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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Like ons ook 
op Facebook!

Vrijwilligers, verenigingen en ondernemers

Nieuwjaarsbijeenkomst 
in Het Speelhuis

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

 

Het college ontving de gasten. 
Helaas moest burgemeester Elly 
Blanksma verstek laten gaan en werd 
waargenomen door wethouder/loco-
burgemeester Cathalijne Dortmans. 
Wensen werden volop uitgewisseld, 
door mensen die het gehele jaar 
staan voor een bruisend en fijn leef-
baar Helmond. Dat zich ook volop 
inzet voor de medemens.
Doch in haar toespraak ging de lo-
coburgemeester niet in op lokale 

‘Helmondse zaken’ die goed gingen 
afgelopen jaar, bijvoorbeeld het suc-
cesvolle Glazen Huis, georganiseerd 
door en met jongeren, maar toch 
meer op ‘zaken’ die, gezien de aard 
van de bijeenkomst, weinig te doen 
hadden met de intentie van de avond. 
Ook het vertonen van een korte film 
van de ‘Helmondse Helden’, werd 
niet helemaal goed begrepen door 
het zuinig applaudisserende publiek. 
Als deze opvoedkundige film educa-

tief bedoeld is, dan is dit toch meer 
iets voor de echte doelgroep en niet 
bij de mensen die zich het hele jaar al 
inzetten voor een leefbaar Helmond.

Volgend jaar toch maar weer een Hel-
monder of vereniging van het jaar, om 
eenheid in onze leefgemeenschap te 
behouden. Zodat we er met elkaar, 
voor elkaar kunnen zijn.

Verder een prima bijeenkomst.

HELMOND | Traditiegetrouw vond op maandag-
avond 9 jan. j.l. de nieuwjaarsbijeenkomst plaats, 
in het mooie Speelhuis, georganiseerd door 
Gemeente Helmond voor alle betrokken 
Helmonders. Politiek, vrijwilligers, verenigingen, 
ondernemers, bewoners, instanties, iedereen was welkom, 
de bijeenkomst werd dan ook druk bezocht. 

www.helmondnu.nl
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Euphorbia Ingens
Hoogte 110cm In 27cm-pot. 49.-

Phalaenopsis mini
Verkrijgbaar in diverse kleuren 
25cm hoog in 7cm-pot 7.99

Ficus Robusta
Hoogte 100cm In 
27cm-pot. 32.50

Aeschynanthus Caro 
Improved
In 15cm-pot. 12.99

Blauwvaren
Of Phlebodium in 17cm-pot 
8.99

Anthurium
Verkrijgbaar in diverse kleuren 
50cm hoog. In 17cm-pot. 12.99

Aglaonema White Kiwi
Verkrijgbaar in diverse soorten 
55cm hoog. In 19cm-pot. 19.99

24.99

Sphathiphyllum Sweet Sebastiano
110cm hoog. In 24cm-pot.
Excl. sierpot 34.99

Blauwvaren

Anthurium

99

25cm hoog in 7cm-pot 25cm hoog in 7cm-pot 

Euphorbia Ingens

24.99

8.99

8.99 16.99

6.99

5.99

37.50

Helmond Akkerweg 70 
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www.energiehuisslimwonen.nl/ 15-energie-bespaartips

Zet je verwarming overdag 
één graadje lager en 
bespaar ± 7% energie!

BESPAARTIP

Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

HELMOND | 9 januari 2023 is het 
10 jaar geleden dat de Wensboom 
is opgericht. De Wensboom is een 
initiatief van vrijwilligers van Sint 
Annaklooster, ouderenzorg in Eind-
hoven en Helmond. Zij helpen om 
persoonlijke (soms laatste) wensen 
van bewoners en gasten van de hos-
pices, logeer- en verpleeghuizen en 
een woonzorgcentrum van Sint An-
naklooster uit te laten komen. 

Martin de Kort, vrijwilliger en voor-
zitter van De Wensboom: “Eigenlijk 
zijn de meeste wensen best klein. 
Mensen willen bijvoorbeeld nog een 
keertje lunchen, pizza eten met fa-
milie of vriendinnen, een bezoekje 
brengen aan een dierbare plek of nog 
een keer naar een voetbalwedstrijd. 
We krijgen ook vaak wensen om iets 
te organiseren voor de afdeling waar 
iemand woont. Dan organiseren we 
bijvoorbeeld een sjoelwedstrijd of 
muziekavond. Natuurlijk altijd inclu-
sief lekkere hapjes.”

Ritje in een rode Ferrari
Een groep van vrijwilligers zorgt er-
voor dat op elke locatie de wensen 
vervuld worden. Martin de Kort: 

“Soms moeten we echt alles uit de 
kast halen om de wens in vervulling te 
laten gaan. Ik herinner me een wens 
van een mevrouw die wel eens een rit-
je wilde maken in een rode Ferrari, en 
dan liefst met een knappe chauffeur. 
Ook de wens om met een motorclub 
nog een rit te maken en een kerkelijke 
inzegening van een huwelijk waren 
lastig in te vullen, maar wel gelukt en 
heel mooi en bijzonder. Als er medi-
sche assistentie bij de uitvoering van 
eens wens nodig is, dan roepen we de 
hulp in van de Wensambulance. Een 
mevrouw wou graag naar Lourdes 
in Frankrijk; voor de vrijwilligers van 
de Wensboom niet uitvoerbaar maar 
voor de Wensambulance wel.”

Winter- en zomeractiviteit
Elke winter en zomer organiseert de 
Wensboom op elke locatie een acti-
viteit voor alle gasten. In december 
hebben vrijwilligers een uitgebreid 
kerstdiner gemaakt voor gasten van 
hospices De Regenboog in Eind-
hoven en hospice Valkenhaeghe in 
Helmond. In een zomer was er een 
BBQ met een frietwagen gekomen 
plus een openluchtconcert. Martin de 
Kort: “En elke gast mocht ook 2 fami-

lieleden uitnodigen om mee te eten 
tijdens het kerstdiner. Die lach op 
de gezichten en dankbare woorden. 
Daar doe je dit werk voor.”

Financiën
Voor de gasten zijn géén kosten ver-
bonden aan de uitgevoerde wens. De 
Wensboom betaalt de wens uit een 
eigen potje en om dat potje gevuld te 
houden is de Wensboom afhankelijk 
van giften. Elke gift is van harte wel-
kom.

Meer informatie 
www.sintannaklooster.nl/
wensboom.

Martin de Kort bij de Wensboom in Valkenhaeghe. F | De Wensboom St. Annaklooster.

www.sintannaklooster.nl/wensboom

HELMOND/EINDHOVEN | Macula-
degeneratie (MD) is de meest voor-
komende oorzaak van slechtziend-
heid in Nederland en de westerse 
wereld. Naar schatting loopt één op 
de vijf zestigplussers de kans deze 
oogaandoening te krijgen. 

Ondanks dit hoge aantal is de be-
kendheid van deze oogaandoening 
laag. Maar wie met maculadegenera-
tie te maken krijgt, heeft opeens een 
leven vol obstakels. Dat wat eerder 
vanzelfsprekend leek, zoals het kun-
nen zien van de personen van wie je 
houdt, behoort plots tot het verleden. 

Ook praktische zaken zoals het be-
sturen van de auto, het lezen van een 
boek, of het doen van de administra-
tie, worden nagenoeg onmogelijk. 
Dit slechte zien wordt veroorzaakt 
door de aantasting van lichtgevoeli-
ge cellen in het centrum van het net-
vlies, de macula.

Maculabijeenkomst vanuit de 
Maculavereniging
De Maculavereniging is de patiënten-
vereniging van mensen met macula-
degeneratie. Zij biedt hen ondersteu-
ning en behartigt hun belangen. Een 
van de activiteiten van de vereniging 
is het organiseren van maculabij-
eenkomsten op diverse plaatsen in 
het land. Voor Helmond en omstre-
ken is er iedere derde woensdag van 
de maand een MD-bijeenkomst in 
Eindhoven, van 14.00 tot 16.00 uur bij 
Archipel Gagelbosch, Gagelbosplein 
200. De bijeenkomstenzijn informeel. 
Lotgenotencontact staat centraal, 
maar daarnaast zal iedere bijeen-
komst ook een interessant onder-
werp hebben. De eerstvolgende bij-
eenkomst is op woensdag 18 januari. 
Aanmelden kan via: 
henrikelangenberg@gmail.com 
of 06 - 39 75 33 35. Gagelbosch is van-
af station Eindhoven te bereiken met 
de buslijnen 15,18, 19 en 319.

Bijeenkomst 
maculadegeneratie 

De Wensboom bestaat 10 jaar 
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Bewonersenquête ‘Samenwerken aan 
minder afval’ staat nu online
Brengt u wel eens iets naar de milieustraat, dat misschien nog best opgeknapt 
kan worden? Een meubel dat met een kleine reparatie best nog jaren mee zou 
kunnen? Of kan dienen als materiaal voor iets anders? Hoe mooi zou het zijn 
wanneer inwoners, ondernemers, ontwerpers, onderwijs en de lokale overheid 
hiervoor samenwerken. Om spullen die we zelf niet meer gebruiken een nieuwe 
eigenaar of een heel andere functie te geven? Goed voor het milieu en het biedt 
kansen voor leren en werken in deze nieuwe ‘circulaire’ economie. Een mooie 
naam daarvoor is een ‘Circulair Ambachtscentrum’, welke op steeds meer 
plekken in Nederland ontstaan.

Gemeente Helmond onderzoekt samen met Blink, Senzer en Stichting 
Kringloopwinkel Helmond of zo’n centrum of een samenwerkingsverband ook iets 
voor Helmond zou zijn. Wij willen heel graag weten wat inwoners vinden van dit 
idee. Waar zou u als inwoners behoefte aan hebben?

Daarom staat er een bewonersenquête online en deze vindt u hier: 
https://bit.ly/3VGblWE.

Hiervoor vragen wij een kwartiertje van uw tijd. Invullen kan anoniem. Invullen kan 
tot 30 januari a.s. Laat u uw gegevens achter? We verloten een inspirerend, circulair 
cadeautje onder de deelnemers.

Buurtavond opvanglocatie Margrietlaan 
23 januari
Sinds maart worden in Helmond Oekraïense vluchtelingen opgevangen. We 
willen graag weten hoe omwonenden de opvang van Oekraïense vluchtelingen 
ervaren. Daarom organiseren we buurtavonden voor omwonenden van 
de gemeentelijke opvanglocaties. Op 23 januari is de buurtavond voor 
omwonenden van de gemeentelijke opvanglocatie aan de Margrietlaan. 

De buurtavond is in de commissiekamer van de gemeente Helmond (Boscotondo), 
Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. De start is om 19.30 uur met een opening 
door wijkwethouder Van Lierop. Tijdens de avond zijn er medewerkers van de 
opvanglocatie en van de gemeente aanwezig om te luisteren naar en te praten over 
de ervaringen. Omwonenden en ondernemers in de buurt van deze opvanglocaties 
ontvangen een uitnodiging voor de buurtavond. 

Aanmelden kan tot en met 22 januari
Aanmelden kan via oekraine@helmond.nl. Geef in de mail aan met hoeveel 
personen u wilt komen. 

Extra halteplaatsen voor Taxbus
De gemeente Helmond heeft dinsdag 10 januari drie nieuwe halteplaatsen voor 
de Taxbus in gebruik genomen. De Taxbus verzorgt het vervoer voor mensen 
met een beperking, maar is sinds kort ook beschikbaar voor andere inwoners.

Helmond werkt aan het bieden van betere alternatieven voor het autogebruik in 
de stad om de leefbaarheid te vergroten. Het uitbreiden van de Taxbus is hier een 
voorbeeld van. 

Drie nieuwe halteplaatsen
De Taxbus kende al drie halteplaatsen: bij het Elkerliek ziekenhuis, het station en bij 
de ingang van de Elzaspassage. Deze zijn per 10 januari uitgebreid met drie nieuwe 
halteplaatsen rondom het kernwinkelgebied: Parkweg, Ameideflat en Het Speelhuis. 
De halteplaatsen zijn met een speciaal bord aangemerkt, exclusief voor het in- en 
uitstappen van de passagiers. 

De taxbus rijdt zeven dagen in de week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
van deur tot deur. Een kaartje om te reizen binnen Helmond kost €5,05. De Taxbus 
verzorgt in de regio ook het vervoer voor mensen met een beperking die niet met 
het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Meer informatie kunt u vinden op 
www.taxbus.nl/helmond.

Geldzorgen? Praat erover! 
Campagne Zo Helmond gaat van start
 
In januari en februari staan we extra stil bij het thema geld. Een actueel 
onderwerp gezien de dure energie en hoge inflatie. Steeds meer inwoners 
hebben het financieel moeilijk. Daarover praten is vaak lastig. Daarom start 
een campagne om geldzorgen bespreekbaar te maken. De komende periode 
delen inwoners hun verhaal in de hoop dat ook anderen een stap richting hulp 
durven te zetten.   

