddag 30 januari 2022 treedt het Orchestra Van Wassenaer onder 
leiding van Makoto Akatsu op met muziek uit Europa, van zuid naar noord. Schitterende muziek 
uit de (hoog)barok van Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Engeland, van componisten als 
Gabrieli, Marini, Keiser, Corrette en van De Fesch tot Purcell. Ontdekte juweeltjes van sonata’s 

en concerto’s gespeeld door virtuoze musici op viool, cello, klavecimbel en theorbe. 

Unico Wilhelm van Wassenaer. 
F | Lambertus Concerten.

Orchestra Van Wassenaer. 
F | Lambertus Concerten.

Geef een HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!

WWW.HELLEMONDGIFT.NL

www.helmondnu.nl
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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 13 januari
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 15 en zondag 16 januari: 2e 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: Petrus en Helena van Kessel-van Gemert; Jo 
van Vegchel-Wartenberg; overleden ouders van Vegchel-
van Balkom: Ben van de Westerlo vw sterfdag; 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor
Intenties: Henk Ceelen, Cune Hettema, Ann Takkenberg, 
Riet Broens, Riek Vinken- van Bommel, Annie Vlamings 
vw verjaardag; Maria van den Hurk- Relou

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

Zaterdag 22 en zondag 23 januari: 3e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
 Intenties: pastoor van de Ven
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
Intenties: Karel Martens; Ans van den Hurk-van der Geld
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Petronella Visser-Snijders, Bert van 
de Kerkhof, Beatrijs Hunink-van Thiel

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.

Een kort en krachtig vers dat aangeeft waar we hulp 
kunnen ontvangen. Als jij je vertrouwen op deze 
God stelt, zul je merken dat er iets gebeurt wat je 
niet kunt verklaren. Onze God is er een die klaar 
staat om ieder mens te helpen en te zegenen. Hij 
die hemel en aarde en zelfs heel het heelal gemaakt 
heeft, heeft als kroon op de schepping de mens ge-
maakt en heeft daar iets bijzonders in gelegd en dat 
is een verlangen wat we als mens zelf nooit en te 
nimmer op kunnen vullen. We zoeken en zoeken en 
zoeken, soms zover omdat verlangen te stillen maar 
vinden het niet. Dit verlangen wordt pas echt opge-
vuld als je God gaat leren kennen, hij is voor jou juist 
die hulp die je echt nodig hebt. De schepper van he-
mel en aarde wil zijn hulp en zegen juist ook aan jou 
aanbieden, er is maar een ding wat je hoeft te doen, 
en dat is zelf die stap naar God te zetten. In geloof 
komen en geloven dat hij bestaat en dat hij datgene 
kan doen wat jij nooit zou kunnen. Je zult merken 
dat er een geheel nieuwe wereld voor je open gaat. 
Schroom niet om te reageren en wees niet bang dat 
je ergens aan vast komt te zitten waar je nooit meer 

van af komt. God brengt je juist in een vrijheid die je 
nog nooit gekend hebt. Je bent van harte welkom!

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

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

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

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

Voor verdere informatie, zie onze website: 
www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Evangelische Gemeente Helmond
‘Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft!’

De Bijbel; Psalm 121:2

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)

Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl       www.adcommunicatie.nl  
0492-845350
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

In 2020 halveerde de bevolkingsgroei nog 
ten opzichte van 2019: de groei door buiten-
landse migratie was lager, en er kwamen 
geen inwoners bij door natuurlijke aanwas 
(geboorte minus sterfte). In 2021 trok de be-
volkingsgroei weer aan. De bevolkingsgroei 
in 2021 zal naar verwachting lager uitkomen 
dan in 2019 (125 duizend), maar hoger dan 
in de jaren daarvoor (rond  100 duizend). 
De definitieve cijfers kunnen nog veranderen 
door ontwikkelingen in de laatste weken van 
het jaar.

