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Helmond centrumPrettig winkelen
Sport
Helmond Sport timmertaan de weg.

Helmondse sporthelden:elk kind kansrijk makenActiviteiten Maand november.

Helmond kent een verrassend aanbod aan winkels. 
Naast de bekende winkelketens, zorgen juist de vele 
ambachtelijke winkels en zelfstandige ondernemers 
ervoor dat persoonlijke aandacht en Brabantse 
gezelligheid weer centraal staan. Specialisten op het 
gebied van onder andere mode, schoenen, parfumerie 
en lifestyle staan voor u klaar met een vakkundig 
advies. 

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, delicatessen 
en de keurslager laten u proeven en genieten van hun passie 
en ambacht. Ook in deze coronatijd staan zij graag voor u klaar. 
Een hand geven mogen zij niet, maar u wordt verwelkomt met 
een mooie glimlach. Dankzij de genomen maatregelen kunt u 
veilig winkelen. Natuurlijk kunt u ook genieten van pure en eerlijke maaltijden 

bij één van onze gezellige horecagelegenheden zodra zij 
de deuren weer mogen openen. In deze tijden kunt u bij 
veel horecaondernemers afhalen of bestellen. Overdekt 
winkelen kunt u in de Elzaspassage. Combineer uw gerichte 
aankopen in Helmond met het grote culturele aanbod dat 
het centrum biedt. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.helmonduitagenda.nl.  Met een wandeling door

 

het centrum van Helmond komt u in aanraking met 
verrassende elementen zoals de prachtige beeldenroute 
en de eeuwenoude Lambertuskerk. Zo kunt u bijvoorbeeld 
na een bezoek aan de Lambertuskerk, die bekend staat om 
zijn beroemde Robustelly orgel, genieten van het pittoreske 

Lambertushof. Een uniek pleintje achter de kerk. Lekker de 
benen strekken en het centrum (her)ontdekken? 

Ook voor de kinderen hebben we een leuke kinderroute door het 
centrum. “Een ommetje Helmond” en het daarbij behorende 
Doeboekje (voor kinderen van 4 tot 7 jaar) en Doekaart (voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar) staan garant voor een gezellige 
wandeling door ons mooie centrum. Ook voor volwassenen 
zijn er mooie routes door het centrum. Denk bijvoorbeeld aan 
De Stads- en kanaalwandeling en de Kunstroute. De routes 
zijn af te halen bij de VVV (Watermolenwal 11).www.helmondcentrum.nl

Foto: Het Ketsegangskein Helmond centrum.

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, 
delicatessen en de keurslager laten u proeven en 

genieten van hun passie en ambacht.  
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Welkom in Helmond centrum!

Het centrum van Helmond staat bekend om zijn markante kasteel, mooie tentoonstellingen, 

bijzondere monumenten en architectuur. 

TEKST & FOTO HELMOND MARKETING

Aan het woord.

Arian Vereijken (Voorzitter winkeliersvereniging Elzas Passage)

Arian Vereijken, bestuursvoorzitter van de Elzas Passage, vertelt over de plannen die de Elzas Passage dit jaar gaat uitvoeren. “We moeten investeren in de stad om ervoor te zorgen dat het winkelend publiek naar Helmond komt.”

Adcommunicatie is trots op 
Helmond. Dat kunt u lezen in 
de Groot-Peelland die in Week-
krant De Loop is ingevoegd. 
Een prachtige bijlage van maar 
liefst 28 pagina’s boordevol tips 
en nieuws over Helmond. Juist 
in deze tijden is het belangrijk 
om de ondernemers te steunen.

Helmond kent een verrassend 
aanbod aan winkels. Naast de 
bekende winkelketens, zorgen 
juist de vele ambachtelijke win-
kels en zelfstandige onderne-
mers ervoor dat persoonlijke 
aandacht en Brabantse gezellig-
heid weer centraal staan. Speci-
alisten op het gebied van onder 
andere mode, schoenen, parfu-
merie en lifestyle staan voor u 
klaar met een vakkundig advies. 

Speciaalzaken op het gebied van 
fruit, groente, delicatessen en 
de keurslager laten u proeven 
en genieten van hun passie en 
ambacht. 

Ook in deze coronatijd staan zij 
graag voor u klaar. Een hand ge-
ven mogen zij niet, maar u wordt 
verwelkomt met een mooie 
glimlach. 
Dankzij de genomen maatrege-

len kunt u veilig winkelen. 
Lees snel verder. U vindt de bij-
lage op pagina 9 in deze krant. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Heeft u nieuws of wilt u wellicht 
een advertentie plaatsen in de 
volgende uitgave? 
Neem dan contact op met 
0492-845 350 of mail naar 
info@grootpeelland.nl s

#TrotsOpHelmond

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL

F | Wim van den Broek.
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Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12
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Omdat iedereen anders is...
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Museum Klok & Peel heeft in 
de afgelopen weken zijn oude 
website stilletjes ingeruild voor 
een nieuwe. Die nieuwe site is 
niet alleen overzichtelijker en 
gebruiksvriendelijker dan de 
oude, ze toont vooral ook dat 
Klok & Peel véél meer is dan een 
museum. 

De website zet de unieke verza-
meling klokken en beiaarden én 
de bijzondere ontstaansgeschie-
denis van de Peel nadrukkelijk 
samen in het zonnetje. De site 
nodigt uit om te blijven klikken. 
Daarmee opent zich online een 
cultuurparadijs voor jong en oud 
en voor zowel actieve als passie-
ve cultuurliefhebbers. Zelf zien? 
Dit is de link: 
www.museumklokenpeel.nl

Gemakkelijk in gebruik en 
meertalig 
Voor de tekstueel ingestelde be-
zoeker zijn alle onderdelen over-
zichtelijk te vinden via een uit-
klapmenu. Wie liever rond kijkt 
vindt alle belangrijke onderdelen 
ook door te klikken op foto’s en 
themaplaatjes.
De website is nu ook deels En-
gels- en Duitstalig, en dat zal nie-
mand verbazen na de succesvolle 
internationale exposities “Death 
Valley de Peel” en “Klokken voor 
Amerika”. 

Méér dan museum 
Vaste bezoekers weten al dat het 
museum méér wil zijn dan een 
instelling die de collecties ‘Klok’ 
en ‘Peel’ toont. Er is altijd wat 
omheen te doen. Dat is ook zo op 
de nieuwe website. Daar zijn bij-
voorbeeld de tijdelijke tentoon-
stellingen, evenementen, het 

“online museum”, kleurplaten en 
activiteiten voor kinderen bijeen-
gebracht onder één simpele link: 
“zien en doen”. Alle extraatjes zijn 
dus bij elkaar geplaatst en ge-
makkelijk te vinden. 
Daarnaast zijn de Agenda en het 
Museumnieuws zichtbaar ge-
maakt op de voorpagina van de 
website, dus het publiek hoeft 
niets meer te missen. Het muse-
um heeft juist vanwege de coro-
na-pandemie diverse initiatieven 
genomen om zijn collectie online 
beter bereikbaar te maken. Ook 
is het gemakkelijk rondneuzen in 
de online webshop. Handig voor 
mensen die tijdelijk niet de mo-
gelijkheid hebben om het muse-
um te bezoeken.  Toch brandend 
nieuwsgierig naar - bijvoorbeeld 
- de Klokken voor Amerika of de 
geheimen van de Peel? Reserveer 
op de homepage van de website 
je kaartje(s) voor een fysiek be-
zoek aan Museum Klok & Peel.  

Onderwijsaanbod 
En nog is de koek niet op. Goed 
onderwijs vormt een van de pij-
lers van onze samenleving en 
ook van het museum. Daarom 
draagt het museum op de site 
haar steentje bij aan inzichtelijk 
onderwijs voor de regio met een 

transparant onderwijsprogram-
ma, gekoppeld aan erfgoed. 

Aantrekkelijke wedstrijd 
De nieuwe website heeft vorm 
en inhoud gekregen door de in-
zet van museumvrijwilligers, ge-
steund door Buro3. Om de live-
gang van de site samen met het 
publiek te vieren geeft Museum 
Klok & Peel de komende drie we-
ken elke week een aantrekkelijke 
prijs weg. Om daar kans op te 
maken moet de volgende vraag 
worden beantwoord: Welke 
namen hebben de drie nieuwe 
klokken van het ‘Netherlands 
Carillon’ in Washington gekre-
gen na de gieting bij Koninklijke 
Eijsbouts in april 2020? 

Tip: de klokken worden beschre-
ven in de tentoonstelling Klok-
ken voor Amerika. Het antwoord 
is te vinden op de nieuwe web-
site: www.museumklokenpeel.nl. 
Mail je antwoord naar communi-
catie@museumklokenpeel.nl en 
wellicht win jij een Familiedag-
kaart (toegang voor 2 volwasse-
nen en 4 kinderen t/m 18 jaar) én 
het boek Klokken voor Amerika 
van prof. dr. Diederik Oostdijk. 
De actie eindigt op zondag 15 no-
vember. s

Nieuwe website bewijst het: 
Klok & Peel is veel meer 
dan een museum 

F | Rob Fritsen.

Helmond

Dit jaar is er geen Kasteel van 
Sinterklaas in Helmond. “We 
hebben lang gehoopt en ge-
probeerd om dit jaar de on-
derbouw van de basisscholen 
toe te laten tot het kasteel, 
maar ook door dat voorne-
men gaat een streep. Dat 
heeft, het zal je wellicht niet 
verbazen, alles te maken met 
het coronavirus en de ont-
wikkelingen daaromheen”, 
laat de organisatie weten via 
een bericht op de website.

Afgelopen zomer was er nog 
hoop dat het evenement in 
aangepaste vorm door kon 
gaan, maar helaas hebben zij 

vanwege de recente ontwik-
keling besloten om het evene-
ment dit jaar niet door te laten 
gaan.  

Dit jaar zal de sint dus niet 
aanmeren in Helmond, maar 
hopelijk wordt het volgend 
jaar beter. De organisatie sluit 
het bericht af met: “Het Sinter-
klaasfeest zal dit jaar anders 
worden, dat is wel duidelijk. 
Geen grootse intocht in Hel-
mond en dus ook geen Kasteel 
van Sinterklaas. Het zal in het 
centrum stiller zijn dan in an-
dere jaren. Het is niet anders. 
Laat dit dan maar de opmaat 
zijn naar een beter 2021, met 
een editie van Het Kasteel van 
Sinterklaas om nooit te verge-
ten. Op naar betere tijden!” s

Het Kasteel van Sinterklaas zo’n 10 jaar geleden. Dit jaar is de eerste 
keer dat het evenement niet doorgaat. F | Wim van den Broek.

Kasteel van Sinterklaas 
gaat niet door

Helmond

www.helmondnu.nl
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Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 10 november 2020 en 
24 november 2020. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Bekendmakingen
 

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

Hazenwinkel kadastraal  15-10-2020 14 gesloten bodemenergiesystemen OLO 5526113

U 7773  voor 14 nieuwbouwwoningen 

Oude Torenstraat 3 20-10-2020 melding aanleg gesloten  OLO 5535251

  bodemenergiesysteem 

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

Ermgardhoek 19 16-10-2020 plaatsen hekwerk OLO 5528405

Soesterbergplein 10 19-10-2020 verbouwing woning OLO 5531705

Jeroen Boschstraat 19 16-10-2020 tijdelijke opvanglocatie dak- en  OLO 5527877

  thuislozen 

Sobriëtasplein 1 19-10-2020 aanvraag winkelwagenopvang buiten OLO 5531189

Dr. Schaepmanplantsoen 2 20-10-2020 vergroten woning OLO 5537177

Schutterslaan 8A 21-10-2020 verbouwen woning OLO 5535999

Rivierensingel 728 21-10-2020 uitbreiden yogastudio OLO 5540089

Amijsdonk 18 21-10-2020 plaatsen dakkapel achterzijde OLO 5540667

Steenweg 11 16-10-2020 plaatsen overkappingen (wintertuin) OLO 5528751

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

de Kromme Geer 97 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5277697

Kasteel-Traverse 106-210 vervangen dakleien en dakramen OLO 5530395

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Boerhaavelaan  22-10-2020  kappen bomen OLO 5250321

(G 2619 en G 3018) 

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

Paterslaan 42 t/m 62 even 19-10-2020 transformatie kantoorgebouw  OLO 5084931

  tot wooneenheden 

Hyacintstraat 2 20-10-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5326323

Hoofdstraat 157 26-10-2020 oprichten garage en parkeerplaatsen OLO 5060687

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

Rietbeemdweg 1C 01-09-2020 verbouwing bedrijfspand OLO 5418379

3e Haagstraat 151 02-09-2020 uitbreiding woning OLO 5423469

Bosselaan 4A 27-07-2020 oprichten woning OLO 5352911

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

Vuurwerkoverlast melden

Tot 31 december 18.00 uur is heel Helmond een vuurwerkvrije zone. Overlast 
van vuurwerk in uw buurt melden? Gebruik de app Mobile Alert (Intergraph 
Corporation). Download via App Store of Google Play. 
Meer informatie: www.helmond.nl/vuurwerk.

Online op de koffie bij de wethouder 

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

Geplande digitale wijkspreekuren in november
• Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag 11 november van 
 19.30 tot 20.30 uur;
• Helmond-Oost: met wethouder De Vries op maandag 16 november van 
 19.00 tot 20.00 uur;
• Binnenstad: met wethouder De Vries op woensdag 18 november van 19.00 
 tot 20.00 uur;
• Brouwhuis: met wethouder Maas op donderdag 19 november van 19.00 
 tot 20.00 uur;
• Rijpelberg: met wethouder Maas op donderdag 19 november van 20.15 
 tot 21.15 uur. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres en telefoonnummer, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen 
en het onderwerp. Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link 
naar de Teams vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online 
vergadering. Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag voorafgaand aan het 
wijkspreekuur. 

Woont u in een andere wijk? 
Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor de bekendmaking 
van nieuwe data.  

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

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Zwanebloemsingel 52B 22-10-2020  vergroten garage OLO 5443191

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Soesterbergplein 10 23-10-2020  verbouwing woning OLO 5531705

Amijsdonk 18 23-10-2020  plaatsen dakkapel achterzijde OLO 5540667

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure (1e fase)
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Automotive      30-10-2020             11-12-2020                  Veranderen inrichting- OLO 5308929

Campus 30                         realiseren van een waterstofpark

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14 0492).

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Zuid Koninginnewal 9-13, Beugelsplein en Kerkstraat 

 (locatiecode AA079400610)

Melder: Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.

Datum ontvangst: 20 oktober 2020

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. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Trovatello, G.  27-05-1959

Jabłoński, P.   19-07-1995

Oliveira da Silva, M.L.  22-10-1972

Jędrczak, K.   14-05-1983

Mazur, D.Z.  21-07-1971

Pratt, J.R.  17-09-1971

Pratt, C.W.  18-04-1969

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

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

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Smeets, E.E.B.   10-05-1970

Purmalis, K.  17-05-1987

Yahiaoui, M.   02-05-1980

Antkiewicz, G.  17-02-1973

Haddocks, L.G.A.   25-03-1977

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

• 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 29 oktober 2020

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.

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de 
prullenbak. 

Vochtige doekjes en 
(wegwerp) mondkapjes veroorzaken 

verstoppingen in het riool.  

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Ter informatie
De griepvaccinaties zullen in de week van 9 november 
2020 in een Pagode Tent achter de huisartsenpraktijk 
gezet worden. Wegens de 1,5 meter maatregel wijken 
wij uit naar deze locatie.

Iedereen met indicatie voor de griepvaccinatie krijgt tussen Iedereen met indicatie voor de griepvaccinatie krijgt tussen 

19 en 30 oktober 2020 een oproep per post.

Bij mensen geboren van 1941 t/m 1947 zullen in diezelfde Bij mensen geboren van 1941 t/m 1947 zullen in diezelfde 

week de pneumokokkenvaccinaties gezet worden. Als u tot week de pneumokokkenvaccinaties gezet worden. Als u tot 

die groep behoort ontvangt u hiervoor ook een uitnodiging.die groep behoort ontvangt u hiervoor ook een uitnodiging.

Namens het hele team, 
Medisch Centrum Mierlo-Hout
Beukehoutstraat 42-44

5706 XL Helmond, tel 0492-523915

BH PRIJS
MAX.

€29.95

ZJANA bodyfashion
lingerie speciaalzaak

Hoofdstraat 126, 
Helmond (Mierlo-Hout) d
Tegenover Jan Linders en de Rabobank

met gratis parkeren voor de deur.

Lingerie & Badmode

cup A-K
omvang 65-125

Shop 24/7 
op zjana.nl

Goed nieuws voor Museum 
Helmond dat ruim 44.000 euro 
heeft ontvangen van Kickstart 
Cultuurfonds. Kickstart Cul-
tuurfonds is een initiatief van 
de BankGiro Loterij, VSBfonds, 
Prins Bernhard Cultuurfonds en 
de VandenEnde Foundation, dat 
in samenwerking met diverse 
andere private fondsen ruim 1,4 
miljoen euro aan 41 musea do-
neert. Onder hen zijn Museum 
Helmond (44.407 euro), Mu-
seum de Fundatie (20.000 euro), 
Museum Joure (51.980 euro) 
en Natura Docet Wonderryck 
Twente (19.470 euro). Musea 
konden een aanvraag indienen 
om hun museum coronaproof 
te maken en zo het publiek weer 
op een veilige, goede manier te 
kunnen ontvangen. 

Museum Helmond bestaat uit 
het middeleeuwse Kasteel Hel-
mond en de naastgelegen Kunst-
hal Helmond. Om meer publiek 
veilig te kunnen ontvangen stelt 
het museum een deel van het 

kasteel, dat voorheen verbor-
gen bleef, open voor publiek. De 
aanpassingen die hiervoor nodig 
zijn, worden voor een groot deel 
gefinancierd door Kickstart Cul-
tuurfonds. Deze duurzame op-
lossing heeft grote meerwaarde 
voor de locatie.

Marianne Splint, directeur Mu-
seum Helmond: “Museum Hel-
mond spreekt zijn grote dank-
baarheid uit voor de toekenning 
van het Kickstart Cultuurfonds. 
Deze toekenning is van cruciaal 
belang om Kasteel Helmond, 
dat zijn oorsprong vindt in de 
14de eeuw, klaar te stomen voor 
de corona-uitdagingen van onze 
21ste eeuw. We maken van een 
nood een deugd. 
Niet alleen wordt de kasteel-
route velliger, ook maken we een 
nieuw en extra groot deel van het 
kasteel toegankelijk voor het pu-
bliek.” 
Hoewel de maatregelen rondom 
het coronavirus grote conse-
quenties hebben voor de cul-
turele sector, en dus ook voor 
de projecten die Kickstart Cul-
tuurfonds ondersteunt, wil het 

fonds zich hard maken voor de 
ondersteuning van de sector. 
Inmiddels zijn de twaalf toeken-
ningsrondes van het Kickstart 
Cultuurfonds allemaal voltooid 
en bekendgemaakt. Op www.
kickstartcultuurfonds.nl zijn alle 
toekenningen terug te vinden. Er 
kan niet meer worden aange-
vraagd.

Over Kickstart Cultuurfonds 
Kickstart Cultuurfonds is een 
initiatief van de BankGiro Lote-
rij, VSBfonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de VandenEnde 
Foundation. Zij werken sinds 
2012 samen in het Blockbuster-

fonds en hebben opnieuw de 
handen ineen geslagen. Met het 
nieuw opgerichte - en tijdelijke 
- Kickstart Cultuurfonds geven 
zij de culturele sector onder-
steuning voor theaterproducties, 
tentoonstellingen en concerten 
in de anderhalvemeter-samenle-
ving. Hiervoor is ruim 16 miljoen 
euro bijeen gebracht. Andere 
private fondsen en het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hebben zich bij dit 
initiatief aangesloten: Stichting 
Droom en Daad, Ammodo, 
Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Za-
delhoff Cultuur Fonds, Fonds 
1818 en Stichting Zabawas. s

Museum Helmond ontvangt 
ruim 44.000 euro 

voor een ‘coronaproof museum’
Helmond
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rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

HELMOND
weekkrant de loop

Dit bericht is een aankondiging van de verlopen graf- en urn rechten en/of 
voorgenomen ruiming van de graven en urnen:

H. de Greef-Pepers: oktober 2019, A29
L. Slippens: december 2019, B6
M. Vogels: december 2019, H55 

E.M.J. Raaijmakers: maart 2020, F22a 
A.M.F. v. Dijk- v.d. Heijden: maart 2020, G12

M G Keunen: januari 2020, K9
C. v.d. Elzen: januari 2020, L25

GJ Nooijen-Vlemmings: september 2020, urn 1B5 

In verband met het verlopen van de rechten van deze graven en urnen in de 
daarachter genboemnde maand en of voorgenomen ruiming daarvan. Neem 

alsublieft contact op met de beheerder via 06-53700624. 
Op poort bevestigd 23 oktober 2020 en op de graven.

Aankondiging verlopen 
graf- en urn rechten

Vrijdagmorgen 23 oktober is meneer Dok-
ter zijn bril , merk Lindberg, verloren bij 
JUMBO Brandevoort. Tijdens het tevoor-
schijn halen van zijn mondkapje om naar 
binnen te gaan, is waarschijnlijk de bril uit 
zijn jaszak gevallen. “Ik had net daarvoor 
vanwege de regen mijn bril afgedaan en 
daarin gestopt. Brildragers kunnen zich 

voorstellen wat het is om je bril kwijt te 
zijn. Daarom hoop ik dat iemand mijn bril 
gevonden heeft.”

Heeft u deze bril gevonden? Neem dan 
contact op met redactie@deloop.eu of via 
0492- 845 350.

Verloren bril

HELMONDNU.NL
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GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

KOOPZONDAG 1 NOVEMBER

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

IK BEN ‘N
HELMONDER

PEIJS:
Energiefonds voor 

minima

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Op de eerste bladzijde van de 
Programmabegroting staat dat 
de levensverwachting van Hel-
monders in sommige wijken 
zeven jaar korter is dan die van 
andere Helmonders. 

Anders gezegd: als je in Hel-
mond-West woont ga je gemid-
deld 7 jaar eerder dood dan een 
inwoner van de Oranjebuurt. 

De Raad voor Volksgezondheid 
& Samenleving (RVS) eerder dit 
jaar: 
‘Als we hier niets aan doen, wor-
den de verschillen zo groot dat 
bij grote groepen mensen het 
vertrouwen in de overheid ver-
der afneemt. Dat leidt tot maat-
schappelijke onrust, waarvan 
iedereen in de samenleving last 
krijgt.’

Wij willen ons als raadsleden 
nog wel eens druk maken over 
onze zichtbaarheid en over of 
we inwoners genoeg betrekken 
bij onze plannen. Maar echt ver-
schil maken we door het leven 
van mensen makkelijker te ma-
ken, door hen een beter perspec-
tief te geven. Dan zien zij een 
overheid die zich ook om hen 
bekommert.  

Het college presenteert gelukkig 
diverse plannen op het gebied 
van armoede en het bestrijden 
van gezondheidsverschillen. 
Maar het zijn nog wel veel woor-

den, weinig daden. Een Lokaal 
Preventieakkoord. Een Lokale 
coalitie tegen de tweedeling. 
Prachtig. Maar wat gaan de in-
woners hier van merken?

Het verkleinen van de maat-
schappelijke tweedeling is vol-
gens mij ook geen apart be-
leidsterrein, het is geen project 
dat je vlottrekt met een actie-
programma. Het moet de rode 
draad zijn in alles wat je doet. 

Neem  de Energietransitie.  Dit 
kan juist hét instrument zijn om 
de maatschappelijke tweede-
ling te verkleinen.  Maar als je 
niets doet, zal de energietransitie 
de verschillen juist alleen maar 
groter maken. Iedereen die het 
geld heeft om duurzaamheids-
maatregelen te nemen doet dat 
en plukt daar zelf de financi-

ele vruchten van. De mensen 
die het geld niet hebben om een 
energiezuinige wasmachine aan 
te schaffen zullen met hogere 
energierekeningen blijven zit-
ten. Waardoor ze nog verder  in 
de financiële problemen komen 
en onze gemeente zal moeten 
bijspringen. 
Vergis je niet hoeveel  Helmon-
ders geen potje hebben om een 
A-klasse wasmachine te ko-
pen.  En de gemeente Helmond 
kent al jaren geen witgoedrege-
ling meer. 

Ik stel bij de begrotingsbehan-
delingen voor om een Energie-
fonds voor Minima op te rich-
ten. Om zonnepanelen, isolatie, 
witgoed, enz. uit te kunnen be-
talen. Natuurlijk zal er discussie 
ontstaan over hoe dat te betalen. 
Maar ook hier kun je het prin-

cipe van anticyclisch investeren 
toepassen, in mensen. Nu lagere 
energiekosten voor minima, 
waardoor ze straks minder een 
beroep hoeven te doen op ge-
meentelijke minimaregelingen.  

Nathalie Peijs
PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Drukwerk
Online Marketing 
Websites | Apps

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
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Maandag 2 november aanstaan-
de de dag van Allerzielen, een 
dag om overleden dierbaren te 
herdenken en het leven te vieren. 
Speciaal voor deze dag zullen de 
wieken van de Standaard Molen 
op het Molenplein in het centrum 
van Mierlo door de molenaars in 
de Hollandse herinneringsstand 
(Rouwstand) worden geplaatst. 
Het is slechts één van de weinige 
activiteiten die in het kader van 
het jaarlijkse kleinschalige eve-
nement ‘Een Doodgewoon Sa-
menzijn’ in tegenstelling tot vele 
andere wél doorgang kan vinden. 

Alweer voor het achtste jaar op 
rij stond in Mierlo voor 2 novem-
ber de dag van Allerzielen Een 
Doodgewoon Samenzijn op het 
programma. Een hele mooie ge-
beurtenis georganiseerd door de 
Mierlose Bernadette Goedhart-
Panken. Ondanks dat tijdens de 
voorbereidingen van de activiteit 
reeds volop rekening was ge-
houden met de beperkte mo-
gelijkheden in verband met het 
coronagebeuren moest vanwege 
de aangescherpte maatregelen 
de live-bijeenkomst die gepland 
stond tussen 17.30 uur en 19.30 uur 
worden afgelast. Bijzonder jam-

mer, maar organisator Bernadette 
heeft al aangegeven het program-
ma van 2020 in zijn geheel een 
jaartje door te schuiven, inclusief 
wandeltocht, een sterretje hangen 
in de Herinneringsboom en ande-
re toepasselijke activiteiten.
Ondanks het feit het corona-
virus een samenkomst en sa-

menzijn van meerdere personen 
niet toelaat kan iedereen voor 
zich natuurlijk toch stilstaan 
bij de overleden dierbaren en 
speciaal voor hen op maandag 
2 november een kaarsje bran-
den of een lichtje voor het raam 
plaatsen. Een ode aan hen die ge-
mist worden. s

Wieken Mierlose Molen in speciale 
Herinneringsstand

Wieken Standaard Molen in Mierlo op herinneringsstand tijdens de dag van 
Allerzielen. F | Doodgewoon Samenzijn

Regio

De afgelopen maanden heeft 
Pim Jagers de volledige op-
brengst uit de verkoop van 
exclusieve Jacob Cohen mond-
kapjes opgespaard. Dit bedrag 
is opgelopen tot ruim € 500. 

Pim vond dat hij dit moest do-
neren en zocht een mooi maat-
schappelijk doel, dit vond hij in 
de Stichting Hart voor Minima.

Stichting Hart voor Minima helpt 
sinds november 2014 mensen die 
in armoede leven te ondersteu-
nen door het aanbieden van pro-
ducten behorend tot de eerste le-
vensbehoeften. De stichting ziet 
haar donaties liever in natura, 
dit om het geheel transparant 
te houden. Pim heeft daarom 
voor het bedrag 170 Italiaanse 
pasta verpakkingen en sauzen 
ingekocht welke hij deze week 
overhandigde aan Miranda Ver-
koelen van Hart voor Minima. s

Pim Jagers doneert aan 
Stichting Hart voor Minima

Helmond

Ooit bij stil gestaan...
... dat mensen uit de horeca en 
catering, die normaal zorgen 

voor gezelligheid en ambiance, 
op dit moment met lede ogen 

moeten aanzien wat de 
toekomst brengt. 

Flexibel zijn met de waan van 
de dag. Onzekerheid, maar ook 

ruimte voor nieuwe 
initiatieven. 

Bestellen en afhalen, 
of thuis laten bezorgen. 

Jezelf thuis laten verwennen. 
Grieks, Italiaans, Chinees, 

Indisch of gewoon 
Nederlands, met of zonder een 

lekker 
speciaalbiertje.

p.s. vergeet niet extra aandacht te geven, aan de mensen die in de keukens van ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen werken. Ook zij verdienen onze steun.

NOPb cjlno

BELOON ONZE 
WIJK 

ONDERNEMERS. 
STEUN DE 

HELMONDSE HORECA.

DEbcehj

Bestellen en 

afhalen/thuis
bezorgen

het lokale cadeautje dat écht lokaal blijft

DE SLIMSTE CADEAUBON VAN NU!
HELLEMONDGIFT

GEEF OF
KRIJG

HELLEMONDGIFT

KRIJGKRIJGKRIJG

 voor meer info en deelnemende ondernemers kijk op 

Vraag naar de 
mogelijkheden om te 

betalen met de 
Hellemond Gift

Deze advertentie wordt gesponsord door het

Brandevoortse Hoeve Rijpelaal Cafetaria Zaal Vissers

Miranda Verkoelen en Pim Jagers. F | Christel Sanders.