Zo Helmond helpt  
Het is in deze tijd belangrijker dan ooit om naar elkaar om te kijken en niemand 
in de kou te laten staan. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen, 
rondkomen en vooruitkomen. Zo is Helmond. Als mensen bang zijn om de 
verwarming open te draaien, bang zijn om hun bankrekening te bekijken of ’s nachts 
in bed liggen te piekeren over hoe ze hun kinderen te eten kunnen geven. Juist dan 
is steun nodig van vrienden, familie, buren én voorzieningen en organisaties binnen 
de gemeente. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat. 
 
Zo Helmond kan veel betekenen in dit soort situaties. Zo Helmond bestaat uit alle 
organisaties in Helmond die zorg en ondersteuning bieden. Voor geldzaken en 
rondkomen zijn dat grotere organisaties als de gemeente, LEVgroep en Stichting 
Sociale Teams Helmond. Maar ook voorzieningen zoals Super Sociaal, Humanitas 
Ruilwinkel, BeBizzy of het JIP. Ondersteuning bij rondkomen bestaat bijvoorbeeld 
uit toeslagen, kwijtscheldingen, goedkopere boodschappen, spullen of begeleiding. 
Maar we kunnen niet alles. Wij zijn geen buurman die een kommetje soep komt 
brengen, een vriend die een arm om de schouder slaat of een familielid die even 
een praatje komt maken. Wij kunnen inwoners niet dwingen om hulp te zoeken of 
hun leven weer op de rails te zetten. We kunnen alleen een zetje in de goede richting 
geven als een inwoner een stap in onze richting zet. Zo komen we samen verder.   

Meer informatie 
Op www.zo-helmond.nl staat allerlei handige informatie over geldzaken en 
rondkomen. U vindt er meer over welke organisaties en voorzieningen er in 
Helmond zijn. Maar ook wat u, als inwoner, zelf kan doen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook 
bespaartips te vinden. 

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Wij zorgen voor 
nieuwe kleren.

Jij zorgt voor
de warmte.

www.zo-helmond.nl



vrijdag 13 januari 2023 5

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Ansemhoek 3 03-01-2023 oprichten bijgebouw/berging 7223509
Schollaan 10 05-12-2022 vergroten woning 7368195

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Horst 25 03-01-2023 plaatsen erfafscheiding 7497779
Helmondselaan 42 06-01-2023 plaatsen dakkapel 7502461
Van Swietenstraat 2 08-01-2023 maken uitweg 7501697
Veestraat 38A 08-01-2023 kamerbewoning 7504205
Zoete Kers 11 08-01-2023 maken uitweg 7504545
Overspoor 53 08-01-2023 plaatsen overkapping 7440421
Cornetpad 13 06-01-2023 wijzigen voorgevel 7503181

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Marktstraat 20,  09-11-2022 wijzigen café in 6 appartementen  7385211
Zuidende 213, 213A t/m 221D 
Branchweg 5 16-11-2022 vergroten bedrijfspand  7386005

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

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:
Helmond Centrum 02-01-2023 Koningsfeesten, 26, 27 april 2023  2023-X0008
Van der Brugghenstraat 41 02-01-2023 Koningsdag Stiphout, 27  april 2023  2023-X0011
De Kluis 1 02-01-2023 Natuurmarkt, 11 juni 2023  2023-X0006
Kasteellaan 8 03-01-2023 Zowaniebal, 14 januari 2023  2023-X0032
Icarusstraat 35 06-01-2023 Team Holzken Kickboksgala, 2023-X0038
   4 t/m 5 maart 2023  
Brouwhuissedijk 10 - Peeleik,  06-01-2023 Boeremert Brouwhuis, 28 mei 2023  2023-X0040
Bruhezerweg 
De Zandbergen, Stiphout 06-01-2023 Kamperen terrein De Zandbergen,  2023-X0042
  13 t/m 16 april 2023 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend 
nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende evenementenvergunningen 
worden eveneens gepubliceerd.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
 legging vanaf:
Rivierensingel 88 05-01-2023  Brandveilig gebruik                                            7457513 

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
vanaf 5 januari voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Om de stukken in te 
zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14-0492.

Zienswijzen indienen
Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 
Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor bellen 
naar 14-0492.

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
Tacke, J.M.H.  18-12-2000
Vlasenko, T.  14-04-1969

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
Demczuk, Z.H  13-01-1984
Halczyn, E.  29-12-1969
Zięć, F.A.  14-12-1997
Muijs, J.F.H.  14-06-1997
Luijs, J.H.S.   15-10-1994

Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de zienswijze is twee 
weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling 
gebeuren. Indien u gebruik 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. 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratie nr/

Datum verzending
Belloni italiaanse  Kerkstraat 34  Alcoholwetvergunning 51169271/04-01-2023
delicatessen 

Meer informatie 
U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, via 
telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:
 - Parmentierstraat (VKB 2267)
 - Wethouder van Deutekomplein 1 (VKB 2269)

Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 
mevr. N. Nobel tel. 14-0492.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
Giebels Meat Products Varenschut 24                             Uitbreiding van het bedrijfspand 

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter om een tijdelijke 
maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst bezwaar. Een voorlopige 
voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Meer 
informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond                                      12 januari 2023

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

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

Gemeenteraad

Even bellen met... Louis van de Werff
Louis van de Werff is sinds maart 2022 lid van de gemeenteraad van Helmond. Hij is lid van de fractie 
Helder Helmond. Wie is deze politicus en wat drijft hem?

“Wat mij betreft fuseren

 alle lokale partijen 

 met elkaar.”

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Volg de vergaderingen op helmond.raadsinformatie.nl

Burgerinitiatief
Goede ideeën zijn welkom!

Waar ben je geboren?
Ik ben geboren op de Mierloseweg, een 
échte Helmonder dus. Mijn ouders hadden 
daar een juwelierszaak/horlogemakerij. 
En ook andere familieleden hadden 
winkels. Ik kom dus uit een typisch 
middenstandsgezin. Voor mij zijn dat 
ondernemende en sociale mensen.

Waarvan kennen mensen je?
Ze kennen mij van heel veel dingen. Ik 
ben heel lang leraar geweest op het Dr. 
Knippenbergcollege. Ik heb daar onder 
meer lesgegeven in wiskunde, economie, 
tekenen en informatica. Maar ze kunnen 
me ook kennen van mijn tijd als coach 
bij korfbalclub OEC. Of ze kennen me als 
fotograaf. Binnenkort starten we met een 
nieuwe fotoclub hier in Dierdonk.

En dan ben ik ook betrokken bij ‘Haw ut 
Hellemonds’. Daar draait alles om het 
dialect. Hellemonds is prachtig. Het is 
zelfs de kortste geschreven taal ter wereld. 
In 2009 ben ik ook gepromoveerd op 
het Hellemonds door de Keijologische 
Hogeskool. Dat is niet zomaar iets. De 
vrijdag voor carnaval word je voorgedragen. 

Je krijgt dan een jaar de tijd voor je 
scriptie. Mijn proefschrift ging over: 

onthoud ’t in het Hellemonds. Het 
moet natuurlijk wel allemaal een 

beetje carnavalesk zijn. En dan te 
weten dat we vroeger thuis geen 

Hellemonds mochten praten.

Wat is het mooiste plekje 
van de gemeente?
Voor mij is dat De Warande. In mijn 
jeugd op de Mierloseweg gingen we daar 
vaak wandelen. Het is een prachtige 
groene omgeving. Ik heb daar veel mooie 
herinneringen aan.

En wat is het lelijkste plekje?
De Traverse… In de jaren zestig zijn veel 
prachtige panden gesloopt om deze weg 
mogelijk te maken. Nog steeds vind ik dat 
ontzettend zonde. 

Wat wil je in de politiek bereiken?
Ik ben tegen de versnippering in de 
gemeenteraad. De verschillen tussen de 
diverse partijen zijn helemaal niet zo groot. 
Wat mij betreft fuseren daarom alle lokale 
partijen zich tot één grote lokale partij. 

 Naam: Louis van de Werff
 Partij: Helder Helmond
 Wijk: Dierdonk
 l.van.de.werff@raad.helmond.nl

Heeft u een goed idee of een oplossing voor uw wijk of voor de stad? En wilt u dat 

de gemeenteraad uw idee of oplossing op de politieke agenda plaatst? Via het 

burgerinitiatief kunt u dit regelen. Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel 

om bijvoorbeeld iets te verbeteren, iets in te voeren of iets op te lossen. Het is geen 

klacht of een verzoek om een bepaald onderwerp te bespreken. Het moet écht een 

concreet nieuw idee, plan of voorstel zijn. 

Belangrijkste voorwaarden

• U bent inwoner van Helmond en 16 jaar of ouder;

• U werkt uw idee uit in een goed omschreven voorstel met toelichting; 

• Minstens 100 inwoners steunen uw voorstel en zetten hun handtekening eronder;

• Het voorstel moet wel gaan over zaken waarover de raad een besluit mag nemen. 

Dus bijvoorbeeld niet over zaken die door de Rijksoverheid worden geregeld.

U kunt uw burgerinitiatief schriftelijk indienen met behulp van het 

burgerinitiatiefformulier. Dat is terug te vinden op helmond.nl/burgerinitiatief. 

Daar staat ook de verdere procedure. 

Als u vragen heeft over het burgerinitiatief neem dan contact op met 

de griffie 0492-587155 of raadsgriffie@helmond.nl

 OPEN 
DAG
ZONDAG
22 JANUARI
10:00-14:00 UURUUR

DOWNLOAD ONZE

OPENDAG-APP VOOR

ACTUELE BERICHTGEVING!

€ 0,-
Tot 28 februari
uw hoortoestel

*

NIEUW-
JAARS
ACTIE

Helmond
Zuid Koninginnewal 30a

Verbonden blijven met iedereen die u dierbaar is. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. En dat hoeft u nu niets te kosten! Wij vergoeden 
tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van uw 
eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Op diverse deelgebieden van mo-
biliteit wordt gewerkt aan een be-
reikbare en leefbare stad. Naast be-
reikbaarheid staan daarin klimaat, 
gezondheid en leefomgeving steeds 
meer op de voorgrond. Anderzijds is 
het noodzakelijk om ruimte te bieden 
voor de verdere groei van de mobili-
teit als gevolg van de inwonersgroei. 
De realisatie van de schaalsprong zal 
doorlopen tot zeker 2040. Het is ech-
ter nu al zaak om te beginnen met de 
transitie van het mobiliteitssysteem. 
We moeten daarvoor op zoek naar 
andere vervoersvormen, mogelijk in 
samenwerking met belanghebben-
den zoals werkgevers. 

Ook het verbeteren van de luchtkwa-
liteit en het leefklimaat in met name 
het centrum is hierbij een belangrijk 
speerpunt. Daarvoor is het noodza-
kelijk dat het doorgaand verkeer tus-
sen Deurne en Helmond zoveel mo-
gelijk om de stad heen wordt geleid. 
Doorgaand bovenregionaal verkeer 
hoort immers thuis op rijks- of pro-
vinciale wegen en niet op regionale 
wegen dwars door de stad. Hiervoor 

is een verbetering van de randstruc-
tuur rondom Helmond (A67 – N279 
– N270) nodig. Daarnaast moeten 
we meer inzetten op e-mobiliteit met 
meer laadpalen en faciliteiten voor 
elektrische auto’s, het gebruik van 
de fiets en het autoluwer maken van 
het centrum. Het centrum moet ech-
ter wel per auto bereikbaar blijven. 
Goede toegangswegen naar de be-
staande parkeergarages zijn hiervoor 
noodzakelijk.

Een belangrijk aandachtspunt voor 
D66 is het realiseren van nieuwe 
OV-concepten als opvolging van 
Bravoflex voor onder andere het 
vervoer van en naar het station en 
andere plekken in de stad. Men is al-
leen bereid de auto te laten staan (of 
niet aan te schaffen) als hiervoor een 
afdoende alternatief wordt geboden. 
Op dit moment rijden er weinig bus-
sen in Helmond en zijn verschillende 
wijken helemaal niet bereikbaar met 
de bus. De bottleneck zit ‘m in het 
laatste stukje van en naar het station. 
Helmond is gelukkig wel goed bereik-
baar met de trein. Hier willen we nog 

extra op inzetten door een verhoging 
van het aantal treinen tussen Hel-
mond en Eindhoven. 

Het bereikbaar houden van de stad is 
echter niet iets dat we alleen in Hel-
mond bepalen. Daarom is een inten-
sieve regionale samenwerking van 
groot belang. De regio is cruciaal om 
tot een goede verkeersafwikkeling te 
komen. We moeten het samen doen 
om toekomstbestendige mobiliteits-
oplossingen te realiseren. 

