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Het Kasteel van Sinterklaas tien jaar geleden. Destijds lag er sneeuw op de daken en is het evenement een stuk groter geworden. F | Wim van den Broek.

Helmond

Helmond leeft al acht maanden in de onzekerheid van het
coronavirus. Dit betekent ook
dat veel zaken dicht zijn en dat
alle grote evenementen dit jaar
geen doorgang konden of kunnen vinden. Denk hierbij aan
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Toponderzoek is een onafhanke- 33% Van de respondenten vindt komende Kasteel van Sinterklaas
van wel. Vanwege de crisis zijn niet door gaan. 78% Vindt dat de
de mogelijkheden beperkt, maar organisatie een (zeer) goede bemochten er in de toekomst eve- slissing neemt. “De Sint wil ook
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dan zou dit moeten kunnen. “Als dat er wegens de omstandighede mensen zich aan de regels den geen andere keuze is. “Het is
houden, maar ik ben bang dat jammer voor de kinderen, maar
niet gebeurt.” Ook 9% Van de gezondheid gaat voorop.” 11% is
respondenten denk dat het niet het niet eens met de beslissing
goed werkt in deze tijd. “Zolang en geeft aan dat een evenement
het coronavirus aan de win- op afstand gemakkelijk gerealinende hand is en maatregelen seerd had kunnen worden.
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De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf

45.995,-

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

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77

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

www.kia-vdns.nl

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

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m
Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m
Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m

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

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77

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

www.kia-vdns.nl

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.
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Vervolg pagina 1.
een Sinterklaas drive-through,
een film die wordt uitgezonden
via de lokale omroep of een
boodschap die wordt ingesproken door Sinterklaas en een intocht zonder publiek worden
vaak genoemd.
Een drive-through ziet echter
38% niet zitten. Ook hier moet er
afstand gehouden worden tot de
sint en zijn pieten. Ook worden
er twijfels gezet bij de verkeersveiligheid. 32% blijft neutraal op
de vraagstelling. “Je moet dan
wel kunnen handhaven dat de
mensen voldoende afstand van
elkaar nemen. Vaak wordt het
een heel lange wachtrij en stagneert de doorloop.” 21% Is het
(zeer) eens met de beslissing om
een drive-through te organiseren
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en een enkeling noemt het een
‘creatieve oplossing’.
Op de vraag of het Kasteel van
Sinterklaas een aanwinst is voor
Helmond vindt 85% van wel.
“Als er gezinnen uit andere steden hier een hotelkamer boeken
om het Kasteel van Sinterklaas te
bezoeken, dan mag je toch van
een groot succes spreken.”

optie is. “Geen risico nemen. Met
carnaval wordt alcohol genuttigd. Een polonaise is ook niet
uitvoerbaar met 1,5 meter afstand. Harde muziek waardoor
mensen dichter naar elkaar komen om iets te kunnen zeggen.
Meezingen wat niet gewenst is
en zo zijn er nog meer voorbeelden.”

Carnaval in de stad
Veel carnavalsverenigingen hebben besloten om carnaval dit
jaar niet of in kleine vorm te vieren. De Helmondse optocht in
het centrum gaat bijvoorbeeld
niet door.

Schaatsbaan in Helmond
In december pronkt in het centrum van Helmond de schaatsbaan. Ook die zal dit jaar niet
doorgaan. 74% begrijpt deze
beslissing (zeer) goed. “Het is
met zeer weinig publiek voor
de organisatie niet rendabel te
maken. De kosten worden dan
te hoog, maar andere jaren vind
ik de schaatsbaan een verrijking
van de binnenstad.”

Er worden een aantal scenario’s
geschetst voor carnaval 2021.
60% Is van mening dat helemaal
geen carnaval vieren de beste

Tot slot: welke uitspraak past
het best bij uw mening?
84% is het eens met de stelling:
“Evenementen moeten worden geannuleerd indien niet
alle geldende coronaregels kunnen worden nageleefd.” Hierbij
wordt gezegd: ““Alle evenementen stoppen tot er een vaccin is.”
3% is het eens met: “Evenementen moeten altijd door kunnen
gaan. Bij evenementen hoeven
niet alle geldende coronaregels
nageleefd te worden. Een enkeling stelt:” We kunnen niet elk
gevaar uit de weg gaan in onze
levens, er bestaan hierop geen
garanties. Wel goed na blijven
denken en mensen hierop attenderen daar waar nodig.”
Tip Helmond
Tip Helmond Mensen hebben
vaak hun mening klaar. Ze zijn