9week nummer 44 vrijdag 30 oktober 2020de loop weekkrant HELMOND

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

N o v e m b e r  2 0 2 0  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .
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EIND

SOMEREN 
HEIDE

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

GERWEN

NEDER-
WETTEN

Inhoud
November 2020
Uitgave Groot Peelland

Helmond centrum
Prettig winkelen
Sport
Helmond Sport timmert
aan de weg.
Helmondse sporthelden:
elk kind kansrijk maken
Activiteiten 
Maand november.

Helmond kent een verrassend aanbod aan winkels. 
Naast de bekende winkelketens, zorgen juist de vele 
ambachtelijke winkels en zelfstandige ondernemers 
ervoor dat persoonlijke aandacht en Brabantse 
gezelligheid weer centraal staan. Specialisten op het 
gebied van onder andere mode, schoenen, parfumerie 
en lifestyle staan voor u klaar met een vakkundig 
advies. 

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, delicatessen 
en de keurslager laten u proeven en genieten van hun passie 
en ambacht. Ook in deze coronatijd staan zij graag voor u klaar. 
Een hand geven mogen zij niet, maar u wordt verwelkomt met 
een mooie glimlach. Dankzij de genomen maatregelen kunt u 
veilig winkelen. 
Natuurlijk kunt u ook genieten van pure en eerlijke maaltijden 
bij één van onze gezellige horecagelegenheden zodra zij 
de deuren weer mogen openen. In deze tijden kunt u bij 
veel horecaondernemers afhalen of bestellen. Overdekt 
winkelen kunt u in de Elzaspassage. Combineer uw gerichte 
aankopen in Helmond met het grote culturele aanbod dat 
het centrum biedt. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.helmonduitagenda.nl.  Met een wandeling door

 

het centrum van Helmond komt u in aanraking met 
verrassende elementen zoals de prachtige beeldenroute 
en de eeuwenoude Lambertuskerk. Zo kunt u bijvoorbeeld 
na een bezoek aan de Lambertuskerk, die bekend staat om 
zijn beroemde Robustelly orgel, genieten van het pittoreske 

Lambertushof. Een uniek pleintje achter de kerk. Lekker de 
benen strekken en het centrum (her)ontdekken? 

Ook voor de kinderen hebben we een leuke kinderroute door het 
centrum. “Een ommetje Helmond” en het daarbij behorende 
Doeboekje (voor kinderen van 4 tot 7 jaar) en Doekaart (voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar) staan garant voor een gezellige 
wandeling door ons mooie centrum. Ook voor volwassenen 
zijn er mooie routes door het centrum. Denk bijvoorbeeld aan 
De Stads- en kanaalwandeling en de Kunstroute. De routes 
zijn af te halen bij de VVV (Watermolenwal 11).

www.helmondcentrum.nl

Foto: Het Ketsegangske
in Helmond centrum.

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, 
delicatessen en de keurslager laten u proeven en 

genieten van hun passie en ambacht.  

Aan het woord.
9.

Ad Klaasen
Voorwoord2. Sport

Helmondse sporthelden15. Zorgspecial
Het verhaal van de zorg17.

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nlKijk voor onze openingstijden en speciale acties op:

Welkom in Helmond centrum!
Het centrum van Helmond staat bekend om zijn markante kasteel, mooie tentoonstellingen, 

bijzondere monumenten en architectuur. 

TEKST & FOTO HELMOND MARKETING

Aan het woord.

Arian Vereijken (Voorzitter winkeliersvereniging Elzas Passage)

Arian Vereijken, 
bestuursvoorzitter van 
de Elzas Passage, vertelt 
over de plannen die de 
Elzas Passage dit jaar gaat 
uitvoeren. “We moeten 
investeren in de stad om 
ervoor te zorgen dat het 
winkelend publiek naar 
Helmond komt.”
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(actie geldig t/m 5 nov.)
Blue Industry is verkrijgbaar in onze filialen in Helmond en Geldrop.

NIEUW TOPMERK BIJ

(actie geldig t/m 5 nov.)

Maak een foto van deze advertentie, 
neem deze mee naar de winkel en u krijgt 

20% KASSA KORTING OP 
BLUE INDUSTRY

Hoofdstraat 42, Best |  0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

Eendracht is nu het devies.  De zorg gaat voorop 
in de strijd. Laten we hen dan ook volop steunen 
en niet in de weg lopen (in deze uitgave extra 
aandacht voor deze sector). De economie is 
natuurlijk ook belangrijk. Immers: zonder inkomen 
is er geen invulling van de levensbehoeften. Een 
ding is zeker: we kunnen al nieuwe plannen 
maken wanneer dit voorbij is en er betere tijden 
aanbreken. 

Onze regio heeft ontzettend veel moois te bieden. 
Goede gezondheidszorg, veel werkgelegenheid, 
een mooi sport- en cultuuraanbod, goed onderwijs 

en een betrouwbare overheid. Van Brainport 
Eindhoven moeten we leren en samenwerken; 
dit kunnen we dan uitrollen in Helmond/De Peel. 
Helmond en het Peelgebied is uitgestrekt en 
goed bereikbaar. Met een vriendelijke bevolking, 
die normen en waarden hoog in het vaandel 
heeft staan.

Ook wij als Adcommunicatie (sterk in uitvoering) 
en KlaasenVandeursen (sterk in concept en 
ontwerp) denken vooruit en zitten vol met plannen. 
Deze maandkrant is onder andere bedoelt ter 
promotie van Helmond en het grote Peelgebied. 
Vertel je boodschap aan onze lezers. Er is zoveel 
om te communiceren. Ook de gemeentes nodigen 
we uit om hun boodschap te communiceren in 
samenwerking met ons creatief Marketing Buro 
KlaasenVandeursen.

U levert het onderwerp, KlaasenVandeursen 
realiseert het ontwerp en acties en Adcommuni-
catie verspreidt dit via haar uitgaves en vertelt, 
zowel print als digitaal, uw boodschap. Een 
perfecte, betaalbare en creatieve samenwerking, 
dat weten we zeker. Probeer het eens uit. In de 
komende nummers wordt er volop gecommu-
niceerd over de gemeente Helmond en de Peel: 
een samenwerking waarvan we allemaal de 
vruchten van plukken in de toekomst.

Half vol of half leeg?

We moeten 
vooruit

Is het glas half vol of half leeg?  Wij zien het als half vol. 
Ondanks de (soms) verwarrende tijden moeten we positief vooruit 

denken. We hebben behoefte aan duidelijke landelijke regels waar we 
ons aan kunnen houden. 99% In dit land is van goede wil. Laat ons 

daar naar handelen. De kleine minderheid die het anders wil? 
Dat is een zaak van de overheid wat daar mee te doen. 

TEKST AD KLAASEN | FOTO ADCOMMUNICATIE

Voorwoord Ad Klaasen (Uitgever)

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen
Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 27 november

Beelden
o.a. Shutterstock

Vormgeving
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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Wat maakt Helmond zo leuk om te
shoppen?4. De Elzas Passage

Veel reuring  verwacht in de December.8. Steenweg
Heel veel leuke winkeltjes.  13.

In meer dan 15 winkelcentra
staan wij voor je klaar.
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Helmond. De feestmaand.
Unieke feestmaand in Helmond met de Sint en Santa.

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

Kasteel van Sinterklaas
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadaptatie. 
Het park biedt in de warme zomers een koele plek. En 
als het hard regent kan het water wegzakken in de aarde. 
De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen er-
voor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: van klein tot groot en van 
bladverliezend tot groenblijvend. 

Het IJspaleis van SantaClaus
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Burgemeester Geukerspark is een langgekoes-
terde wens in vervulling gegaan: een echt stadspark in het 
centrum van Helmond. Een park voor alle Helmonders en 
voor ieder wat wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen 
met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het 
kanaal, is een boulevard ontstaan waar men kan fietsen en 
wandelen. En ook de beweegroute is weer teruggekomen. 
Op het gras is ruimte om te genieten van de zon of te spe-
len. En picknicken kan aan één van de tafel.

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON

Foto: Santa Claus op 
bezoek in het Winterpaleis 

in Helmond.

Inhoud
November 2020
Uitgave Groot Peelland

Aan het woord 
Sinterklaas en Santa Claus 

5.
Het Kasteel van Sinterklaas
Al 16 jaar tevreden ouders2. Santa Claus

Nieuw in Helmond - Kerstballenacties6. Activiteiten
Kalender - Wat valt er te beleven13.

De toekomst
Plannen van de gemeente 
Helmond.
Sport
Helmond Sport Centraal.
Cultuur
Helmond Museum.
Het Speelhuis.
De Cacaofabriek.
Activiteiten 
Maand November.

De magie van de Noordpool
te gast in Helmond.
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6.
Burgemeester Blanksma
Voorwoord3. Linda Haverkamp

Helmond Marketing5. Cultuur
Speelhuis12.

Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.
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5.
Unieke Helmondse bedrijven
In en uit Helmond2. Nieuwe ontwikkelingen

Food Campus - Automotive6. Vacaturebank
Je horizon verbreden of een nieuwe baan?  13.

The Lightyear One.

Helmond magazine
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Wat maakt Helmond zo leuk om te
shoppen?4. De Elzas Passage

Veel reuring  verwacht in de December.8. Steenweg
Heel veel leuke winkeltjes.  13.

In meer dan 15 winkelcentra
staan wij voor je klaar.
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Het Kasteel van Sinterklaas
Al 16 jaar tevreden ouders2. Santa Claus

Nieuw in Helmond - Kerstballenacties6. Activiteiten
Kalender - Wat valt er te beleven13.

De magie van de Noordpool
te gast in Helmond.
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6.
Burgemeester Blanksma
Voorwoord3. Linda Haverkamp

Helmond Marketing5. Cultuur
Speelhuis12.

Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.
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Helmond. De makers.
Unieke Helmondse bedrijven voorop met globale innovaties.

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

Kasteel van Sinterklaas
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadaptatie. 
Het park biedt in de warme zomers een koele plek. En 
als het hard regent kan het water wegzakken in de aarde. 
De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen er-
voor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: van klein tot groot en van 
bladverliezend tot groenblijvend. 

Het IJspaleis van SantaClaus
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Burgemeester Geukerspark is een langgekoes-
terde wens in vervulling gegaan: een echt stadspark in het 
centrum van Helmond. Een park voor alle Helmonders en 
voor ieder wat wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen 
met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het 
kanaal, is een boulevard ontstaan waar men kan fietsen en 
wandelen. En ook de beweegroute is weer teruggekomen. 
Op het gras is ruimte om te genieten van de zon of te spe-
len. En picknicken kan aan één van de tafel.

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON

Inhoud
Januari 2020
Uitgave Groot Peelland

Aan het woord 
Frans Huijbregts, de smaakmaker - Huijbregts Food Groep 

5.
Unieke Helmondse bedrijven
In en uit Helmond2. Nieuwe ontwikkelingen

Food Campus - Automotive6. Vacaturebank
Je horizon verbreden of een nieuwe baan?  13.

De toekomst
Plannen van de gemeente 
Helmond.
Sport
Helmond Sport Centraal.
Cultuur
Helmond Museum.
Het Speelhuis.
De Cacaofabriek.
Activiteiten 
Maand Januari.

The Lightyear One.

Foto: The Lightyear One, 
heeft het licht gezien in 

Helmond.
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Wat maakt Helmond zo leuk om te
shoppen?4. De Elzas Passage

Veel reuring  verwacht in de December.8. Steenweg
Heel veel leuke winkeltjes.  13.

In meer dan 15 winkelcentra
staan wij voor je klaar.
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Het Kasteel van Sinterklaas
Al 16 jaar tevreden ouders2. Santa Claus

Nieuw in Helmond - Kerstballenacties6. Activiteiten
Kalender - Wat valt er te beleven13.

De magie van de Noordpool
te gast in Helmond.
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Helmond. Het verhaal.
Ontdek het recent geopende prachtige Geukerspark in hartje Helmond!

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

26.000 planten 
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadapta-
tie. Het park biedt in de warme zomers een koele plek. 
En als het hard regent kan het water wegzakken in de 
aarde. De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen 
ervoor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 
23 verschillende soorten bomen: van klein tot groot en 

van bladverliezend tot groenblijvend. Zo biedt het park in 
ieder jaargetijde een andere aanblik.

Kunst in het park
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Zij heeft het kunstwerk gemaakt met in het 
achterhoofd de gedachte dat het mensen moet uitnodi-

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON

Foto: De oppervlakte 
hiervan bedraagt 

uiteindelijk ongeveer 
60 hectare. Het golfterrein 

bestaat .

gen het park in te gaan. Het is een icoon geworden dat 
mensen uitdaagt om verder te kijken dan de waan van de 
dag. Naast het nieuwe kunstwerk zijn er ook twee beel-
den van het Piet Blomplein verplaatst naar het park. Het 
gaat om de borstbeelden van Matthijs Vermeulen en Alp-
honse Stallaert. Deze zijn in 2006 door het Burgemeester 
Geukersfonds geschonken aan de stad. Op verzoek van 
de familie Geukers krijgen deze beelden nu een plek in 
het naar hun vader vernoemde park.

Water. De 26.000 planten zullen er 
blij mee zijn en zorgen ervoor dat de 

grond niet wegspoelt.

Inhoud
December 2020
Uitgave Groot Peelland

Erik de Vries 
(wethouder centrumontwikkeling en horeca) 

Aan het woord.

Erik de Vries over de 
grote plannen 
die de gemeente 
Helmond
voor ogen 
heeft.

6.
Burgemeester Blanksma
Voorwoord3. Linda Haverkamp
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Speelhuis12.

De toekomst
Plannen van de gemeente 
Helmond.
Sport
Helmond Sport Centraal.
Cultuur
Helmond Museum.
Het Speelhuis.
De Cacaofabriek.
Activiteiten 
Maand December.

Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.
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De Feestmaand
Verschijningsdatum week 48 (27 nov.)
Deadline 17 november

Het verhaal
Verschijningsdatum week 51 (18 dec.)
Deadline 8 december

Helmond de makers
Verschijningsdatum week 04 (28 jan.)
Deadline 19 januari
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Kijk voor onze openingstijden 
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Uitgave Groot Peelland

Helmond centrum
Prettig winkelen
Sport
Helmond Sport timmert
aan de weg.
Helmondse sporthelden:
elk kind kansrijk maken
Activiteiten 
Maand november.

Helmond kent een verrassend aanbod aan winkels. 
Naast de bekende winkelketens, zorgen juist de vele 
ambachtelijke winkels en zelfstandige ondernemers 
ervoor dat persoonlijke aandacht en Brabantse 
gezelligheid weer centraal staan. Specialisten op het 
gebied van onder andere mode, schoenen, parfumerie 
en lifestyle staan voor u klaar met een vakkundig 
advies. 

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, delicatessen 
en de keurslager laten u proeven en genieten van hun passie 
en ambacht. Ook in deze coronatijd staan zij graag voor u klaar. 
Een hand geven mogen zij niet, maar u wordt verwelkomt met 
een mooie glimlach. Dankzij de genomen maatregelen kunt u 
veilig winkelen. 
Natuurlijk kunt u ook genieten van pure en eerlijke maaltijden 
bij één van onze gezellige horecagelegenheden zodra zij 
de deuren weer mogen openen. In deze tijden kunt u bij 
veel horecaondernemers afhalen of bestellen. Overdekt 
winkelen kunt u in de Elzaspassage. Combineer uw gerichte 
aankopen in Helmond met het grote culturele aanbod dat het 
centrum biedt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.
helmonduitagenda.nl.  Met een wandeling door het centrum 

van Helmond komt u in aanraking met verrassende elementen 
zoals de prachtige beeldenroute en de eeuwenoude 
Lambertuskerk. Zo kunt u bijvoorbeeld na een bezoek aan 
de Lambertuskerk, die bekend staat om zijn beroemde 
Robustelly orgel, genieten van het pitto-reske Lambertushof. 

Een uniek pleintje achter de kerk. Lekker de benen strekken 
en het centrum (her)ontdekken? 

Ook voor de kinderen hebben we een leuke kinderroute door het 
centrum. “Een ommetje Helmond” en het daarbij behorende 
Doeboekje (voor kinderen van 4 tot 7 jaar) en Doekaart (voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar) staan garant voor een gezellige 
wandeling door ons mooie centrum. Ook voor volwassenen 
zijn er mooie routes door het centrum. Denk bijvoorbeeld aan 
De Stads- en kanaalwandeling en de Kunstroute. De routes 
zijn af te halen bij de VVV (Watermolenwal 11).

www.helmondcentrum.nl

Foto: De oppervlakte 
hiervan bedraagt 

uiteindelĳ k ongeveer 

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, 
delicatessen en de keurslager laten u proeven en 

genieten van hun passie en ambacht.  

Aan het woord.
9.

Ad Klaasen
Voorwoord3. Sport

Helmondse sporthelden15. Zorgspecial
Het verhaal van de zorg17.

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen
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• Breda
• Udenhout
• Eindhoven
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• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nlKijk voor onze openingstijden en speciale acties op:

Welkom in Helmond centrum!
Het centrum van Helmond staat bekend om zijn markante kasteel, mooie tentoonstellingen, 

bijzondere monumenten en architectuur. 

TEKST & FOTO WENDY LODEWIJK

Aan het woord.

Arian Vereijken (eigenaar MigaGifts & voorzitter winkeliersvereniging Elzas Passage)

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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(actie geldig t/m 5 nov.)
Blue Industry is verkrijgbaar in onze filialen in Helmond en Geldrop.

NIEUW TOPMERK BIJ

(actie geldig t/m 5 nov.)

Maak een foto van deze advertentie, 
neem deze mee naar de winkel en u krijgt 

20% KASSA KORTING OP 
BLUE INDUSTRY

Hoofdstraat 42, Best |  0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

Eendracht is nu het devies.  De zorg gaat voorop 
in de strijd. Laten we hen dan ook volop steunen 
en niet in de weg lopen (in deze uitgave extra 
aandacht voor deze sector). De economie is 
natuurlijk ook belangrijk. Immers: zonder inkomen 
is er geen invulling van de levensbehoeften. Een 
ding is zeker: we kunnen al nieuwe plannen 
maken wanneer dit voorbij is en er betere tijden 
aanbreken. 

Onze regio heeft ontzettend veel moois te bieden. 
Goede gezondheidszorg, veel werkgelegenheid, 
een mooi sport- en cultuuraanbod, goed onderwijs 

en een betrouwbare overheid. Van Brainport 
Eindhoven moeten we leren en samenwerken; 
dit kunnen we dan uitrollen in Helmond/De Peel. 
Helmond en het Peelgebied is uitgestrekt en 
goed bereikbaar. Met een vriendelijke bevolking, 
die normen en waarden hoog in het vaandel 
heeft staan.

Ook wij als Adcommunicatie (sterk in uitvoering) 
en KlaasenVandeursen (sterk in concept en 
ontwerp) denken vooruit en zitten vol met plannen. 
Deze maandkrant is onder andere bedoelt ter 
promotie van Helmond en het grote Peelgebied. 
Vertel je boodschap aan onze lezers. Er is zoveel 
om te communiceren. Ook de gemeentes nodigen 
we uit om hun boodschap te communiceren in 
samenwerking met ons creatief Marketing Buro 
KlaasenVandeursen.

U levert het onderwerp, KlaasenVandeursen 
realiseert het ontwerp en acties en Adcommuni-
catie verspreidt dit via haar uitgaves en vertelt, 
zowel print als digitaal, uw boodschap. Een 
perfecte, betaalbare en creatieve samenwerking, 
dat weten we zeker. Probeer het eens uit. In de 
komende nummers wordt er volop gecommu-
niceerd over de gemeente Helmond en de Peel: 
een samenwerking waarvan we allemaal de 
vruchten van plukken in de toekomst.

Half vol of half leeg?

We moeten 
vooruit

Is het glas half vol of half leeg?  Wij zien het als half vol. 
Ondanks de (soms) verwarrende tijden moeten we positief vooruit 

denken. We hebben behoefte aan duidelijke landelijke regels waar we 
ons aan kunnen houden. 99% In dit land is van goede wil. Laat ons 

daar naar handelen. De kleine minderheid die het anders wil? 
Dat is een zaak van de overheid wat daar mee te doen. 

TEKST AD KLAASEN | FOTO ADCOMMUNICATIE

Voorwoord Ad Klaasen (Uitgever)

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen
Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 27 november

Beelden
o.a. Shutterstock

Vormgeving
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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Veel reuring  verwacht in de December.8. Steenweg
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In meer dan 15 winkelcentra
staan wij voor je klaar.
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Helmond. De feestmaand.
Unieke feestmaand in Helmond met de Sint en Santa.

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

Kasteel van Sinterklaas
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadaptatie. 
Het park biedt in de warme zomers een koele plek. En 
als het hard regent kan het water wegzakken in de aarde. 
De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen er-
voor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: van klein tot groot en van 
bladverliezend tot groenblijvend. 

Het IJspaleis van SantaClaus
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Burgemeester Geukerspark is een langgekoes-
terde wens in vervulling gegaan: een echt stadspark in het 
centrum van Helmond. Een park voor alle Helmonders en 
voor ieder wat wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen 
met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het 
kanaal, is een boulevard ontstaan waar men kan fietsen en 
wandelen. En ook de beweegroute is weer teruggekomen. 
Op het gras is ruimte om te genieten van de zon of te spe-
len. En picknicken kan aan één van de tafel.

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON

Foto: Santa Claus op 
bezoek in het Winterpaleis 

in Helmond.

Inhoud
November 2020
Uitgave Groot Peelland

Aan het woord 
Sinterklaas en Santa Claus 

5.
Het Kasteel van Sinterklaas
Al 16 jaar tevreden ouders2. Santa Claus

Nieuw in Helmond - Kerstballenacties6. Activiteiten
Kalender - Wat valt er te beleven13.

De toekomst
Plannen van de gemeente 
Helmond.
Sport
Helmond Sport Centraal.
Cultuur
Helmond Museum.
Het Speelhuis.
De Cacaofabriek.
Activiteiten 
Maand November.

De magie van de Noordpool
te gast in Helmond.
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Burgemeester Blanksma
Voorwoord3. Linda Haverkamp

Helmond Marketing5. Cultuur
Speelhuis12.

Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.
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Je horizon verbreden of een nieuwe baan?  13.

The Lightyear One.
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In meer dan 15 winkelcentra
staan wij voor je klaar.
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Het Kasteel van Sinterklaas
Al 16 jaar tevreden ouders2. Santa Claus

Nieuw in Helmond - Kerstballenacties6. Activiteiten
Kalender - Wat valt er te beleven13.

De magie van de Noordpool
te gast in Helmond.

HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

GERWEN

NEDER-
WETTEN

6.
Burgemeester Blanksma
Voorwoord3. Linda Haverkamp

Helmond Marketing5. Cultuur
Speelhuis12.

Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.

J u l i  2 0 2 0  |  w w w. g r o o t p e e l l a n d . n l  |  M a a n d e l i j k s e  u i t g a v e  v a n  A d c o m m u n i c a t i e  |  O p l a g e :  1 0 0 . 0 0 0  e x .

HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

SOMEREN
EIND

SOMEREN 
HEIDE

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

GERWEN

NEDER-
WETTEN

Helmond. De makers.
Unieke Helmondse bedrijven voorop met globale innovaties.

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

Kasteel van Sinterklaas
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadaptatie. 
Het park biedt in de warme zomers een koele plek. En 
als het hard regent kan het water wegzakken in de aarde. 
De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen er-
voor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: van klein tot groot en van 
bladverliezend tot groenblijvend. 

Het IJspaleis van SantaClaus
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Burgemeester Geukerspark is een langgekoes-
terde wens in vervulling gegaan: een echt stadspark in het 
centrum van Helmond. Een park voor alle Helmonders en 
voor ieder wat wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen 
met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het 
kanaal, is een boulevard ontstaan waar men kan fietsen en 
wandelen. En ook de beweegroute is weer teruggekomen. 
Op het gras is ruimte om te genieten van de zon of te spe-
len. En picknicken kan aan één van de tafel.

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON

Inhoud
Januari 2020
Uitgave Groot Peelland

Aan het woord 
Frans Huijbregts, de smaakmaker - Huijbregts Food Groep 

5.
Unieke Helmondse bedrijven
In en uit Helmond2. Nieuwe ontwikkelingen

Food Campus - Automotive6. Vacaturebank
Je horizon verbreden of een nieuwe baan?  13.

De toekomst
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Helmond. Het verhaal.
Ontdek het recent geopende prachtige Geukerspark in hartje Helmond!

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

26.000 planten 
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadapta-
tie. Het park biedt in de warme zomers een koele plek. 
En als het hard regent kan het water wegzakken in de 
aarde. De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen 
ervoor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 
23 verschillende soorten bomen: van klein tot groot en 

van bladverliezend tot groenblijvend. Zo biedt het park in 
ieder jaargetijde een andere aanblik.

Kunst in het park
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Zij heeft het kunstwerk gemaakt met in het 
achterhoofd de gedachte dat het mensen moet uitnodi-

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON
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uiteindelijk ongeveer 
60 hectare. Het golfterrein 

bestaat .

gen het park in te gaan. Het is een icoon geworden dat 
mensen uitdaagt om verder te kijken dan de waan van de 
dag. Naast het nieuwe kunstwerk zijn er ook twee beel-
den van het Piet Blomplein verplaatst naar het park. Het 
gaat om de borstbeelden van Matthijs Vermeulen en Alp-
honse Stallaert. Deze zijn in 2006 door het Burgemeester 
Geukersfonds geschonken aan de stad. Op verzoek van 
de familie Geukers krijgen deze beelden nu een plek in 
het naar hun vader vernoemde park.

Water. De 26.000 planten zullen er 
blij mee zijn en zorgen ervoor dat de 

grond niet wegspoelt.
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Erik de Vries 
(wethouder centrumontwikkeling en horeca) 

Aan het woord.

Erik de Vries over de 
grote plannen 
die de gemeente 
Helmond
voor ogen 
heeft.
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Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.
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De Feestmaand
Verschijningsdatum week 48 (27 nov.)
Deadline 17 november

Het verhaal
Verschijningsdatum week 51 (18 dec.)
Deadline 8 december

Helmond de makers
Verschijningsdatum week 04 (28 jan.)
Deadline 19 januari
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Helmond centrum
Prettig winkelen
Sport
Helmond Sport timmert
aan de weg.
Helmondse sporthelden:
elk kind kansrijk maken
Activiteiten 
Maand november.

Helmond kent een verrassend aanbod aan winkels. 
Naast de bekende winkelketens, zorgen juist de vele 
ambachtelijke winkels en zelfstandige ondernemers 
ervoor dat persoonlijke aandacht en Brabantse 
gezelligheid weer centraal staan. Specialisten op het 
gebied van onder andere mode, schoenen, parfumerie 
en lifestyle staan voor u klaar met een vakkundig 
advies. 

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, delicatessen 
en de keurslager laten u proeven en genieten van hun passie 
en ambacht. Ook in deze coronatijd staan zij graag voor u klaar. 
Een hand geven mogen zij niet, maar u wordt verwelkomt met 
een mooie glimlach. Dankzij de genomen maatregelen kunt u 
veilig winkelen. 
Natuurlijk kunt u ook genieten van pure en eerlijke maaltijden 
bij één van onze gezellige horecagelegenheden zodra zij 
de deuren weer mogen openen. In deze tijden kunt u bij 
veel horecaondernemers afhalen of bestellen. Overdekt 
winkelen kunt u in de Elzaspassage. Combineer uw gerichte 
aankopen in Helmond met het grote culturele aanbod dat het 
centrum biedt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.
helmonduitagenda.nl.  Met een wandeling door het centrum 

van Helmond komt u in aanraking met verrassende elementen 
zoals de prachtige beeldenroute en de eeuwenoude 
Lambertuskerk. Zo kunt u bijvoorbeeld na een bezoek aan 
de Lambertuskerk, die bekend staat om zijn beroemde 
Robustelly orgel, genieten van het pitto-reske Lambertushof. 

Een uniek pleintje achter de kerk. Lekker de benen strekken 
en het centrum (her)ontdekken? 

Ook voor de kinderen hebben we een leuke kinderroute door het 
centrum. “Een ommetje Helmond” en het daarbij behorende 
Doeboekje (voor kinderen van 4 tot 7 jaar) en Doekaart (voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar) staan garant voor een gezellige 
wandeling door ons mooie centrum. Ook voor volwassenen 
zijn er mooie routes door het centrum. Denk bijvoorbeeld aan 
De Stads- en kanaalwandeling en de Kunstroute. De routes 
zijn af te halen bij de VVV (Watermolenwal 11).

www.helmondcentrum.nl

Foto: De oppervlakte 
hiervan bedraagt 

uiteindelĳ k ongeveer 

Speciaalzaken op het gebied van fruit, groente, 
delicatessen en de keurslager laten u proeven en 

genieten van hun passie en ambacht.  
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Welkom in Helmond centrum!
Het centrum van Helmond staat bekend om zijn markante kasteel, mooie tentoonstellingen, 

bijzondere monumenten en architectuur. 

TEKST & FOTO WENDY LODEWIJK

Aan het woord.

Arian Vereijken (eigenaar MigaGifts & voorzitter winkeliersvereniging Elzas Passage)

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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Het bruist weer 
op De Braak

Heel Helmond Support timmert hard aan de weg 

HELMOND – Nederland heeft in totaal 34 betaald voetbalclubs verdeeld over de Ere- en Eerste Divisie. 
In Helmond is Helmond Sport ruim 50 jaar actief op het één na hoogste professionele voetbalpodium van 

Nederland. In de begin jaren 80 had de Peel zelfs twee seizoenen lang haar eigen Eredivisieclub op het allerhoogste 
niveau. Destijds stond de club onder leiding van voorzitter Piet van Lier uit Asten  en directeur Rien van Loon. 