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66

Van den Bogaard: leefbare en bereikbare stad
Allereerst de beste wensen voor iedereen. Het nieuwe jaar is inmiddels weer bijna twee weken 
onderweg en dit betekent dat de gemeenteraad ook weer begonnen is na het kerstreces. 
Dit jaar staan er weer een hoop nieuwe plannen op de rol, waaronder het opstellen van 
een nieuwe mobiliteitsvisie. Hoe houden we Helmond toegankelijk én leefbaar met zoveel 
activiteiten die extra vervoersbewegingen veroorzaken? Hier ligt een enorme uitdaging voor 
de komende jaren.

Daarom is lokaal winkelen nog steeds onderdeel van het totale koopgedrag. 
HellemondGift is opgericht om onze lokale economie in evenwicht te houden 
met de digitale economie. Een gezond evenwicht is voor iedereen goed, laat 
de internetjongens niet onze zorgvuldig opgebouwde sociale gemeenschap 
uithollen. Winkel lokaal, want als Helmonder ben je toch loyaal! 

Kijk ook de web-
winkels groeien 
niet oneindig!

www.HellemondGift.nl

Bron: ed.nl

MIERLO-HOUT | Zaterdag 7 janua-
ri speelden twee teams van Volley-
bal Club Polaris (CMV meiden en 
Jongens C mee op de Nederlandse 
Open Jeugd Kampioenschappen 
(NOJK)! Supergaaf om mee te ma-
ken!  De teams moesten al vroeg 
vertrekken;  de jongens reisden 
naar Apeldoorn en de meiden naar 
Sliedrecht! 

Helaas zijn beide teams niet door 
naar de volgende ronde, maar erva-
ring hebben ze zeker opgedaan. In 
totaal deden liefst 465 teams mee. 
Het nieuwe Polaris jongens C team 
verloor met 0-2 van VCE/PSV; van 
VoCaSa Nijmegen en het thuisspe-
lende Dynamo Apeldoorn, het team 
speelde gelijk tegen ZOVOC uit Zoe-
termeer en won met 2-0 Volley Til-
burg. Ook de ‘Cool Moves Volleybal’ 
-meiden van Polaris verloren met 0-2 
van de latere kampioen Sliedrecht 

Sport en Set Up uit Meerlo; met 1-2 
van Montagnards uit Bergen en zij 
speelden gelijk tegen ODI Middel-
beers. Het Polaris Meisjes A-team 
was vrijgeloot voor de eerste ronde.

Tweede competitiehelft VC Polaris
Zaterdag 14 januari begint de twee-
de helft van het volleybalseizoen. Bij 
VC Polaris komen bij de voortzetting 
23 teams in actie. Daarvan spelen 
negen teams een thuiswedstrijd in 
Sporthal ‘t Hout. Het eerste dames-
team neemt het op tegen de trotse 
koploper VC Olympia uit Helden/
Panningen. In de derde divisie is de 
voorsprong van deze tegenstander 
al gegroeid naar 19 punten en staat 
Olympia met deze voorsprong al 
met een been in de tweede divisie. 
Het eerste herenteam van Polaris 
treft Nuvoc in Veldhoven en kan re-
kenen op een warm onthaal. Het 
thuisduel won het team van Hans 

van Steenis met veel moeite met 
3-2 en nu heeft het team de punten 
hard nodig om in de kopgroep van de 
tweede divisie een woordje mee te 
blijven spreken. 

Nuvoc is na een sterk begin 
afgezakt naar de elfde stek. 
Programma thuiswedstrijden: 10.45 
uur Polaris MC 1 - VCE/PSV Eind-
hoven MC 2; 10.45 uur Polaris MB 
2 - Saturnus Uden MB 1; 12.45 uur 
Polaris JB 1 - VOKO Oosterhout JB 
1; 12.45 uur Polaris MB 1 - VCE/PSV 
Eindhoven MB 1; 14.45 uur Polaris 
HS 4 - DKJO HS Mierlo HS 1; 14:45 
uur Polaris DS 3 - Volley Tilburg DS 6; 
16:45 uur Polaris DS 2 - VC Verrekijker 
Oirschot DS 1; 16.45 uur Polaris HS 3 
- Bladel HS 2; 19:00 uur Polaris DS 1 
- VC Olympia Helden/Panningen DS 
1. Polaris dames 4 speelt vrijdag 13 
januari in Gemert de wedstrijd tegen 
Were Di DS 2.

Geen succes op NOJK voor Polaris

HELMOND | Voor mannen bij wie 
prostaatkanker wordt vastgesteld, 
slaat vaak de paniek toe. Vaak is het 
moeilijk om gehoor de vinden voor 
alle emoties  en vragen waarmee 
men wordt geconfronteerd. 

Daarom nodigt de Prostaatkanker-
stichting hen uit om hun ervaringen 
en vragen te delen met lotgenoten. 
Lotgenoten kunnen van onschatba-
re waarde blijken, omdat zij hetzelf-
de hebben meegemaakt als degene 

die de diagnose net heeft gekregen. 
Daarnaast kan het krijgen van prakti-
sche informatie en tips rond een be-
handeling, belangrijke steun geven.

De stichting nodigt belangstellenden 
uit voor een lotgenotenbijeenkomst 
op maandag 16 januari in Inloophuis 
‘de Cirkel’,  Evertsenstraat 19 in Hel-
mond, van 14.00 tot 16.00 uur.

Graag aanmelden via: Helmond@
prostaatkankerstichting.nl.

Bijeenkomst Prostaat-
kankerstichting

helmondnu.nl
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20% 
KORTING

4,99
85 gram

14,99

6,79

10,00

3 schalen
voor

Pick 
& 

Mix

2+1
GRATIS*

* goedkoopste gratis

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 11 januari t/m 
dinsdag 24 januari 2023. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen inlevering 
van 300 spaarpunten

Gras frietjes
1500 gram - Farm Frites

Normaal 6,59 Frikandel
40 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 17,99 

Gebakken 
lekkerbekjes
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 8,79

Maaltijdloempia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,79

Broodje frikandel, 
gehaktstaaf, 

rookworst of kebab
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,39 - 2,89 - 3,09 - 3,19

Naturel, piri piri, 
Japans, Spaans of 

zigeuner
Kippoulet

500 gram - Streekpoelier

Normaal 4,65

20% korting op ons 
gehele assortiment 

groenten
Diepvriesspecialist/Ardo/Oerlemans/Greens

Van Rijsingen

Kom jij ons team 
versterken?
Stap jij binnen in het meest dynamische accountantskantoor van 
de regio? Wil jij met hart en ziel meewerken aan het leveren van 
topkwaliteit voor klanten? En wil je dit doen in een fijn team van
74 professionals, in een informele bedrijfscultuur, zonder hiërarchie
en prestatiecultuur, met oog voor elkaar en elkaars ontwikkeling
en veel activiteiten buiten werktijd met de állerleukste collega’s?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een:
•  Assistent accountant (32-40u) 
•  Fiscalist (32-40u)

Kennis maken? De koffie staat klaar!

Scan de QR code voor meer 
info, ga naar werkenbij.vga.nl

Of neem contact met ons op!

en prestatiecultuur, met oog voor elkaar en elkaars ontwikkeling
en veel activiteiten buiten werktijd met de állerleukste collega’s?

Kapelstraat 18, Beek en Donk

0492-462206 / 06-21604952    •    www.vga.nl

Voordelen Verbeterplan met WoningQuickScan
• Meer inzicht en overzicht in 
 slimme maatregelen voor je woning
•	 Inzicht	in	de	isolatiestatus	van	
	 je	woning:	goed,	matig	of	slecht
• Verbeterplan met inzicht in de kosten
 en baten van alle maatregelen
•	 Zelf	eenvoudig	slimme	verbeteropties	
 en maatregelen kiezen 
• Tot 35% energie (gas en elektriciteit) 
 besparen met gekozen verbeterstappen
•	 Inclusief	ventilatie-,	warmtepomp-	
	 en	zonnepanelenopties
•	 Gebruik	de	button	‘bewaar	dit	verbeter-
	 plan’	en	ontvang	samenvatting	per	mail

Je ontvangt je gekozen maatregelen via onze 
partner	‘Milieu	Centraal	Verbeter	je	Huis’.	Doe	je	de	
WoningQuickScan	liever	samen	met	EnergieHuis	Slim	
Wonen?	Meld	je	dan	aan	voor	de	workshop.	
Check	‘Agenda’	op	onze	website.

Ga naar www.energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/quickscan/ of scan de QR-code

Heb jij een woning uit 1990 of ouder? Doe dan de gratis 
WoningQuickScan op de website van EnergieHuis Slim 
Wonen (www.energiehuisslimwonen.nl) en maak een 
verbeterplan toegespitst op jouw huis. 

Vervolgstappen na resultaten WoningQuickScan
Deel	je	verbeterplan	met	je	partner	of	deskundige	
Energiecoaches	van	EnergieHuis	Slim	Wonen	en	ga	
direct aan de slag met de gekozen slimme maatregelen, 
subsidies	of	zoek	een	bedrijf	in	de	regio.

Doe de WoningQuickScan en ontdek 
warmtepompopties voor jouw huis
Bezoek daarna de themabijeenkomst warmtepomp
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HELMOND | Bij EnergieHuis Slim 
Wonen kun je terecht voor aller-
hande voorlichting om je huis ener-
giezuiniger te maken. Zo kun je een 
afspraak maken met een Energie-
coach, kun je een inloopspreekuur 
binnenwandelen, vind je heel veel 
informatie op hun website (energie-
huisslimwonen.nl) en kun je met de 
WoningQuickScan een verbeterplan 
voor je huis maken. Weet je echter 
al wat je wil gaan aanpakken en wil 
je meer informatie hierover? Meld je 
dan aan voor een gratis themabij-
eenkomst en ga slim verder!

Themabijeenkomst 16 januari of 
13 februari: warmtepomp
De eerstvolgende themabijeenkomst 
die EnergieHuis Slim Wonen organi-
seert, is op maandagavond 16 januari. 
Op deze avond kom je alles te weten 
over de (hybride) warmtepomp. En 
het mooie is: ook deze themabijeen-

komst is gratis te bezoeken! Je hoeft 
je alleen maar even aan te melden 
via de website (www.energiehuis-
slimwonen.nl) onder ‘Agenda’. Geen 
tijd op 16 januari? Op 13 februari is er 
weer een themabijeenkomst over de 
warmtepomp.

Warmtepomp: (bijna) gasloos 
verwarmen
Als je overweegt een (hybride) warm-
tepomp aan te schaffen, kunnen er 
veel vragen in je opkomen. Bijvoor-
beeld: Welke typen warmtepompen 
zijn er en welke is geschikt voor mijn 
woning? Is het te combineren met de 
HR-combiketels die nu veelal in hui-
zen hangen? Welke voordelen biedt 
een hybride warmtepomp? Om hoe-
veel geld gaat het bij de aanschaf? 
Is een airco een voordelig alterna-
tief om lokaal bij te verwarmen in de 
winter? Wat moet er in mijn woning 
veranderen voordat ik een (hybride) 

warmtepomp laat installeren? Op al 
deze vragen en nog veel meer krijg 
je antwoord tijdens de themabijeen-
komst.

Doe vooraf de WoningQuickScan
Op de themabijeenkomst warmte-
pomp krijg je antwoord op al je vra-
gen. Toch is het ook verstandig om 
voorafgaand de WoningQuickScan 
uit te voeren. Met deze handige tool 
ontdek je waar de verbeterpunten 
zitten van jouw woning op het gebied 
van isolatie, ventilatie en installatie. 
Je krijgt bijvoorbeeld al een indica-
tie welke warmtepomp het beste bij 
jouw woning zou kunnen passen. De 
WoningQuickScan is eveneens ge-
heel gratis.

Subsidie
Een warmtepomp is niet goedkoop. 
Toch hoef je je niet direct zorgen 
te maken over de financiering. Tij-
dens de themabijeenkomst krijg 
je handige tips én kom je te weten 
voor welke subsidie je eventueel in 
aanmerking komt. Zo krijg je een 
duidelijk beeld van de investerings-
kosten. Daarnaast wordt uitgelegd 
wat je elke maand gaat besparen op 

je energierekening ten opzichte van 
verwarmen met een HR-combiketel, 
daarmee krijg je gelijk een indicatie 
wanneer je je investering terugver-
diend zult hebben.

Meld je nu aan via ‘Agenda’ op de 
website voor een gratis themabij-
eenkomst!
Wil jij slim verder en je meer verdie-
pen in de warmtepomp? Meld je dan 
nu aan voor de eerstvolgende thema-
bijeenkomst (op 16 januari of 13 febru-
ari) bij EnergieHuis Slim Wonen via 
‘Agenda’ op www.energiehuisslim-
wonen.nl.

Ben je meer geïnteresseerd in isola-
tie, zonnepanelen of de workshop 
‘WoningQuickScan met Verbeter-
plan’, kijk dan ook bij agenda voor 
de andere themabijeenkomsten en 
meld je aan.

EnergieHuis Slim Wonen Helmond 
bevindt zich aan de Torenstraat 3-5.