3

voor of tegen een nieuw idee
dat opborrelt in Helmond. Onderzoeksbureau Toponderzoek
wil de betrokkenheid van de inwoners van Helmond vergroten.
Via het panel TipHelmond (700
panelleden) kunnen alle inwoners in de gemeente Helmond
hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in
hun samenleving. Ze geven raad,
tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken. Invullen van de enquête duurt slechts
5 minuten.
Het gehele rapport kan gelezen
worden op www.tiphelmond.
nl/onderzoeksresultaten of mail
naar redactie@deloop.eu voor
het gehele rapport.
*Dit onderzoek heeft plaatsgevonden voor de aanscherping
van de maatregelen.s

Spoorwegovergang langs het kanaal weer open Helmond Sport – MVV Maastricht
Helmond
De Noord- Zuid Spoorwegovergang bij het kanaal, is weer
opengesteld voor alle verkeer. Hij
is enkele weken afgesloten geweest in verband met een aantal
werkzaamheden die er moesten
gebeuren.
Deze werkzaamheden hadden
allemaal te maken met de oversteek van het snelfietspad dat

wordt aangelegd van Helmond
naar Eindhoven. Hiervoor moest
er een aansluiting worden gemaakt vanaf de Zwaaikombrug
, over de kanaaldijk NW, naar
het bestaande fietspad dat door
Helmond-West loopt lang het
spoor. Bovendien moesten er
oude verkeerslicht palen worden verwijderd en nieuwe palen
geplaatst worden. Ook heeft
men gelijkertijd alle draden en
regelkast vernieuwd om er voor

te zorgen dat het met deze ingewikkelde verkeerslichten installatie allemaal goed zal gaan. De
uitgevoerde testen waren goed
en de wegversperringen mochten worden geruimd.
Het zal voor veel mensen een
opluchting zijn, dat ze niet hoeven om te rijden. Nu is men ook
weer gestart met de aanleg van
het snelfietspad, vanaf de Zwaaikombrug in de richting van het
station. s

in ‘uitverkocht’ Pathé!
Helmond

Ondanks de lege tribunes in het
SolarUnie Stadion was de zaal in
Pathé Helmond uitverkocht. De

30 bezoekers zagen Helmond
Sport met 1-1 gelijk spelen tegen
MVV Maastricht live op groot
doek. Doelpuntenmaker aan
Helmondse zijde was Jelle Goselink. s

Helmond Sport supporters in Pathé Helmond. F | Helmond Sport

Omdat iedereen anders is...

Tekst en Foto: Henk van Dijk.

VOLOP EXCLUSIEVE
BETAALBARE MEUBELEN,
GROOT ASSORTIMENT
www.deijkersmeubelen.nl

Nijverheidsweg 2a, Helmond 06-52072755

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Infopagina
Aanmelden collectieve aanvullende verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben.
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende
verzekering (CAV).
Met de CAV krijgt u korting op uw verzekeringspremie van de aanvullende
verzekering en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. U kunt kiezen uit
verschillende pakketten.
Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. Bent u
verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks aanmelden van
oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.
Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van
het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij uw
zorgverzekering.
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen?
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier
aanmelden werkt het snelst. Ook kunt u een schriftelijke aanvraag indienen.
U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Zorg en Ondersteuning
van de gemeente via 14 0492 (optie 2).
Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de
collectieve aanvullende verzekering vindt u www.gezondverzekerd.nl en op
www.helmond.nl/cav.

Raadsvergadering
10 november 2020
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 november aanstaande digitaal. De
vergadering begint om 19.00 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Programmabegroting 2021
• Belastingverordeningen en tarieven 2021
• Beleidskader arbeidsmigratie
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen
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:
Melder:
Datum ontvangst:

Sportpark de Braak (locatiecode AA079409120)
Gemeente Helmond, afdeling IBOR
27 oktober 2020

• 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)

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Zoete Kers 10

Datum indiening: Projectomschrijving:
28-10-2020 melding aanleg gesloten
bodemeneriesysteem

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

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5554729

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Abendonk 35
24-10-2020
Willem Prinzenplein 20
23-10-2020
IJsselstraat 65
23-10-2020
Mierloseweg 86I
24-10-2020
Hertelaan 27
23-10-2020
plan Heiakker
23-10-2020
kadastraal O 3105
Bakelsedijk 82
26-10-2020
Lieshoutseweg 44
28-10-2020
Havenweg 2
28-10-2020
Waterleliesingel 20
27-10-2020
Helmond-Oost
28-10-2020
Pastoor Elsenstraat 36
Singravendreef 16
Mierloseweg 317

28-10-2020
29-10-2020
29-10-2020

Aarle-Rixtelseweg 113

30-10-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken uitweg OLO 5095327
plaatsen dakkapel
OLO 5544089
vergroten woning
OLO 5546093
plaatsen dakkapel
OLO 5546285
plaatsen dakkapel
OLO 5545905
oprichten woning
OLO 5418857
maken uitweg
plaatsen aanbouw (zijgevel)
oprichten 1919 horecapaviljoen
verbouw medisch centrum dierdonk
plaatsen reclame glasvezel helmond
borden (helmond-oost)
plaatsen aanbouw
vergroten woning
wijzigen bestemming detailhandel
naar wonen
plaatsen erker