Maar behaalde successen in het verleden bieden ook in het voetbal géén garantie voor de toekomst. 
DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

Helmond Sport is in potentie 
de verbindende factor op de Sport- en 

beleefcampus.

VUR 
WELLEKE 
CLUB 
BENDE 
GAI?

DEEL 1
HEEL
HELMOND
SPORT

De wereldwijde coronacrisis bedreigt ook alle Nederlandse 
clubs in zowel het professionele als het amateurvoetbal. 
Het heeft haar in haar macht. Gestaakte competities, een 
nieuwe start met beperkte toegang voor het publiek en nu 
na vijf wedstrijden zelfs de verplichting om zonder publiek 
te spelen. Het zijn zware tijden voor het betaald voetbal, het 
piept en het kraakt.

“Helmond Sport moet blijven”, is daarom de boodschap 
en onderliggende wens van duizenden supporters welke 
u heeft kunnen lezen op de bijna 100 spandoeken en 
6.000 stickers die in de regio zichtbaar waren. Er was 
werk aan de winkel op De Braak, de mouwen moesten 
worden opgestroopt, bouwen aan een nieuwe selectie 
en het vastgelopen stadiondossier proberen vlot te 
trekken. Kortom heel veel denkwerk, beleid maken, 
zaken doorlichten, vergaderen, compromissen sluiten, 
samenwerken, ideeën uitrollen en ga zo maar door. 

Philippe van Esch en Ari de Kimpe keerden terug in het 
bestuur en kunnen hun bed stallen op De Braak. Gelukkig bestuur en kunnen hun bed stallen op De Braak. Gelukkig 
krijgen ze veel steun en support van Heel Helmond Support krijgen ze veel steun en support van Heel Helmond Support 
en hoeven ze niet alles alleen te doen.

Stichting Heel Helmond Support is in 2019 opgericht. Deze 
stichting bestaat uit sponsoren en supporters die Helmond 
Sport weer sterk gaan maken. Ze strijden zij aan zij met 
de club voor een gezonde betaald voetbalclub in onze 
Peelhoofdstad. Er gebeurt echt heel veel en dat is voelbaar 
en zichtbaar binnen en rondom de club. Steeds meer 
ondernemers en supporters sluiten zich via commissies 
aan bij de stichting.
We zien heel veel mensen aansluiten om iets positiefs voor 
de club te doen. Er werden al 700 hoodies aan de man 
gebracht, het Businessclub Restaurant werd overgenomen. 
De gehele horeca is vanaf dit seizoen onder de hoede 
genomen, het bekende Rondom de Toss nieuw leven 
ingeblazen. Allemaal initiatieven om geld te verzamelen 
voor de club en het haar bezoekers aangenaam maken. En 
de Businessclub van Helmond Sport is in potentie één van 
de grootste businessclubs van de Peel.

De Helmond Sport Jeugd Academy bloeit weer op en 
vele regionale jeugdspelers combineren hun school- en 
voetbalopleiding via de prachtige samenwerking tussen 
OMO Scholengroep en Helmond Sport. Het bruist weer op 
De Braak. In en rondom het SolarUnie Stadion is van alles 
aan het gebeuren. De start is gemaakt en de contouren van 
de eerste school, het Dr. Knippenberg College zijn duidelijk 
zichtbaar. Het is en wordt een geweldig plan, de Sport- en 
beleefcampus De Braak. 

Bij Helmond Sport werkt het nieuwe bestuur inmiddels 
met man en macht en samen met de Campuspartners 
aan de nieuwe stadionplannen. Het lijkt erop dat het schip 
weer begint te varen en de haven lijkt in zicht. Helmond 
Sport is in potentie de verbindende factor op de Sport- 
en beleefcampus. Er staat iets aan de horizon en u kunt 
dat zelfs al zien en voelen. Die horizon lijkt ver weg maar 
is dichtbij. Ondanks dat zijn de tijden vanwege corona 
onzeker en is er financiële slagkracht nodig. Stichting 
Heel Helmond Support is daarom bezig met het opzetten 
van een grote crowdfundingsactie. De stichting gaat met 
steun van veel vrijwilligers middelen ophalen voor het 
veiligstellen en uitbreiden van de Jeugd Academy. Die 
Academy zal het opleidingsinstituut worden voor regionaal 
voetbaltalent uit de Peel. In de toekomst zal op de Campus 
het nieuwe Helmond Sport Stadion de thuisbasis zijn van 
aanstormende Helmondse talenten en legendes.

Foto: Oud-speler en legende, Hans Meeuwsen.
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Helmond
heeft het allemaal.

JAZEKER! 
Ook op drive-in boulevard Engelseweg te Helmond 

is er een grote diversiteit aan winkels waar je een ruim 
assortiment vindt op het gebied van wonen, automotive, 

dieren en hobby.
Of je nu een nieuw bankstel, 4 nieuwe banden, 
een nieuwe houten vloer, of alleen maar wilt  

rondsnuffelen, je slaagt er altijd. 
Bovendien deskundige medewerkers, service en gratis 

parkeren voor de deur. 

We mogen, maar wel met 
gepaste afstand.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.

5november 2020Groot PEELLAND

Het voorjaar en een mooi zomerseizoen lachte 
ons toe. Hoopvol op betere tijden. Wellicht toch 
een voorjaars- of zomerkermis? Weekmarkt weer 
op volle kracht? Alle overheidsmaatregelen met 
betrekking tot COVID-19 heeft op alle partijen een 
enorme impact en indruk gemaakt. Helaas hebben 
alle maatregelen geleid tot het feit dat we geen 
kermissen ons mooie centrum hebben gehad. Ik 
ben me ervan bewust dat de kermis voor veel voor- 
en tegenstanders leidt, maar hoe mooi is het dat de 
kermis ook een kloppend hart is voor ons centrum? 

Dit geldt ook voor de fantastische weekmarkt. 
De (her) opening van de terrassen heeft tot veel 
discussie geleidt in de openbare ruimte. Weekmarkt 
of terrassen? Beide zijn voor ons centrum 
onomstotelijk verbonden met elkaar. We hebben 
elkaar nodig! Ik begrijp alle discussies heel goed en 
de belangen, maar stel je voor: geen weekmarkt, 
geen kermis, geen terrassen…
We moeten dit met elkaar doen. We roepen vaak 

op om lokale ondernemers te ondersteunen. 
Natuurlijk zijn zij van enorme economische waarde 
voor ons centrum, maar ook voor heel Helmond. 
Lokale ondernemers, zowel grote winkelbedrijven 
als de ‘kleine’ lokale ondernemers zijn van 
cruciaal belang voor onze stad, maar ik wil echt 
een oproep doen aan iedereen om onze lokale 
ondernemers te ondersteunen! Waarom? Onze 
lokale ondernemers leveren een enorme bijdrage 
aan onze maatschappij. De detailhandel is een 
van onze grootste werkgevers in onze stad. Sociaal 
gezien leveren zij een enorme bijdrage. Hoeveel 
sportverenigingen worden wel niet gesponsord 
door jouw lokale ondernemer?

Wat als er geen lokale ondernemers nemers zijn? 
Geen horeca, geen weekmarkt, geen kermis? Geen 
culturele instellingen voor een theatervoorstelling 
en/of concert? Geen evenementen en/of 
activiteiten? Dan is helemaal geen sociale cohesie 
meer. Ondernemers zorgen voor een bijdrage in de 

sfeerverlichting, sponsoren een Sinterklaasintocht, 
sponsoren lokale sportverenigingen, sponsoren 
geweldige evenementen, festivals en activiteiten 
in onze stad, leveren een bijdrage aan culturele 
activiteiten, dragen bij aan sociale componenten in 
onze stad. Waar beter dan in het winkelgebied heb 
je sociale contacten? Zonder onze ondernemers 
en zonder jullie hebben we geen Helmond! Dit 
geldt voor de wijkwinkelcentra en voor ons mooie 
centrum! Mijn hart huilt. Koop lokaal om zo 
Helmond een hart onder de riem steken en onze 
stad sterk te houden!

Deze coronacrisis vraagt heel veel van 
de lokale ondernemers en van de 
inwoners van Helmond. Maar laten 
we vooral onze lokale ondernemers 
steunen, zonder hen en zonder 

jullie,  geen Helmond! Door de energie die de 
lokale ondernemers hebben krijg ik weer een grote 
glimlach op mijn gezicht. 
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稀漀渀搀愀最攀渀 ⠀洀攀攀猀琀攀⤀ 眀椀渀欀攀氀猀 最攀漀瀀攀渀搀 瘀愀渀 
㈀⸀　　 ጠ 㜀⸀　　 甀甀爀⸀

䬀漀洀 最攀爀甀猀琀 最攀爀椀挀栀琀 
䨀伀唀圀 愀愀渀欀漀瀀攀渀 搀漀攀渀℀ 

圀 椀 渀 欀 攀 氀   瘀 攀 椀 氀 椀 最   攀 渀   猀 漀 挀 椀 愀 愀 氀

“Ik loop vandaag weer mijn dagelijkse rondje door ons mooie centrum. Mijn hart is verscheurd en huilt. Tijdens de lockdown van 15 maart waren we allemaal aangeslagen, 
maar strijdvaardig. De horecaondernemers waren druk met een grote schoonmaak, voorjaarsschoonmaak en hadden een hoopvol seizoen in het vooruitzicht”. 

Support your locals

TEKST LINDA HAVERKAMP | FOTO HELMOND MARKETING

#support your locals

maar strijdvaardig. De horecaondernemers waren druk met een grote schoonmaak, voorjaarsschoonmaak en hadden een hoopvol seizoen in het vooruitzicht”. 

sfeerverlichting, sponsoren een Sinterklaasintocht, 
sponsoren lokale sportverenigingen, sponsoren 
geweldige evenementen, festivals en activiteiten 
in onze stad, leveren een bijdrage aan culturele 
activiteiten, dragen bij aan sociale componenten in 
onze stad. Waar beter dan in het winkelgebied heb 
je sociale contacten? Zonder onze ondernemers 
en zonder jullie hebben we geen Helmond! Dit 
geldt voor de wijkwinkelcentra en voor ons mooie 
centrum! Mijn hart huilt. Koop lokaal om zo 
Helmond een hart onder de riem steken en onze 

jullie,  geen Helmond! Door de energie die de 
lokale ondernemers hebben krijg ik weer een grote 
glimlach op mijn gezicht. 

Laten we trots zĳ n op Helmond!
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®

Helmond
heeft het allemaal.

JAZEKER! 
Ook op drive-in boulevard Engelseweg te Helmond 

is er een grote diversiteit aan winkels waar je een ruim 
assortiment vindt op het gebied van wonen, automotive, 

dieren en hobby.
Of je nu een nieuw bankstel, 4 nieuwe banden, 
een nieuwe houten vloer, of alleen maar wilt  

rondsnuffelen, je slaagt er altijd. 
Bovendien deskundige medewerkers, service en gratis 

parkeren voor de deur. 

We mogen, maar wel met 
gepaste afstand.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.
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Het voorjaar en een mooi zomerseizoen lachte 
ons toe. Hoopvol op betere tijden. Wellicht toch 
een voorjaars- of zomerkermis? Weekmarkt weer 
op volle kracht? Alle overheidsmaatregelen met 
betrekking tot COVID-19 heeft op alle partijen een 
enorme impact en indruk gemaakt. Helaas hebben 
alle maatregelen geleid tot het feit dat we geen 
kermissen ons mooie centrum hebben gehad. Ik 
ben me ervan bewust dat de kermis voor veel voor- 
en tegenstanders leidt, maar hoe mooi is het dat de 
kermis ook een kloppend hart is voor ons centrum? 

Dit geldt ook voor de fantastische weekmarkt. 
De (her) opening van de terrassen heeft tot veel 
discussie geleidt in de openbare ruimte. Weekmarkt 
of terrassen? Beide zijn voor ons centrum 
onomstotelijk verbonden met elkaar. We hebben 
elkaar nodig! Ik begrijp alle discussies heel goed en 
de belangen, maar stel je voor: geen weekmarkt, 
geen kermis, geen terrassen…
We moeten dit met elkaar doen. We roepen vaak 

op om lokale ondernemers te ondersteunen. 
Natuurlijk zijn zij van enorme economische waarde 
voor ons centrum, maar ook voor heel Helmond. 
Lokale ondernemers, zowel grote winkelbedrijven 
als de ‘kleine’ lokale ondernemers zijn van 
cruciaal belang voor onze stad, maar ik wil echt 
een oproep doen aan iedereen om onze lokale 
ondernemers te ondersteunen! Waarom? Onze 
lokale ondernemers leveren een enorme bijdrage 
aan onze maatschappij. De detailhandel is een 
van onze grootste werkgevers in onze stad. Sociaal 
gezien leveren zij een enorme bijdrage. Hoeveel 
sportverenigingen worden wel niet gesponsord 
door jouw lokale ondernemer?

Wat als er geen lokale ondernemers nemers zijn? 
Geen horeca, geen weekmarkt, geen kermis? Geen 
culturele instellingen voor een theatervoorstelling 
en/of concert? Geen evenementen en/of 
activiteiten? Dan is helemaal geen sociale cohesie 
meer. Ondernemers zorgen voor een bijdrage in de 

sfeerverlichting, sponsoren een Sinterklaasintocht, 
sponsoren lokale sportverenigingen, sponsoren 
geweldige evenementen, festivals en activiteiten 
in onze stad, leveren een bijdrage aan culturele 
activiteiten, dragen bij aan sociale componenten in 
onze stad. Waar beter dan in het winkelgebied heb 
je sociale contacten? Zonder onze ondernemers 
en zonder jullie hebben we geen Helmond! Dit 
geldt voor de wijkwinkelcentra en voor ons mooie 
centrum! Mijn hart huilt. Koop lokaal om zo 
Helmond een hart onder de riem steken en onze 
stad sterk te houden!

Deze coronacrisis vraagt heel veel van 
de lokale ondernemers en van de 
inwoners van Helmond. Maar laten 
we vooral onze lokale ondernemers 
steunen, zonder hen en zonder 

jullie,  geen Helmond! Door de energie die de 
lokale ondernemers hebben krijg ik weer een grote 
glimlach op mijn gezicht. 
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“Ik loop vandaag weer mijn dagelijkse rondje door ons mooie centrum. Mijn hart is verscheurd en huilt. Tijdens de lockdown van 15 maart waren we allemaal aangeslagen, 
maar strijdvaardig. De horecaondernemers waren druk met een grote schoonmaak, voorjaarsschoonmaak en hadden een hoopvol seizoen in het vooruitzicht”. 

Support your locals

TEKST LINDA HAVERKAMP | FOTO HELMOND MARKETING

#support your locals
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in onze stad, leveren een bijdrage aan culturele 
activiteiten, dragen bij aan sociale componenten in 
onze stad. Waar beter dan in het winkelgebied heb 
je sociale contacten? Zonder onze ondernemers 
en zonder jullie hebben we geen Helmond! Dit 
geldt voor de wijkwinkelcentra en voor ons mooie 
centrum! Mijn hart huilt. Koop lokaal om zo 
Helmond een hart onder de riem steken en onze 

jullie,  geen Helmond! Door de energie die de 
lokale ondernemers hebben krijg ik weer een grote 
glimlach op mijn gezicht. 

Laten we trots zĳ n op Helmond!
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Engelseweg 212, Helmond, www.stijlenco.nl    

Stijl en Co: info@stijlenco.nl of tel. (0492) 47 56 24  |  Covetex: info@covetex.nl of tel. (0492) 53 89 79 Alle dagen van de week geopend.

+31 492 47 56 24

WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND

Dé 
interieurzaak 

van 
Helmond!

Kom kijken naar onze vernieuwde showroom !

Duurzaam
gemaakt van

60-100
petflessen!

Bank Danique by Sevn
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Voor ieder wat wils
In 2017 begon Rini zijn winkel, op een 
steenworp afstand van de plek waar 
hij opgroeide, vanuit een spontaan 
idee. Hij was toe aan iets nieuws en 
opende een winkeltje van 80m2 in 
winkelcentrum De Bus. Binnen vrij 
korte tijd barstte de winkel echter uit zijn 
voegen en verhuisde naar het grotere 
voormalige Blokkerpand in hetzelfde 
winkelcentrum. Rini splitste de winkel 
in twee delen; de koffiehoek/ijssalon 
en de woon-/geurwinkel. Daar staan de 
mooiste spulletjes en heerlijkste geuren. 
Rini verkoopt exclusieve merken zoals 
Lampe Berger, Woodwick, Millefiori, 
Janzen, Yankee Candle en Bridgewater. 
Voor ieder wat wils, in elke prijsklasse. 

Rini’s dochters helpen mee in de 
winkel. “Soms komt een klant met een 
heel specifieke wens. Een bepaald 
accessoire dat ze zoeken, een bepaalde 
geur of een bepaald merk. Als ik het dan 
niet in de winkel heb staan, ga ik kijken 
of ik het kan bestellen. Ik heb een groot 
netwerk, dus er is heel veel mogelijk.”
Ook in coronatijd weet men Onje Clonje 
te vinden. “Op zich is er weinig veranderd 
aan de winkelervaring bij ons. We hebben 
strepen op de vloer gezet en de handen 
worden extra gedesinfecteerd, maar 
verder is het in onze winkel heel goed 
mogelijk voldoende afstand te houden. 
De verkoop loopt ook nog steeds 
goed.” Rini heeft naast deze winkel een 
borduurstudio aan huis. Dat doet hij 

al 30 jaar. Hij stond ook regelmatig op 
evenementen met een borduurwagen 
én een ijswagen. “Dat is voor nu even 
niet mogelijk. Maar zodra het weer kan 
en mag, pak ik dat weer op.” 

Webshop
Voor degene die liever online winkelt 
heeft Onje Clonje een webshop. “Een 
groot deel van onze producten is (ook) 
online te bestellen. De webshop is te 
vinden op onze website.”

Vers bereid Italiaans ijs
Rini heeft nog volop plannen, onder 
andere voor zijn koffiehoek. “Elke winter 
halen we de echte Bossche Bollen 
vanuit Den Bosch naar hier. Mensen 

komen er speciaal voor om ze af te halen 
of in de koffiehoek van te genieten. Een 
succes. Daarnaast start ik vanaf maart 
2021 met de verkoop van huisgemaakt 
Italiaans ijs. Dat ijs wordt bereid in het 
zicht van de klant, zodat men kan zien 
dat het écht ambachtelijk gemaakt 
wordt. We houden de Italiaanse 
bereidingswijze aan, want dat is nou 
eenmaal het lekkerst.”

Onje Clonje is te vinden aan het 
Nieuwveld 49B. Voor meer informatie: 
www.onjeclonje.nl

Onje Clonje in Winkelcentrum De Bus.
De nieuwste collectie van Lampe Berger

Onje Clonje is een winkel met zoals de naam al doet vermoeden, 
diverse producten om je huis lekker te laten ruiken. Van geurkaarsen 

tot waxbranders, van geurstokjes tot etherische oliën, werkelijk 
alles op dit gebied vind je in de winkel van Rini de Groot. En dat niet 
alleen, je vindt er woonaccessoires, cadeau-artikelen en zelfs nog 

een inpandige koffi  ehoek en een heuse ijssalon.

Onje Clonje
voor alle geuren

en kleuren!

TEKST & FOTO WENDY LODEWIJK
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WE LIKE 
STARTING  

A NEW 
TREND

E L Z A S PA S S A G E  1 1  |  5 7 0 1  R W  H E L M O N D  |  W W W. M I G A G I F T S. N L      fI

Miga Gifts is dé trendstore van Helmond en omgeving!
De mooiste sieraden, de hipste dames- en herenhorloges, on-trend accessoires.

I N  S T O R E  N O W

Frisse uitstraling
“Het is vooral een stuk gezelliger”, zegt Arian 
Vereijken, bestuursvoorzitter van de Elzas Passage. 
“Denk aan de bloembakken die verspreidt staan 
door de passage en nieuwe frisse belettering. 
Daarnaast zijn we ook ontzettend blij met de komst 
van speelgoedwinkel de 3Vosjes”, legt hij uit. Arian 
is sinds een jaar betrokken bij het bestuur van de 
Elzas Passage en streeft er naar, samen met vier 
andere bestuursleden, om het winkelcentrum de 
aandacht te geven die het verdient. “In het afgelopen 
jaar is er veel verandert in de passage. We zijn als 
bestuur erg actief en willen er voor zorgen dat het 
winkelaanbod breed is en de uitstraling fraai.”

Dit gebeurt onder andere door met decoratie in te 
spelen op de seizoenen. “Zo willen we binnenkort 
felgekleurde paraplus ophangen in het kader 
van de herfst. Ook de grote banners die door het 
winkelcentrum hingen in het kader van Lucas 
Gassel dragen bij aan een sfeervol geheel. Het is 
niet alleen de uitstraling die is aangepast, maar ook 
de gang van zaken binnen de Elzas. Zo worden er 
ook diverse activiteiten georganiseerd die bij de 
tijd van het jaar passen.” Arian noemt hierbij de 

Halloweentocht, die eind oktober plaats zou vinden, 
maar vanwege de crisis niet door gaat. “We hadden 
alle plannen voor het hele jaar al klaar, maar de 
Coronacrisis gooide roet in het eten.” 
Maar de organisatie gaat niet bij de pakken neer 
zitten, in tegendeel. “In de kerstperiode hebben 
we een groots evenement gepland staan rondom 
de kerstman. Dit gaat gegarandeerd door, maar in 
welke vorm weten we nog niet. Dat hangt ook af van 
de Corona maatregelen.”

Investeren in de stad
Desondanks de spannende tijd waarin we leven, 
wordt er momenteel flink geïnvesteerd in de passage. 
“Als bestuur hebben wij een fijne samenwerking 
met de eigenaar van de Elzas. Hierdoor is het 
mogelijk om in de leegstaande winkelpanden 
nieuwe concepten te realiseren.” Deze projecten 
zullen binnenkort werkelijkheid worden.” Arian 
vertelt dat in november sieradenwinkel BBOX 
haar deuren opent. “Daarnaast zal er de komende 
tijd nog een winkel openen met woonaccessoires 
én zal ook een kinderkledingwinkel toegevoegd 
worden aan het rijtje.” Volgens hem is er behoefte 
aan deze winkels in de stad.

U heeft het misschien wel gezien: de Elzas Passage heeft het afgelopen jaar een heuse 
transformatie ondergaan als het aankomt op de uitstraling. Dit allemaal dankzij het bestuur van 
de Elzas Passage, die het overdekte winkelcentrum én Helmond centrum een boost wil geven.

Elzas Passage
  Investeren in de toekomst 

Halloweentocht, die eind oktober plaats zou vinden, 
maar vanwege de crisis niet door gaat. “We hadden 
alle plannen voor het hele jaar al klaar, maar de 

Maar de organisatie gaat niet bij de pakken neer 
zitten, in tegendeel. “In de kerstperiode hebben 
we een groots evenement gepland staan rondom 
de kerstman. Dit gaat gegarandeerd door, maar in 
welke vorm weten we nog niet. Dat hangt ook af van 

Desondanks de spannende tijd waarin we leven, 
wordt er momenteel flink geïnvesteerd in de passage. 
“Als bestuur hebben wij een fijne samenwerking 
met de eigenaar van de Elzas. Hierdoor is het 
mogelijk om in de leegstaande winkelpanden 
nieuwe concepten te realiseren.” Deze projecten 
zullen binnenkort werkelijkheid worden.” Arian 
vertelt dat in november sieradenwinkel BBOX 
haar deuren opent. “Daarnaast zal er de komende 
tijd nog een winkel openen met woonaccessoires 
én zal ook een kinderkledingwinkel toegevoegd 
worden aan het rijtje.” Volgens hem is er behoefte 

 heeft het afgelopen jaar een heuse 
transformatie ondergaan als het aankomt op de uitstraling. Dit allemaal dankzij het bestuur van 
de Elzas Passage, die het overdekte winkelcentrum én Helmond centrum een boost wil geven.

Elzas Passage

Arian Vereijken (Voorzitter winkeliersvereniging Elzas Passage)

BBox zal in het pand komen waar voorheen 
beddengoedwinkel Julia’s Home gevestigd zat 
op nummer 35. Die is onlangs verhuist naar het 
voormalige pand van Brands schoenen. Langs het 
pand van BBOX, op 35, zal kinderkledingwinkel No 
Adults zijn intrek nemen. “Hier zal vooral stoere 
en trendy kleding verkocht worden voor kinderen 
en tieners.” Een stukje verderop op in het pand 
waar voorheen dameskledingwinkel Lady M zat 
op nummer 10, komt woningaccessoire winkel 
StyleDok. Hier vindt u alles voor de aankleding 
van uw huis van verlichting tot kussens voor op de 
bank. “Ik heb gehoord dat ze nog personeel zoeken 
voor deze nieuwe winkels. Mocht je interesse 
hebben, dan kun je contact opnemen”, zegt Arian. 
Het plan om drie lege panden op te vullen in de Elzas 
Passage en te starten met drie nieuwe concepten 
lijkt ambitieus, maar Arian is vastberaden. “We 
moeten investeren in de stad om ervoor te zorgen 
dat het winkelend publiek naar Helmond komt.”

Koop lokaal
Dat het virus veel tegenslag met zich meebrengt is 
duidelijk, maar Arian ziet ook de positieve kant van 
de crisis in. “Mensen zien nu hoe belangrijk het is 
om lokaal te shoppen. Ondernemers zijn nodig om 
de stad vitaal te houden. Veel mensen vergeten wel 
eens dat het geld wat zij investeren in Helmond, 
dat dit ook weer terugkomt in de stad.” Arian drukt 
de mensen dan ook op het hart om vooral lokaal 
te kopen en de ondernemers te ondersteunen. 
Winkelen in Helmond is geheel veilig. Bij de 
ondernemers wordt er op toegezien dat alle regels 
rondom het Coronavirus strikt nageleefd worden 
en iedereen veilig kan winkelen.

TEKST & FOTO MANDY MEEUWSEN

héél 
eigenwijs

héél 
eigenwijs
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elzaspassage helmondelzaspassage helmond
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KLAASEN | VANDEURSEN.COM SWK WK44

STEENWEG
KWARTIER
c E N T R U M  H E L M O N Dc E N T R U M H E L M O N D

Het Steenwegkwartier is een 
karakteristieke wijk in het 
centrum van Helmond, waar 
diverse speciaalzaken en goede 
restaurants te vinden zijn.
Volop mogelijkheden voor een 
fijn dagje shoppen.

EEN PALET VOL EEN PALET VOL 
KLEURRIJKE 

WINKELS STAAN WINKELS STAAN 
VOOR 

JE KLAAR!

www.kapsalonvdborn.nlwww.kapsalonvdborn.nl

Keurslager
GoossensGoossens
Keurslager
Goossens
Keurslager

Steenweg 31 | 5707 CE Helmond

info@keurslagergoossens.nl 

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen® Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®
Circle of Gentlemen®Circle of Gentlemen®

  

Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

www.pimjagersherenmode.nl www.vanoorschotschoenen.nl

Highlands Women

www.highlandsmode.nl

Ristorante-Sicilia
Komende periode geopend voor afhaal van 

dinsdag t/m zondag van 15:00 tot 21:00 uur

www.ristorante-sicilia.nlwww.ristorante-sicilia.nl
Steenweg 7-9 - 5707 CD Helmond - 0492-532616

Valentijn.
 Waar bloemen, planten en interieur 

tot kunst verheven wordt!
Steenweg 37 | 0492-525600

www.bloemsierkunstvalentijn.nl

Ambachtelijk bereid
met passie gebakken

www.bakkertje.nl Steenweg 26a - Helmond

Bella Donna
Lingerie

HANSSEN
DESIGN

ROEL HANSSEN

SINDS 1969

www.hanssenart.nl
T. 06 - 22778232 | Alleen open op afspraak.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM SWK WK44

www.lascaladamesmode.nl

WEL
KOM
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KLAASEN | VANDEURSEN.COM SWK WK44

STEENWEG
KWARTIER
c E N T R U M  H E L M O N Dc E N T R U M H E L M O N D

Het Steenwegkwartier is een 
karakteristieke wijk in het 
centrum van Helmond, waar 
diverse speciaalzaken en goede 
restaurants te vinden zijn.
Volop mogelijkheden voor een 
fijn dagje shoppen.

EEN PALET VOL EEN PALET VOL 
KLEURRIJKE 

WINKELS STAAN WINKELS STAAN 
VOOR 

JE KLAAR!

www.kapsalonvdborn.nlwww.kapsalonvdborn.nl

Keurslager
GoossensGoossens
Keurslager
Goossens
Keurslager

Steenweg 31 | 5707 CE Helmond

info@keurslagergoossens.nl 

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen® Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®
Circle of Gentlemen®Circle of Gentlemen®

  

Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

www.pimjagersherenmode.nl www.vanoorschotschoenen.nl

Highlands Women

www.highlandsmode.nl

Ristorante-Sicilia
Komende periode geopend voor afhaal van 

dinsdag t/m zondag van 15:00 tot 21:00 uur

www.ristorante-sicilia.nlwww.ristorante-sicilia.nl
Steenweg 7-9 - 5707 CD Helmond - 0492-532616

Valentijn.
 Waar bloemen, planten en interieur 

tot kunst verheven wordt!
Steenweg 37 | 0492-525600

www.bloemsierkunstvalentijn.nl

Ambachtelijk bereid
met passie gebakken

www.bakkertje.nl Steenweg 26a - Helmond

Bella Donna
Lingerie

HANSSEN
DESIGN

ROEL HANSSEN

SINDS 1969

www.hanssenart.nl
T. 06 - 22778232 | Alleen open op afspraak.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM SWK WK44

www.lascaladamesmode.nl
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Bakken zit in de genen
Theo Dirks runt deze bakkerij met zijn 3 broers. 
Het zit duidelijk in de genen. “Opa had al een 
bakkerij. In 1987 besloot mijn vader, samen met 2 
van mijn broers, een bakkerij te starten in Mierlo-
Hout. Deze noemde hij Bakkerij ’t Bakkertje. Dat 
is uiteindelijk uitgegroeid tot 7 filialen; 4 stuks in 
Helmond en verder nog een filiaal in Mierlo, Beek en 
Donk en Heeze.”