Gratis themabijeenkomst warmtepomp 
bij EnergieHuis Slim Wonen 
Meld je nu aan! 

HELMOND-NOORD | Zondag 8 ja-
nuari kon bij SV de braak eindelijk 
de eerste nieuwjaarsreceptie plaats 
vinden. Tijdens deze receptie zijn 
twee leden gehuldigd, Cor Brug-
mans en Arjen Vos. 

Beiden 50 jaar lid, begonnen in 1972 
bij MULO. Beiden de jeugdafdeling 
doorlopen. Cor kon beter voetballen 
dan Arjen en ging naar de selectie, 
en eindigde zijn carrière bij de vete-
ranen. Ook was hij jaren lid van de 

kascommissie van Mulo, deze taak 
voert hij ook uit bij de fusieclub SV de 
Braak.

Arjen heeft jarenlang op hoog niveau 
bij een vriendenteam bij Mulo ge-
voetbald. Daarna is hij voorzitter van 
de seniorencommissie en voorzitter 
bij MULO geweest. Arjen heeft sa-
men met de huidige voorzitter Harm 
van Stiphout ervoor gezorgd dat er 
een mooie fusieclub ontstaan is uit 
Helmondia en Mulo. 

SV de Braak 
huldigt 
jubilarissen 

Jubilarissen Cor Brugmans en Arjen Vos werden gehuldigd. F | SV de Braak.
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Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Select CVT 2020
24Dkm, Automaat, Achteruitrijcamera, Hoge 
instap, Navigatie, Stoelverwarming, € 339 p/m22.950

Suzuki Vitara 1.5 Full Hybrid Style 2022
7Dkm, Automaat, Panoramadak, Luxe uit-
voering, BTW verrekenbaar, Zuinig, €499 p/m33.950

Mini 1.5 Cooper Business 2016
11Dkm, JCW-Pakket, Ecc, Navigatie, Pdc, 
Lmv, Sportinterieur, € 199 p/m 17.250

Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Bright 2015
64Dkm, Airco, Parkeersensor, Lmv, 
Electrisch pakket, € 189 p/m 16.445

Fiat Panda 2012
Airco, 5-Deurs, Radio, LM Velgen 4.445

Peugeot 308 SW 1.2i Pure Tech Style 2016
Climate control, Cruise control, Navigatie

12.945

Kia Rio 1.0i Design Edition 2018
Navigatie, Cruise control, Airco, 5-Deurs 15.945

Kia E-Niro 64KWh Full Electric 2020
38Dm, Executive, Leder, Key-less, JBL, 
1e eigenaar 38.445

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Select CVT 2021
5Dkm, Automaat, Achteruitrijcamera, Hoge 
instap, Navigatie, Stoelverwarming, € 359 p/m23.950

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Select Smart Hybrid 2021
5Dkm, Automaat, Trekgewicht 1.500kg, 
Navigatie, Camera, Cruisecontrol, €439 p/m29.950

Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lion 2016
115Dkm, 1ste Eigenaar, Navigatie, 
Parkeersensor, Lmv, € 129 p/m 9.950

Nissan Qashqai 1.2 N-Connecta 2018
43Dkm, Navigatie, Cruise control, Camera, 
Ecc, Pdc, Lmv, Bluetooth, € 249 p/m 22.950

Ford Galaxy 2.0i Titanium 2017
78Dkm, Automaat, 7 persoons 30.445

Peugeot Partner Tepee 1.6i 2015
106Dkm, Airco, Audio, 2x schuifdeur 13.945

Mercedes E220 Business AMG 2018
Automaat, 19 Inch, Schuifdak, Alcantara, 
360° Camera 37.945

Peugeot 208 1.2 Allure 2020
22Dkm, Navigatie, 17inch, Key less, 
Half Leder 21.945

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

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

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

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

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

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

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

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

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

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.
Varenschut 21 A - Openingstijden: ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
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De menselijke maat.
‘Opeten van je huis’ en 
te betalen erfbelasting

Als notaris worden we, Miranda van 
den Broek en Saskia van Loon, op dit 
moment overstelpt met vragen over 
het ‘opeten van je vermogen’ en over 
wat er allemaal voor belastingen 
moeten worden betaald als je 
overlijdt. 

Het is 3 januari 2023, het nieuwe jaar 
is net begonnen. Zojuist haal ik een 
mevrouw uit de wachtkamer; ze blijkt 
alleenstaand te zijn. Ze kijkt niet heel 
vrolijk en al snel hoor ik waarom dat is. 

“Notaris, ik ben weduwe en ik 
heb gehoord dat als ik in een 
verpleegtehuis terecht kom, mijn 
huis wordt opgegeten. Ik heb twee 
kinderen en wil voorkomen dat 
mijn geld naar het tehuis gaat en de 
Belastingdienst. Ik heb overwaarde 
in de woning en niet veel geld op de 
bankrekening staan. Verder heb ik mijn 
AOW en een klein pensioen van mijn 
overleden man. Mijn kinderen hebben 
gehoord dat ik maar € 57.000,00 
op mijn bankrekening mag hebben 
staan als ik in het verpleegtehuis 
word opgenomen. Als het huis wordt 
verkocht, krijg ik de overwaarde en 
heb ik dus veel meer op mijn rekening 
staan. Dat zou betekenen dat een 
deel naar het verpleegtehuis gaat. Ik 
en mijn man hebben heel ons leven 
hard voor dit geld gewerkt en ik wil dit 
voorkomen. Kan dat?“

Gelukkig zijn er voor ons als notaris 
meerdere manieren om haar zorgen 
weg te nemen. Allereerst kan zij de 
erfdelen van de overleden vader van 
de kinderen belastingvrij uitkeren bij 
verkoop van de woning. Daarnaast 
kan ze een deel schenken aan de 
kinderen, nu of bij verkoop van het 
huis. Dat scheelt ook weer. Mocht ze 
ziek worden en niet meer zelf kunnen 
handelen, dan kan ze nu al een 
volmacht aan de kinderen geven, ook 
wel een ‘levenstestament’ genoemd.
In de volmacht aan de kinderen wordt 
opgenomen dat de kinderen het huis 
kunnen verkopen en de opbrengst 
aan zichzelf namens haar mogen 
schenken. Ook wordt opgenomen dat 
zij van de overwaarde van de woning 
€ 57.000,00 wil behouden. Dat is 
het bedrag dat ze in haar bezit mag 
hebben in een verpleegtehuis zonder 

risico van ‘opeten’. Ten tweede kan zij 
in haar testament de kleinkinderen 
ook nog een belastingvrij deel geven, 
dat scheelt weer in de later te betalen 
erfbelasting als zij overlijdt.

Twee weken later zit deze mevrouw 
weer bij mij aan tafel en tekenen we 
het testament en levenstestament. 
We gaan nu nog overleggen of ze 
nog ‘papieren schenkingen’ aan haar 
kinderen gaat doen. Zij kan hen een 
belastingvrij bedrag schenken door 
middel van een akte, zonder dat 
ze het bedrag overmaakt naar de 
rekening van de kinderen. Al het geld 
zit nu  immers nog in haar huis; ze 
kan geen bakstenen schenken. Met 
deze manier van schenken kan zij toch 
een deel van de overwaarde van de 
woning al aan de kinderen geven. Ze 
blijft dan eigenaar van het huis.

Al met al is zij ontzettend opgelucht 
na ons gesprek. Bij het naar buiten 
gaan zegt ze: “Bedankt notaris voor 
het duidelijke gesprek, dat neemt al 
veel zorgen weg”.

Dat is voor mij als notaris het mooiste 
compliment dat ik kan krijgen, mijn 
dag kan niet meer stuk.

Het is onze passie om mensen, zoals 
deze mevrouw, met een goed advies 
verder te begeleiden en haar zorgen 
weg te nemen. Door nu al zaken 
anders te regelen en te kijken welke 
alternatieven er zijn, kan zij rustiger 
slapen. Wij vinden het belangrijk 
in dat soort situaties oprecht naar 
mensen te luisteren, te horen wat er 
gezegd wordt en wat de wensen zijn. 
Alles begint met persoonlijk contact. 
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.

Miranda van den Broek 
Netwerk notarissen
Schootense Dreef 23b, Helmond
0492 54431
ww.notarisvandenbroek.nl

MIERLO-HOUT | Op woensdag 1 februari en maan-
dag 6 februari heeft u de mogelijkheid om uw kin-
deren in te schrijven voor de Kindervakantieweek 
Mierlo-hout. Deze inschrijvingen vinden plaats in 
de Koning, Mierloseweg 301, Helmond. Beide dagen 
van 18:30 – 20:00 uur.

De inschrijfformulieren en overige info zijn te down-
loaden op onze website: werkgroepjeugdmierlohout.
nl/informatie. Alle inschrijfformulieren zijn digitaal in 
te vullen. Op deze dagen kunt u zich ook inschrijven 
als leiding, M.A.S.-stagiaire of Jeugdvrijwilliger.

Lees de infobrief en het reglement Kindervakantie-
week Mierlo-hout goed door. 
Tip! Informeer bij vriendjes en vriendinnetjes of zij ook 
meedoen voordat je hen als wens ten behoeve van de 
groepsindeling opgeeft.

Let op! Of er nog een derde inschrijfronde komt, hangt 
volledig af van het aantal inschrijvingen van zowel 
kinderen als leiding.

Onze voorkeur voor betalen: pinnen.

Inschrijven Kindervakantie-
week Mierlo-Hout 2023

Ook in het nieuwe jaar organiseert de Bibliotheek 
Helmond-Peel verschillende interessante lezingen, 
vaak in samenwerking met andere organisaties. Op 
15 januari kun je aansluiten bij de lezing van Ivo van 
de Wijdeven.

Ivo van de Wijdeven: De macht van het verleden
Vladimir Poetin houdt van geschiedenis. Zijn vurige 
redevoeringen zitten er vol mee. Velen verklaren hem 
voor gek, maar in vaardige handen is het verleden een 
zeer krachtig wapen. Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan 
en andere ambitieuze leiders weten dit ook en maken 
hier sluw gebruik van. 

In ‘De macht van het verleden’ legt Ivo van de Wijde-
ven (historicus en analist bij onder andere RTL Nieuws 

en het NRC) haarfijn uit hoe politici en potentaten de 
geschiedenis gebruiken. Hij geeft inzicht in de diepere 
drijfveren van machthebbers en hoe hun visie op het 
verleden hun handelen in het heden beïnvloedt. Want 
de macht van het verleden werkt twee kanten op.
De lezing vindt plaats op zondag 15 januari, van 13.30 
tot 15.00 uur in Bibliotheek Helmond. Een toegangs-
kaartje kost € 2,50. Aanmelden kan via www.biblio-
theekhelmondpeel.nl/activiteiten. 

Meer lezingen
In de activiteitenagenda op de website van de biblio-
theek kun je meer lezingen vinden. Ga hiervoor naar 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten en 
zoek op de categorie ‘Lezing’. Het overzicht wordt ge-
durende het jaar aangevuld. 

Lezing in de bibliotheek

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten
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Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Alle ouderen zijn zondagmiddag 5 
februari van 12:30 uur tot 17:00 uur 
van harte welkom in hoftempel De 
Geseldonk. De zaal gaat om 12:15 uur 
open. Ook dit jaar staat er weer een 
geweldig programma voor de oude-
ren klaar. Wie er optreden, willen we 
graag nog even geheim houden. Een 
naam kunnen we alvast verklappen: 
Niemand minder dan tonprater Rob 
Scheepers uit Helmond zal gaan 
zorgen voor een hoop gelach. Het 
belooft in ieder geval weer een onver-
getelijke dag te worden. 

Voor de lekkere meelallers heeft car-
navalsvereniging De Kluppels dit jaar 

weer een absolute ster uitgenodigd. 
Ook die naam houden we nog even 
geheim. De toegang voor deze mid-
dag is gratis. De kaarten voor de Ou-
derenmiddag zijn zaterdag 21 januari 
tussen 11.00 uur en 12.00 uur op te ha-
len in Hoftempel De Geseldonk. 

U hoeft vooraf geen kaarten te re-
serveren. Maximaal één kaartje per 
persoon. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling dat kaarten aan inwoners 
buiten Mierlo-Hout worden doorge-
ven. Elk jaar moeten mensen teleur-
gesteld worden omdat de kaarten op 
zijn. Wees er dus snel bij, want vol=-
vol.

Het programma wordt opgevuld met 
amusement van het Van Binsbergen 
Trio. De avond voor de lachspieren is 
op zaterdag 4 februari. Kaarten zijn 
vanaf nu te bestellen via 
www.helmondticket.nl.

Op het programma staan: Jasper van 
Gerwen, Rob Scheepers (Helmond), 
Boy Jansen, Arian Compen en Andy 
Marcelissen.