Sterfte relatief hoog, meer kinderen geboren
Het aantal mensen dat overleed was in 2021 
opnieuw relatief hoog, met naar verwachting 
ruim 168 duizend overledenen. Sinds begin 
augustus ligt de sterfte boven de verwach-
te sterfte, en ook aan het begin van het jaar 
- tijdens de derde golf van de coronapan-
demie – overleden meer mensen dan ver-
wacht voor die periode. Er werden meer 
kinderen geboren dan in voorgaande jaren. 
Sinds 2013 worden er jaarlijks rond de 170 
duizend kinderen geboren, in 2021 zijn dit er 
naar verwachting bijna  180 duizend. Vanaf 
februari worden er elke maand meer kin-
deren geboren dan in dezelfde maand van 
2020. Door het hogere geboortecijfer groeit 
de Nederlandse bevolking in 2021 naar ver-

wachting met ruim 11 duizend inwoners door 
natuurlijke aanwas. In 2020 hielden sterfte 
en geboorte elkaar nog in evenwicht.

Meer immigranten, minder emigranten
In 2021 vestigden zich volgens de laatste 
raming ruim  245 duizend  immigranten in 
Nederland, 38 duizend meer dan in 2020. 
Dit aantal is vergelijkbaar met 2018 (244 dui-
zend), maar lager dan in piekjaar 2019 (269 
duizend). Omdat er in 2021 minder mensen 
uit Nederland emigreerden (139 duizend, 
tegen 153 duizend in 2020), is het migratie-
saldo (immigratie minus emigratie) wel bijna 
gelijk aan dat van 2019. Naar verwachting 
komen er per saldo bijna 107 duizend inwo-
ners bij door buitenlandse migratie, in 2020 
waren dat er 68,4 duizend.

Sinds 2005 neemt het aantal immigranten 
jaarlijks toe. Omdat een deel van de immi-
granten het land weer verlaat, nam ook het 
aantal emigranten toe. In 2020 vestigden 
zich minder mensen vanuit het buitenland, 
waardoor er in 2021 ook minder mensen 
vertrokken. De immigranten die wel kwamen 
vertrokken ook minder snel.

Minder Nederlandse immigranten
Uit alle werelddelen vestigden zich in 2021 

per saldo meer buitenlandse migranten in 
Nederland dan in 2020, maar het aantal Ne-
derlandse migranten nam af. Tot 1 december 
vertrokken 3,2 duizend meer inwoners met 
een Nederlandse achtergrond dan er terug-
keerden. Vooral het aantal immigranten was 
lager: 17,6 duizend, tegenover rond 23,5 dui-
zend in de jaren voor 2021. Na het uitbreken 
van de coronapandemie begin 2020 nam 
het aantal immigranten nog toe, terwijl het 
aantal emigranten afnam. Daardoor was het 
migratiesaldo van deze groep in 2020 posi-
tief, terwijl dit in voorgaande jaren meestal 
negatief was. In 2021 nam het aantal Ne-
derlandse emigranten weer toe, al bleef dit 
aantal nog achter ten opzichte van de jaren 
voorafgaand aan de coronacrisis.

Helft immigranten uit Europese landen
Ongeveer de helft van de mensen die er in 
2021 per saldo bij kwamen door buitenland-
se migratie, heeft een Europese achtergrond. 
Ruim een kwart van de migranten heeft een 
Aziatische achtergrond. Tot 1 december was 
het migratiesaldo van deze groepen weer 
groter dan in dezelfde periode van pre-co-
ronajaar 2019. Onder migranten uit Afrika, 
Amerika en Oceanië was het migratiesaldo 
tot 1 december 2021 lager dan in 2019.

Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona
De Nederlandse bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners, tot bijna 17,6 miljoen. De 
groei was 50 duizend hoger dan de toename van het aantal inwoners in 2020. Er kwamen meer immigranten 

naar Nederland, terwijl minder mensen het land verlieten. Er overleden ongeveer net zo veel mensen als in 
2020, maar er werden meer kinderen geboren. Dat blijkt uit de meest recente ramingen van het CBS.

Duurdere energie en motorbrandstoffen
De stijging van de consumentenprijzen komt 
voor een groot deel door de prijsontwikke-
ling van elektriciteit en gas. Elektriciteit was 
in 2021 gemiddeld  22,2 procent duurder 
dan een jaar eerder. In 2020 was elektri-
citeit nog 39,6 procent goedkoper dan het 
jaar ervoor. Gas was gemiddeld 16,7 procent 
duurder dan het jaar ervoor, in 2020 was de 
stijging 2,6 procent. Voor zowel elektriciteit 
als gas is dit toe te schrijven aan de stijging 
van de variabele leveringstarieven in het af-
gelopen jaar.
Ook motorbrandstoffen waren in 2021 
duurder. Benzine was 16,2 procent duurder 
dan een jaar eerder, de prijs van diesel lag 
18,5 procent hoger. Vorig jaar was benzine 
nog  5,2 procent goedkoper en diesel 8,8 
procent goedkoper dan het jaar ervoor. Waar 
een liter benzine in 2020 gemiddeld 1,56 
euro kostte, steeg dit afgelopen jaar naar 
1,82 euro. De prijs voor diesel nam toe van 
1,24 euro naar 1,46 euro.