Nachtwerk
De koers die ze bij ‘t Bakkertje varen is duidelijk 
en door jarenlange ervaring in het vak goed 
doordacht. “Alleen de beste grondstoffen kunnen 
zorgen voor een eindproduct zoals wij dat willen. 
Al onze producten worden ambachtelijk bereid 
en gebakken in onze bakkerij en vanuit daar elke 
ochtend gedistribueerd naar onze winkels. Het 

bakkerswerk is behoorlijk arbeidsintensief. We 
beginnen ’s nachts al om 12 uur met bakken. Dat 
is niet voor niets, een ‘gewoon’ brood heeft al 4 uur 
bereidingstijd nodig. We bieden veel verschillende 
producten aan, met elk hun eigen bereidingswijze, 
dus daar zijn we de hele nacht druk mee in de 
weer. Als alle producten uit de oven zijn, worden 
de winkels bevoorraad. Zo kan de klant ’s ochtends 
vroeg al lekkere, verse producten kopen.”

Veilig verkopen
Het coronavirus maakt het veel ondernemers 
lastig. “Ik ben al heel blij dat we open mochten en 
mogen blijven. We hebben er alles aan gedaan om 
aan de regels te voldoen. Er hangt een bord op de 
deur met de regels, er staan strepen op de vloer, 
er staat desinfectiemiddel voor de klanten, het 
personeel wast nog extra hun handen, er hangen 

spatschermen boven de toonbank, proefschaaltjes 
zijn weg, alles wat de klant zelf pakt is voorverpakt 
en iedereen draagt een mondkapje. Voor klanten die 
buiten moeten wachten, omdat er maar een beperkt 
aantal klanten tegelijkertijd binnen mogen, hebben 
we voor als het regent een paraplu beschikbaar bij 
de ingang. Natuurlijk merken we wel verschillen in 
de verkoop voor en tijdens corona. Er worden nu 
veel minder verjaardagstaarten verkocht. Dat heeft 
te maken met het feit dat mensen hun verjaardag 
niet meer in grote groepen kunnen vieren en 
omdat er meer thuisgewerkt wordt. Zo wordt 
trakteren op het werk ook in minder grote getale 
gedaan. Het losse gebak en snacks daarentegen, 
zoals appelflappen en worstenbroodjes, worden 
in deze tijd juist meer verkocht. Wellicht ook door 
het thuiswerken, mensen zijn nu vaker in de 
gelegenheid naar de winkel te komen.”

Foto: Gebroeders Dirks van Bakkerĳ  ’t Bakkertje

Vernieuwing
Bakkerij ’t Bakkertje blijft vernieuwen in haar 
assortiment, maar ook de winkels blijven bij de 
tijd. In januari 2021 gaat de winkel in Mierlo-Hout 
op de schop. De winkel krijgt een mooie moderne 
uitstraling en blijft tijdens de verbouwing gewoon 
open. Voor meer informatie: www.bakkertje.nl 

Dagelijks heerlijk vers brood en banket bij 

Bakkerĳ  ’t Bakkertje
Bakkerij ’t Bakkertje is een familiebedrijf met Helmondse roots en met haar 

7 fi lialen in Helmond en omstreken zeker een bekende naam. 
Ze zijn gespecialiseerd in brood en banket. Hiervoor heeft ’t Bakkertje diverse 

prijzen gewonnen en zijn er verschillende producten met ‘Goud’ bekroond, zoals 
hun befaamde kaneelkoek.

TEKST WENDY LODEWIJK  |  FOTO KNOOPS FOTOGRAFIE

TEKST & FOTO WENDY LODEWIJK

Predicaat Hofl everancier
Van Oorschot Schoenen bestaat al meer dan 
100 jaar. “Mijn opa heeft het bedrijf in Helmond 
gevestigd in 1918. Daarna hebben mijn vader 
en moeder hem opgevolgd en ik hen weer”, legt 
Thijs van Oorschot uit. “Vorig jaar hebben we het 
Predicaat Hofleverancier gekregen. We hebben 
dit op Italiaanse wijze gevierd, op straat. De 
burgemeester heeft zelfs een prachtige speech 
gehouden, het was een heel feestelijk geheel.” 

Exclusieve speciaalzaak aan de Steenweg
“Ik ben erg tevreden met onze locatie aan de 
Steenweg. De bereikbaarheid is goed en het is 
een levendige, sfeervolle straat. Je vindt er mooi 
verzorgde speciaalzaken in prachtige panden en 
dat maakt winkelen een echte belevenis.” De winkel 
is mooi ingericht. De schoenen zijn smaakvol 
geëtaleerd met bijpassende accessoires. Er zijn 
diverse hoekjes gecreëerd. “We hebben diverse 
stijlen en merken die we gegroepeerd hebben. 
Daarnaast kunnen mensen hier op hun gemak en 
in alle rust de schoenen passen. Zo krijgt de klant 

alle aandacht, in plaats van dat iedereen door 
elkaar loopt. Wij hebben klantvriendelijkheid en 
hartelijkheid hoog in het vaandel.”

Koop lokaal
“Het is belangrijk lokaal te blijven kopen, zeker 
ook in coronatijd. Online kopen is uiteraard 
handig als je de deur niet uit kan of iets niet kan 
vinden. Maar anders: ga de stad in. Beleef het 
winkelen. Geniet. Het is niet alleen leuker, maar 

Thijs van Oorschot (Eigenaar Van Oorschot Schoenen)

Van Oorschot Schoenen
Als je bij van Oorschot Schoenen binnenloopt, merk je gelijk dat je niet in een doorsnee 

schoenenwinkel staat. De collectie is modieus, eigentijds en exclusief. Bijpassende 
accessoires zoals een tas of riem in dezelfde print, maken het plaatje compleet.

ook veel milieubewuster dan het in een plastic 
zak naar je huisadres te laten sturen.” Om de 
winkel coronaproof te houden, heeft Thijs de 
bekende maatregelen getroffen. Desinfectiemiddel, 
spatschermen en mondkapjes, aan alles is gedacht. 
Op de stoelen waar men niet moet gaan zitten om 
de 1,5 meter te waarborgen, liggen zogenaamde 
‘platte cactussen’. “Een duidelijk symbool met een 
knipoog.” De mondkapjes die de medewerkers 
dragen, zijn transparant. “Als je de mond kunt zien, 
ben je beter verstaanbaar, maar daarnaast komt het 
veel vriendelijker over. Dat vinden wij belangrijk.”

Stad promoten
“Helmond is een mooie stad, ook voor het winkelen. 
Er zijn allerlei winkels te vinden, van reguliere grote 
ketens tot kleine exclusieve boetiekjes. Normaal 
gesproken, als de horeca gewoon open is, heb je 

genoeg mogelijkheden tot het creëren van een 
rustmomentje tijdens het winkelen. De stad is divers, 
voor alle doelgroepen geschikt en mooi aangekleed 
met bomen. We mogen trots zijn op Helmond. Tegen 
andere winkeliers zou ik dan ook willen zeggen: ‘Als 
we samen de stad promoten, wordt het in jouw 
winkel ook druk.’ Het is belangrijk dat je het mooie 
blijft zien wat Helmond te bieden heeft.”

Steeds wisselende collectie
Thijs laat zich voor zijn collectie inspireren op 
internationale beurzen. “De laatste beurs heb 
ik niet bezocht, vanwege corona. Desondanks 
zorg ik dat onze collectie steeds vernieuwend en 
onderscheidend blijft.”
Voor meer informatie, kijk op 
www.vanoorschotschoenen.nl of op 
de sociale mediakanalen.

Thijs van Oorschot Thijs van Oorschot 

Voor een schoen die echt (bij je) past
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U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf € 45.995,-

De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

Gem. brandstofverbruik: 6,4-6,8l/100km, 15,6–4,7 km/l. CO2 uitstoot 145-153 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sorento Hybrid met uiterste 
kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. 
Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Sorento Hybrid: reis in stijl

Ontdek de nieuwe Kia Sorento Hybrid: een stoere mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Echte blikvangers zijn de karakteristieke 
LED-koplampen en verticale achterlichten. De rijervaring is ontspannen met de hybride aandrijving, standaard automaat en talloze veiligheids-
systemen. De standaard rijk uitgeruste Kia Sorento Hybrid is o.a. ook verkrijgbaar met dodehoekcamera, een Bose®12 speaker sound system 
en - speciaal voor grote gezinnen – als 5- of 7-zits. Wat wil je nog meer? De Kia Sorento Hybrid staat nu in de showroom bij VDNS.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970
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U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf € 45.995,-

De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

Gem. brandstofverbruik: 6,4-6,8l/100km, 15,6–4,7 km/l. CO2 uitstoot 145-153 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sorento Hybrid met uiterste 
kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. 
Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Sorento Hybrid: reis in stijl

Ontdek de nieuwe Kia Sorento Hybrid: een stoere mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Echte blikvangers zijn de karakteristieke 
LED-koplampen en verticale achterlichten. De rijervaring is ontspannen met de hybride aandrijving, standaard automaat en talloze veiligheids-
systemen. De standaard rijk uitgeruste Kia Sorento Hybrid is o.a. ook verkrijgbaar met dodehoekcamera, een Bose®12 speaker sound system 
en - speciaal voor grote gezinnen – als 5- of 7-zits. Wat wil je nog meer? De Kia Sorento Hybrid staat nu in de showroom bij VDNS.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met 
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het 
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie 
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio 
en Kia Stonic zijn zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen deze 
aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een proefrit.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970
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U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf € 45.995,-

De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

Gem. brandstofverbruik: 6,4-6,8l/100km, 15,6–4,7 km/l. CO2 uitstoot 145-153 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sorento Hybrid met uiterste 
kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. 
Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Sorento Hybrid: reis in stijl

Ontdek de nieuwe Kia Sorento Hybrid: een stoere mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Echte blikvangers zijn de karakteristieke 
LED-koplampen en verticale achterlichten. De rijervaring is ontspannen met de hybride aandrijving, standaard automaat en talloze veiligheids-
systemen. De standaard rijk uitgeruste Kia Sorento Hybrid is o.a. ook verkrijgbaar met dodehoekcamera, een Bose®12 speaker sound system 
en - speciaal voor grote gezinnen – als 5- of 7-zits. Wat wil je nog meer? De Kia Sorento Hybrid staat nu in de showroom bij VDNS.
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Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
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VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf € 45.995,-

De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

Gem. brandstofverbruik: 6,4-6,8l/100km, 15,6–4,7 km/l. CO2 uitstoot 145-153 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sorento Hybrid met uiterste 
kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. 
Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Sorento Hybrid: reis in stijl

Ontdek de nieuwe Kia Sorento Hybrid: een stoere mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Echte blikvangers zijn de karakteristieke 
LED-koplampen en verticale achterlichten. De rijervaring is ontspannen met de hybride aandrijving, standaard automaat en talloze veiligheids-
systemen. De standaard rijk uitgeruste Kia Sorento Hybrid is o.a. ook verkrijgbaar met dodehoekcamera, een Bose®12 speaker sound system 
en - speciaal voor grote gezinnen – als 5- of 7-zits. Wat wil je nog meer? De Kia Sorento Hybrid staat nu in de showroom bij VDNS.
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De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
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VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970

Maak kennis met de vier nieuwe modellen van Kia bij 
VDNS Kia Helmond

In de showroom van VDNS Kia Helmond aan de Varenschut 21D zijn sinds deze week de nieuwe Kia Picanto, de nieuwe Kia Rio, 
de nieuwe Stonic én de nieuwe Kia Sorento te bewonderen. Voor meer informatie en/of een proefrit helpen de adviseurs van 

VDNS Kia Helmond je graag verder.

De al jarenlang meest verkochte A-segment auto 
van Nederland is geheel vernieuwd. De nieuwe 
Kia Picanto past in het huidige zeer succesvolle 
modellengamma van Kia, waarbij deze is voorzien 
van een vlot design en slimme features. Tel daar 
pit, zuinigheid én topklasse connectiviteit bij op en 
je hebt een mix van jeugdige energie en volwassen 
veiligheidsfeatures. Dat wordt genieten!

Moderne en betrouwbare benzinemotor
De nieuwe Kia Picanto biedt je de keuze uit twee 
moderne en betrouwbare benzinemotoren. Met 
hun pittige prestaties geven ze de auto precies 
het juiste karakter. En dankzij hun lage verbruik en 
bescheiden CO2-emissies zijn ze overal welkom. 
De nieuwe Kia Picanto is vanaf nu standaard 
voorzien van cruise control en leverbaar met een 
vernieuwde automaat, welke al vanaf € 15.695,00 
rijklaar leverbaar is. Ook deze automaat is 
beschikbaar voor een vrijblijvende proefrit. 

Veiligheid boven alles
Met zijn slimme veiligheidssystemen waarschuwt 
de nieuwe Picanto je niet alleen, hij helpt je 
ook bij het vermijden van botsingen. Een heel 
geruststellend idee.

De nieuwe Kia Picanto is al beschikbaar 
vanaf € 219,00 per maand (private lease)*, 
of rijklaar vanaf € 14.695,00.

De nieuwe Kia Rio is de eerste Rio met de bijzondere 
EcoDynamics Mild Hybrid (MHEV) aandrijving. Dit 
is een nieuw type hybride met een superefficiënte 
1.0 T-GDi benzinemotor en een 48-volt lithium-
ion accu, voor de laagst denkbare verbruiks- en 
emissiewaarden. Heel slim: het geïntegreerde 
e-systeem wint zo veel mogelijk remenergie terug, 
om die later weer te kunnen gebruiken bij het 
accelereren.

Ruime en gastvrije interieur
Het ruime en gastvrije interieur verrast je met een 
scala aan slimme features. Voor comfort, plezier 
en connectiviteit. En praktische handigheidjes 
natuurlijk, zoals de volledig vlak neerklappende 
60:40 gedeelde achterbank. De nieuwe Kia Rio 
overtuigt je met duizend-en-één slimme details. 

Probleemloze connectiviteit
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Kia Rio stond 
probleemloze connectiviteit hoog op het lijstje. Dat 
zie je terug in de state-of-the-art techniek en het 
infotainmentsystemen. 

Heb je het 4,2” supervision cluster in het in-
strumentenpaneel al gezien? Kies daarnaast 
bijvoorbeeld het 8” touchscreen navigatiesysteem 
met UVO Connect inclusief Kia Live diensten zoals 
Live Traffic, Live Parkeren, Live Weer en appfuncties 
zoals portieren vergrendelen. Of heb je liever het 
optionele 8” touchscreen audiosysteem dat werkt 
met Android AutoTM en Apple CarPlayTM? Welke 
je ook kiest, de nieuwe Kia Rio maakt het mogelijk!

De nieuwe Rio is al beschikbaar vanaf 
€ 299,00 per maand (private lease)*, 
of rijklaar vanaf € 19.995,00.

De nieuwe Kia Stonic wordt geleverd met de 
bijzondere EcoDynamics Mild Hybrid (MHEV) 
aandrijving. Dit is een nieuw type hybride met een 
superefficiënte 1.0 T-GDi benzinemotor en een 
48-volt lithium-ion accu, voor de laagst denkbare 
verbruiks- en emissiewaarden. Heel slim: het 
geïntegreerde e-systeem wint zo veel mogelijk 
remenergie terug, om die later weer te kunnen 
gebruiken bij het accelereren.

De stoere en gespierde Kia Stonic is ontworpen 
voor mensen zoals jij, die graag het uiterste uit het 
leven halen. Die houden van spanning en avontuur. 
Z'n aerodynamische lijnen en krachtige grille 
geven hem een uitgesproken flair. Net als de forse 
luchtinlaat voor. Geprononceerde wielkasten en 
skidplates voor en achter maken deze coole urban 
crossover compleet.

Een sportief type
Slank van lijn met prachtige details. Bij de Kia 
Stonic zie je direct: dit is een sportief type. Met zijn 
opvallende dakrailings in SUV-stijl en privacyglas 
prikkelt hij de nieuwsgierigheid. En wat dacht je van 
de dubbele koplampen, de LED-dagrijverlichting 
en mistlampen en de stoere lichtmetalen velgen? 
Precies de looks die je zoekt.

Perfecte controle
Instappen in de Kia Stonic is een feestje, elke keer 
opnieuw Niet alleen door de hoge instap, maar ook 
door die heerlijke mix van stijl, comfort, veiligheid 
en connectiviteit. En dat allemaal prachtig verpakt. 
Van het fraaie en superruime interieur tot de 
uitnodigende ergonomische stoelen, het 4,2” 
supervision cluster en het 8” navigatiescherm – elk 
detail is tot in de puntjes verzorgd. 

Kies het lekker zelf
Met de nieuwe Kia Stonic kun je kiezen uit veel 
verschillende two-tone kleuruitvoeringen voor 
body en dak. Kies je kleur en de extra’s en je Stonic 
is echt helemaal de jouwe..

De nieuwe Stonic is al beschikbaar vanaf 
€ 299,00 per maand (private lease)*, 
of rijklaar vanaf € 21.495,00.

Het stijlvolle en ruime interieur van de nieuwe Kia 
Sorento biedt als één van de weinige Hybrides tot 
wel 7 zitplaatsen. De nieuwe Kia Sorento omringt 
je met slimme technologie en connectiviteit, 
evenwichtig samengebracht in een sfeer van stijl en 
comfort. Stap in en je voelt direct het raffinement 
en de compromisloze kwaliteit.

Indrukwekkende looks
Waarheen het leven je ook leidt, de nieuwe 
Kia Sorento Hybrid brengt je er in stijl. Bij elke 
gelegenheid maakt hij overtuigend indruk met zijn 
krachtige uitstraling en verfijnde designdetails. 
Zoals de nieuwe lichttechnologie achter met 
verticale LED-lichtstroken, verfijnde achterspoiler 
met geïntegreerde achterruitwisser, sportieve 
diffuser en markant gestileerde typeaanduiding.

De nieuwe Kia Sorento is al leverbaar vanaf 
€ 45.995,00. 

TEKST & FOTO WENDY LODEWIJK

De nieuwe Kia Sorento: 
stijlvolle 7-persoons Hybrid 

SUV met 1.650 kg trekgewicht.

Jong, sportief en stijlvol: 
maak kennis met de 
nieuwe Kia Picanto!

Nieuwe Kia Rio 
gaat voor Mild Hybrid.

Spannend onder elke hoek: 
de nieuwe Kia Stonic

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom

Varenschut 21-D, 5705 DK Helmond | 0492-588 951 / 0492-588 958 | www.kia-vdns.com

7 jaar fabrieksgarantie
Zoals je van Kia bekend bent, worden alle 

nieuwe Kia’s aangeboden met 7 jaar fabrieksgarantie. 
Wel zo’n prettig gevoel.

Breng een bezoek aan de showroom van VDNS Kia Helmond
Wil jij kennis maken met de nieuwe Kia modellen? Kom dan langs in de showroom van VDNS Kia 
Helmond of maak een afspraak voor een proefrit. Voor een vrijblijvende proefrit of advies op maat 
kun je telefonisch een afspraak maken met onze verkoopadviseurs op telefoonnummer 
0492-588 951 / 0492-588 958, of via WhatsApp: 06-202 107 07.
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Leuke uitjes bij jou ‘om de hoek’
In de regio

ASTEN

DEURNE

GEMERT

Fietsroutes
Rondje Asten
Bewegwijzerde fietsroute van 43 km door Asten, Ommel en 
Asten-Heusden. Rondje Asten neemt je mee door een zeer 
gevarieerd landschap van bossen, akkers, weiden en beeklopen 
die afgewisseld worden door karakteristieke boerderijen. 

De Pelen
Bewegwijzerde fietsroute van 59 km langs De Deurnsche Peel, 
De Mariapeel en De Groote Peel. Tijdens deze fietsroute beleef 
je de overweldigende natuur, hoge luchten en vergezichten. Je 
doet authentieke peelwerkersdorpjes aan zoals Griendtsveen en 
Helenaveen en je fietst rondom Nationaal Park De Groote Peel 
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. Deze fietsroute 
is ook verkrijgbaar bij VVV Asten.

De Groote Peel
Bewegwijzerde fietsroute van 46 km rondom Nationaal Park De 
Groote Peel. Je fietst rondom het Nationaal Park De Groote Peel; 
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. De Groote Peel 
is een van de weinige gebieden die over zijn van het onafzienbare 
hoogveen dat ooit de grens tussen Brabant en Limburg vormde.

Wandelroutes:
Museum & Kasteel
Bewegwijzerde wandelroute van 15 km langs Museum & Kasteel. 
Deze wandeling neemt je mee naar Museum Klok & Peel waar 
de grootste collectie luidklokken en klokkenspellen ter wereld te 
bewonderen is. Vanaf daar wandel je verder naar de kasteelruïne 
in Asten-Heusden; aan de rand van de Peel, verscholen achter 
weelderige begroeiing liggen de romantische restanten van het 
meer dan 600 jaar oude kasteel. 

De Groote Peel
Bewegwijzerde wandelroute van 16 km door Nationaal Park De 
Groote Peel. Vroeger was De Groote Peel een plek om te mijden, 
nu kun je er naar hartenlust wandelen. Overal zijn sporen van 
het verleden te vinden, toen de noeste werkers in het zweet des 
aanschijns de turf, ‘het goud van de Peel’, uitgroeven.

Deze routes zijn vanaf heden verkrijgbaar bij VVV Asten voor 
€ 1,95 per stuk. Onze medewerkers helpen je graag op pad!

Rondleiding door het klokkendorp Asten
In de vijftiende eeuw woont in het centrum van Asten een man die 
zich Jan die smet vander Diesdunc noemt, naar een gehucht bij 
Asten. Bijna zes eeuwen later zijn de sporen van Jan nog steeds 
aanwezig. In de kerk van de Heilige Maria Presentatie hangt een 
luidklok uit 1447, waarop deze naam staat. Als herinnering aan 
onze historische Jan is op het Koningsplein een beeld van hem 
geplaatst. Hier start een wandeling door het dorp die je kunt 
maken onder leiding van een VVV-gids of aan de hand van een 
rijk geïllustreerde brochure. In de kerk hangt een carillon met 57 

klokken, bijna allemaal gegoten door Koninklijke Eijsbouts, een 
klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken uit Asten. Ieder 
kwartier hoor je als je door het centrum loopt een melodie van het 
automatische klokkenspel. Op markt- en feestdagen wordt het 
carillon bespeeld door een beiaardier. Dat geeft een bijzondere 
sfeer in dit klokkendorp.

Normaal gesproken bedraagt het maximum aantal personen 20-
25 per gids (er zijn meerdere gidsen beschikbaar). Maar i.v.m. 
het coronavirus geldt een maximum van 10 personen per gids. 
Rondleiding duurt 1 uur.

Rondleiding door de Heilige Maria Presentatiekerk
Aan het einde van de 19de eeuw is Asten een tamelijk rijk dorp 
met veel fabrieken en welgestelde notabelen. Tijd voor een 
nieuwe kerk vindt pastoor L.J. van de Mortel. Tussen 1896 en 
1898 wordt de kerk gebouwd in de toen moderne neogotische 
stijl. Tijdens een rondleiding met een VVV-gids hoor je ‘alles’ 
over de circa 125 levensjaren van de kerk, over de verstopte 
schilderingen die in 2019 tevoorschijn zijn gekomen, over het 
hoofdaltaar van Hendrik van der Geld (1838-1914) uit Boxtel en 
de kruiswegstatie van Frans Knirsch (1920) uit dezelfde plaats. 

Normaal gesproken bedraagt het maximum aantal personen 
+/- 20 per gids (er zijn meerdere gidsen beschikbaar).Maar i.v.m. 
het coronavirus geldt een maximum van 10 personen per gids. 
Rondleiding duurt 1 – 1,5  uur.

Rondleiding Molen ‘de Oostenwind’
De molen in Asten is een zogenaamde standerd- of 
standaardmolen, het oudste type molen in ons land dat door wind 
wordt aangedreven. De standaard, midden in de molen draagt 
het houten huis van de molen. Het huis (de kast) is draaibaar 
rondom de standerd. Dit draaien is nodig om de wieken naar de 
wind te zetten. 

Meer informatie op: www.molendeoostenwind.nl  
Normaal gesproken bedraagt het maximum aantal personen 20-
25 personen. Maar i.v.m. het coronavirus geldt een maximum van 
10 personen per rondleiding. Rondleiding duurt 1 uur.
Voor alle rondleidingen geldt een prijs van € 4,50 p.p. met 
een minimumbedrag van € 45,-. Reserveren via VVV Asten; 
telefoonnummer 0493-692999 / e-mail: winkel@vvv-asten.nl

Nieuwe fiets- en wandelroutes 
verkrijgbaar bij VVV Asten
VVV Asten heeft haar assortiment uitgebreid 
met vier nieuwe fiets- en vier nieuwe 
wandelroutes. Alle routes zijn gebaseerd op het 
routenetwerk (fiets- en wandelknooppunten). 

Mountainbiken in Deurne en De Peel
Met je mountainbike de natuur in? Het A.T.B. routenetwerk 
Deurne bestaat uit 5 routes in de Deurnese bosgebieden, die aan 
elkaar gekoppeld zijn met verbindingsroutes. Het parcours loopt 
door het Zandbos, de Vlierdense bossen, het Walbergse bos, de 
Liesselse  en de Neerkantse bossen en bevat veel bochtige en 
technische stukken en er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

Deurne in Beweging

Peelwandelingen en gratis fotoroute 
In kader van het themajaar van 2020, Deurne in Beweging, 
worden er in Deurne diverse initiatieven ontplooid. Op 8 en 29 
november is er een wandeling door Griendtsveen en De Peel te 
maken in combinatie met een ontbijt vanaf het Toon Kortooms 
Park Deurne. Op zondag 29 november kun je wandelen door 
De Peel ‘while talking English’. In het centrum van Deurne is de 
fotoroute ‘Deurne in Beweging’ te lopen. Vijftig foto’s met het 
thema ‘Deurne in beweging’ zijn in etalages in het centrum te 
zien. De routefolder is gratis verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Wandelen in de Deurnese bossen
In en om Deurne zijn volop wandelmogelijkheden. Stel je eigen 
wandelroute samen op het wandelroutenetwerk of kies een kant 
en klare wandelroute. Bijvoorbeeld in de Deurnese bossen. Het 
Zandbos was vroeger een heidegebied met zandverstuivingen, 
parel in het bos is het natuurlijke ‘Buntven’, dit ven is ontstaan 
in de laatste ijstijd! In de Vlierdense bossen, ook wel Bikkelse 
bossen genoemd, groeit de beschermde jeneverbesstruik met 
zijn ‘bikkelharde’ besjes. In de wandelroutefolder ‘Wandelen in de 
Deurnese en Vlierdense bossen’ vind je 2 leuke themawandelingen 
op het knooppuntensysteem, de Zandbosroute en de 
Jeneverbesroute. Wandelroutes zijn verkrijgbaar bij VVV Deurne.
Kijk voor info ook op www.vvvdeurne.nl 

De petjes in het historisch 
centrum van Gemert
Zoals wellicht bekend zijn de maatregelen als gevolg van het 
Covid-19 virus  aangescherpt. Het doel van de maatregelen is om 
onze reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zodat we de 
verspreiding van het corona-virus tegen kunnen gaan.

Een rondje wandelen of fietsen met je partner of met het gezin in 
een van de  mooiste natuurgebieden ligt in Gemert-Bakel. Wat te 
denken van de Stippelberg ?  En dat  mag gelukkig nog wel. In deze 
natuurgebieden ervaar je de pracht van de herfst  op zijn best. Als 
lokale VVV Heerlijck Vrij Gemert-Bakel speciale aandacht voor 
wandelroute de Stippels. Laat je op de Stippelberg verrassen 
door de grootsheid van het natuurgebied. De wandelroute, ook 
aangegeven met rode paaltjes, begint bij het informatiebord van 
Natuurmonumenten aan de weg van Milheeze naar de Rips nabij 
de boswachterswoning. 

Het is een goed begaanbare wandelroute over brede paden 
door een uitgestrekt bos met een veelheid van naaldhout, dat 
vroeger gebruikt werd voor de mijnbouw.  Wel vragen we je om 
de geldende veiligheidsmaatregelen op te volgen. Houd 1,5 meter 
afstand, vermijd drukke plekken en draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes. Check van tevoren ook de website van 
de locatie die je wilt bezoeken en hou je aan de richtlijnen en de 
instructies die daar van toepassing zijn.