Online kaartverkoop
De Show- en Zwetsavond begint om 
19.30 uur. De zaal gaat om 18.30 uur 
open. Uiterlijk 19.15 uur sluiten de 
deuren. De kaartjes kosten € 13,- per 
persoon, exclusief servicekosten. De 
garderobe voor deze avond is gratis. 
De kaartverkoop is inmiddels van 
start gegaan via 
www.helmondticket.nl. 

Nieuwe opzet
Vanaf dit jaar worden er geen zit-
plaatsen meer gereserveerd. We wil-
len iedereen in de gelegenheid stellen 
om zelf een stoel te kiezen in de zaal. 
Je koopt dus alleen online een ticket, 
in de zaal kun je zelf een (beschikba-
re) plaats kiezen.

Ouderenmiddag bij 
carnavalsvereniging 
De Kluppels 
MIERLO-HOUT | Zondag 5 februari kunnen alle 65-plussers uit Mierlo-Hout 
weer genieten van de Ouderenmiddag. Kaarten voor deze middag zijn zater-
dag 21 januari gratis af te halen.

Kaartverkoop Show- 
en Zwetsavond De 
Kluppels van start 
MIERLO-HOUT | De Kluppels hebben weer een prachtige line-up voor de 
Show- en Zwetsavond. Met kletsers als Jasper van Gerwen en Rob Scheepers 
staan er toptonpraters op de planken in hoftempel De Geseldonk. 

CENTRUM | Zaterdag 14 januari om 
14.00 uur installeren de Keiebijters 
Prins Briek L op het plein voor het 
Kasteel van Helmond. Het is niet de 
traditionele bekendmaking, aange-
zien deze Prins Briek de Keiebijters 
vorig jaar al voorging tijdens de ge-
limiteerde versie van carnaval we-
gens corona. Het gaat om de 50-ja-
rige Toine Brabers uit Helmond. 
 
Naast de Keiebijters, met hun vol-
tallige bestuur en het college van 
oud-Prinsen, zijn ook alle andere 
Helmondse carnavalsverenigingen 
aanwezig bij dit officiële moment. Zij 
zullen, samen met het Helmondse 

publiek, Prins Briek L hartelijk wel-
kom heten in het feest van ‘t Hel-
mondse carnaval. Dit jaar met het 
motto ‘Gôdewirmee!’.  
 
Keiebijters Kletstoernooi
Aansluitend aan de installatie houdt 
Prins Briek L zijn receptie in Hoftem-
pel West-Ende, waar iedereen de ge-
legenheid heeft hem te feliciteren. 

’s Avonds gaat het befaamde Keie-
bijters Kletstoernooi om stipt 20.00 
uur van start in De Traverse. Verdeeld 
over drie avonden stappen twaalf 
kletsers in de ton om te strijden om 
de titel Opperkletsmajoor 2023. Op 

www.keiebijters.nl zijn nog kaarten 
te koop voor de eerste en derde Kei-
eKletsavond.  
 
Bekendmaking Prins Briekske
Zondagmiddag 15 januari vindt vanaf 
14.00 uur in Hoftempel West-Ende 
het evenement voor de Kiezelkeikes 
plaats. Entree is gratis. 

Deze middag leidt tot de climax van 
het bekendmaken wie dit jaar de 
jeugd voorgaat als Prins Briekske. Dit 
is nog wel een verrassing. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.keiebijters.nl.

Installatie Prins Briek L 
der Keiebijters 

Prins Briek L: Toine Brabers. F | Wim van den Broek.

HELMOND-NOORD | Ut Keie-
bijtersmuseumke sti wir klaar vur 
de raom in de Roodborststraat 6 
in Helmond-Noord. Kom ok effe 
blieke naar alle spullen die ge kant 
verzamelen van de Helmondse car-
navalsvereniging de Keiebijters. 
Hedde nog wa thuis ligge of gevon-
den vur meen verzameling, bel dan 
effe an of dauw ut in de brievenbus 
of laot un briefke achter, dan kom ik 
ut op halen of roile tigge wa anders.

Keiebijtersmuseumke weer te bekijken

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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Met het oog op de goeie voornemens meer te gaan 
bewegen ben ik hier op bezuuk geweest en heb ge-
zellig meegedaan. Bewegen in heerlijk warm wa-
ter in het doelgroepenbad (30 graden) in zwembad 
de Wisse, speciaal voor ouderen (55+). Ik vond het 
heel erg leuk, een echte aanrader. Het is een les op 
passende muziek, waarbij er in groepsverband oe-
feningen worden gedaan. Het is gezond, het is zo 
goed als blessurevrij en het is sociaal.
Zie het als een leuk uitje waarbij ge lekker kunt be-
wegen en ook nog eens werk maakt van je (sociale) 
gezondheid. 

Ik kwam binnen en de groep voor mijn les was 
nog bezig. Gezelluge muziek klinkt er uit de boxen 
en er word gezellig meegezongen.  Vanuit de LE-
Vgroep wordt dit zwemmen geregeld en Fieke van 
Griensven (Boekhorst) geeft deze lessen. Dit doet 
ze al meer dan 20 jaar. Een leuke, vrolijke, enthou-
siaste dame is Fieke, die op een vriendelijke manier 
iedereen hard aan het werk zet. Ook is Fieke niet 
de eerste de beste, want ze heeft op hockeygebied 
een hele grote cv, ze is een voormalig Nederlands 
elftal-hockeyster en speelde 116 officiële interlands 
(128 doelpunten) voor de  Nederlandse hockey-
ploeg. We zijn dus in goede handen, das een ding 
wat zeker is.

Op maandag en vrijdag heeft Fieke 12 groepen die 
ze les geeft, een lesje duurt 50 minuten.
De jongste is 55 en de oudste 93. Ik pas er dus prima 
in met mijn 62 jaar. Een groep is ongeveer 20 perso-
nen. Fieke voelt feilloos aan wat we nodig hebben 
en kunnen om fit te worden. Ze kent iedereen en 
zingt zelf ook mee met de leuke muziek.

Je vult trouwens een formulier in bij de eerste les, 
zodat ze alle gegevens van je hebben. Huisarts, 
noodnummer, zodat mocht er iets gebeuren, ze 
meteen actie kunnen ondernemen. Heel goed over 
nagedacht met deze leeftijdsgroep. Je betaalt een 

klein bedrag (voor de materialen en koffie) aan de 
vereniging en de normale entree van het zwem-
bad. 4 keer per jaar drinken ze gezamenlijk koffie 
en in de schoolvakanties is het geen zwemmen.

Het is hier trouwens lekker warm en het water 
heeft een heerlijke tempratuur, gelukkig kan dit 
nog steeds. Inmiddels hoor ik André van Duin uit 
de boxen komen ‘Als de zon schijnt’, terwijl er hard 
wordt gewerkt om de spieren soepel te houden 
door de dames en heren.
Natuurlijk doe ik zelf een lesje mee en in het water 
kunde bijna alles makkelijker als op het droge merk 
ik wel, er wordt goed op me gelet en ik word ook 
gecorrigeerd als ik het niet goed doe, maar het is 
dan ook menne irste keer. De les zweept wat op en 
er wordt getwist in het water op Chubby Checker.

En dan voordat ik er erg in heb is de tijd omgevlo-
gen en doen we de laatste oefening, wat een leu-
ke manier van bewegen als je wat ouder bent. Er 
wordt ons een fijn weekend gewenst en we gaan 
fit huiswaarts.  Wenne leuke vrijdagmorgen vond 
ik dit.
 
Fieke wil via deze weg ook de vrijwilligers be-
danken, want zonder hen zou dit niet kunnen. 27 
vrijwilligers die samen zorgen dat al deze ouderen 
in beweging blijven. Wil jij informatie of eens een 
proeflesje meedoen, dat kan. Neem dan contact op 
met mevrouw Mollemans, telefoon 0492 – 771 444.
 
Bedankt Fieke dat ik met jullie mee mog doen. En 
iedereen bedankt voor deze leuke zwembadfoto bij 
men column. 
Fijn weekend.

Bewegen in water 55+

Ons vertelt

Houdoe!
RIVIERENSINGEL 90, HELMOND WWW.FITNESSCLUBNEDERLAND.NL

OPEN DAG 
ZONDAG 15 JANUARI

10.00 - 16.00 UUR

SCHRIJF JE IN, BETAAL 
GEEN INSCHRIJFGELD 

EN KRIJG EEN 
SPORTRUGTAS CADEAU!

BROUWHUIS | Op zondag 15 januari 2023 
opent Fitnessclub Helmond haar deuren voor 
iedereen die graag kennis wil maken met fit-
ness, het volgen van groepslessen en spinning. 

Van 10:00 – 16:00 uur staat een team van pro-
fessionele fitnesscoaches klaar om vragen te 
beantwoorden en je wegwijs te maken in de 
Fitnessclub. Word je 15 januari direct lid, dan be-
taal je geen inschrijfgeld ter waarde van € 25,- en 
ontvang je een mooie sportrugtas cadeau. 

Goede voornemens die 
vol te houden zijn
Fitnessclub Helmond streeft ernaar dat jij niet 
alleen in januari vol energie start, maar ook 
in september nog steeds gemotiveerd bent. 
Dankzij de professionele Matrix-apparatuur, de 
fitheidstest, het loyaliteitsprogramma, de wel-

lnessfaciliteiten en een gevarieerd aanbod lukt 
dat ook!

Fitnessclub Helmond is onderdeel van Fitness-
club Nederland. Naast fitness kun je hier terecht 
voor groepslessen, spinninglessen en functio-
nele training. Je kunt bij de Fitnessclub starten 
met een 3-maanden abonnement, dat daarna 
maandelijks opzegbaar is. Kies je voor een jaar-
abonnement, dan kun je gratis gebruik maken 
van een tijdelijke stop, als je bijvoorbeeld op 
vakantie gaat.

Wat de motivatie ook is, de fitnesscoaches van 
Fitnessclub Helmond helpen iedereen graag 
met het behalen en behouden van een gezonde 
leefstijl! 
Zet nu de eerste stap en kom 15 januari naar de 
open dag!

Open dag Fitness-
club Helmond

Op 15 januari is het open dag. F | Fitnessclub Helmond.

COMMUNICATIESPECIALIST | UITGEVERIJ 
CONCEPT & ONTWERP

info@adcommunicatie.nl   www.adcommunicatie.nl
0492-845350
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Ben jij een enthousiaste 
Helmonder die verhaaltjes 
‘ruikt’? Valt jou dingen op 
die interessant zijn voor 
onze lezers?
Overleg met onze redactie. Schrijf erover, maak enkele 
mooie foto’s en lever het aan, zodat wij het kunnen 
publiceren. Je krijgt per verhaal met foto betaald.

Interesse? 
Mail naar: redactie@deloop.eu 
of bel 0492-845350

EVENEMENTEN | SPORT | CULTUUR | VERENIGINGEN
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HELMOND | Op 31 maart aanstaan-
de wordt gevierd dat het vrijwillig 
patiëntenvervoer in het Elkerliek 
(VPV) al 40 jaar actief is. 

Honderden VPV’ers hebben zich ge-
durende die jaren ingezet om pati-
enten in het ziekenhuis te vervoeren, 
bijvoorbeeld van hun kamer naar een 
onderzoeksruimte, na een opera-
tie terug naar de afdeling of naar de 
bezoekershal om daar even te ont-
spannen. Alle VPV-vrijwilligers én 

oud-VPV’ers zijn van harte welkom 
om samen herinneringen op te halen. 
Ben je oud-vrijwilliger van het VPV of 
ken je iemand dat is? 

Neem dan even contact met ons op 
via vrijwilliger@elkerliek.nl of bel 
0492 – 595 167. Dan zetten we je naam 
op de lijst en krijg je natuurlijk ook 
een uitnodiging. We willen graag ie-
dereen die in deze 40 jaar een steen-
tje aan het patiëntenvervoer heeft 
bijgedragen op 31 maart ontmoeten.

Oproep vrijwilligers 
patiëntenvervoer 
Elkerliek 

F | Elkerliek Ziekenhuis.

Tekst en foto: Annemarie Latour

HELMOND | De laatste twee religi-
euzen van de talloze paters, broe-
ders en zusters die Helmond ooit 
rijk was, verlaten de stad. Zuster 
Dominique de Vroedt (88) en zuster 
Charitas Lens (83) keren op 24 janu-
ari terug naar het moederhuis van 
de Zusters van Onze Lieve Vrouw in 
het Limburgse Tegelen. Al valt het 
afscheid zwaar, dankbaarheid voert 
de boventoon. 

De dozen zijn ingepakt en de koffers 
staan klaar. “Het is moeilijk”, zegt 
zuster Dominique. “Ik ben zo aan 
Helmond gewend. Maar ja, op een 
gegeven moment moet je toch de 
keuze maken, want we kunnen niet 
meer goed voor onszelf zorgen. En 
dan zit er maar één ding op: naar Te-
gelen.” De verhuizing heeft gelukkig 
ook een positieve kant. “Menigeen 
moet wachten om ergens opgeno-
men te worden en bij ons in Tegelen 
is er gewoon plaats”, zegt zuster 
Charitas. “En we hebben daar ieder 
ons eigen appartement,” voegt zus-
ter Dominique toe, “maar ik zit straks 
meer bij háár”, lacht ze, terwijl ze 
haar medezuster aankijkt.
 