Onderwijs en voedingsmiddelen goedko-
per
In het collegejaar 2021-2022 dat in septem-
ber startte, betaalden studenten minder 
voor het volgen van onderwijs. Bij een oplei-
ding aan vavo, mbo, hbo of universiteit kre-
gen studenten 50 procent korting op het les-
geld, cursusgeld of collegegeld. De overheid 
stelde deze korting in als maatregel vanwege 

de coronacrisis. Hierdoor waren in 2021 de 
kosten voor het volgen van onderwijs 13,3 
procent lager dan een jaar eerder. In 2020 
waren de kosten 1,1 procent hoger.
Ook de prijsontwikkeling van voedingsmid-
delen drukte de stijging van de inflatie in 
2021. Voedingsmiddelen waren 0,2 procent 
goedkoper dan een jaar eerder, in 2020 wa-
ren de prijzen 2,0 procent hoger. Dit komt 
vooral door de prijsontwikkeling van vlees 
en fruit.

Cao-lonen stijgen minder hard dan con-
sumentenprijzen
Vorige week meldde het CBS dat de cao-lo-
nen 2,1 procent waren gestegen in 2021. 
Daarmee ligt de stijging van de cao-lonen 
volgens voorlopige cijfers dit jaar 0,6 pro-
centpunt lager dan de stijging van de con-
sumentenprijzen.

Ook toename inflatie eurozone
Naast de consumentenprijsindex (CPI) be-
rekent het CBS ook de Europees geharmo-
niseerde prijsindex (HICP).
De prijsstijging van goederen en diensten 
in Nederland volgens de HICP was in 2021 
gemiddeld  2,8 procent. In 2020 was de 
stijging van de HICP voor Nederland 1,1 pro-
cent. De prijsstijging in de eurozone was vol-
gens voorlopige cijfers toegenomen van 0,3 
procent in 2020 naar 2,6 procent in 2021.
De HICP wordt volgens de Europees gehar-

moniseerde methode berekend zodat deze 
kan worden vergeleken met andere lidstaten 
van de Europese Unie. De prijsindexcijfers 
voor de eurozone en de Europese Unie als 
geheel worden berekend uit de HICP’s van 
de afzonderlijke lidstaten. De Europese 
Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers 
voor het monetaire beleid.
De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI 
geen rekening met de kosten van het wonen 
in de eigen woning. In de CPI worden deze 
kosten berekend aan de hand van de ont-
wikkeling van woninghuren.

Implicaties coronacrisis op de bereke-
ning van de inflatie
Door de overheidsmaatregelen in verband 
met de coronacrisis zijn sommige diensten 
na maart 2020 niet of beperkt beschikbaar 
geweest. Hierdoor zijn voor een deel van 
deze diensten geen transacties geweest 
waarvan de prijzen gemeten konden wor-
den. In aansluiting op de richtlijnen van 
Eurostat heeft het CBS per situatie gekozen 
voor de meest passende schattingsmetho-
de. De artikelgroepen waarbinnen prijzen 
geschat moesten worden in verband met 
corona maken in 2021 samen circa 3 pro-
cent uit van de consumptieve bestedingen. 
Door de coronacrisis is het uitgavenpatroon 
van consumenten sterk gewijzigd. De wij-
ziging van het consumptiepatroon heeft 
invloed op de inflatie in 2021. 

Inflatie 2,7 procent in 2021
Consumentenprijzen waren in 2021 gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2020, maakt het CBS bekend. Vorig jaar 
was de prijsstijging 1,3 procent. Vooral de prijsontwikkeling van energie droeg bij aan de hogere inflatie in 2021.

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

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

TE KOOP GEVRAAGDRolluiken, 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

Marktspullen, antiek, klokken, schilderen, 
beelden en meer gezocht. Heb je iets? Bel Twan: 

06-13208306. www.vdrijt-inboedels.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.

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo
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