VVV Asten organiseert rondleidingen 
onder leiding van een deskundige gids

van de hoogteverschillen in het gebied. In totaal ruim 80 km aan 
bewegwijzerde paden. De A.T.B.-routenetwerkkaart is verkrijgbaar 
bij VVV Deurne. In november kun je de routenetwerkkaart extra 
voordelig aanschaffen m.b.v. onderstaande bon!
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Zeven gratis evenementen met naam Helmondse Sporthelden

Een op de elf kinderen leeft in Helmond op of onder de armoedegrens. 
Altijd nog veel minder erg dan Rotterdam, dat met veertig procent van de kinderen 

koploper is in het verkeerde rijtje. Voor voorzitter Frans Stienen en de zes leden 
van de nieuwe stichting Helmondse Sporthelden de reden om voor een nieuw 
initiatief dat in 2021 elk kind van vier tot en met twaalf jaar van basisscholen 

binnen de gemeente kansrijk wil maken.
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Helmondse Sporthelden

Het bestuur v.l.n.r. Joop van Stiphout, Marc de Wit, Eelke Toll, Saskia Hegeman, Frans Stienen en Mohammed Chahim.

De Helmondse sporthelden v.l.n.r. Nieky Holzken, 
Danny Koevermans, Piet Gruyters, René en Willy van 
de Kerkhof en Bob de Voogd.

“Armoede binnen een gezin blijkt helaas bepalend 
te zijn voor de toekomst van kind. Een dubbeltje 
wordt in ons land zelden nog een kwartje,” aldus 
voorzitter Frans Stienen. De voormalige wethouder 
was betrokken bij het tot stand komen van 
Helmondse Sporthelden dat volgend jaar nauw gaat 
samenwerken met Jibb+. “We hebben de kunst 
een klein beetje afgekeken van Rotterdam, waar dit 
project Sporticonen heet en al vier jaar succesvol 
is. Iedereen trekt zich het lot van kinderen aan, 
maar armoede wordt niet direct geassocieerd met 
eigen land. 
Toch is het een gegeven dat veel zaken voor een 
kind door financiële beperkingen van hun ouder 
of ouders niet mogelijk zijn. Dat geldt voor het 
lidmaatschap van een sportclub tot het vieren 
van een verjaardag. Studies hebben uitgewezen 
dat kinderen voor wie dat niet mogelijk is, al vroeg 
in een sociaal isolement raken. Ze komen overal 
buiten te staan. En dat in een welvarend land als 
Nederland.” Doelstelling van Helmondse Sport-

helden is om juist deze doelgroep een steuntje in 
de rug te bieden. Zeven sporters met hun roots in 
Helmond of band met de vijfde stad van Brabant 
werden gevraagd om vrijwillig hun bijdrage te 
leveren. Gekoppeld aan zeven bestuursleden 
moet er zo een groot draagvlak worden gecreëerd. 
“Enerzijds poetsen we de helden van de stad 
meer op, want daar mogen we best wat zuiniger 
zijn. Anderzijds gebruiken we deze helden als 
voorbeeld voor nieuwe generaties van Helmond,” 
aldus Stienen. 
De zeven sportieve boegbeelden zijn hockeyer 
Bob de Voogd, de gebroeders Van de Kerkhof, 
wielrenster Leontien van Moorsel, die twintig jaar 
lid is geweest van Buitenlust, Danny Koevermans 
die in Brandevoort woont en zelfs nog speelt, 
badmintonster Judith Meulendijks, paralympisch 
kampioen speerwerpen Pieter Gruijters en
kickbokser Nieky Holzken. “Stuk voor stuk 
mensen die kinderen aanspreken en motiveren,” 
aldus Stienen. Doelstelling is om kinderen onder 

schooltijd samen met Jibb+ gratis clinics in deze 
zeven sporten aan te bieden op de complexen en 
dat traject af te sluiten met deelname aan een 
evenement. “Jibb+ is reeds actief op basisscholen. 
En door dit plan worden kinderen daadwerkelijk 
over de drempel van sportclubs gebracht. Zo 
hopen we kansarme kinderen met steun van het 
JeugdFonds Sport en Cultuur lid te maken van een 
vereniging, omdat de contributie wordt voldaan. 
Zo wordt een kind kansrijk zonder dat het stempel 
kansarm zichtbaar is.” Stienen krijgt bij de uitvoering 
van de plannen in Helmond steun van voormalig 
Stiphout Vooruit-voorzitter Marc de Wit, Eelke Toll 
Hockey Club Helmond en de Keiebijters, voormalig 
fractievoorzitter CDA Helmond Saskia Hegeman, 
oud-directeur Stadswacht Helmond en Super 
Sociaal en huidig voorzitter Armoedeplatform 
Helmond Joop van Stiphout, Europarlementariër 
Mohammed Chahim en adviseur Ed Busselaar, 
voormalig directeur van NAC en Willem II. 
Stuk voor stuk mensen met een groot hart voor 
Helmond of roots in de stad. “Samen een team zijn 
is volgens Stienen het adagium voor de toekomst. 
“We zijn als Helmond met dit rijtje van sporthelden 
feitelijk veel rijker dan we ons realiseren. Maar ook 
in mensen die bereid zijn om zich voor dit doel in 
hun stad in te zetten. Het enthousiasme heeft mij 
aangenaam verrast. Niemand heeft de post in het 
bestuur geweigerd. Opvallend want iedereen heeft 
met een drukke agenda tegenwoordig snel een 
excuus.” Mohammed Chahim ziet in Helmondse 
Sporthelden een ideale combinatie van bestrijden 

van obesitas bij jeugd en het oppoetsen van de 
helden van de stad. Saskia Hegeman ziet de kracht 
vooral in het aanbod van zeven verschillende 
sporten. “Ik hoop dat veel kinderen in Helmond 
de kans krijgen om veel indrukken op te doen. We 
hebben in Helmond nog een lange weg te gaan naar 
een grotere participatie. Maar dit plan helpt zeker,” 
aldus Joop van Stiphout.
Marc de Wit zegt dat Helmondse Sporthelden 
hopelijk een middel is om de jeugd achter de 
computer vandaan te krijgen en te verleiden tot 
sport. Eelke Toll zegt op haar beurt uit te kijken 
naar het hockeyevenement van Bob de Voogd. Ik 
ben al vanaf klas drie een grote hockeyfan, maar 
ik laat mij ook graag verrassen door de andere zes 
evenementen op de kalender.” Ed Busselaar stipt 
aan dat de agenda van Helmondse Sporthelden 
een belangrijk inclusief karakter heeft. “Ook een 
evenement voor kinderen met een beperking. Het is 
bovendien belangrijk om deze groep te laten zien dat 
een lichamelijke beperking geen beperking is om te 
sporten.”
Fast Forward is namens Helmondse Sporthelden 
de uitvoerende producent, die de opgedane kennis 
en ervaring vanuit Rotterdam meeneemt. Volgens 
sportwethouder Harrie van Dijk is Helmondse 
Sporthelden de kers op de taart van aanbod 
binnen de gemeente. “Er gebeurt al heel veel en 
ook goed. Maar ik zie dit nieuwe initiatief als een 
grote meerwaarde voor de stad. Trots op en met 
respect voor sporthelden die als voorbeeld dienen 
voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar.” Daar 
gelooft Frans Stienen en zijn bestuur heilig in. 
“Maar voor een succesvolle uitrol in 2021 hebben 
we de stad nodig. Voor financiering willen we niet 
als vanzelfsprekend naar de gemeente kijken. Onze 
plannen moeten samen met Jibb+, het onderwijs, 
de verenigingen, de gemeente Helmond en het 
bedrijfsleven worden gerealiseerd. Daarom gaan we 
Helmondse Sporthelden tijdens een Kerstlunch op 
maandag 21 december zakelijk lanceren.”

Weekblad De Loop Helmond en Admedia hebben 
zich inmiddels aangesloten. Maar ook Jarige Job, 
een ICT-bedrijf, een vervoerder en een notariaat 
hebben zich al verbonden aan de nieuwe Stichting 
Helmondse Sporthelden. “Een vliegende start,” 
aldus Stienen. “We gaan de komende weken meer 
bedrijven en fondsen proberen partner te maken 
van Helmondse Sporthelden. Want dat een op de 
elf kinderen in onze stad minder kansrijk is, zou 
anno 2020 niet mogen.”
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Leuke uitjes bij jou ‘om de hoek’
In de regio

ASTEN

DEURNE

GEMERT

Fietsroutes
Rondje Asten
Bewegwijzerde fietsroute van 43 km door Asten, Ommel en 
Asten-Heusden. Rondje Asten neemt je mee door een zeer 
gevarieerd landschap van bossen, akkers, weiden en beeklopen 
die afgewisseld worden door karakteristieke boerderijen. 

De Pelen
Bewegwijzerde fietsroute van 59 km langs De Deurnsche Peel, 
De Mariapeel en De Groote Peel. Tijdens deze fietsroute beleef 
je de overweldigende natuur, hoge luchten en vergezichten. Je 
doet authentieke peelwerkersdorpjes aan zoals Griendtsveen en 
Helenaveen en je fietst rondom Nationaal Park De Groote Peel 
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. Deze fietsroute 
is ook verkrijgbaar bij VVV Asten.

De Groote Peel
Bewegwijzerde fietsroute van 46 km rondom Nationaal Park De 
Groote Peel. Je fietst rondom het Nationaal Park De Groote Peel; 
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. De Groote Peel 
is een van de weinige gebieden die over zijn van het onafzienbare 
hoogveen dat ooit de grens tussen Brabant en Limburg vormde.

Wandelroutes:
Museum & Kasteel
Bewegwijzerde wandelroute van 15 km langs Museum & Kasteel. 
Deze wandeling neemt je mee naar Museum Klok & Peel waar 
de grootste collectie luidklokken en klokkenspellen ter wereld te 
bewonderen is. Vanaf daar wandel je verder naar de kasteelruïne 
in Asten-Heusden; aan de rand van de Peel, verscholen achter 
weelderige begroeiing liggen de romantische restanten van het 
meer dan 600 jaar oude kasteel. 

De Groote Peel
Bewegwijzerde wandelroute van 16 km door Nationaal Park De 
Groote Peel. Vroeger was De Groote Peel een plek om te mijden, 
nu kun je er naar hartenlust wandelen. Overal zijn sporen van 
het verleden te vinden, toen de noeste werkers in het zweet des 
aanschijns de turf, ‘het goud van de Peel’, uitgroeven.

Deze routes zijn vanaf heden verkrijgbaar bij VVV Asten voor 
€ 1,95 per stuk. Onze medewerkers helpen je graag op pad!

Rondleiding door het klokkendorp Asten
In de vijftiende eeuw woont in het centrum van Asten een man die 
zich Jan die smet vander Diesdunc noemt, naar een gehucht bij 
Asten. Bijna zes eeuwen later zijn de sporen van Jan nog steeds 
aanwezig. In de kerk van de Heilige Maria Presentatie hangt een 
luidklok uit 1447, waarop deze naam staat. Als herinnering aan 
onze historische Jan is op het Koningsplein een beeld van hem 
geplaatst. Hier start een wandeling door het dorp die je kunt 
maken onder leiding van een VVV-gids of aan de hand van een 
rijk geïllustreerde brochure. In de kerk hangt een carillon met 57 

klokken, bijna allemaal gegoten door Koninklijke Eijsbouts, een 
klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken uit Asten. Ieder 
kwartier hoor je als je door het centrum loopt een melodie van het 
automatische klokkenspel. Op markt- en feestdagen wordt het 
carillon bespeeld door een beiaardier. Dat geeft een bijzondere 
sfeer in dit klokkendorp.

Normaal gesproken bedraagt het maximum aantal personen 20-
25 per gids (er zijn meerdere gidsen beschikbaar). Maar i.v.m. 
het coronavirus geldt een maximum van 10 personen per gids. 
Rondleiding duurt 1 uur.

Rondleiding door de Heilige Maria Presentatiekerk
Aan het einde van de 19de eeuw is Asten een tamelijk rijk dorp 
met veel fabrieken en welgestelde notabelen. Tijd voor een 
nieuwe kerk vindt pastoor L.J. van de Mortel. Tussen 1896 en 
1898 wordt de kerk gebouwd in de toen moderne neogotische 
stijl. Tijdens een rondleiding met een VVV-gids hoor je ‘alles’ 
over de circa 125 levensjaren van de kerk, over de verstopte 
schilderingen die in 2019 tevoorschijn zijn gekomen, over het 
hoofdaltaar van Hendrik van der Geld (1838-1914) uit Boxtel en 
de kruiswegstatie van Frans Knirsch (1920) uit dezelfde plaats. 

Normaal gesproken bedraagt het maximum aantal personen 
+/- 20 per gids (er zijn meerdere gidsen beschikbaar).Maar i.v.m. 
het coronavirus geldt een maximum van 10 personen per gids. 
Rondleiding duurt 1 – 1,5  uur.

Rondleiding Molen ‘de Oostenwind’
De molen in Asten is een zogenaamde standerd- of 
standaardmolen, het oudste type molen in ons land dat door wind 
wordt aangedreven. De standaard, midden in de molen draagt 
het houten huis van de molen. Het huis (de kast) is draaibaar 
rondom de standerd. Dit draaien is nodig om de wieken naar de 
wind te zetten. 

Meer informatie op: www.molendeoostenwind.nl  
Normaal gesproken bedraagt het maximum aantal personen 20-
25 personen. Maar i.v.m. het coronavirus geldt een maximum van 
10 personen per rondleiding. Rondleiding duurt 1 uur.
Voor alle rondleidingen geldt een prijs van € 4,50 p.p. met 
een minimumbedrag van € 45,-. Reserveren via VVV Asten; 
telefoonnummer 0493-692999 / e-mail: winkel@vvv-asten.nl

Nieuwe fiets- en wandelroutes 
verkrijgbaar bij VVV Asten
VVV Asten heeft haar assortiment uitgebreid 
met vier nieuwe fiets- en vier nieuwe 
wandelroutes. Alle routes zijn gebaseerd op het 
routenetwerk (fiets- en wandelknooppunten). 

Mountainbiken in Deurne en De Peel
Met je mountainbike de natuur in? Het A.T.B. routenetwerk 
Deurne bestaat uit 5 routes in de Deurnese bosgebieden, die aan 
elkaar gekoppeld zijn met verbindingsroutes. Het parcours loopt 
door het Zandbos, de Vlierdense bossen, het Walbergse bos, de 
Liesselse  en de Neerkantse bossen en bevat veel bochtige en 
technische stukken en er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

Deurne in Beweging

Peelwandelingen en gratis fotoroute 
In kader van het themajaar van 2020, Deurne in Beweging, 
worden er in Deurne diverse initiatieven ontplooid. Op 8 en 29 
november is er een wandeling door Griendtsveen en De Peel te 
maken in combinatie met een ontbijt vanaf het Toon Kortooms 
Park Deurne. Op zondag 29 november kun je wandelen door 
De Peel ‘while talking English’. In het centrum van Deurne is de 
fotoroute ‘Deurne in Beweging’ te lopen. Vijftig foto’s met het 
thema ‘Deurne in beweging’ zijn in etalages in het centrum te 
zien. De routefolder is gratis verkrijgbaar bij VVV Deurne.

Wandelen in de Deurnese bossen
In en om Deurne zijn volop wandelmogelijkheden. Stel je eigen 
wandelroute samen op het wandelroutenetwerk of kies een kant 
en klare wandelroute. Bijvoorbeeld in de Deurnese bossen. Het 
Zandbos was vroeger een heidegebied met zandverstuivingen, 
parel in het bos is het natuurlijke ‘Buntven’, dit ven is ontstaan 
in de laatste ijstijd! In de Vlierdense bossen, ook wel Bikkelse 
bossen genoemd, groeit de beschermde jeneverbesstruik met 
zijn ‘bikkelharde’ besjes. In de wandelroutefolder ‘Wandelen in de 
Deurnese en Vlierdense bossen’ vind je 2 leuke themawandelingen 
op het knooppuntensysteem, de Zandbosroute en de 
Jeneverbesroute. Wandelroutes zijn verkrijgbaar bij VVV Deurne.
Kijk voor info ook op www.vvvdeurne.nl 

De petjes in het historisch 
centrum van Gemert
Zoals wellicht bekend zijn de maatregelen als gevolg van het 
Covid-19 virus  aangescherpt. Het doel van de maatregelen is om 
onze reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zodat we de 
verspreiding van het corona-virus tegen kunnen gaan.

Een rondje wandelen of fietsen met je partner of met het gezin in 
een van de  mooiste natuurgebieden ligt in Gemert-Bakel. Wat te 
denken van de Stippelberg ?  En dat  mag gelukkig nog wel. In deze 
natuurgebieden ervaar je de pracht van de herfst  op zijn best. Als 
lokale VVV Heerlijck Vrij Gemert-Bakel speciale aandacht voor 
wandelroute de Stippels. Laat je op de Stippelberg verrassen 
door de grootsheid van het natuurgebied. De wandelroute, ook 
aangegeven met rode paaltjes, begint bij het informatiebord van 
Natuurmonumenten aan de weg van Milheeze naar de Rips nabij 
de boswachterswoning. 

Het is een goed begaanbare wandelroute over brede paden 
door een uitgestrekt bos met een veelheid van naaldhout, dat 
vroeger gebruikt werd voor de mijnbouw.  Wel vragen we je om 
de geldende veiligheidsmaatregelen op te volgen. Houd 1,5 meter 
afstand, vermijd drukke plekken en draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes. Check van tevoren ook de website van 
de locatie die je wilt bezoeken en hou je aan de richtlijnen en de 
instructies die daar van toepassing zijn.

VVV Asten organiseert rondleidingen 
onder leiding van een deskundige gids

van de hoogteverschillen in het gebied. In totaal ruim 80 km aan 
bewegwijzerde paden. De A.T.B.-routenetwerkkaart is verkrijgbaar 
bij VVV Deurne. In november kun je de routenetwerkkaart extra 
voordelig aanschaffen m.b.v. onderstaande bon!
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Zeven gratis evenementen met naam Helmondse Sporthelden

Een op de elf kinderen leeft in Helmond op of onder de armoedegrens. 
Altijd nog veel minder erg dan Rotterdam, dat met veertig procent van de kinderen 

koploper is in het verkeerde rijtje. Voor voorzitter Frans Stienen en de zes leden 
van de nieuwe stichting Helmondse Sporthelden de reden om voor een nieuw 
initiatief dat in 2021 elk kind van vier tot en met twaalf jaar van basisscholen 

binnen de gemeente kansrijk wil maken.
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Het bestuur v.l.n.r. Joop van Stiphout, Marc de Wit, Eelke Toll, Saskia Hegeman, Frans Stienen en Mohammed Chahim.

De Helmondse sporthelden v.l.n.r. Nieky Holzken, 
Danny Koevermans, Piet Gruyters, René en Willy van 
de Kerkhof en Bob de Voogd.

“Armoede binnen een gezin blijkt helaas bepalend 
te zijn voor de toekomst van kind. Een dubbeltje 
wordt in ons land zelden nog een kwartje,” aldus 
voorzitter Frans Stienen. De voormalige wethouder 
was betrokken bij het tot stand komen van 
Helmondse Sporthelden dat volgend jaar nauw gaat 
samenwerken met Jibb+. “We hebben de kunst 
een klein beetje afgekeken van Rotterdam, waar dit 
project Sporticonen heet en al vier jaar succesvol 
is. Iedereen trekt zich het lot van kinderen aan, 
maar armoede wordt niet direct geassocieerd met 
eigen land. 
Toch is het een gegeven dat veel zaken voor een 
kind door financiële beperkingen van hun ouder 
of ouders niet mogelijk zijn. Dat geldt voor het 
lidmaatschap van een sportclub tot het vieren 
van een verjaardag. Studies hebben uitgewezen 
dat kinderen voor wie dat niet mogelijk is, al vroeg 
in een sociaal isolement raken. Ze komen overal 
buiten te staan. En dat in een welvarend land als 
Nederland.” Doelstelling van Helmondse Sport-

helden is om juist deze doelgroep een steuntje in 
de rug te bieden. Zeven sporters met hun roots in 
Helmond of band met de vijfde stad van Brabant 
werden gevraagd om vrijwillig hun bijdrage te 
leveren. Gekoppeld aan zeven bestuursleden 
moet er zo een groot draagvlak worden gecreëerd. 
“Enerzijds poetsen we de helden van de stad 
meer op, want daar mogen we best wat zuiniger 
zijn. Anderzijds gebruiken we deze helden als 
voorbeeld voor nieuwe generaties van Helmond,” 
aldus Stienen. 
De zeven sportieve boegbeelden zijn hockeyer 
Bob de Voogd, de gebroeders Van de Kerkhof, 
wielrenster Leontien van Moorsel, die twintig jaar 
lid is geweest van Buitenlust, Danny Koevermans 
die in Brandevoort woont en zelfs nog speelt, 
badmintonster Judith Meulendijks, paralympisch 
kampioen speerwerpen Pieter Gruijters en
kickbokser Nieky Holzken. “Stuk voor stuk 
mensen die kinderen aanspreken en motiveren,” 
aldus Stienen. Doelstelling is om kinderen onder 

schooltijd samen met Jibb+ gratis clinics in deze 
zeven sporten aan te bieden op de complexen en 
dat traject af te sluiten met deelname aan een 
evenement. “Jibb+ is reeds actief op basisscholen. 
En door dit plan worden kinderen daadwerkelijk 
over de drempel van sportclubs gebracht. Zo 
hopen we kansarme kinderen met steun van het 
JeugdFonds Sport en Cultuur lid te maken van een 
vereniging, omdat de contributie wordt voldaan. 
Zo wordt een kind kansrijk zonder dat het stempel 
kansarm zichtbaar is.” Stienen krijgt bij de uitvoering 
van de plannen in Helmond steun van voormalig 
Stiphout Vooruit-voorzitter Marc de Wit, Eelke Toll 
Hockey Club Helmond en de Keiebijters, voormalig 
fractievoorzitter CDA Helmond Saskia Hegeman, 
oud-directeur Stadswacht Helmond en Super 
Sociaal en huidig voorzitter Armoedeplatform 
Helmond Joop van Stiphout, Europarlementariër 
Mohammed Chahim en adviseur Ed Busselaar, 
voormalig directeur van NAC en Willem II. 
Stuk voor stuk mensen met een groot hart voor 
Helmond of roots in de stad. “Samen een team zijn 
is volgens Stienen het adagium voor de toekomst. 
“We zijn als Helmond met dit rijtje van sporthelden 
feitelijk veel rijker dan we ons realiseren. Maar ook 
in mensen die bereid zijn om zich voor dit doel in 
hun stad in te zetten. Het enthousiasme heeft mij 
aangenaam verrast. Niemand heeft de post in het 
bestuur geweigerd. Opvallend want iedereen heeft 
met een drukke agenda tegenwoordig snel een 
excuus.” Mohammed Chahim ziet in Helmondse 
Sporthelden een ideale combinatie van bestrijden 

van obesitas bij jeugd en het oppoetsen van de 
helden van de stad. Saskia Hegeman ziet de kracht 
vooral in het aanbod van zeven verschillende 
sporten. “Ik hoop dat veel kinderen in Helmond 
de kans krijgen om veel indrukken op te doen. We 
hebben in Helmond nog een lange weg te gaan naar 
een grotere participatie. Maar dit plan helpt zeker,” 
aldus Joop van Stiphout.
Marc de Wit zegt dat Helmondse Sporthelden 
hopelijk een middel is om de jeugd achter de 
computer vandaan te krijgen en te verleiden tot 
sport. Eelke Toll zegt op haar beurt uit te kijken 
naar het hockeyevenement van Bob de Voogd. Ik 
ben al vanaf klas drie een grote hockeyfan, maar 
ik laat mij ook graag verrassen door de andere zes 
evenementen op de kalender.” Ed Busselaar stipt 
aan dat de agenda van Helmondse Sporthelden 
een belangrijk inclusief karakter heeft. “Ook een 
evenement voor kinderen met een beperking. Het is 
bovendien belangrijk om deze groep te laten zien dat 
een lichamelijke beperking geen beperking is om te 
sporten.”
Fast Forward is namens Helmondse Sporthelden 
de uitvoerende producent, die de opgedane kennis 
en ervaring vanuit Rotterdam meeneemt. Volgens 
sportwethouder Harrie van Dijk is Helmondse 
Sporthelden de kers op de taart van aanbod 
binnen de gemeente. “Er gebeurt al heel veel en 
ook goed. Maar ik zie dit nieuwe initiatief als een 
grote meerwaarde voor de stad. Trots op en met 
respect voor sporthelden die als voorbeeld dienen 
voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar.” Daar 
gelooft Frans Stienen en zijn bestuur heilig in. 
“Maar voor een succesvolle uitrol in 2021 hebben 
we de stad nodig. Voor financiering willen we niet 
als vanzelfsprekend naar de gemeente kijken. Onze 
plannen moeten samen met Jibb+, het onderwijs, 
de verenigingen, de gemeente Helmond en het 
bedrijfsleven worden gerealiseerd. Daarom gaan we 
Helmondse Sporthelden tijdens een Kerstlunch op 
maandag 21 december zakelijk lanceren.”

Weekblad De Loop Helmond en Admedia hebben 
zich inmiddels aangesloten. Maar ook Jarige Job, 
een ICT-bedrijf, een vervoerder en een notariaat 
hebben zich al verbonden aan de nieuwe Stichting 
Helmondse Sporthelden. “Een vliegende start,” 
aldus Stienen. “We gaan de komende weken meer 
bedrijven en fondsen proberen partner te maken 
van Helmondse Sporthelden. Want dat een op de 
elf kinderen in onze stad minder kansrijk is, zou 
anno 2020 niet mogen.”

 
wil elk kind 

kansrĳ k maken

Helmondse Sporthelden

TEKST & FOTO ORGANISATIE HELMONDSE SPORTHELDEN

23week nummer 44 vrijdag 30 oktober 2020



24 week nummer 44 vrijdag 30 oktober 2020 de loop weekkrant HELMOND16 november 2020 Groot PEELLAND

Door de omstandigheden rondom 
Corona kan dat dit jaar geen doorgang 
vinden, maar de organisatie heeft een 
oplossing gevonden en organiseert nu 
zelfs twee coronaproof evenementen. 
De FairTrade en Global Goals markt 
gaat dit jaar digitaal. Deelnemers aan 
de markt maken een filmpje over 
hun activiteiten en die zenden we 
tijdens de FairTrade week uit op de 
Facebookpagina en het Youtube kanaal 
van de FairTrade en Global Goals markt 
(www.facebook.com/ftgghelmond). 

De filmpjes zullen meerdere keren 
uitgezonden worden en zo kunnen 
inwoners van Helmond en omgeving 
op hun gemak kennismaken met 
de mooie initiatieven die er zijn die 
bijdragen aan een betere wereld. 
Daarnaast organiseren we een mini 
FairTrade en Eerlijk Winkelen route 
door het centrum van de stad. Deze 
route gaat langs winkels met in hun 
assortiment producten die duurzaam, 
handgemaakt, gerecycled, biologisch of 
FairTrade zijn. 

De bezoekers van de stad kunnen deze 
zelf lopen aan de hand van de flyers 
die daarvoor beschikbaar zijn. De flyers 
zijn verkrijgbaar bij de deelnemende 
ondernemers, deze zijn herkenbaar 
aan de speciale deelnemer poster. 
Daarnaast zullen de flyers onder 
andere bij de Bibliotheek te vinden zijn. 
Deze route kan uiteraard ook nog na de 
FairTrade week gelopen worden. 

Meer informatie over deze activiteiten 
kunt u vinden op de facebookpagina 
van de FairTrade en Global Goals markt 
www.facebook.com/ftgghelmond

FairTrade 
en Global 
Goals markt 
gaat digitaal
Van 24 oktober tot en 
met 1 november is de 
Nationale FairTrade week. 
Ter gelegenheid van deze 
week werd er in Helmond 
Centrum de afgelopen jaren 
een FairTrade en Global 
Goals markt georganiseerd. 
Vorig jaar oktober met 
bijna 40 deelnemers op 
de Markt in het centrum. 
Een markt in het teken van 
FairTrade, duurzaamheid, 
ontwikkelingssamenwerking, 
recycling en innovatie.

De Dierenambulance Helmond e.o.
is al ruim 30 jaar een begrip in 
Helmond en ruime omgeving. Elke 
dag weer worden veel gevonden en 
gewonde dieren door onze vrijwillige 
medewerkers opgehaald of door een 
vinder naar onze locatie in Helmond 
gebracht. Helaas zijn veel van die 
dieren door hun eigenaren afgedankt, 
verwaarloosd, weggedaan of zelfs 
letterlijk als oud vuil weggegooid of uit 
de auto gezet. Andere dieren leven vrij 
in de natuur, zijn echte zwervers, zijn 
ziek of hebben een ongeluk gehad. 
In alle gevallen worden deze dieren 
met de beste zorg en liefde door onze 
vrijwilligers van de dierenambulance 
opgehaald en vervoerd. Overleden 
dieren zonder eigenaar mogen wij 
alleen in de gemeente Helmond 
ophalen. Voor het ophalen van 
overleden dieren in de andere 
gemeenten moeten inwoners contact 
opnemen met de eigen gemeente.

Uitbreiding verzorgingsgebied: meer 
dierenambulances en meer vrijwilligers
Het verzorgingsgebied bestaat vanaf 
1 januari 2020 uit de woonplaatsen: 
Aarle-Rixtel, Asten, Bakel, Beek en 

Donk, Elsendorp, Gemert, Handel, 
Helmond, Heusden, Lierop, Lieshout, 
Mariahout, Milheeze, De Mortel, 
Ommel, De Rips, Someren, Someren-
Eind en Someren-Heide. Dit grotere 
gebied maakt een uitbreiding van 
twee naar drie dierenambulances 
noodzakelijk. Deze zijn alle drie 
beschikbaar gesteld door Stichting 
Dierenlot. Onze 3e ambulance is 
vanaf 20 december 2019 gaan rijden. 
De inwoners in het verzorgingsgebied 
zullen merken dat de responsetijd 
sterk versnelt ten opzichte van de 
huidige situatie.