Toch zal de overgang groot zijn. Het 
moederhuis in Tegelen is niet meer 
het actieve klooster waar de zusters 
zijn ingetreden. De overgebleven ge-
meenschap is klein en hoogbejaard. 
Dit vooruitzicht vinden de zusters 
moeilijk. “Wij proberen altijd nog iets 
van de saamhorigheid van het kloos-
terleven te brengen”, zegt zuster Do-
minique. Of ze dat in Tegelen zal luk-
ken, is de vraag. De beslotenheid van 
het klooster-rusthuis staat in schril 
contrast met het drukke sociale leven 
dat de zusters in Helmond hebben 
gekend. 

Ruim 96 jaar was de internationale 
congregatie van de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw actief in Helmond, voor-
al in het onderwijs. “Dat is lang, hè?” 
peinst zuster Dominique. Ze kwam in 
1968 als leerkracht naar Helmond. 

Dat was wennen, vooral qua men-
taliteit. “Ik was nog maar net hier 
en stond in een kringetje met ande-
re leerkrachten te praten. Opeens 
kwam er een jochie tussendoor ge-
lopen, die riep: ‘Hallo mensen!’ Ik 
dacht: durft hij dat? Want ik kwam uit 
Zuid-Limburg en daar waren ze heel 
braaf. Die durfden zoiets niet!” 

In latere jaren werd zuster Domini-
que schoolhoofd van de Sint Jozef-
gaarde. Vervolgens ging ze aan de 
slag als pastoraal werkster in de Sint 
Jozefparochie. Kerkbestuur, voorbe-
reiding op de eerste communie en het 
vormsel, buitenschoolse catechese, 
avondwaken en een kinderzangkoor: 
stilzitten kon ze niet.

Zuster Charitas kwam in 1991 vanuit 
Tegelen naar Helmond. Zij ging op 
pastoraal vlak aan de slag bij Key-
serinnedael in Helmond en bij de 
Nieuwenhof in Deurne. “Ik heb dit 
werk heel graag gedaan”, vertelt ze. 
“Ik heb veel met demente ouderen 
gewerkt en kon de mensen goed aan-
voelen omdat ik in de kinderbescher-
ming heb gewerkt. 

Ergens worden demente ouderen ook 
weer kind, waardoor je ze meer kunt 
aanspreken.” Ook het KBWO – klein-
schalig begeleid wonen voor ouderen 
– in Brouwhuis kon op haar inzet re-
kenen. Daarnaast waren de zusters 
betrokken bij de Stichting Mensen 
voor Mensen, de Wereldwinkel en de 
kapel van het Elkerliek Ziekenhuis. 

Nu staat de verhuizing naar Tege-
len voor de deur, opnieuw een grote 
verandering. Dat als gevolg hiervan 
Helmond sinds eeuwen zonder reli-
gieuzen komt te zitten, ontgaat de 
zusters niet. Toch blijft zuster Domi-
nique hoopvol. “Ik denk dat het re-
ligieuze leven op een andere manier 
terug gaat komen, óók in Helmond. 
De mensen hebben tóch behoef-
te aan zingeving.” Zuster Charitas 
hoopt vooral dat mensen voor elkaar 
klaar blijven staan. “Ik was in de zie-
kenhuiskapel, waar een mevrouw mij 
vroeg of we samen konden bidden. 
We hebben een onzevader en een 
weesgegroetje gebeden. Het zit ‘m in 
de kleine dingen.”

Wat de zusters in Tegelen gaan doen, 
weten ze nog niet precies. Het wordt 
eerst wennen en dan kijken wat mo-
gelijk is. “In het zorggedeelte van het 
klooster, waar ook niet-religieuzen 
wonen, worden activiteiten geor-
ganiseerd”, vertelt zuster Charitas. 
“Daar wil ik naartoe gaan om contact 
met de mensen te krijgen.” Ook zus-
ter Dominique ziet mogelijkheden. 
“Er wordt wel eens muziek gemaakt 
en soms komt er een koor zingen. Ik 
ben echt van plan om daar naartoe te 
gaan.” 

Beide zusters zien genoeg reden om 
dankbaar te zijn, niet in het minst 
omdat ze elkaar nog altijd hebben. 
“Ik ben dankbaar voor het leven dat 
ik gehad heb en dat ik nog heb”, zegt 
zuster Dominique opgewekt. “En ik 
heb een hele lieve vriendin, hè Chari-
tas?” Die jarenlange vriendschap be-
aamt haar medezuster met een glim-
lach: “Met vallen en opstaan gaat het 
samen!” Waaraan zuster Dominique 
schalks toevoegt: “Ja, af en toe moet 
je eens bekvechten, dat is heel ge-
zond, ja toch?!”

Zusters van Onze Lieve 
Vrouw verlaten Helmond

Zuster Dominique de Vroedt en zuster Charitas Lens.

HELMOND Het komende jaar staat voor het Helmonds Kamerkoor 
in het teken van het 75-jarig jubileum. Het koor is hiermee het oud-
ste nog actieve amateurkamerkoor van Nederland en dat gaat ge-
vierd worden met verschillende optredens en activiteiten.

Op zondagmiddag 22 januari gaat het jubeljaar om 15:00 uur van start 
met een nieuwjaarsconcert in het Theo Driessen Instituut in de Wil-
lem Prinzenstraat 43 in Helmond. U wordt door het kamerkoor onder 
leiding van Peter-Paul van Beekum getrakteerd op een gevarieerd 
programma met muziek uit verschillende stijlperiodes, van de re-
naissance tot nu.

We verheugen ons op een concert met ontmoetin-
gen met vertrouwd publiek en nieuwe belangstellen-
den, een weerzien met oud-leden en toekomstige zangers.  
Na afloop heffen we samen het glas op 2023 en het jubilerende HKK. 
Onder het genot van een hapje is er volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Meer informatie: www.helmondskamerkoor.nl.

F | Helmonds Kamerkoor.

Helmonds Kamer-
koor 75 jaar jong 
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BROUWHUIS/RIJPELBERG | Tij-
dens een drukbezocht Prinsenbal 
van C.V. De Spekzullekes in de 
Cacaofabriek te Helmond op za-
terdag 7 januari jl. met optredens 
van coverband ‘De Heeren Van’ en 
kapel ‘De Blue Band’ werd Peter 
van Alphen (53) gepresenteerd als 
‘Prins Peter III’. 

Na 2 jaar zonder echt carnaval te 
hebben gevierd en een jaar zonder 
Prins, zijn de Spekzullekes nu he-
lemaal klaar voor carnaval 2023 in 
hun nieuwe residentie ‘De Zonne-
steen’. Kijk op www.spekzullekes.
nl of volg de socials voor het volledi-
ge programma.

Prins Peter III. F | C.V. De Spekzullekes.

De Prins der Spekzullekes 
2023: Prins Peter III

HELMOND | Op donderdag 19 janu-
ari vindt de KankerTalkshow plaats 
in De Cacaofabriek in Helmond. Het 
thema is ‘Gezin en Kanker’. De Kan-
kerTalkshow besteedt aandacht aan 
de impact en beleving van de diag-
nose kanker in het gezin. 

Hoe ga je om met alle emoties? Wat 
is de impact hiervan op kinderen en 
ouders en waar kun je terecht met 
alle vragen die voorbij komen? De 
KankerTalkshow richt zich met een 
boeiend programma en inspirerende 
gasten op ouders, zorgprofessionals 
en leerkrachten.

Ook komt de betekenis van de centra 
voor leven met en na kanker, zoals De 
Cirkel in Helmond en De Eik uit Eind-
hoven, aan bod. Wat zijn de ervarin-

gen van de zorgprofessionals met 
deze centra? 
Hoe kijkt de medische wereld naar 
de psychosociale ondersteuning die 
ze leveren en hoe wordt die onder-
steuning door de ouders en andere 
betrokkenen beleefd? 
Deze onderwerpen vormen de basis 
voor een stimulerende dialoog, waar-
aan ook Daisy Veenstra, de rappende 
psycholoog, haar bijdrage levert. Met 
haar muziek bereikt Veenstra tien-
duizenden jongeren die kampen met 
lastige, maar urgente vragen. 

De gratis bijeenkomst is van 19.00 
– 20.30 uur, Cacaofabriek 1, 5705 LA 
Helmond.

Graag aanmelden via 
info@vickibrownhuis.nl.

KankerTalkshow 
‘Gezin en Kanker’ 

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien 
in Soos 40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 
1.500,- met onder andere een hoofd-
prijs van € 400,- en een loterij voor 
het winnen van 2 gevulde levensmid-
delenmanden en gratis kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een gratis lo-
terij plaats met prachtige prijzen.
Aanvang is om 19.30 uur en het duurt 
tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf 
17.45 uur. U komt toch ook!

BRANDEVOORT, HELMOND-WEST 
EN MIERLO-HOUT Repaircafé KBO 
– St. Lucia: iedereen mag gebruikma-
ken van deze aangeboden faciliteit. 
Er zijn geen verplichtingen aan ver-
bonden ongeacht waar u woont of 
status. U bent van harte welkom op 
zaterdag 21 januari van 11.00 tot 15.00 
uur. Repareren? Heel slim!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpel-
berg op zaterdag 14 januari van 11.00 
en 14.00 uur. Koffie en thee zijn ook 
gratis. Locatie: De Torelaar, Gronin-

genhof 4, Helmond. Alle Helmon-
ders, jong en oud, zijn welkom. Zie 
ook: www.facebook.com/Repaircafe-
Rijpelberg.

MIERLO-HOUT Kansrijk Mier-
lo-Hout biedt op maandagochtend 
een ontbijt voor 1 euro p.p. Samen 
ontbijten wordt zo een gezellig sa-
menzijn. Voor vervoer kan worden 
gezorgd. Het ontbijt begint om 9.00 
uur. Meer info info@kansrijkmierlo-
hout.nl.

MIERLO-HOUT Houdt u van rikken? 
Kom dan op donderdagmiddag naar 
de Geseldonk in Mierlo-Hout! Er 
wordt gerikt van 13.30 uur tot 17.00 
uur. Aanmelden kan vanaf 13.15 uur 
(tot 13.30 uur). Inleg 1 euro, geen 
verplichtingen. Er wordt niets van u 
gevraagd, alleen dat u op de hoogte 
bent van de beginselen van het rik-
ken. Vragen en informatie bij Frits 
van Bussel, telefoon 06 – 30 73 06 20.

MIERLO-HOUT Nieuwsflits van het 
Gilde Sint Antonius Abt. Muziekfes-
tijn op het kerkplein dat werd ge-
organiseerd op zondag 24 juli 2022 
was gezellig en zeer goed bezocht. 
Daarom is besloten om volgend jaar 
het ‘Muziekfestijn op het kerkplein’ 
wederom te organiseren en wel op 
zondag 16 juli 2023. Reserveer deze 

datum in uw agenda, volledige infor-
matie volgt te zijner tijd.

CENTRUM Een aantal jaren is de 
Dichterskring Helmond bij elkaar ge-
komen bij de Waard aan de Markt. In 
2023 gaan ze verhuizen naar de Kade 
Havenweg 4a. De eerste keer dat ze 
daar  bij elkaar willen komen is op 
zondag 15 januari tussen 14 en 16 uur. 
Iedereen is dan welkom om iets voor 
te lezen, poëzie of proza, dat zelf is 
geschreven. Maar iets wat je gewoon 
goed vindt, mag ook. En alleen luis-
teren is ook prima. Het kost niks en 
iedereen is dus welkom.

STIPHOUT Vanaf 2023 zullen Repair 
Café en Seniorweb tegelijk zitting 
houden in De Ark.

HELMOND-WEST Kaarten in de 
speeltuin. Vanaf 16 januari kan er 
in speeltuin ‘Helmond-West’ weer 
gekaart worden. Na de coronajaren 
wordt het kaarten weer opgestart. 
Elke maandag vanaf 19.00 uur is het 
paviljoen geopend en om 19.30 uur 
kan er weer een kaartje gelegd wor-
den. Het gaat om zowel rikken als 
jokeren. Uiteraard zijn er ook prijzen 
aan verbonden. Heb je op de maan-
dagavond niets te doen en wil je wel 
een gezellig avondje hebben, dan kun 
je dus in de speeltuin terecht.

Een tijdje terug alweer fietste ik, licht 
gebogen over mijn stuur, tegen de 
wind in over de Heeklaan op ’t Hout 
richting de knaal. Nog altijd trapte ik 
zelf de pedalen rond zonder gebruik 
te maken van elektrische ondersteu-
ning. Beseffend dat het prettig fiet-
sen is over zo’n mooi glad fietspad 
zonder losliggende tegels of andere 
obstakels.

In de verte zag ik al de contouren van 
Abri langs de weg, zoals altijd rustig 
wachtend op de volgende bus. Reizi-
gers die bij hem beschutting zochten 
tegen de elementen waren maar wat 
dankbaar voor zijn omarming.
Maar toen ik dichterbij kwam zag ik 
al dat er iets mis was: er hing rood-
wit lint om zijn huisje gebonden als 
waarschuwing voor fietsers en reizi-
gers.

Abri was weer eens in elkaar gesla-
gen en goed ook. Overal lag glas en ik 
moest van de fiets af om geen lekke 
tuup te krijgen. Regentranen biggel-
den over de laatst overgebleven ruit.

Het was ten hemel schreiend dat het 
rapaille er wederom in geslaagd was 
om Abri volledig in elkaar te rammen. 
Totaal zinloos geweld van gajes, 
skoepen, tuig van de richel, gespuis, 
gepeupel, schorem, schorremorrie, 
geteisem, uitschot of hoe je ze ook 
noemen wil.

Abri werd er moedeloos van vertel-
de hij (dacht ik tenminste te horen, 
maar zeker weten doe ik dat niet). 
Vroeger gebeurde het ook wel eens, 
maar tegenwoordig was het schering 
en inslag. Zijn baas liet dan wel weer 
glaszetters komen om hem weer op 
te lappen, maar tien tegen een dat 
die over een maand of nog eerder 
weer terug moesten komen.

Maar gedwongen door de omstan-
digheden had hij een plannetje 
bedacht. Hij wilde een complete 
metamorfose ondergaan, maar wel 
zodanig dat hij nog steeds herken-
baar was en bovenal zijn functie als 
schuilplaats kon blijven uitoefenen.
Hij wilde zich tot de grond toe laten 
afbreken (anders deed het gajes dat 
wel) en zich dan weer laten oprichten 
met ouderwetse bakstenen, achter-

muur, twee zijmuurtjes, een stevig 
betonnen afdakje en klaar is Abri! 
Binnen wilde hij dan nog een stenen 
bankje voor reizigers die een beetje 
slecht ter been zijn. Fijne vent dat 
hij nog aan het welzijn van anderen 
denkt terwijl hij zelf bijna het zieken-
huis in werd geslagen.

Op gepaste afstand, ergens in een 
boom of zo wilde hij dan camera-
toezicht voor het geval dat zijn bela-
gers kwamen kijken wat er gebouwd 
werd. Daders komen namelijk vaak 
terug naar hun eigen plaats delict.
Hij hoopte ze zo te kunnen herken-
nen en af te kunnen leveren (laten, 
want dat kan hij niet zelf natuurlijk) 
aan de politie, zodat ze een flinke 
straf kunnen ondergaan en dan be-
doelt hij een jaar op water en brood. 
En mocht dat er niet in zitten, dan 
wil hij ze met alle plezier in zijn eigen 
muurtje inmetselen.

Tevreden over de zelfredzaamheid 
van Abri fietste ik verder en de zon 
begon te schijnen.

Gerard Niewerth

Ingezonden brief

Abri

www.helmondnu.nl
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Bekijk het videoverslag nu op onze 
facebook pagina of op www.helmondnu.nl

@WEEKKRANTDELOOP
VIDEOVERSLAG DOOR 
WIM KLAASEN

In Spurriezeiersland gebeurde 
vanalles afgelopen weekend

Speciaal eerbetoon aan 
Wim Klaasen voor zijn 
jarenlange inzet op de 
achtergrond voor de 
Spurrieiers op film en 
fotogebied, ere wie ere 
toekomt, de geschonken 
vlag ging meteen ten top, 
Wim en Ria bedankt.

Spurriebemmels: Adjudant Indy v.d. Kemenade en 
Jeugprinses Lauren van Veenendaal.

Boerenbruidspaar: Kareline en Harm 
Adriaans-Dekkers gaan dit jaar voorop als  
Boerenbruidspaar. Zondag 12 febr. vanaf 
14.00 uur beginnen de feestelijkheden.

Spurriezeiers: Prins Ted werd herkozen als Prins van 
de Spurriezeiers, samen met zijn gezin poseert hij.

F | Pieter Klaasen.
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WIL JIJ EEN
BONUS VAN

EN MAKKELIJK

VERDIENEN?
SNEL GELD

MELD JE
DAN AAN ALS
BEZORGER BIJ

BEZORGING@DELOOP.EU
OF STUUR EEN APPJE NAAR:

06-18 93 89 12

Pak je een 2e wijk? Dan krijg  je € 10 er extra bovenop! 
Veel beter verdienen dan in bijvoorbeeld een supermarkt!

WIJ ZOEKEN BINNENKORT 
BEZORGERS IN DE VOLGENDE 

VRIJKOMENDE WIJKEN:
 

HELMOND-NOORD:
Route 1: Nachtegaallaan, Geelgorsstraat, 

Sijzenstraat, Merelstraat.
Route 2: Trompetstraat, Baritonstraat, 

Basstraat.
 

DIERDONK: Dierdonkpark, Tamarisbeek, 
Mosbloemsingel, Kalmoesbeek.

 
HELMOND-WEST: Eikendreef, 

Trambrugweg, Haaglaan, De Pesser.
 

Verder bezorgers gezocht in 
het centrum en Suytkade.

06-18938912
bezorging@deloop.eu

Tekst en foto: Henk van Dijk

HELMOND | Op zondagmiddag 7 janua-
ri werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de politieke partij Helder Helmond voor 
de tweede keer de Helder Helmond Award 
uitgereikt. Er is een oproep gedaan aan de 
inwoners van Helmond, om een nominatie 
te doen van een persoon die erkenning zou 
moeten krijgen voor zijn of haar inzet voor 
Helmond.

De nominatie
Tijdens deze nieuwjaarsreceptie van Helder 
Helmond werd in een gezellige sfeer werd 
door de voorzitter de nominatie voorgelezen 
van de aangemelde kandidaten om voor de 
Award 2022 in aanmerking te komen. Het was 
natuurlijk weer een hele klus, met afwegen 
van voor en tegen, om de juiste kandidaat uit 
de hoed te toveren. Maar, zoals Helder Hel-
mond wel vaker moeilijke gevallen in de poli-
tiek voorgeschoteld krijgt, zijn ze er ook hier 
weer uitgekomen. Ik was zelf vorig jaar uitver-
koren, om de eerste Helder Helmond Award in 
ontvangst te mogen nemen. Daar ben ik nog 
zeer trots op, om door een politieke partij deze 
waardering voor 44 jaar vrijwilligerswerk te 
mogen ontvangen. 

De uitreiking
De voorzitter, Sjef van Tilburg, nam het woord 
en deed verslag van het voortraject, om hier-
bij aansluitend met de uitslag te komen. De 
voorzitter haalde in zijn toelichting aan, dat hij 
in een interview had gehoord dat Franka van 
Hout vertelde dat ze het zelf financieel heel 
moeilijk had gehad. Dit had haar echter er niet 
van weerhouden, om zich in te zetten voor de 
medemens die het nog moeilijker had. Zij hielp 
die mensen vanuit haar eigen woning en later 
gebeurde dat vanuit het pand van Hart voor 
Minima. Hier mochten de mensen met mi-
nima die het moeilijk hadden, gratis bij haar 
mooie spullen komen halen. “Je hebt later 
ook de naam maar veranderd in Minima Zuid-
oost-Brabant”, wist Sjef er aan toe te voegen. 
“Het is buitengewoon geweldig wat jij hebt 
gepresteerd en daarom hebben het bestuur 
van Helder Helmond en al die mensen die op 
jou gestemd gemeend, dat niet direct jouw 
stichting, maar jij in het bijzonder deze Helder 
Helmond Award van 2022 hebt verdiend.”

De winnaar van de tweede Helder Helmond 
Award is dus geworden: Franka van Hout. 
Deze werd haar uitgereikt door de voorzitter, 
Sjef van Tilburg. Ook werd haar een ingelijste 
oorkonde en een geldprijs aangeboden door 
Helder Helmond, als waardering voor haar to-
meloze  inzet.

Franka van Hout wint tweede 
Helder Helmond Award

Franka van Hout neemt de Helder Helmond Award in ontvangst van voorzitter Sjef van Tilburg.

Alzheimer Café Helmond 19 januari 2023
Locatie: Wijkhuis Westwijzer, Corten-
bachstraat 70, Helmond

HELMOND-WEST | Elke derde donderdag van 
de maand vindt het Alzheimercafé Helmond 
plaats. Iedere maand is er een ander thema. 
De avond is gratis toegankelijk voor mensen 
met dementie, hun naasten en geïnteresseer-
den. U bent welkom vanaf 19 uur, het program-
ma start om 19.30 uur en de avond eindigt om 
21.00 uur. We bieden u graag een gratis kopje 
koffie of thee aan. De eerstvolgende bijeen-

komst is op 19 januari. Het onderwerp voor 
deze avond is ‘Omgaan met onbegrepen ge-
drag’.

Mensen met dementie kunnen gedrag verto-
nen dat voor anderen heel lastig te begrijpen 
is. Wat voor gedrag kunt u meemaken en hoe 
kunt u daar, als mantelzorger, het beste mee 
omgaan? Op deze avond vertelt een psycho-
loog van Novicare wat dit ‘onbegrepen gedrag’ 
is en krijgt u tips hoe hier mee om te gaan.
Graag tot ziens bij het Alzheimercafé Hel-
mond.

Alzheimcafé in wijk-
huis Westwijzer 
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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

Zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023: 
DOOP VAN DE HEER/EINDE KERSTTIJD
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en 
kinderkerk

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij
Intenties: Voor overleden ouders van de familie Nguyen Pham; 
Martin Wijnhof 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor 
Intenties: Overleden ouders de Kok-van de Berk en Cisca de 
dochter; Jo Adriaans van Buurtvereniging Stippents Huukske; 
Petrus en Helena van Kessel-van Gemert; Overleden ouders 
Thijssen-Grutters

Donderdag 19 januari
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Uitvaar tcentrum van de Kerkhof   -   Alles onder één dakUitvaar tcentrum van de Kerkhof   -   Alles onder één dak

0492 - 780 660 (24u)   0492 - 780 660 (24u)   ||   www.uvdk.nl   www.uvdk.nl
Ook met een verzekering bij Dela of MonutaOok met een verzekering bij Dela of Monuta.   We informeren u graag..   We informeren u graag.

Eén vast contactpersoon voor al uw zorgen.Eén vast contactpersoon voor al uw zorgen.

een 
afscheid

 precies
zoals u

het wilt
Tijn Poelmann

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga 
naar monutamagis.nl.

Magis

Familieberichten

De oudste en meest 
natuurlijke manier 
van begraven 
Eeuwige grafrust staat garant voor eeuwige 
natuur. Een graf op Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd. 
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang. Informatiecentrum 
‘t Veldhuys is dagelijks geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Maak een afspraak voor een 
rondleiding met de electrocar of een oriënte-
rend gesprek. 

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

Het geld heeft te veel goed gedaan om 
er kwaad van te zeggen; het heeft te veel 
kwaad gedaan om er goed van te zeggen.

- Gavarinwww.spierings.com

MIERLO-HOUT 
‘Dor heddum 
al!’, wat schrijver 
dezes betreft DE 
reclameslogan 
van de eeuw. Niet 
alleen in woord 
maar zeker ook in 
daad, Wim stond 
altijd klaar voor 

zijn klanten en de Houtse gemeenschap en 
ook tot ver in de regio. 

In november 1969 begon hij zijn electroni-
ca winkel aan de Pastoor Elsenstraat. Een 
bescheiden man met veel vakkennis en een 
service die heel, heel ver reikte.
Hij zette zich in voor Fanfare Unitas, waar 
hij weliswaar geen muzikant was, maar als 
commissaris veel activiteiten organiseerde 
die geld in het laatje brachten. Hij liep zelf 
een gesponsorde voettocht  naar de Duitse 
plaats Mettlach, op het eindpunt werd hij 
door de gehele Fanfare ingehaald en verwel-
komd. 

Hij zat ook in het koor van de St. Lucia Kerk, 
toen pastoor John van de Laar verhuisde 

i.v.m. zijn aanstelling in Uden stond Wim 
klaar om hem mee te verhuizen. O.a. het on-
derhoud van de geluids installatie in de kerk 
werd ook door Wim gedaan.
Als ondernemer was hij natuurlijk, in woord 
en daad, heel dicht betrokken bij de OVMH 
(Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout). Hij 
was de grote animator van de Consumen-
tenbeurs, een 3-daagse beurs die door meer 
dan 6000 mensen werd bezocht elk jaar.
Het belang van een goede ondernemersver-
eniging in een goed leefbare gemeenschap, 
die de sociale samenwerking onderling be-
vorderde, stond bij hem voorop.
Wim was prettig in de omgang, bescheiden 
en gevat en altijd behulpzaam.
Samen met zijn echtgenote Corrie en zijn 
kinderen, kleinkinderen en achter kleinkin-
deren, werd hij zeer gewaardeerd.
In het volgende Ons Mierlo-Hout magazine 
zal extra aandacht aan deze markante per-
soon worden besteed.
Vanaf deze plaats wensen we de familie heel 
veel sterkte met dit verlies.