Opvang in het dierenasiel
Ons dierenasiel biedt opvang aan honden, 
katten en andere huisdieren die geen 
onderdak meer hebben. Bij zwerfkatten, 
zwerfhonden en andere huisdieren 
zonder eigenaar die bij ons binnen 
komen, wordt in eerste instantie op 
allerlei manieren (via Stichting Amivedi, 
onze eigen website en Facebook) 
geprobeerd om de rechtmatige eigenaar 
te vinden. Mocht dat na 14 dagen 
niet gelukt zijn dan zoeken we op een 
verantwoorde wijze naar een nieuw 
baasje. Ook dieren die door hun eigenaar 

om diverse redenen (ziekte, verhuizing, 
enz.) aan ons asiel worden afgestaan, 
worden liefdevol opgenomen. In het wild 
levende dieren worden na verzorging 
teruggeplaatst in de natuur. Indien dat 
niet mogelijk is, worden deze dieren naar 
gespecialiseerde opvangcentra gebracht.

Bezoeken en adopteren
Inwoners van de genoemde gemeenten 
kunnen katten en kittens tijdens 
openingstijden vrijblijvend bezoeken 
in het dierenasiel. Het bezoeken van 
de dieren in het asiel kan vanwege de 
Coronaregels op dit moment alleen op 
afspraak. Informatie over de procedure 
voor het adopteren van een hond, kat 
of kitten is te vinden op onze website: 
www.dierenambulancehelmond.nl. 

Extra service dierenambulance
Als mensen zelf geen vervoer hebben, 
dan kunnen zij tegen betaling de 
dierenambulance ook inschakelen om 
bijvoorbeeld met het huisdier naar de 
dierenarts te gaan, of om het overleden 
huisdier op te laten halen. Indien 
gewenst verzorgt de Dierenambulance 
tegen meerprijs ook de crematie of 
begrafenis van huisdieren.

Bereikbaarheid 
Dierenambulance en 
Dierenasiel Helmond e.o.
Voor noodgevallen is de 
dierenambulance 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar bereikbaar op 
telefoonnummer 0492-513971. Voor 
overige vragen of voor contact met het 
dierenasiel zijn de medewerkers via 
hetzelfde telefoonnummer te bereiken 
tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Het dierenasiel is open op maandag 
t/m woensdag en op vrijdag van 12.00 
tot 16.00 uur. Op zaterdag van 12:00 
tot 15:00 uur. Op donderdag en zon- en 
feestdagen is het asiel gesloten.

Het bezoekadres is: Grasbeemd 17, 
5705 DE Helmond.
info@dierenambulancehelmond.nl
www.dierenambulancehelmond.nl
www.facebook.com/
dierenambulancehelmond

Het verzorgingsgebied van Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o. is sinds 1 januari 2020 
groter. Vanaf 1 januari 2020 is de dierenambulance voor inwoners van de gemeenten Helmond, 
Laarbeek, Asten, Someren en Gemert-Bakel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor 

noodgevallen. Na een melding rukt de ambulance zo snel mogelijk uit om het gewonde of gevonden 
dier op te halen. Gewonde dieren krijgen direct de benodigde eerste hulp en indien nodig verdere 
medische zorg door de dierenarts. De dieren worden daarna liefdevol opgevangen en verzorgd in 

het asiel aan de Grasbeemd 17 in Helmond, waar ook gevonden dieren (tijdelijk) verblijven.

Zorg voor dieren
Dierenambulance en 

Dierenasiel Helmond e.o.

TEKST & FOTO DIERENAMBULANCE HELMOND E.O.

TEKST FAIRTRADE EN GLOBAL GOALS MARKT

Het pand van Dierenambulance Helmond e.o. aan de Grasbeemd.
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We hebben elkaar nodig
Elkerliek ziekenhuis 
toont veerkracht in 
coronatijd
TopPodotherapie 
Helmond-Mierlo 
Hier kan iedereen terecht 
voor voetgerelateerde 
klachten

Zelfstandig kunnen 
(blijven) wonen:
Acuut Zorggroep 
maakt het mogelijk
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Het verhaal van de zorg

De tweede coronagolf kwam sneller dan ver-
wacht. Vanaf half september groeide het aantal 
besmettingen en niet lang daarna werd ook de druk 
op de ziekenhuizen hoger. Cindy Koppen is een van 
de afdelingsmanagers van het Elkerliek. Ze is trots op 
de veerkracht die zowel medewerkers als patiënten 
in het Elkerliek laten zien. “We hebben elkaar nodig”, 
zegt ze. Vooral in deze onzekere tijd waarin het Corona 
virus onze leefstijl beperkt, is goed zorgen voor elkaar 

een must. Denk hierbij niet aan alleen de zorg 
voor zieke mensen maar vooral ook aan onze 
ouderen en mensen met een verstandelijke- of 
lichamelijke beperking. Zij hebben het normaal 

gesproken al lastig met het onderhouden van 
contacten, dat is nu natuurlijk helemaal moeilijk. 
Dat kan al door gewoon een keer een praatje te 
maken met iemand of een boodschap te halen voor 
iemand die dat zelf niet kan nu. Denk aan elkaar, 
zorg voor elkaar!

Deze krant is als extra bijlage toegevoegd aan diverse 
huis-aan-huis bladen in Helmond, Nuenen, Gerwen, 
¬Geldrop, Deurne, Vlierden, Asten, Ommel, ¬Liessel, 
Someren, Mierlo, Gemert, Bakel, Milheeze, De Mortel, 
Aarle-Rixtel en Beek en Donk.

De Zorgspecial informeert de 
inwoners van Helmond-Peelland 
(100.000 gezinnen, plusminus 
225.000 inwoners) over de  
‘zorgmarkt’ in onze regio. 
In deze editie leest u onder andere 
over Acuut Zorggroep, die zich richt 
op ouderen die graag zelfstandig 
willen blijven wonen, maar wel 
dagelijks (verpleegkundige) zorg 
nodig hebben. Zij realiseerden 
Residentie Suytkade: een 
appartementencomplex dat 
van alle gemakken is voorzien. 
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’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig 
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor 

mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag 
professionele begeleiding.

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

Kijk op www.kbwo.nl
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Cindy Koppen is als afdelingsmanager verant-
woordelijk voor het Centrum voor Geboorte en 
Gezin en de poliklinieken gynaecologie en urologie 
“De eerste golf overviel ons natuurlijk”, vertelt ze, 
terugkijkend op de periode vanaf medio maart 
dit jaar. “Zorg werd uitgesteld, operaties afgezegd 
en veel afspraken op de polikliniek moesten 
geannuleerd of verzet worden. Natuurlijk was 
dat lastig, maar ik vind wel dat we daar samen 
heel goed doorheen zijn gekomen. Patiënten 
reageerden bijna altijd begripvol, terwijl we 
ze soms wel drie keer voorafgaand aan een 
afspraak moesten bellen, bijvoorbeeld om te 
vragen of ze geen gezondheidsklachten hadden. 
En, heel vervelend natuurlijk, we moesten ook 
steeds vragen om alleen, dus zonder echtgenoot, 
familielid of andere begeleider naar de polikliniek 
of op bezoek te komen.”

Flexibiliteit
Niet alleen de patiënten, ook van de medewerkers 
werd veel flexibiliteit gevraagd. Cindy: “De veerkracht 
bij onze medewerkers is geweldig. In de frontlinie, 
met name op de IC en bijvoorbeeld de longafdeling, 
was het heel heftig. Maar ook in de rest van het 
ziekenhuis werd veel flexibiliteit verlangd. Eén van 
onze poliassistenten werd ingezet bij de screening, 
een verpleegkundig specialist draaide diensten op 
een corona-afdeling en de artsen werden ingezet 
om hun collega’s te ontlasten. Ondanks al die 
veranderingen en ondanks het feit dat er links en 
rechts veel meer uren zijn gewerkt, is er nauwelijks 
geklaagd. De onderlinge collegialiteit in het Elkerliek 
is super. We hebben er alles aan gedaan om deze 
periode voor elkaar en voor de patiënten zo goed 
mogelijk te laten verlopen. En ja, natuurlijk is het 
vervelend als je dan een keer om vijf uur ’s middags 
wordt gevraagd om de planning van de spreekuren 

van de volgende dag weer om te gooien. Maar het 
gebeurde wel. Omdat iedereen zag dat dit een tijd 
was waarin er net een stapje extra van mensen 
gevraagd werd.”
Omdat fysieke afspraken op de polikliniek niet 
altijd per se noodzakelijk waren, werd in sommige 
gevallen een telefonisch consult gehouden. “Of 
via een videoconsult”, vertelt Cindy. “We hebben 
samen continu gezocht naar manieren om de zorg 
zoveel mogelijk en zo goed mogelijk doorgang te 
laten vinden. Dat is elke keer een uitdaging, ook nu 
in de tweede piekperiode.”

Zorg voor zwangeren
Ginny van de Kerkhof is een van de polikliniek-
assistenten gynaecologie die haar werk in het 
vroege voorjaar drastisch zag veranderen. Ook zij 
onderschrijft de veerkracht van zowel collega’s 
als patiënten. “Wat fijn is, is dat de zorg rondom 

zwangeren volledig is doorgegaan. Sommige dingen 
kunnen écht niet wachten, hè. Dat hebben we 
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Ook Ginny noemt het overgrote deel van de 
patiënten en bezoekers heel begripvol. “We 
proberen steeds uit te leggen waarom we bepaalde 
maatregelen hanteren”, zegt ze. “In enkele gevallen 
leidt dat wel eens tot discussies. En soms, heel 
soms ook tot vervelende en verbaal agressieve 
reacties. Nu de tweede golf is gearriveerd, merk je 
wel dat sommige mensen het een beetje zat zijn, al 
die maatregelen. En het feit dat er vaak vanuit de 
overheid niet erg duidelijk wordt gecommuniceerd 
helpt ook niet mee.”

Weinig ruimte
Volgens Cindy Koppen is het beleid in het Elkerliek 
inmiddels wel helder. “Kijk naar de mondkapjes. 
Iedereen, medewerkers én bezoekers, is verplicht 
om een mondkapje te dragen in de gangen en de 
openbare ruimtes. Dat laat weinig ruimte voor 
discussie. Ook het feit dat patiënten alleen naar de 
poli moeten komen en dat er gelimiteerd bezoek 
is op de afdelingen is volgens mij heel duidelijk. 
En nogmaals, bijna iedereen gaat hier respectvol 
en begripvol mee om, maar jammer genoeg niet 
iedereen. Erg vervelend, zeker in de wetenschap 
dat onze mensen op dit moment ook onder een 
toenemende druk hun werk doen. We zitten 
allemaal in een vervelende situatie. We komen 
er het beste uit als we dat ook samen doen. We 
hebben elkaar nodig!”

We hebben elkaar nodig
Elkerliek ziekenhuis toont veerkracht in coronatijd

De tweede coronagolf kwam sneller dan verwacht. Vanaf half september groeide het aantal besmettingen, niet lang 
daarna werd ook de druk op de ziekenhuizen hoger. Momenteel liggen er  in het Elkerliek  ziekenhuis weer de nodige corona-
verdachte en positieve patiënten. Om iedereen de zorg te kunnen blijven geven die nodig is, is het voortdurend zoeken naar 

balans tussen corona- en reguliere zorg. Cindy Koppen is een van de afdelingsmanagers van het Elkerliek. Ze is trots op 
de veerkracht die zowel medewerkers als patiënten in het Elkerliek laten zien. “We hebben elkaar nodig”, zegt ze.

TEKST & FOTO’S ELKERLIEK ZIEKENHUIS

Mag de tolk mee?
Niet iedereen die naar het ziekenhuis komt 
is de Nederlandse taal machtig. Patiënten 
nemen dan vaak iemand mee die als tolk 
kan optreden. Normaal gesproken geen 
probleem, maar in coronatijden wel. In het 
Elkerliek wordt in dit soort gevallen geen 
uitzondering gemaakt. Wel bieden we de 
tolk de mogelijkheid om via beeldbellen als 
vertaler deel te nemen aan een consult. 

De vertaler verleent zijn diensten dan echter 
niet vanuit de spreekkamer of de wachtkamer 
van het ziekenhuis. Die zijn alleen voorbestemd 
voor patiënten. We willen namelijk zo min 
mogelijk mensen in ons ziekenhuis. Dat is 
nou eenmaal nodig om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan.

Altijd alleen?
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een 
slechtnieuwsgesprek of een belangrijke 
echo, wordt afgeweken van de regel dat 
er geen begeleider mee mag komen naar 
de polikliniek. Ook bij afspraken met 
kinderen mag er -maximaal één- begeleider 
meekomen. Kijk voor alle richtlijnen op de 
website van het Elkerliek ziekenhuis:
www.elkerliek.nl/info

Cindy en Ginny van de poli-gynaecologie afdeling.
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Yvonne Speyer is sinds 1,5 jaar werkzaam bij Sint Annaklooster als 
wijkverpleegkundige. Yvonne heeft na het behalen van haar opleiding tot 

verpleegkundige op de afdeling verloskunde gewerkt in het ziekenhuis. 
Na 22 jaar in het ziekenhuis gewerkt te hebben is zij overgestapt naar de 

wijkzorg. Op haar 53e heeft ze de HBO-V opleiding afgerond en de opleiding 
palliatieve zorg afgerond.

Van bevallingen naar zorg in de laatste levensfase

“Aan iedereen die dit overweegt zou ik 
zeggen ... doen! Bĳ  Sint Annaklooster is 

het goed .... je bent er welkom en je komt 
terecht in een warm bad”

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. Wij zoeken:

• verpleegkundigen 
• verzorgenden IG
• medewerkers voor hulp bij het huishouden
• vrijwilligers

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van harte welkom.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor de nieuwste 
vacatures of schrijf een sollicitatiebrief naar werkenvanuitjehart@
sintannaklooster.nl. 

Twijfel je nog? Eerst een dagje meelopen mag ook. 
Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429. 

www.sintannaklooster.nl

 
    

Voel je thuis 
bij Sint Annaklooster

• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte aandacht is voor

 de cliënt en waar iedereen welkom is?

• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje bijdragen om

 de eigen regie van de cliënt te versterken?

• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en werk je 

 graag met passie vanuit het hart?

Wat spreekt je aan bij Sint Annaklooster?
“Na jarenlange te hebben gewerkt in een grote 
organisatie, voel ik nu het grote verschil met het 
werken in een organisatie die kleinschaliger is en 
ook niet pretendeert om groot te gaan worden. Een 
klein team, korte lijntjes met de leidinggevende, 
het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg aan 
minder verschillende cliënten, waar tijd is voor 
de cliënt, waarbij je alle cliënten in je wijk kent 
en waar de ondersteunende diensten je echt tot 
dienst zijn. Dat is Sint Annaklooster en dat geeft 
mij een fijn gevoel.”

Je bent examinator binnen Sint Anna-
klooster wat houdt dat precies in?
“Sint Annaklooster geeft je de mogelijkheid om je te 
ontplooien. Dit is voor mij, maar zeker ook voor de 
jongere collega’s, erg belangrijk. Zo mag ik me sinds 
kort examinator noemen. Samen met drie andere 
collega’s van Sint Annaklooster vormen wij een team 
van vier examinatoren. Naast de examinering van 

studenten in hun laatste studiejaar gaan wij ook de 
scholing en toetsing van medewerkers verzorgen 
met betrekking tot de voorbehouden en risicovolle 
handelingen.” 

Wat trekt je aan bij palliatieve zorg?
“Palliatieve zorg is voor mij één van de mooiste 
vormen van zorg die je kunt geven. Als ik naar de 
palliatieve zorg kijk, dan gaat het over cliënten met 
een bepaalde aandoening die niet meer behandeld 
kunnen worden. Er is sprake van curatieve zorg 
zolang de behandeling nog gedaan wordt om de 
cliënt beter te maken. Binnen de palliatieve zorg 
is dat niet meer het geval. Dit wil niet zeggen dat 
de cliënt al snel komt te overlijden. Er zijn mensen 
met niet te genezen aandoeningen  die nog jaren 
leven. Het doel is om bij te dragen aan een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven. Dat dit voor iedere 
cliënt anders is mag duidelijk zijn. Dat maakt het 
ook zo interessant en gevarieerd.”

Wat raad je mensen aan die 
overwegen om bij Sint Annaklooster 
te komen werken?
“Aan iedereen die dit overweegt zou ik zeggen ... 
doen! Bij Sint Annaklooster is het goed. Je bent er 
welkom en je komt terecht in een warm bad.”

TEKST SINT ANNAKLOOSTER  | FOTO BRAM SAEYS

Het cirkeltje is rond 
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Verder met (niet-aangeboren) hersenletsel

Jaarlijks lopen ca. 140.000 mensen hersenletsel op. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een 
verkeersongeval, een val op het hoofd, een hartstilstand, een ziekte, hersenbloeding of hersentumor. 
Niet-aangeboren hersenletsel, ook wel NAH genoemd, heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor de 
getroffen persoon zelf maar ook voor zijn omgeving. Wat voorheen zo vanzelfsprekend leek, kan nu 
heel anders zijn. Door het hersenletsel verandert je leven. Maar hoe ga je daarmee om? SWZ kan je 
daarbij helpen. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om het leven weer vorm te geven.

SWZ werkt ook landelijk samen met andere zorgaanbieders die expertise hebben op het gebied 
van hersenletsel in het behandeltraject Hersenz, www.hersenz.nl. Hersenz is een multidisciplinaire 
behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak problemen 
hebben. De behandeling is specifiek voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet 
(meer) in aanmerking komen voor revalidatie.  
In de regio Eindhoven biedt SWZ de behandeling van Hersenz aan 
samen met Archipel. Wij organiseren regelmatig informatiebijeen-
komsten over Hersenz. Houd onze website hiervoor in de gaten. 

SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son

Samen het beste eruit halen
Bij SWZ geloven wij niet in het beste ervan maken, maar samen het beste 
eruit halen. SWZ is er voor mensen met een hersenletsel en mensen met een 
meervoudige beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op 
eigen kracht mee te doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn 
mogelijkheden zijn hierbij leidend.

Leven met een beperking vraagt soms om meer dan gewone zorg. SWZ biedt 
praktische en deskundige ondersteuning. Dat begint in de eigen omgeving. 
Thuis of op het werk. Met ambulante- of gezinsbegeleiding voor zowel cliënt 
als partner, kinderen en andere betrokkenen. Wanneer het thuis even niet 
gaat, zijn er andere mogelijkheden zoals dagbesteding of logeren. En blijkt 
er aanvullende zorg nodig te zijn, dan kun je bij SWZ 
ook terecht voor behandeling en wonen.

Meer informatie? Kijk op www.swzzorg.nl of neem 
contact met ons op via tel. 0499-471 241 of per 
mail info@swzzorg.nl.

   
 

Blijvend Hersenz effect na hersenletsel

Vijf jaar na mijn twee herseninfarcten 
ben ik in 2014 gestart met Hersenz. Ik 
was mezelf helemaal kwijt en zat op 
de bodem van een diepe put. Wat was 
ik blij met Hersenz en wat heeft het me 
toen veel gebracht! Nu is het opnieuw 
vijf jaar later…

Leef ik nu elke dag vrolijk verder met mijn 
hersenletsel? Natuurlijk niet, Hersenz heeft 
de gevolgen niet weggenomen. De ver-
moeidheid is nog steeds mijn grootste 
struikelblok. Ik weet het echt wel, het is niet 
meer én én maar óf óf, maar in mijn hoofd 
kan en wil ik toch nog regelmatig meer dan 

dat me lukt. Dus kom ik mezelf weer eens 
tegen en glijd soms een stukje de put in. 
Maar wel met het vertrouwen dat ik niet 
meer op de bodem terecht kom! 

Dankzij Hersenz begrijp ik beter wat er aan 
de hand is en herken ik in mijn hoofd en lijf 
het begin van de negatieve spiraal. Ik laat 
me daar nu niet meer zo gemakkelijk intrek-
ken en kan mezelf eerder herpakken. 
De praktische tips om beter met de gevol-
gen van mijn hersenletsel te kunnen 
omgaan, helpen daarbij. Bijvoorbeeld de 
methode stop-denken-doen voor mijn 
impulsieve korte lontje. Of het omzetten 
van blokkerende gedachten in helpende 
gedachten. Ook al lukt het me niet altijd om 
de tips toe te passen, ze bieden een hou-
vast waar ik steeds opnieuw weer voor kan 
kiezen.

Maar vooral heeft Hersenz me mijn eigen-
liefde en zelfvertrouwen terug gegeven. Ik 
ben goed zoals ik ben, mét NAH!. Vanuit 
dat gevoel kon ik weer bouwen. Mijn leven 
heeft een nieuwe, zinvolle invulling gekre-
gen, omdat ik ben losgekomen van ‘de 
oude Jeannette’. 
Ik heb sluimerende talenten een kans gege-
ven en bewust gezocht naar nieuwe moge-
lijkheden. Die overigens ook vanzelf op je 
pad komen als je er voor open staat...

Als ervaringsdeskundige NAH geef ik voor-
lichting over het leven met hersenletsel en 
over Hersenz. Ik bied individuele steun en 
in mijn woonplaats ben ik mede-initiatiefne-
mer en -organisator van een contactgroep 
voor mensen met NAH en hun partners. Ik 
interview en schrijf over hersenletsel en ben 
lid van werkgroepen over ervaringsdeskun-

digheid en zorg rondom NAH. Best veel ja, 
maar met de mogelijkheid van heel veel 
eigen regie. Ik ben er blij mee en trots op!

En dat is voor mij het wezenlijke, blijvende 
verschil met voorheen. Door Hersenz ver-
anderde ‘het verlies van mijn ik’, in ‘de her-
ontdekking van mijn ik’. En of het nu beter 
of slechter gaat, op dat fundament pak ik 
steeds weer terug!

Hersenz is een behandelprogramma 
voor mensen die in hun dagelijks leven 
problemen ondervinden door hun her-
senletsel en die willen leren hoe ze met 
de gevolgen van dat letsel om kunnen 
gaan. Het Hersenz behandelprogramma 
wordt gegeven door ervaren specialis-
ten. Meer weten? 
Kijk op www.hersenz.nl.

I.v.m. het corona-virus worden er dit 
najaar online informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor mensen met her-
senletsel en hun naasten. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via https://www.
hersenz.nl/bezoek-een-van-onze-in-
formatiebijeenkomsten.
Bent u niet in de gelegenheid om een 
online bijeenkomst te wonen, dan 
maken wij graag een persoonlijke 
afspraak met u, tel. 088799-8222 of 
hersenz@swzzorg.nl
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Al ruim 20 jaar zorgen wij voor Voeten en zorgen wij voor U! En dat doen we met passie en kennis 
van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes die vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen 
of knieën, uw doorgezakte voet, pijnlijke tenen of moeite met lopen; awij staan voor u klaar! 
Wij zetten de juiste stappen voor een effectieve behandeling van uw klacht en lopen net dát stapje 
harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem zoeken onze specialisten 
met u naar een oplossing. Stap gerust binnen op een van onze locaties en voel u welkom!

Lekker lopen en bewegen, 
dat willen we toch allemaal?

Wij staan voor u klaar op 
de volgende locaties:

Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout
Gezondheidscentrum Brandevoort 
Gezondheidscentrum Deltaweg
Gezondheidscentrum Leonardus
Medisch Centrum Mierlo
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Tel. 0492-504720
infopodo@podotherapie.nl
www.podotherapiehelmond.nl

Podotherapeut en praktijkhouder 
Ashley van de Waterbeemd van 
TopPodotherapie Helmond-Mierlo 
vertelt dat voetklachten onder 
andere kunnen ontstaan door een 
verkeerde stand van de voeten. 
“Een podotherapeut kan iedereen, 
van jong tot oud, helpen met (pijn)
klachten aan voeten, knieën, heupen 
of rug.” Een goede voetstand is de 
basis om te bewegen en daarom 
heel belangrijk.

Kinderpodotherapie
Binnen het team van TopPodotherapie 
Helmond-Mierlo heeft iedere podo-
therapeut zijn of haar specialisatie. 
Binnen de praktijk is er een specialisatie 
aanwezig in diabetes, sport en de 
behandeling van een ingegroeide nagel. 

Momenteel richt Ashley zich vooral op 
de kindervoet. “Helaas was er nog geen 
opleiding tot kinderpodotherapeut toen 
ik in 2014 startte als podotherapeut. 
Ik was ontzettend blij dat begin 
2020 een officiële HBO opleiding 
Kinderpodotherapie is gestart. Momen-

teel volg ik deze opleiding en hoop ik 
me volgend jaar als een van de eerste 
in Nederland Kinderpodotherapeut te 
mogen noemen. Ik kan niet wachten 
om mijn opgedane kennis in de praktijk 
te mogen brengen.” Kinderen kunnen 
op jonge leeftijd al klachten krijgen. 
Vaak geeft een plotseling veranderd 
looppatroon aan dat een kind naar een 
pijn loopt. De voeten en benen van 
een kind zijn nog in de groei, daarom 
kunnen er andere klachten voorkomen 
dan bij volwassenen. Dit kan ontstaan 
door bijvoorbeeld een verkeerde 
houding, een afwijkende stand van de 
voeten of het dragen van verkeerde 
(sport)schoenen.  

Klaagt uw zoon of dochter al een 
tijdje over pijn in de voeten, slijten de 
schoenen scheef af of struikelt hij of zij 
regelmatig over de eigen voetjes? Maak 
dan een afspraak bij een podotherapeut!

Dat loopt beter!
www.podotherapiehelmond.nl
infopodo@podotherapie.nl
0492-504720

TopPodotherapie Helmond-Mierlo 
helpt iedereen een stap vooruit!

Bij TopPodotherapie Helmond-Mierlo kan iedereen terecht voor voetklachten en klachten die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten zoals knie-, heup en rugklachten.

TEKST & FOTO TOPPODOTHERAPIE HELMOND-MIERLO

Ashley van de Waterbeemd

Al ruim 20 jaar zorgen wij voor Voeten en zorgen wij voor U! En dat doen we met passie en kennis 
van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes die vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen 
of knieën, uw doorgezakte voet, pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar! 
Wij zetten de juiste stappen voor een effectieve behandeling van uw klacht en lopen net dát stapje 
harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem zoeken onze specialisten 
met u naar een oplossing. Stap gerust binnen op een van onze locaties en voel u welkom!

Lekker lopen en bewegen, 
dat willen we toch allemaal?

Wij staan voor u klaar op 
de volgende locaties:

Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout
Gezondheidscentrum Brandevoort 
Gezondheidscentrum Deltaweg
Gezondheidscentrum Leonardus
Medisch Centrum Mierlo
Paramedisch centrum Stiphout
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Tel. 0492-504720
infopodo@podotherapie.nl
www.podotherapiehelmond.nl
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TEKST& FOTO TEAMALERT

TEKST JOS BENDERS | FOTO PAUL ROUS | BRON ARTIKEL NUMMER 1

Het drugsgebruik onder jongeren in het algemeen 
is de afgelopen jaren gestegen. Het drugsgebruik in 
het verkeer is hierdoor mogelijk ook gestegen. Uit 
politiecijfers blijkt dat het afgelopen anderhalve jaar 
gemiddeld duizend mensen per maand werden 
aangehouden die onder invloed van drugs achter 
het stuur zaten. Een gedeelte van de aangehouden 
bestuurders reed onder invloed van XTC. Deze 
drug is populair onder de uitgaande jongeren, ook 
in coronatijd. XTC wordt door jongeren in plaats 
van tijdens het stappen of een festivalbezoek nu 
vooral tijdens huisfeestjes of bij vrienden thuis 
gebruikt. De kans dat jongeren na zo’n huisfeestje 
achter het stuur kruipen onder invloed van XTC, is 
aannemelijk. 

Zelfoverschatting
TeamAlert deed kwalitatief onderzoek naar de 
motieven van jongeren om te rijden onder invloed 

van XTC. Uit de gesprekken met deze jongeren 
komt naar voren dat zij zichzelf overschatten als zij 
de keuze maken om met XTC op achter het stuur 
te kruipen. Zij zien de gevaren van de effecten van 
XTC op hun rijvaardigheden niet in. De jongeren 
zeggen zelf aan te voelen wanneer zij in staat zijn 
om auto te rijden, waaruit zij concluderen dat zij 
zich goed genoeg voelen om aan het verkeer deel 
te nemen.

Een andere reden waarom de ondervraagde 
jongeren met XTC op autorijden, is dat zij de kans 
klein achten dat ze betrapt worden door de politie. 
Ze hebben het gevoel zo goed te rijden dat ze niet 
opvallen voor agenten. De ondervraagde jongeren 
zijn ervan overtuigd dat de politie hen alleen 
aanhoudt, als ze daar een aantoonbare reden 
toe hebben, die er volgens hen niet is. Daarnaast 
hebben ze nog nooit consequenties van het rijden 

onder invloed ervaren, dus lijken de jongeren 
geen reden te zien dat het in de toekomst wel 
fout zal gaan.

‘Met XTC op rijden is (niet) oké’
In de vriendenkring van de ondervraagden is 
het normaal om met XTC op te rijden. Vrienden 
keuren het goed en doen het zelf ook. Ook zeggen 
de jongeren dat hun vrienden hen helpen met 
het opletten op de weg wanneer ze samen onder 
invloed de auto instappen. 