Wim werd 81 jaar, de afscheidsdienst is op 
zaterdag 14 januari a.s. om 11.00 uur in de St. 
Luciakerk aan de Hoofdstraat.

In memoriam Wim Mulkens (1941-2023)
Een Mierlo-Houts icoon plotseling overleden

HELMOND | Zondag 8 januari stond 
in het turncentrum de nieuwjaars-
receptie op de agenda, een mooi 
moment om allen het beste voor 
het nieuwe jaar toe te wensen. Maar 
ook het moment van de huldiging 
van Henny van Heijster: 50 jaar be-
stuurslid, 60 jaar lid van de vereni-
ging en nu ook Erelid. 

Op naar een mooi nieuw sportief 
turnjaar! www.ht35.nl 

Nieuwjaarsreceptie en 
huldiging

Henny van Heijster werd gehuldigd voor 
onder andere 60 jaar lidmaatschap. 
F | HT’35.
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Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

ECHTE HELLEMONDSE
SHIRTS

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. 

Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL. Stuur je bestelling onder vermelding van: 

shirtkleur, maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

1 shirtkleur, | € 20.- per stuk
2 shirts, 1 shirtkleur, 1 (zelfde tekst) opdruk | € 17.- per stuk
3 shirts, 1 shirtkleur, 1 (zelfde tekst) opdruk | € 16.- per stuk
4 shirts, 1 shirtkleur, 1 (zelfde tekst) opdruk | € 15.- per stuk
5 shirts, 1 shirtkleur, 1 (zelfde tekst) opdruk | € 14.- per stuk

Leuk voor jezelf of je team, 
laat zien dat je uit Helmond komt!

Dier van de Week: Millie

Millie (anderhalf jaar) is een beeldig ge-
streept dametje. Toen ze binnenkwam in 
het asiel was ze nogal op haar hoede, bang 
voor elke beweging van ons. Waarschijnlijk 
heeft Millie in de eerste maanden van haar 
leven een stukje socialisering gemist.

Millie heeft echter veel bijgeleerd! Ze geeft 
uitgebreid kopjes en is goed aaibaar ge-
worden. Zeker bij mensen die ze beter kent, 
komt ze kroelen en nestelt zich tegen hun 
benen aan. Ook wat spelen betreft is ze met 
sprongen vooruitgegaan. Dat mag bijna 
letterlijk opgevat worden, want voor een 

laserlichtje of hengeltje springt ze haar hele 
verblijf door. Optillen vindt ze niks, maar ze 
heeft geleerd om zelf in een transportmand 
te lopen.

Millie heeft een rustige setting nodig met 
één of twee mensen zonder kinderen. Met 
tijd, geduld en ervaring met bange katten 
kan haar baasje een goede band met haar 
opbouwen. 
Millie heeft aanleg voor blaasgruis en eet 
daarom speciaalvoer (Urinary), dat ze geluk-
kig smakelijk vindt.
Heeft u een plek voor dit langzittertje?

DIERENASIEL HELMOND E
.O

. dierenambulancehelmond.nl
0492-513971

HELMOND/GELDROP | Van 8 januari tot en 
met 26 februari 2023 is in Kasteel Geldrop het 
werk van de Helmondse kunstenaar Evert 
Slegers (1948) te zien. Met een vijftigtal schil-
derijen toont hij een dwarsdoorsnede uit zijn 
omvangrijke oeuvre van 1967 tot 2022. Het 
zijn werken op papier, karton en op linnen 
in diverse schildertechnieken van penseelte-
keningen tot acryl en aquarel. Ook al is het 
een lange periode, men zou al zijn werken 
kunnen samenvatten onder de noemer ‘Van 
binnenuit’. Die titel heeft de tentoonstelling 
dan ook meegekregen. 

Van jongs af aan is hij gegrepen door de manier 
van werken van de expressionisten: Vincent 
van Gogh, Edvard Munch, Constant Perme-
ke, Gustav De Smet, Ernst Ludwig Kirchner 
en Emiel Nolde. Terwijl zij zich vooral richtten 
op universele thema’s, houdt Evert Slegers 
het dicht bij huis. Door alle seizoenen heen 
blijft het Brabantse landschap hem jarenlang 

boeien, maar ook de clowns van het circus 
en die van carnaval genieten zijn belangstel-
ling. Hij heeft de stille bezigheden van zijn 
ouders vastgelegd, maar ook de lijdensweg 
van Jezus Christus, tijdens studiereizen naar 
Noord-Frankrijk, Parijs, de Provence, Zwit-
serland en Toscane. Nooit is het hem te doen 
om een realistische weergave. De realiteit 
van Evert Slegers is zijn eigen werkelijkheid, 
die bij hem van binnenuit komt. Daarom is 
hij ook geleidelijk gegroeid van expressionis-
me naar abstractie. Dat was geen plotselinge 
stijlverandering, maar een geleidelijke over-
gang. Verf en kleur, lijn en vlak zijn de laatste 
tien jaar de pure beeldmiddelen geworden 
waarmee hij zijn emotie laat zien: zijn stilte en 
zijn blijdschap, zijn verdriet en zijn twijfel, zijn 
tevredenheid en zijn onrust. Het zijn precies 
dezelfde aspecten die we ook in zijn Brabantse 
landschappen tegenkwamen.

De tentoonstelling is te bezoeken op donder-
dag-, vrijdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur. 

Expositie in kasteel Geldrop 
Evert Slegers van 
binnenuit 

BRANDEVOORT | Helaas hebben we het be-
sluit moeten nemen om de Zwets op 15 januari 
te laten vervallen. Er zijn onvoldoende kaart-
jes verkocht.

Reeds gekochte kaartjes kunnen bij de bar van 
’t Brandpunt omgeruild worden voor kaartjes 
voor de Zwetsavond op zaterdagavond 14 janu-
ari (zaal open 19.30u, aanvang 20.00u), tijdens 

het speciale moment op donderdag 12 januari 
tussen 20.00 en 22.00 uur. Het verschil in prijs 
wordt gecompenseerd met óf 5 euro retour, of 2 
consumptiebonnen. Indien u hier geen gebruik 
van wil maken, kunt u uw kaartje inleveren en 
ontvangt u het aankoopbedrag terug.
Samen met de tonpraters kijken we uit naar uw 
komst op zaterdagavond!
Commissie Carnaval Brandeliers

Zwetsmiddag zondag 15 januari gaat niet door
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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.-17.00u.) via 0492-845350
Christel Sanders 06-30 07 31 81
Daniëlle Huissoon 06-30 25 25 12
Inleveren advertenties tot uiterlijk 
dinsdag 16.00 uur

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.-17.00u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Weekkrant De 
Loop Helmond is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden.

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, 

Peeleik 7 | Gerrit en Klazien, Brouwhorst 37

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

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

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.

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, (rol)
gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. Gratis 
meten en prijsopgaaf. Willie’s 
stoffering, Braaksestraat 10, 
Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G GRATIS OPHALEN 
van oud ijzer, metalen en electronica. 

06-13362457.

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens 

gevraagd antiek klokken beelden 
schilderijen enz. 

Bel vrijblijvend voor info naar: 
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

CURSUS

Nog enkele plaatsen beschikbaar 
voor SCHILDERLES met acrylverf 

op donderdagavond.
T: 0492 - 525 451

www.atelier-overhorst.nl

krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 
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Lenie Klaasen 06-52716622 BUSINESS     OWNER

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
Kantoor/ praktijkruimte aan de 

rand van Stiphout
2 verdiepingen totaal 140m2 
Zeer mooie uitstraling. Ook 

makkelijke te delen naar 4 kleine 
kantoorruimte. Eigen ingang. 

3 parkeerplaatsen.
Tel 06-20966588

TE HUUR/KOOP

MILIEUSTRAAT TAXI 
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030 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). 
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Ik heb moeite mijn 
warmte  rekening te 
betalen. Wat nu? 

Neem contact met ons op zodat we 
samen naar de beste oplossing voor jouw 
situatie kunnen kijken. Denk daarbij aan 
mogelijkheden om te besparen en 
verwijzing naar de overheid en instanties 
voor schuldhulpverlening. Ook kunnen wij 
een betalingsregeling aanbieden. Neem 
altijd contact op. We helpen je graag. 

 Wat betekent 
het prijs
plafond voor 
warmte? 

Om de warmterekening minder 
hard te laten stijgen, heeft de 
overheid een maximum tarief 
voor warmte vastgesteld: de 
plafondprijs. Dat betekent dat 
je tot en met een verbruik van 
37 gigajoule een lager tarief 
van € 47,38 per gigajoule 
betaalt. Voor alles wat je meer 
verbruikt, geldt het werkelijke 
warmtetarief 2023 van € 78,24 
per gigajoule. 

Warmtetarieven 2023
Ennatuurlijk legt ’t uit
De prijzen voor gas en stroom zijn het afgelopen jaar hard gestegen.  
Mede door de onrust in de wereld is de internationale energiemarkt nog 
altijd volop in beweging. Dat raakt ons allemaal. De warmtetarieven van 
Ennatuurlijk zijn, ondanks alle ontwikkelingen in 2022, gelijk gebleven.  
Deze stonden tot en met 31 december 2022 vast. Op 1 januari 2023 zijn  
de Ennatuurlijk warmtetarieven omhoog gegaan, is het btw-tarief 
veranderd en is het prijsplafond ingegaan. We leggen je graag uit  
wat dit voor jou betekent. 

Meer weten over warmte,  
tarieven en bespaartips?

Scan de QR-code. Je vindt er het antwoord 
op veel gestelde vragen. Zit het antwoord op  
jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail  
naar klantenservice@ennatuurlijk.nl  
of bel naar 085-27 34 567.

Handige 
bespaartips!

 
Door slim met het gebruik van warmte 
om te gaan kun je veel warmte besparen.  
Daarom hebben wij onze warmte
bespaartips voor je op een rijtje gezet.

1.  Zet de thermostaat lager
2.  Zet je verwarming 1 uur voor het slapen  

gaan op de nachtstand
3.  Kies voor een waterbesparende douchekop
4.  Neem een douche in plaats van een bad
5.  Douche korter
6.  Voorkom tocht uit naden en kieren
7.  Isoleer met radiator- of glasfolie en isoleer 

verwarmingsleidingen
8.  Doe de deur automatisch dicht met een deurveer

Wij zijn Ennatuurlijk 
Doorpakkers in lokale energie. Wij helpen met het 
verduurzamen van Nederland. Met energie uit de buurt, 
voor de buurt. Comfortabel, betaalbaar én vertrouwd.
 ennatuurlijk.nl

   Lees hier meer 
informatie

   Meer weten over hulp?

Hoe lang staan  
de warmte   
tarieven vast?

De plafondprijs die door de overheid is 
vastgesteld en de Ennatuurlijk tarieven 
gelden van 1 januari 2023 tot en met  
31 december 2023. Dat betekent dat 
deze tarieven voor 1 jaar vast staan en 
tussentijds niet meer wijzigen. Je weet 
dus waar je aan toe bent. 

Klopt mijn voorschot 
nog bij mijn verbruik en 
de nieuwe tarieven?

De kans is groot dat je voorschot niet meer 
voldoende is. Dit komt omdat je vanaf  
1 januari meer betaalt voor de warmte die 
je afneemt. Daarnaast gaat het btwtarief 
weer terug van 9% naar 21%. Het is dus 
belangrijk dat je zelf na 1 januari je 
voorschot controleert en aanpast via 
mijnwarmte.nl of via onze klantenservice. 

Vanaf 1 januari kun je je voorschot opnieuw 
laten berekenen op basis van de nieuwe 
tarieven. Door je voorschot na 1 januari op 
mijnwarmte.nl te controleren en aan te 
passen betaal je een voorschot dat past bij 
je verbruik. Zo wordt de kans kleiner dat je 
op je jaarafrekening moet bijbetalen. 

1. Ga naar mijnwarmte.nl
2. Log in 
3.  Kies ‘Mijn voorschot’ en bekijk je maandelijkse 

voorschotbedrag
4. Kies ‘Voorschot controleren’
5. Voer een nieuwe meterstand in
6.  Bekijk je nieuwe voorschotadvies: accepteer, 

behoud of bepaal je voorschotbedrag
7.  Je ontvangt een e-mail met je voorschotbedrag

Zo pas je je voorschot aan:

   Lees hier meer over hoe je stap 
voor stap je voorschot controleert

Neem contact op via:  
Mail:  klantenservice@ennatuurlijk.nl
Telefoon:  085-27 34 567
Whatsappbericht:  06-11 46 11 51

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8:30 en 17:00 uur. 