Zij krijgen echter van anderen in hun sociale 
omgeving te horen dat rijden onder invloed van 
XTC gevaarlijk is en dat zij ermee moeten stoppen. 
Jongeren negeren desalniettemin vaak dit advies. 
Degene die hen waarschuw heeft namelijk geen 
ervaring met rijden onder invloed van XTC en 
weet dus niet waar ze het over hebben, menen de 

ondervraagden. TeamAlert ontmoedigt jongeren 
om met XTC op aan het verkeer deel te nemen. Dit 
doet TeamAlert door onder andere met jongeren het 
gesprek over drugs in het verkeer aan te gaan, op 
plekken waar jongeren drugs gebruiken. Daarnaast 
geeft TeamAlert voorlichting op middelbare scholen 
om jongeren weerbaar te maken voor groepsdruk 
en met online campagnes zet TeamAlert de 
sociale norm, dat drugs en het verkeer niet met 
elkaar samengaan.

Jongeren zien gevaren van rijden onder invloed van XTC niet in 

Drugsgebruik onder jongeren
sterk gestegen

Jongeren die onder invloed van XTC rijden, hebben niet in de gaten wat de gevaren 
daarvan zijn. Zij overschatten hun eigen rijvaardigheden wanneer zij met een

 pilletje op achter het stuur kruipen, blijkt uit onderzoek van stichting TeamAlert.

U postte een bericht dat we niet te veel 
ic-bedden moeten installeren. Opmerkelijk 
dat juist u hiervoor waarschuwt.
‘De moeilijkheid is dat we het virus gewoon 
niet voldoende kennen. Dus is het heel lastig te 
voorspellen wat er nog op ons af komt. Er is niks 
zo erg om heel veel geld te stoppen in ic-bedden 
die je niet zou gebruiken. Waar ik voor wil waken 
is dat je op een klassieke manier heel veel bedden 
gaat creëren, en dat je die niet gebruikt, maar wel 
continu beschikbaar houdt. En dat je dus mensen 
hebt rondlopen die geen werk hebben. Dat is heel 
demotiverend.’

1700 blijft wel uw richtgetal?
‘Berekend is dat als je binnen drie jaar nog geen 
vaccin hebt, je continu zeshonderd ic-bedden 
vrijhoudt voor COVID-patiënten. We hebben er 
ongeveer 1100 en als je dat doorrekent, kom je 
in totaal op 1700. De vraag is: is het verstandiger 
om extra bedden te maken in de grootte van 
honderd of tweehonderd, met een flexibele 
schaal waarbij je snel meer bedden kunt openen 

inclusief een flexibele pool van mensen die onze 
ic-verpleegkundigen kunnen bijstaan? Dat is nu de 
uitdaging.’

Gommers werkte het idee uit hoe deze extra 
pool te bemensen. Hij denkt aan stewardessen 
en horecapersoneel, functionarissen die bij een 
pandemie (tijdelijk) zowaar hun eigenlijke baan 
verliezen. Verrassend.

‘Ik geloof vooral in dit type mensen omdat die weten 
wat servicegericht werken is en ze ook af en toe 
kunnen omgaan met agressieve mensen, snap je? 
Hoe maak je het kleiner bij emotie. Je weet van 
stewardessen dat ze zijn getraind voor het geval 
een calamiteit uitbreekt.’

Wat is uw remedie tegen een
burn-out, zeker in een COVID-tijd? 
Zijn er ontspanningsrituelen?
‘Door vooral leuk werk te doen. Dat je werk je niet 
tegenstaat en dat je vooral je ei kwijt kan. In mijn 
geval betekent dit dat je gewoon eerlijk kan blijven 

en dat je geen dubbele agenda’s hebt. Wat ik vooral 
heb, is een doel waarvoor je strijdt. Plus ik hou van 
nuchter oordelen.’

‘Ik kan heel goed de knop omzetten en weet van 
mezelf wanneer ik even moet relaxen. Dan ga ik 
bijvoorbeeld in de tuin werken of een dagje zeilen 
- ik heb een oude zeilboot. Ik speel ook graag 
veldhockey. Ik ben daar een beetje agressief in en 
maak soms ruzie met de scheidsrechter, al is dat 
wel mijn manier van ontspannen.’

Stel, u zou zelf op de ic belanden met 
COVID, wat zou u uw behandelaren 
meegeven?
‘We hebben veel geleerd. Eerst dachten we dat 
het een zware longontsteking was met moeilijke 
beademing. En dat je met heel hoge drukken moest 
beademen. We hebben geleerd dat bij een groot 
deel van de patiënten meer de trombose (stolling 
bloed, red.) op de voorgrond staat. Ik zou mijn 
behandelaars willen meegeven: let alsjeblieft op 
wat er speelt. Dus of het een echte longontsteking 

is met stugge longen of meer trombose in de 
bloedvaten. Dan moet je antistolling geven, 
bloedverdunners dus. Terwijl je bij een stugge long 
vooral moet beademen met hoge drukken. Als je dat 
doet bij gezonde longen, maak je de longen eigenlijk 
slechter. Dus dat zou ik hun willen meegeven.’

De slogan: Helden in de zorg. Hoe kijkt u als 
voorman van de intensieve zorg in ons land 
nu terug op die betiteling?
‘Wij doen met heel veel enthousiasme ons werk en 
er was heel veel bijval van alle medewerkers in het 
ziekenhuis. Die hebben ons geholpen om zo veel 
mogelijk ic-capaciteit te maken, opdat wij die goede 
zorg konden leveren. Dus wij voelen ons helemáál 
geen helden. Ik vind dat een betiteling waar ik 
eigenlijk niet zo van houd.’

weet dus niet waar ze het over hebben, menen de elkaar samengaan.

Stewardessen als helper van 
bevlogen Diederik Gommers

Ineens wilde iedereen hem hebben, geen talkshow die niet even aanbelde. 
Zijn bedaarde, zuivere woordkeuze en oprecht overkomen, maakte dat hij in het begin van COVID 

bijna net zoveel in beeld was als Rutte. Man met bril, bedachtzaam medisch specialist, rustig, met een 
verhaal waarnaar je wilt luisteren. Hoe doet hij dat? 

De zekerheid van vandaag 
en de vrije keuze voor later

Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00, contact@schoorsveld.nl

“Ik kies voor natuurbegraven” is een veel gehoorde uitspraak. Een laatste rustplaats 
in de natuur, dat is iets wat steeds meer mensen aanspreekt. Het vandaag kunnen 
reserveren van een laatste rustplaats in de natuur voor altijd is voor velen een 
grote wens. 

We realiseren ons dat het niet altijd mogelijk of wenselijk is om een natuurbegraaf
plaats te bezoeken. Soms is langskomen om een plekje voor jouw eeuwige grafrust 
uit te kiezen letterlijk een stap te ver. Als je wel in de gelegenheid bent om langs te 
komen op de natuurbegraafplaats, ontvangen wij je natuurlijk graag voor een gesprek 
of een informatiewandeling.

OP AFSTAND DICHTBIJ
Wij bieden je de mogelijkheid om een plek op afstand te reserveren. Zo ben je zeker 
van jouw laatste rustplaats op natuurbegraafplaats Schoorsveld. Daarmee heb je de 
zekerheid van vandaag en de vrije keuze voor later. Het precieze plekje uitkiezen om 
te begraven, of voor de as of urn, is soms nog te vroeg of nog niet mogelijk. Juist dan 
is het fijn om er zeker van te zijn dat er plaats voor je is, waar precies, dat komt later.  

WAT BIEDEN WIJ JE IN HET KORT:
•  De zekerheid van een plek naar keuze op Schoorsveld, die je op een later 

moment zelf, of door je geliefden kunt (laten) uitzoeken;
•  Een eeuwigdurend grafrecht;
•  De mogelijkheid om alles vanuit huis te regelen. Je hoeft de natuurbegraafplaats 

dan niet te bezoeken. Alles wordt op afstand goed voor jou geregeld;
•  Recht op eeuwige grafrust op natuurbegraafplaats Schoorsveld door een 

eenmalige betaling;
•  De mogelijkheid om binnen één jaar af te zien van de reservering. Je krijgt dan 

het gehele bedrag van de betaling direct en volledig teruggestort.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK:
Je kunt bij ons, op de manier die het best bij jou past, vanaf vandaag een 
laatste rustplaats in de natuur bespreken en reserveren. Bel, mail of vul het 
aanmeldformulier op onze website in.

Ons informatiecentrum is momenteel geopend van maandag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot 
zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op onze website: www.schoorsveld.nl
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAG  
31 OKTOBER

Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 
(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411. 
Ons bezoeken buiten de Open Dag is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

Vanaf heden ook mogelijk om in te schrijven op locatie Helmond Centrum.

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Toegang alleen indien u geen corona-gerelateerde klachten heeft en u een mondkapje draagt.
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Toegang alleen indien u geen corona-gerelateerde klachten heeft en u een mondkapje draagt.
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Acuut Zorggroep maakt het mogelijk

Zij helpen met wassen en aankleden, met 
medicijnen innemen, met eten, of met iets anders. 
Het is maar net waar de bewoner behoefte aan 
heeft. “Daarnaast focussen we bijvoorbeeld ook 
op het in beweging blijven van de bewoners”, legt 
directeur Peter Esmeijer uit. “Beweging is een 
belangrijk aspect in het gezond (en zelfstandig) 
ouder worden. We kunnen een beroep doen op een 
fysiotherapeut die bekend is met onze locatie en die 
daar waar nodig, begeleiding biedt.”

Een residentie voor iedereen
De residentie is toegankelijk voor eenieder die het 
nodig heeft. “Het is niet alleen weggelegd voor de 
rijkeren. Afhankelijk van de zorgindicatie wordt het 
maandbedrag vastgesteld, men kan met een klein 
inkomen gewoon bij ons terecht. Het belang van 
zelfstandig kunnen (blijven) wonen, staat bij ons 
voorop.”

Mogelijkheid tot logeren
In de Residentie Suytkade is het vanaf 1 oktober 
ook mogelijk om te logeren. Vergelijkbaar met 
een hotelservice: men ‘boekt’ een appartement 
of 1 of een paar nachtjes. Op deze manier kan de 
mantelzorger even ontlast worden. De zorg wordt 
volledig overgenomen en de logee is in goede 
handen. Het is zelfs mogelijk om als familie of 
bekende van een bewoner een appartement te 
reserveren: als je bijvoorbeeld aan de andere kant 
van het land woont en opa of oma wil bezoeken. “Er 
zijn allerlei mogelijkheden.”

Uitbreiding in het centrum
De Residentie Suytkade is erg in trek, een groot 
deel van de appartementen zijn inmiddels 
vergeven. In het centrum van Helmond, op de 
hoek van de Ameidestraat en Zuid-Koninginnewal, 
is een tweede residentie verrezen. Middenin de 
stad. Vanuit de appartementen heb je een prachtig 
uitzicht over de winkelstraten.  Je krijgt er de 
levendigheid van de stad echt mee. En je hebt alles 
bij de hand. De bouw van het complex heeft in het 

voorjaar wat vertraging opgelopen, maar op dit 
moment worden de puntjes op de i gezet. Men kan 
zich al inschrijven voor een appartement. Het is 
met hetzelfde idee: zelfstandig wonen, maar indien 
nodig is er 24/7 zorg of hulp beschikbaar. Er is 
echter 1 wezenlijk verschil: in het centrum kunnen 
ook mensen komen wonen zonder zorgindicatie. 
Dus in eerste instantie ‘gewoon’ huren, om later aan 
te kunnen sluiten bij de zorg.

Gezond en veilig
Uiteraard heeft het coronavirus ervoor gezorgd 
dat de nodige maatregelen getroffen moesten 
worden. Medewerkers houden zich strikt aan alle 
voorschriften. Er is gekozen voor een transparante 
(mond)kap: dit komt de verstaanbaarheid ten 
goede. Daarnaast eten de bewoners gedurende 
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TEKST & FOTO’S WENDY LODEWIJK De nieuwe residentie in het centrum
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Residentie Acuut
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G
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Zorgboogextra is een ledenorganisatie met 20.000 leden in de 

Peelregio. Wij willen onze leden helpen gezonder en actiever te leven. 

Dat doen we door ons niet alleen te richten op een gezonde leefwijze. 

Wij denken dat het net zo belangrijk is om lekker in je vel te zitten en 

sociale contacten te hebben. Daarom ook onze slogan: Samen gezond 

& actief.

Samen
gezond & actief

Komt u onze ledenraad 
versterken? 

Wij zoeken aanvulling 
voor het bestuur van 
Zorgboogextra

Zorgboogextra heeft al jaren een zeer actieve ledenraad. De ledenraad 
bestaat uit betrokken leden die opkomen voor de belangen van de 
leden en meedenken over de koers van Zorgboogextra. De ledenraad 
bestaat uit maximaal 15 leden en vormt een afspiegeling van ons 
ledenbestand. Een onderdeel van de ledenraad is de commissie 
medezeggenschap cliënten van 7 leden. Zij komen op voor de 
belangen van de cliënten van de Zorgboog. Dus u kunt meepraten in 
de ledenraad over Zorgboogextra en als u wilt kunt u daarnaast ook 
aansluiten bij de commissie medezeggenschap cliënten of één van de 
andere commissies. 

Het bestuur van Zorgboogextra richt zich met name op toezicht 
houden op de uitvoering van het beleid van de coöperatieve vereniging 
Zorgboogextra en het afleggen van verantwoording hierover aan 
de ledenraad. De uitvoering van het beleid, de agendering van 
beleidsonderwerpen en nieuwe speerpunten vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de manager. De manager legt over het 
gevoerde beleid verantwoording af aan het bestuur en/of de 
ledenraad. Het bestuur heeft een initiërende en toezichthoudende rol.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, kijk dan op 
www.zorgboogextra.nl/bestuur of neem contact op met 
Monique Gubbels-van Oosterhout, manager Zorgboogextra, 
via 0492-348686.

Ledenraadlid worden?
Bent u een betrokken lid van 
Zorgboogextra of wilt u dit worden? 
Wilt u meepraten over de visie van 
Zorgboogextra ‘Samen gezond en 
actief’? Kent u uw omgeving goed? 
Weet u waar onze leden behoefte 
aan hebben? Wilt u een bijdrage 
leveren aan de verbetering van onze 
dienstverlening? Meld u dan nu aan!

Aanmelden
Lijkt het u leuk om met ons mee te 
denken? Dan is de kans groot dat 
de ledenraad op zoek is naar u! 
Stuur een korte motivatie naar 
info@zorgboogextra.nl en vertel 
ons wie u bent. 

Wilt u liever eerst meer informatie 
over deze functie? Kijk dan snel op 
www.zorgboogextra.nl/leden-
betrokken heid of neem contact 
op met Monique Gubbels- 
van Oosterhout, manager 
Zorgboogextra, via 0492-348686. 

Zorgboogextra, samen gezond & actief!

Zorgboogextra is er voor iedereen! Omdat we ledenbetrokkenheid belangrijk 
vinden, hebben we een ledenraad die de belangen van onze leden behartigt. 
Een speciale commissie van de ledenraad behartigt de belangen van de cliënten 
van de Zorgboog. Daarnaast vinden wij het belangrijk om mensen samen te brengen, 
ontmoetingen te stimuleren en zo bij te dragen aan meer verbinding en een warmere 
samenleving.

Een groeiend aantal mensen vindt de weg naar onze ledenorganisatie voor een breed 
aanbod aan activiteiten. Denk aan dagtripjes, culturele uitstapjes, rondleidingen, 
wandelingen en kennisbijeenkomsten.

Op onze website kunt u terecht voor informatie & tips over diverse onderwerpen 
zoals vervoer, mantelzorg en handige apps. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Uiteraard 
kunt u ook met uw vragen bij ons terecht.

Tot slot profiteert u als lid van ledenvoordeel gericht op een gezond en actief leven. 
Zorgboogextra maakt met relaties waarmee ze samenwerkt interessante (prijs)
afspraken, denk hierbij aan collectiviteitskorting op de zorgverzekering, korting op 
sportabonnement, cursussen of  maaltijden aan huis.

Kortom genoeg redenen om lid te worden. U heeft uw lidmaatschapsgeld zo 
terugverdiend. Word daarom nu lid voor slechts € 18,50 per jaar.

Over Zorgboogextra
Zorgboogextra is een coöperatie van en 
voor onze leden. De afgelopen jaren zien 
we in toenemende mate dat er in de 
samenleving mooie initiatieven ontstaan samenleving mooie initiatieven ontstaan 
om meer voor elkaar te betekenen. Dat is om meer voor elkaar te betekenen. Dat is 
nu precies waarom wij een coöperatieve nu precies waarom wij een coöperatieve 
vereniging zijn. Hoe kunnen wij bijdragen vereniging zijn. Hoe kunnen wij bijdragen vereniging zijn. Hoe kunnen wij bijdragen 
om onze leden gezond en actief te houden? om onze leden gezond en actief te houden? om onze leden gezond en actief te houden? 
Of hoe kunnen we onze leden helpen met Of hoe kunnen we onze leden helpen met 
dilemma’s die er in hun omgeving zijn? Wij dilemma’s die er in hun omgeving zijn? Wij 
beschikken over een groot netwerk, hebben beschikken over een groot netwerk, hebben 
kennis en leden die iets voor elkaar kunnen kennis en leden die iets voor elkaar kunnen 
en willen betekenen. Via deze weg doen wij en willen betekenen. Via deze weg doen wij 
een oproep: denkt u dat wij iets voor u of uw een oproep: denkt u dat wij iets voor u of uw een oproep: denkt u dat wij iets voor u of uw een oproep: denkt u dat wij iets voor u of uw 
omgeving kunnen betekenen dat bijdraagt omgeving kunnen betekenen dat bijdraagt omgeving kunnen betekenen dat bijdraagt 
aan een gezonde en actieve samenleving? aan een gezonde en actieve samenleving? aan een gezonde en actieve samenleving? 
Laat het ons weten! mail naar info@Laat het ons weten! mail naar info@
zorgboogextra.nl 
of bel 0492-348686.
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"Jarenlang heb ik samen met mijn man een 
cafetaria gehad; eerst in Helenaveen, daarna in 
Someren en vervolgens in Zeilberg. In die periode 
zijn onze drie zoons geboren. Het was altijd hard 
werken, jagen en doorwerken als andere mensen 
vrij waren. Mijn leven speelde zich af tussen vier 
muren, mijn wereld was klein. Als kind wilde ik al 
zuster worden. Nadat ik mijn gezin had ingelicht 
over mijn plannen, ben ik gaan informeren naar 
vacatures bij de Zorgboog. Met mijn ervaring 
als zelfstandig ondernemer wilde ik een functie 
hebben met eigen verantwoordelijkheid. Ik koos 
voor de verkorte opleiding van verzorgende IG en 
na twee jaar had ik mijn diploma op zak. Inmiddels 
werk ik al 13,5 jaar met veel plezier in de zorg, 
waarvan de laatste zes jaar in de nachtzorg.De 
overstap naar de nachtzorg heb ik gemaakt omdat 
ik slijtageklachten kreeg in mijn knie. `s Nachts is 

het over het algemeen rustiger werken dan overdag 
en dus minder belastend voor mijn knie. Inmiddels 
ben ik aardig gesetteld in het 'nachtleven'. Ik heb 
een ander bioritme dan de meeste mensen, maar 
het bevalt me wel en de diensten zijn zo geregeld 
dat je genoeg tijd hebt om te herstellen. Sinds kort 
draai ik de nachtdienst in de prachtige, nieuwe 
woonzorgboerderijen van de Zorgboog in Zeilberg. 

Mensen die mij kennen uit mijn horecatijd zeggen: 
dat is toch helemaal iets anders wat je nu doet!? 
Ik vind van niet. In beide beroepsgroepen heb 
je sociale contacten en zorg je voor mensen uit 

alle lagen van de bevolking. Arm, rijk, dik, dun: 
het maakt niet uit. Ik ben altijd geïnteresseerd in 
andere mensen en laat iedereen in hun waarde. De 
gesprekken die ik heb, zijn soms hartverwarmend. 
De ene keer rol je bij wijze van spreken over de vloer 
van het lachen met een cliënt en de andere keer 
ben je aan het waken over iemand die op sterven 
ligt. Alle facetten van het leven maak je mee in dit 
vak. Je moet je goed kunnen inleven in een ander. 
Voor de zorgvrager valt het soms niet mee om zich 
te moeten overgeven aan jouw zorg. En voor de 
familie is het belangrijk dat zij zien dat er goed voor 
hun dierbare wordt gezorgd!"

Ik zorg
Riet van der Schaaf (56) heeft jarenlang in de horeca gewerkt. 

Toen ze haar man en kinderen vertelde dat ze de zorg in wilde, lachten ze 
haar nog net niet uit. 'Jij, in de zorg?!' 

TEKST & FOTO  DE ZORGBOOG

Riet van der Schaaf (zorg medewerker)

Succesvol afvallen sinds 2003

Nu 2 weken 

gratis*

Kan op 

locatie en 

online!

gratis

Vestigingen in Helmond en Vught  |  t 088 500 9000
   Meld je aan via: totalbodybalance.nl/actie

Dé afslankcoach van 
de Familie Gillis!

* bij een traject van 10 weken 
zie de website voor de actievoorwaarden

Te Dik? 
   Bel Dick!
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

www.grootpeelland.nl
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KlaasenVandeursen Communicatie is een modern communicatie 
bureau met lokale en landelijke klanten, dat meedenkt met de 
klant en ook een visie en richting mede ontwikkeld. Dit uit zich 
in de pasklare idee-en en voorstellen om uw product of dienst 
te promoten. De On-Line en Off -Line communicatie is haar 
werkgebied.  Alles begint bij een sterk ontwerp en goed concept, 
dat is onze overtuiging.

Adcommunicatie is al jaren een betrouwbare lokale partner 
op communicatie gebied.  Een team van plm. 10 personen staat 
dagelijks klaar om de klant te bedienen. Alle expertises 
op communicatiegebied zijn aanwezig. De modernste technieken 
worden dagelijks gevolgd in onze studio en onze medewerkers 
bekwamen zich voortdurend hierin en kunnen met meerdere 
personen tegelijk hier aan werken. Meedenken met de klant is een 
vanzelfsprekendheid.
Adcommunicatie voor al uw drukwerk, websites, outdoor, 
verspreiding en advertenties.

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLANTENKRING O.A.

O.A. UITGEVER VAN

•
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weekkrant de loop

(39.500 ex.) (100.000 ex.)

Exploitant van de 
‘Nieuwsroom’ van Helmond: 

(5.300 ex.) (4000 ex.)

Adcommunicatie | steenovenweg 20, helmond | info@adcommunicatie.nl | www.adcommuncatie.nl

KlaasenVandeursen communicatie | Steenovenweg 20 | info@klaasenvandeursen.com | www.klaasenvandeursen.com
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Het tekort aan goed gekwa-
lificeerde ICT-medewerkers 
speelt al langere tijd binnen het 
Nederlandse bedrijfsleven. De 
coronacrisis doet daar nog een 
schepje bovenop. Steeds meer 
bedrijven ondervinden moei-
lijkheden bij het invullen van 
ICT-vacatures. Hoogste tijd dus 
om het tij te keren en de vijver 
waaruit ICT-talent gevist kan 
worden te vergroten. Maar hoe? 

Uit onderzoek* van detacheer-
bureau De Staffing Group onder 
1.188 Nederlandse HR- (eind)ver-
antwoordelijken blijkt dat ruim 
een kwart van de Nederlandse 
bedrijven grote moeite heeft 
openstaande ICT-vacatures in 
te vullen. Vooral bedrijven met 
meer dan 500 medewerkers ge-
ven aan dat nieuwe ICT-collega’s 
vinden een barre zoektocht is. En 
ruim een kwart ziet dit tekort als 
een ernstige bedreiging voor de 
toekomst van hun organisatie. 
Een nijpend probleem dus. 

En een herkenbare situatie voor 
Renate van Oosten, onderwijs-
manager bij Fontys Hogeschool 
ICT en verantwoordelijk voor het 
omscholingsprogramma Make 
IT Work. “Het tekort aan ICT-ers 
is door corona enkel gestegen. 
Dat is goed verklaarbaar, zeker 
als je kijkt naar de eveneens ge-
stegen vraag naar onlineoplos-
singen voor organisaties. Me-
dewerkers die vanwege corona 
gedwongen thuis werken moe-
ten immers thuis wel de juiste, 
veilige applicaties hebben. Denk 
alleen maar aan het vergaderen 
via videobellen. Logischerwijze 
is er nu dus ook meer vraag naar 
specialisten op het gebied van 
infrastructuren en beveiliging. 
Juist bedrijven die zich hiermee 
bezighouden groeien in deze pe-
riode hard.” 

Enorme push bleef uit 
Die groei zit er even niet in voor 
IT-Workz, ICT-partner voor on-
derwijsinstellingen. Directeur 
Jan Broeken: “We werken met 
name het voortgezet en mbo-
onderwijs. De laatste maanden 
hebben we veel energie gestopt 
in het helpen van scholen met 
het inzetten van digitale mid-
delen opdat de lessen online 
konden doorgaan. Maar aange-
zien alle fysieke scholen op slot 
zaten, hebben we deze periode 
amper nieuwe klanten of op-
drachten binnengehaald.” Als 
na de vakantie alle scholen weer 
openen, zal die animo volgens 
Broeken wel weer aantrekken, 
maar de verwachting dat corona 
een enorme push zou geven aan 
passend ICT-gebruik binnen het 
onderwijs, is volgens hem niet 

uitgekomen: “Scholen schieten 
weer heel snel terug naar het ou-
de normaal. Heel chargerend ge-
zegd heeft men in deze periode 
alleen Microsoft Teams ontdekt. 
Dat is zonde” 

Robbert Lexis, Senior Adviseur 
Werkgeversdiensten bij UWV 
Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 
ziet een duidelijke discrepantie 
binnen de huidige ICT-markt. 
“De vraag blijft stijgen, maar te-
gelijk zijn organisaties ook terug-
houdend in hun aannamebeleid. 
Projecten worden doorgescho-
ven en verschillende (om)scho-
lingsprojecten zijn vertraagd. 
Terwijl juist nu hét moment is 
voor organisaties om in scho-
ling te investeren. Want zo kan 
iemand die nu niet in het profiel 
past, straks wel een grote toevoe-
ging voor je organisatie zijn. ICT 
is het beroep van de toekomst en 
dat zal alleen maar meer worden. 
Wil je bijblijven, moet je daar dus 
in investeren. Met name in Zuid-
oost-Brabant blijft de spanning 
op de arbeidsmarkt zeer krap. Ik 
zie geen andere oplossing dan 
meer inzetten op omscholing 
van beschikbaar nieuw talent 
voor deze sector.” 

Broodnodige afspiegeling van 
samenleving 
Meer beschikbare ICT-ers dus 
door meer omscholing. Pro-
gramma’s zoals Make IT Work 
zorgen ervoor dat vraag en aan-
bod meer naar elkaar groeien. 
Programma’s die korte metten 
maken met het hardnekkige 
nerdy imago van ICT, maar juist 
aantonen dat ICT de toekomst 
heeft. Een toekomst waarin 
vrouwelijk ICT-talent hopelijk 
ook een inhaalslag gaat maken. 
Want het aantal vrouwen dat 
werkzaam is binnen ICT is dan 
wel licht stijgende (van 80.000 
in 2018 tot 94.000 in 2019), maar 
blijft nog steeds ver achter op 

het aantal mannelijke ICT-ers 
(425.000 in 2019). “Dat is al jaren-
lang een pijnlijk gegeven”, erkent 
Van Oosten. “Vrouwen denken 
al snel dat ICT ingewikkeld is 
en niks met mensen te maken 
heeft. De coronacrisis heeft dat 
beeld zeker bijgesteld. Iedereen 
zag hoe belangrijk ICT is om 
onze samenleving in contact en 
beweging te houden. Als onder-
deel van die steeds meer gedigi-
taliseerde samenleving moet ICT 
ook meer een afspiegeling wor-
den van die samenleving. Met 
meer vrouwen en meer vrou-
welijk perspectief. Daar wordt 
iedereen beter van.” 

Ook Lexis en Broeken pleiten 
voor meer vrouwen in de ICT. 
Lexis: “Hoewel het aanbod ach-
ter blijft, zien veel bedrijven wel 
de noodzaak tot meer vrouwen 
in de teams. Een betere balans 
leidt tot een betere werksfeer.” 
”Broeken: “Binnen onze orga-
nisatie proberen we die goede 
mix van mannen en vrouwen te 
vinden. Hoewel onze techneu-
ten bijna allemaal mannen zijn, 
is de consultancytak goed in ba-
lans. Dat komt ook doordat soft 
skills zoals communicatie en sa-
menwerken steeds belangrijker 
worden. Dat maakt het vak voor 
vrouwen stukken aantrekkelij-
ker. ICT is allang niet meer uren 
naar je beeldscherm staren en 
programmeren. Het begeleiden 
van gebruikers op strategisch en 
functioneel niveau wordt steeds 
belangrijker, waardoor het vak 
ook voor vrouwen stukken aan-
trekkelijker wordt.” 

Vrouwelijke toegevoegde 
waarde 
Omscholingsprogramma Make 
IT Work is in ieder geval al op de 
goede weg. “Waar landelijk het 
aandeel vrouwen op 30% blijft 
steken, bestond onze allereerste 
groep voor 80% uit vrouwen. 

Coronacrisis biedt kansen binnen ICT, 
vooral voor vrouwen

Helmond
Zelfs wij stonden verbaasd dat 
zoveel vrouwen de kans grijpen 
hun creativiteit en analytische 
kant in te zetten voor ICT. “Sarah 
Bartholome is één van die vrou-
wen die zich laat omscholen via 
Make IT Work. Afkomstig uit de 
wereld van communicatie be-
sloot ze het roer begin dit jaar 
helemaal om te gooien. “Ik was 
altijd al geïnteresseerd in com-
puters en computersystemen en 
aangezien mijn oorspronkelijke 
vakgebied weinig kansen bood 
en in ICT die kansen juist legio 
zijn, was de overstap snel ge-
maakt. Ik ben ervan overtuigd 
dat vrouwen toegevoegde waar-
de hebben in de ICT-wereld. Wij 
kijken toch anders tegen dingen 
aan, denken anders en dat an-
dere perspectief werkt heel ver-
frissend.” Ondernemend Neder-
land, doe er je voordeel mee. 

Ontslagen? Omscholing biedt 
toekomstperspectief
De coronacrisis zorgt voor toe-
genomen werkloosheid. In juni 

liep dit aantal op tot 404.000 en 
het eind lijkt nog niet in zicht. 
Tegelijk kampen sectoren als 
ICT, zorg en onderwijs met grote 
personeelstekorten. Eén en één 
is twee? 

Ontslagen als gevolg van de 
coronacrisis? Omscholing naar 
een kansrijkere sector zoals ICT 
is zeker de overweging waard. 
Daarvoor kun je al terecht bij het 
UWV waar onder voorwaarden 
een bij- of omscholingsbudget 
beschikbaar is. En per 1 augustus 
trekt minister Koolmees van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid 
50 miljoen euro uit voor bij- en 
omscholing. Iedere werkende 
en werkzoekende kan dan een 
gratis ontwikkeladvies volgen bij 
een loopbaanadviseur om zich 
zo aan te passen aan de nieuwe 
realiteit. 

Voor meer informatie, neem 
contact op met Renate van Oos-
ten (Fontys Hogescholen): 
06-53184039. s

De RK-parochie Heilige Lam-
bertus in Helmond verzorgt 
op zondag 1 november 2020, 
Allerheiligen, een eucharis-
tieviering die te volgen is via 
live streaming op YouTube. 
U kunt deze viering bijwonen 
door te kijken op YouTube-
kanaal: Lambertuskerk Hel-
mond Live.

Op zondag 1 november aan-
staande vieren we het feest 
van Allerheiligen. Op maan-
dag 2 november is het feest 
van Allerzielen.  Met Allerzie-
len is het een goede gewoonte 
onze overledenen van het af-
gelopen jaar te gedenken in 
een speciale viering waarbij 
we de nabestaanden uitdruk-
kelijk uitnodigen. Momenteel 
mogen we slechts 30 mensen 
in de kerk toelaten. Het aantal 
aanvragen voor de vieringen is 
al zo groot, dat we veel men-
sen zouden moeten teleurstel-
len.

Om steun te bieden aan de-
gene die een dierbare hebben 
verloren, wordt er op zondag 1 
november 2020 een livestream 
opgezet vanuit de Lambertus-

kerk om 11.00 uur. In die vie-
ring worden alle namen van 
de overledenen in onze pa-
rochie van het afgelopen jaar 
en alle opgegeven namen van 
intenties genoemd. De viering 
wordt voorgegaan door pastor 
Wouter Koopmans; de muziek 
in deze viering wordt verzorgd 
door de cantorgroep en orga-
nist van de St. Lambertuskerk. 
De overige vieringen in onze 
parochie zullen een besloten 
karakter hebben. Hiervoor kan 
niet gereserveerd worden.

Vieringen kunnen, mogen 
slechts bezocht worden door 
maximaal dertig personen. Wij 
betreuren het zeer dat we van-
wege de huidige maatregelen 
tot deze grondige beperkingen 
moeten overgaan, maar res-
pecteren de van overheidswe-
ge verstrekte protocollen.  Wij 
rekenen ook op uw begrip. De 
parochie H. Lambertus biedt 
u in ieder geval voor zondag 1 
november een passend alter-
natief vanuit de stadskerk.
Een bijdrage aan de collecte 
is van harte welkom op reke-
ningnummer NL72RABO 0171 
0800 84 ten name van RK Pa-
rochie H Lambertus Helmond 
onder vermelding van “col-
lecte”. s

Parochie Heilige 
Lambertus verzorgt 

eucharistieviering via 
YouTube kanaal

Regio
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Grand Prix Carwash Helmond B.V.      Churchilllaan 48      Tel. 0492-555613
www.grandprixcarwash.nl

36 verschillende bouwdozen met een waarde tot €11,00

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

OP=OP
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j   Wilde

www.slagerijwilde.nl
Geysendorfferstraat 1
Winkelplein Straakven 

Helmond

PAARDEN
VLEES

Wil je zeker zijn van de beste kwaliteit! 
Bestel dan nu op WWW.SLAGERIJWILDE.NL
WWW.PAARDENVLEESTHUISBEZORGD.NL

PAARDEN
STUKJES 
mals en mager 
€ 13.95 kilo

PAARDENLAPPEN
€ 14.95 kilo  

PAARDENHAAS
€ 39.50 kilo 

HACHEEBONBON
€ 2.50 per stuk

PAARDENROOKVLEES 
huisgerookt
€ 2.80 100 gram

mals en mager 

PAARDENLAPPEN

PAARDENHAAS

HACHEEBONBON
 per stuk

PAARDENROOKVLEES 

PAARDEN
VLEES

PAARDEN
VLEES

mals en mager 

PAARDENLAPPEN

HACHEEBONBON

PAARDENROOKVLEES 

Red de horeca
De woorden van Rutten van 
afgelopen dinsdag galmen nog 
na: “deze maatregelen kunnen 
nog wel tot december duren.” 
Natuurlijk hebben heel veel mensen 
het moeilijk in deze coronatijd en 
een daarvan is de horeca, nu alles 
weer dicht is. Ik voel echt mee met 
jullie en kan me niet half voorstellen 
wat jullie nu door moeten maken. 
Ik hou er van als mensen creatief 
zijn en dat zijn gelukkig heel veel 
Helmondse Horeca ondernemers 
zoals Jermain de Rozario die 
sterrenpizza’s is gaan maken. In veel 
Tv programma’s zag je hem voorbij 
komen: positief ,ondernemend 
en creatief. Natuurlijk ga ik ook 

nog zonne sterren pizza proberen 
komend weekend. Lijkt me heerlijk.

Ik las ergens dat horeca 
ondernemers zijn als acrobaten die 
zicht door de crisis heen worstelen 
als een soort koorddansers, maar 
hoe lang kunnen ze nog hun 
evenwicht bewaren? Wij hebben 
ons voorgenomen om elk weekend 
ergens iets te bestellen zodat 
we toch een steentje bij kunnen 
dragen aan deze moeilijke tijd 
voor de horeca dat is wat wij voor 
hun kunnen doen. En dan hopen 
dat ze dit gaan overleven. Onze 
afhaal lunch hadden we afgelopen 
weekend besteld bij Welkom Thuis. 

Een restaurant waar onder andere 
mensen met een verstandelijke 
beperking werken. 

Omdat ik zelf een dochter met 
beperking heb, vind ik het ook 
belangrijk dat hun aan het werk 
kunnen blijven. Het is voor hun 
een dagbesteding en op deze 
manier hoop ik dat ze aan het werk 
kunnen blijven. Ook stonden ze 
buiten met een eigen kraampje met 
godsgruwelijk lekkere brownies, 
blondies en pinkies om te verkopen. 
Die heb ik natuurlijk gekocht.
We hebben samen een leuke foto 
gemaakt voor bij dit column wat 
hebben we genoten van al dat 

lekkers wat ze hebben gemaakt. 
Komde nou een zaterdag in de 
stad dan staan ze er weer met hun 
lekkernijen kraampje op de markt. 
Ik kan ze van harte aanbevelen, het 
blijft toch een bijzonder project voor 
en door deze bijzondere mensen.

Ik weet uit eigen ervaring hoe 
belangrijk het is om deze mensen 
in hun ritme te houden wat op 
deze manier dus gebeurd. Gelukkig 
zie ik in mijn omgeving heel veel 
eten langs komen wat bij de 
horeca besteld is. We moeten echt 
dit samen aangaan en allemaal 
ons stinkende best doen waar we 
kunnen. Ik houd mijn hart vast 

voor wat nog komen gaat. Ook ik 
zit niet te wachten op een strenge 
lockdown. Daarom moeten we ons 
allemaal aan de regels houden die 
er zijn, we kunnen dit alleen maar 
samen. Aandacht voor elkaar de 
boodschap van burgemeester Elly 
Blanksma en wethouder Harrie 
van Dijk in hun prachtige filmpje 
wat deze week online kwam.

Tot volgende week 

week nummer 44 vrijdag 30 oktober 2020

vertelt…Ons

F | Marij Scheepens.
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Zondag 1 november: Maarten 
Westra Hoekzema met “Tired 
of being young” 

Toen hij 25 was zag hij de mensen 
om zich heen de job krijgen die 
ze altijd wilden, het lief verove-
ren waar ze altijd naar verlangd 
hadden en het huis kopen waar 
ze altijd van gedroomd hadden. 
Het enige wat hij deed was met 
open mond toekijken en denken: 
“Hoe doen ze het toch, hoe krij-
gen ze het voor elkaar?”

Nu, jaren later ziet hij iedereen 
om zich heen klagen over de job 
die ze altijd wilden, het lief waar 
ze zo naar verlangd hadden en 
de hypotheek waar ze nog ten-
minste twintig jaar aan vastzit-
ten. Weer kijkt hij toe met open 
mond en denkt hij: “Hoe doen ze 
het toch? Hoe krijgen ze het voor 
elkaar?” 

In Tired of being young vraagt 
Maarten zich af wat volwassen 
zijn nu eigenlijk is en vooral of 
het überhaupt wel nodig is vol-
wassen te worden... 
Met zijn voorstellingen weet 
Maarten Westra Hoekzema 
op zijn geheel eigen wijze een 
mengvorm te brengen tussen 
theater en comedy. 
De jury van Het theaterfestival 
zei eens over zijn werk: “On-
derhoudend als comedy en 
toch...” Met Tired of being young 
zal dat niet anders zijn. 

Pers over Maarten: 

Cabaret.nl: “Maarten is een ge-
boren verteller. Als verhalend 
cabaretier weet hij van a tot z te 
boeien. Wat Maarten ook vertelt, 
het publiek hangt aan zijn lip-
pen. Zonder dat hij uitdrukkelijk 
op zoek is naar de grap valt er in 

deze voorstelling meer dan ge-
noeg te lachen. Sommige stuk-
ken zijn in hun absurditeit rond-
uit hilarisch. De grappen vloeien 
natuurlijk voort uit het verhaal 
en daarmee is hij in de stand-
upperige cabarettrend een aan-
gename uitzondering.”

Theaterkrant: “Aangrijpend op-
recht. Om te koesteren.” 

Knack: “Fris en hartelijk theater 
met een angel.” 

Cutting Edge: “Hij bedient zich 
van verschillende soorten hu-
mor, maar is vooral origineel.” 

datum: zondag 1 november
tijd: 15.00 uur  
entree: € 16,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Zaterdag 7 november Farbod 
met “Vers van de pers”
Zijn hart is als een vogel in een 
kooi, maar op het podium is 
het als een blaadje in de wind. 
Geproduceerd in Iran en geas-

sembleerd in Nederland neemt 
Farbod Moghaddam (winnaar 
juryprijs Leids Cabaret Festival 
2018) je mee in een mysterieuze 
reis door zijn ziel. 
Vlieg mee op een tapijt door de 
bazaar van zijn geurige en kleu-
rige herinneringen. 
Zijn voorhuidloze leven biedt 
namelijk een vat vol spannende 
avonturen. Avonturen en bele-
venissen die doorlopen als de 
wenkbrauw van zijn vader.

Zal hij vrede vinden in zijn hart 
dat vol verwachting klopt achter 
een bedje van Perzisch borst-
haar? Wordt dit een nacht uit 
duizenden of één uit duizend en 
één nachten? Gaat hij eindelijk 
zijn rijbewijs halen? Verwacht in 
ieder geval een avond vol emotie, 
inspiratie. En sarcasme.

De juryprijs winnaar van het BN-
NVARA Leids Cabaret Festival 
2018 combineert Nederlandse 
nuchterheid met een Iraans tem-
perament, vertelt persoonlijke 
verhalen met zijn blik gericht op 
de wereld en is daarin bot, maar 
ook kwetsbaar. Hoe dan ook, 

ogenschijnlijk tegenstrijdig en 
dus altijd spannend.
datum: zaterdag 7 november
tijd: 20.30 uur  
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Zaterdag 21 november: Riza Tis-
serand met “Adembenemend” 
Een leven lang zoeken naar de 
partner waar je oud mee wil 
worden, maar wie zijn al die an-
deren op je pad? Maakt die tele-
foon daten echt makkelijker, of 
maakt het van ons allemaal een 
wegwerpproduct? En waarom 
vallen we nooit meteen voor de 
goede partner, maar moeten we 
eerst een paar keer hard op ons 
bek gaan om het verschil te zien 
tussen lust en liefde? In de voor-
stelling ‘Adembenemend’ laat 
Riza je lachen en nadenken over 
relaties, daten, vrouwen, man-
nen en de continue cirkel van 
liefde en afwijzing waar de halve 
wereld zich in bevindt.

Biografie:
Riza Tisserand is cabaretier, 
schrijver en radiomaker. Als ca-
baretier werkte hij mee aan tele-
visie- programma’s als Padoem 
Patsss, Raymanns Suikerfeest 
en Comedy Explosion en als 

schrijver schreef hij o.a. voor Ja-
vier Guzman, Guido Weijers en 
Soundos el Ahmadi. In 2018/2019 
toerde hij door Nederland met 
zijn eerste soloprogramma ‘Be-
keerling’ dat lovend werd ont-
vangen door pers en publiek. Als 
Radio Deejay werkte Riza o.a. 
voor FunX, Radio 1, en tegen-
woordig voor Radio 2 Soul & Jazz.
Theaterkrant: ‘‘Met ogenschijn-
lijk gemak neemt hij de zaal mee 
in zijn onwaarschijnlijke leven. 
Zijn inspirerende verhaal zet aan 
tot denken.’ 

Dagblad van het Noor-
den:  ‘‘Scherp, hard, flitsend, di-
rect en zwart’ ‘Als hij wil wordt 
er gelachen of gehuiverd.’ 
Video:  https://www.youtube.
com/watch?v=hnnn0w0owTY
datum: zaterdag 21november
tijd: 20.30 uur  
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond.

Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl 
www.annatheater.nl s

November in het Annatheater
Helmond

Voor wie het nog niet gezien 
heeft: RTL 4 heeft afgelopen 
woensdag een interview afge-
nomen met Helmondse slager 
Ad Wilde. Dat Ad Wilde gespe-
cialiseerd is in het beste paar-
den-, rund-, en varkensvlees 
wisten inwoners van Helmond 
en omstreken al lang, maar dat 
hij doormiddel van zijn web-
site www.paardenvleesthuis-
bezorgd.nl ook heel Nederland 
van paardenvlees voorziet, is 
voor veel mensen nog niet be-
kend. Wegens de mogelijke 
slacht van de KONIK paarden 
uit de Oostvaardersplassen 
heeft EditieNL contact openo-

men met specialist/vakman Ad 
Wilde.

EditieNL was erg benieuwd naar 
de verkoop en consumptie van 
paardenvlees in Nederland en 
vroeg Ad Wilde om zijn mening 
over de verkoop van zijn paar-
denvlees en in het bijzonder over 
de mogelijke verkoop van KO-
NIK paardenvlees. Volgens Ad 
zijn deze zuivere paarden door 
hun vrije leven zonder medicij-
nen uitermate geschikt voor con-
sumptie, mits ze goed worden 
onderzocht en gekeurd. Omdat 
de KONIK paarden koudbloedig 
zijn, is mogelijk de smaak anders 
en zullen we dit vlees eerst moe-
ten gaan testen in onze keuken 
zegt Ad. Hij staat open voor de 

verkoop van dit vlees en zal de 
reactie van Staatsbosbeheer ze-
ker afwachten.

Ad verkoopt nu al de beste kwa-
liteit paardenvlees wat er globaal 
te krijgen is en betrekt dit vooral 
uit Zuid-Amerika en Canada. 
Niet alleen via de webshop, maar 
ook fysiek in de slagerij aan het 
Winkelplein Straakven gaat het 
iedere dag hard met de verkoop 
van dit fantastische vlees. De 
klant kan bij hem terecht voor 
magere hacheestukjes, malse 
kogelbief en de ongelooflijk lek-
kere biefstuk van de haas en 
vergeet niet het huisgerookte zij-
dezachte paardenrookvlees. Wie 
met kerst dit jaar paardenvlees 
op tafel wil hebben wordt wel 

Slager Ad Wilde brengt paardenvlees positief in de belangstelling
Slager wordt geïnterviewd door RTL 4 EditieNL

Helmond

geadviseerd om tijdig te bestel-
len!

Wie een echte lekkere paarden 
of runderstoofpot wil maken 
kan hiervoor de Hacheebonbon 

gebruiken. Een unieke uitvinding 
van Ad waardoor zijn klanten al 
jaren een heerlijke Perd in de Pot 
kunnen maken. Meer informa-
tie over deze bonbon vindt u op 
www.keukenbonbon.nl. s
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Atlas houdt de brug omhoog
Vaker gezien, Atlas die de ‘Luchtbrug’ (Traverse) omhoog houdt en ondersteund. Geknield en 
midden in het kanaal gezet, het is toch geen doorgang meer. Ook een blikvanger van jewelste. 
Een idee voor Stichting Carat, die al meer objecten in Helmond hebben geplaatst?

Boten die afmeren op het Havenplein
Een gemiste kans, boten die afmeren op het Havenplein. Maar ja… de brug is dicht en blijft 
dicht. Een kleine jachthaven was een trekker geweest voor Helmond. Vraag: Als de brug nu 
open is. Is hij dan dicht of juist open?

Franse Markt/Cultimondo
Franse Markt/Cultimondo op Suyt 2021, achter de Cacaofabriek doemt ineens de Eifeltoren 
op. In o.a. een super Franse sfeer wordt dit mooie evenement weer georganiseerd. We kijken 
er naar uit.

De Sky-line 
van Helmond
Een prachtige foto bewer-
king. Een soort van Euro-
mast in de Sky-line van 
Helmond. Een toren waar 
we uitkijken op Eindhoven 
en aan de andere kant het 
weidse Peelland. Prachtige 
panorama’s die het bekij-
ken waard zijn.

De beroemde zeemeermin uit Kopenhagen, zou zich prima thuisvoelen, tussen de Helmonders. Ook lijkt het Deens op 
het Hellemonds. Het toch al mooie park, zou extra opgefleurd worden door haar aanwezigheid.

Met unieke objecten kunnen 
we voor Helmond, landelijke 
positieve promotie via print, in-
ternet en social media maken.

Denk mee, welk object zouden 
we waar in Helmond kunnen 
plaatsen? Ook leven er plannen 
om onder andere T-shirts, drink-
mokken en petjes te gaan produ-
ceren.

Helmond 
Promotie

Beter een gek idee, 
dan geen idee!

Fotobewerking:
Rob van Kuijlenburg

WWW.HELMONDNU.NL
Ook een goed idee 
of commentaar: 
mail naar 
redactie@deloop.eu

#SamenMaken
WeHelmond

Ook zo’n mooi shirt? 
Mail naar info@

adcommunicatie.nl

Zeemeermin in Burg. Geukerspark

WEEK 44

F | Wim van den Broek.
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl

Corona-crisis?
Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 
routebeschrijving bij het informatiecentrum. 

Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698

Speciaal deze zomer:
• Een unieke boswandeling over landgoed en natuur-

begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die 
normaal niet toegankelijk zijn

• Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende    
verhalen in woord en beeld

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

Welkom op Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo

• Beleef de natuur en geniet van de rust
• Maak op uw gemak een wandeling

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren

Vrije toegang tussen zonsopgang en zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis 
is geopend van dinsdag t/m zondag 13:30 tot 16:30 uur. Bezoek voor meer informatie 

onze website: www.weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

            Algemene informatie:
Wij beperken de vieringen tijdelijk wegens 
de toename van patiënten in deze coron-
apandemie en de ongewisheid door het 
vertrek van pastoor Swagemakers en de 
komst van zijn opvolger. Dit betekent in 
de Luciakerk geen viering op donderdag-
avond en geen viering op zaterdagavond.

Op zaterdagavond is om 17:00 uur de eu-
charistieviering in de kerk van de Godde-
lijke Voorzienigheid en Sint Anna. Graag 
aanmelden via 
secretariaat@damiaanhelmond.nl 

Op zondagmorgen is om 9:30 uur de 
eucharistieviering in de kerk Sint Lucia. 
Graag aanmelden via secretariaat@
damiaanhelmond.nl. Deze viering wordt 
met livestream uitgezonden. Ga daarvoor 
naar de website van de parochie.

Er mogen maximaal 30 personen aanwe-
zig zijn bij de kerkdiensten. Het dragen van 
een mondkapje is verplicht.

Zaterdag 31 oktober  
10:00 uur - 12:00 uur koffie op begraaf-
plaats Slegersstraat.
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzie-
nigheid en St. Anna.

Zondag 1 november Allerheiligen
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout.
Harry van Bree; Riek van Doorn-Verstap-
pen; Ria Haast-Bombeeck; Sjef Remmen 
en Annie Noordman; Jan van Rest wegens 
85ste verjaardag; Noud en Nelly Meulen-
dijks-Smits; voor alle zielen van de families 
Orellana Auquilla, Rodas Verdugo, Braak-
man, Timmermans en van de hele wereld, 
in het bijzonder voor de meest vergetenen.

Maandag 2 november Allerzielen
14:00-16:00 uur koffie begraafplaats Sle-
gersstraat.
15:00 uur graven zegenen begraafplaats 
Slegersstraat.
19:00 uur Luciakerk Allerzielenviering, te 
volgen via Livestream.

Zaterdag 7 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzie-
nigheid en St. Anna,
Mia van den Reek-Canters;

Zondag 8 november
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Noud en Bennie Meulendijks en hun ou-
ders; overleden familie Dirks-Kanters; 
Overleden ouders Weijts-Janssens; Nelly 
van Bussel-van Oss.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

                Zondag 1 november
11.00 uur 
Do Sanders-Peulen en Cor Sanders, Albert 
Bergmans, Aart Swinkels, Jac en Trees Jan-
sen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-
Roelofs, Henk en Nelleke Bloks-Pepers en 
grootouders Bloks-Verkuylen en Pepers-
van Uden.

Zondag 8 november
11.00 uur
Miek Pleging-de Roij, Do Sanders-Peulen 
en Cor Sanders, Antoon Derks, Sophia van 
der Pas-Swinkels, Jo van Hoof-Hagebols, 
Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad 
Mutsaers, Hendrik Merks, Elly Swinkels-
Strijbosch, Dein van Soest-Drukker, Harry 
Sanders en mevrouw Sanders-Peulen en 
Cor Sanders.

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donder-
dag 9:00; vrijdag 19:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 
11:00.

Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden 
niet gebruikt zolang de anderhalve-meter 
regels gelden.

Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor 

W. Koopmans, diaken H. Dings.
Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 
0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30)

Mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Op 92-jarige leeftijd is Nico Docters van 
Leeuwen, clubicoon van HVV Helmond, 
overleden. Woensdag bereikte hij die 
leeftijd. Hij had geen moeite met zijn 
dood, het was goed zo. Penningmeester 
Mike Sleegers noemt hem, ondanks het 
grote leeftijdsverschil, een vriend. 
Mijnheer Docters van Leeuwen was 
al vanaf 1 juni 1941 lid van de club 

en sinds 1974 erelid. Een stuk voet-
balgeschiedenis gaat verloren. HVV 
was zijn leven en Docters van Leeu-
wen was dan ook heel erg blij met het 
voortbestaan van de geel/zwarten.

Als Mike wordt gevraagd om Nico te ty-
peren, denkt hij aan één term: een club-
mens, een echte HVV-er. Het was onder 
andere hij die de club staande heeft ge-
houden. Op 25 oktober overleed hij. Een 
positief mens is verloren gegaan. s

F | Marion Rozeboom.

Helmond

Nico Docters van Leeuwen overleden
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

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

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025
Het afgelopen jaar zijn er proe-
ven in Helmond geweest wat 
betreft de bestrijding van de Ja-
panse duizendknoop. Dit woe-
kerend onkruid komt van nature 
niet in Nederland voor en ver-
dringt andere planten. Ook de 
wortels groeien overal doorheen 
en kunnen veel schade veroor-
zaken aan woningen, wegen en 
natuur. Niet gek dus dat de ge-
meente Helmond hier het afge-
lopen jaar volledig op heeft inge-
zet met middelen, capaciteit en 
communicatiecampagnes. Dat 
kunnen we als Helder Helmond 
alleen maar toejuichen. 

Niemand weet hoe je de Japanse 
duizendknoop het beste kan be-
strijden. In een eerdere fase zijn 
er duizenden kleine beestjes ge-
kweekt. Deze natuurlijke vijand 
stopt de groei, maar om de plant 
echt te bestrijden is meer nodig. 
Helmond meent nu de oplossing 
in handen te hebben: De firma 
Geraerts is 90 grote plekken aan 
het bestrijden met behulp van 
stomend water. En met suc-
ces! 7000 m2 van deze plant is 
hierdoor al bestreden. De plant 
is onder controle en daarmee 
is Helmond de eerste stad die 
dat voor elkaar heeft gekregen. 

Complimenten namens Helder 
Helmond voor onze gemeente. 
Let wel: Controle hebben is niet 
hetzelfde als volledig bestrijden. 
Of het helemaal succesvol is, 
kunnen we volgend jaar pas zien 
als de Japanse duizendknoop 
niet is terug gegroeid. 

Hoe succesvol de gemeente de 
Japanse duizendknoop bestrijdt, 
zo stroef gaat de ‘’normale on-
kruidbestrijding’’. De gehele 
stad grossiert namelijk in slecht 
groenonderhoud. Er komen veel 
meldingen binnen van inwoners 
met schrijnende voorbeelden. 
Soms kunnen de inwoners zelf 
meer doen, maar Helder Hel-
mond is van mening dat de ge-
meente ook deze onkruidbestrij-
ding beter moet gaan reguleren. 
Net als de aanpak van de Ja-
panse duizendknoop met meer 
middelen, capaciteit en commu-
nicatiecampagnes. Het blijkt na-
melijk dat er een onderbezetting 
is om meldingen van inwoners te 
verwerken. Maar wellicht speelt 
er meer: Het is algemeen bekend 
dat de ‘’groenere partijen’’ on-
kruid juist willen stimuleren in 
verband met de biodiversiteit. 
Zou dit de verklaring zijn waar-
om het groen zo slecht erbij ligt 

in Helmond? Helder Helmond 
wil in ieder geval extra capaciteit 
en middelen in gaan zetten om 
de onkruidbestrijding te intensi-
veren. In de begroting van 2021, 
die de komende weken op de 
agenda staat, is al terug te lezen 
dat er meer wordt geïnvesteerd . 
Dat lijkt positief. Nu is alleen de 
vraag hoe deze investering er in 
de praktijk uit gaat zien. De voor-
uitzichten zijn dus prima, maar 
Helder Helmond juicht niet te 
vroeg. 

Martijn Rieter 
Raadslid Helder Helmond

RIETER:
Onkruidbestrijding 
succesvol? 

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

EXTRA

Woensdag 29 oktober 2020 
wordt weer het “Buurtcafé Hel-
der Helmond” gehouden. Deze 
keer niet in een wijkhuis wat 
u van ons gewend bent, maar 
online via facebook vanuit 
onze eigen fractiekamer. Met 
als hoofddoel: de politiek laag-
drempelig met de Helmonders 
te bespreken. Niet alleen met 
leden maar ook met de geïn-
teresseerde inwoners van Hel-
mond. 

Meepraten? Meedenken? Vra-
gen stellen? Je hart luchten? Het 
kan allemaal bij dit online buurt-
café door reacties te plaatsen op 
sociale media. We hebben het 
vooral over de begroting die de 
komende weken op de agenda 

staat. Maar ook over het Cen-
trum, Vuurwerkoverlast en de 
leefbaarheid in de wijken. Ui-
teraard is er eerst en vooral ook 
gelegenheid om je eigen punten 

in te brengen. Louis van de Werff 
van Haw Ut Hellemonds zal de 
avond ludiek afsluiten. Aanvang 
om 20.00 en deelname uiteraard 
gratis! s

Meepraten? Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten?

Online buurtcafé Helder Helmond 
Helmond

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 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
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop 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.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten van 
Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. 

Geen party of andere verplichtingen. De 
producten zijn uit voorraad leverbaar en te 

bestellen. (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

óók voor de
doe-het-zelver

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

HELMONDloopjes
de loop 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.

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN

KENNISMAKING

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? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke 
€ 25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Spontane vrouw van 54 zoekt 
joviale man, eerlijk, betrouwbaar 

en goed nivo.

Brief onder nr.: contact 54.

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306
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STYLE CASUAL TREND

GRATIS PARKERENDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

KOOPZONDAG • 1 NOVEMBER 12.00 - 17.00 UUR

Bekijk de tentoonstelling en originele 
klokken in Museum Klok & Peel in Asten! 

Reserveer via www.museumklokenpeel.nl

Bekend vanhet NTR tv-programma Andere tijden