OLO 5547817
OLO 5554467
OLO 5325023
OLO 5553517
OLO 5554905
OLO 5557351
OLO 5483475
OLO 5560999
OLO 5360613

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
van Heijnsbergenstraat 17 26-10-2020
Meanderlaan 6
28-10-2020
Sobriëtasplein 1
Willem Prinzenplein 20
Dorpstraat 52 t/m 58

29-10-2020
29-10-2020
30-10-2020

Kloosterstraat 15

02-11-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten carport en maken 2e uitweg OLO 5385559
oprichten stadstuin,
OLO 5310829
plaatsen blokhut, kassen, erfafscheiding, uitweg
aanvraag winkelwagenopvang buiten OLO 5531189
plaatsen dakkapel
OLO 5544089
revitaliseren complex winkels en
OLO 5035375
woningen
verplaatsen uitweg 4,50 meter
OLO 5462581

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Projectlocatie:
Torenstraat 1

Verzenddatum besluit:
24-8-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Veranderen bestaande uitwegen
OLO 5195521
parkeerterrein AH XL

Per abuis is dit besluit niet gepubliceerd, de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen
zes weken bezwaar te maken is hierdoor niet mogelijk gemaakt. Met ingang vanaf deze
publicatie (5 november) stellen we alsnog 2 weken termijn open, waar belanghebbenden de
mogelijkheid wordt geboden om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij
burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.
Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch worden
verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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)
van der Wallen, B.J.
Piotrowski, K.
Stanciu, C.
Sterken, T.F.
Obradović, Ž.
Witkowski, T.
Miziński, T.
Oros, D.
Klokgieter, G.
Hurley, A.P.M.

Geboortedatum
03-09-1986
29-01-1987
30-01-1989
11-01-2000
13-02-1970
28-04-1970
01-11-1993
26-10-1975
14-06-1972
27-10-1949

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

Locatie
Deurneseweg 11

Jumbo Supermarkten B.V.

2e Haagstraat 42

Omschrijving melding
Het uitbreiden van de inrichting met
enkele werkruimtes
Het intern wijzigen en uitbreiden
van een supermarkt

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

Hout stoken. Hou het gezellig,
voor uzelf én voor uw buurt

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• Een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen op de wegen in de nieuwbouwwijk
Stiphout-Zuid, te weten de straten: Aardbeivlinder, Citroenvlinder, Kommavlinder,
Vuurvlinder en Zijdevlinder, door middel van het plaatsen van borden A1 en A2 van bijlage 1
van het RVV 1990;
• Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Aardbeivlinder tussen Zijdevlinder en Citroenvlinder
in de rijrichting van de Citroenvlinder door middel van het plaatsen van borden C02 en C03
van bijlage 1 van het RVV 1990;

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.
Gebruik hout met een
vochtpercentage van
maximaal 20%.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Locatie:

Belloni
Kerkstraat 34
Italiaanse Delicatessen
Cafetaria ’t Hout
Cederhoutstraat 24
IJscafé Bella Amica

Binderseind 34

Dela Uitvaartverzorging Meanderlaan 1
Polski Smak

Heistraat 24

Registratienr./
Datum verzending
drank- en horecawetvergunning
34424473/
13-10-2020
exploitatievergunning
34415722/
20-10-2020
exploitatievergunning
34436704/
21-10-2020
drank- en horecawetvergunning
34368373/
29-10-2020
drank- en horecawetvergunning
34371275/
29-10-2020

Het stoken van hout in open haard
of houtkachel is lekker warm en
brengt gezelligheid in huis. Hout
stoken kan ook overlast geven.
Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor
uzelf.

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

Aanvrager Horeca:
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Omschrijving:

maximaal

20%

Stook niet als het windstil of
mistig is. Voorkom daarmee
dat de rook in uw tuin en bij
de buren blijft hangen. Check
daarom voor het stoken
www.stookwijzer.nu

Gebruik onbehandeld
en ongeverfd hout.

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over bovenstaande verleende
vergunningen, via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP).
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening
te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar
voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen
paspoort, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Nowakowska, K.M.
Kulpan, P.
Janse, M.A.
van Heertum, A.K.

Steek het hout van bovenaf aan met
aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende
luchttoevoer. Laat het hout
niet smeulen.

Geboortedatum
09-11-1996
02-10-1990
17-12-1976
25-03-1982

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.

Laat uw kachel minstens
één keer per jaar vegen
door een erkend vakman.
Beperk het risico op een
schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op
www.helmond.nl/houtstoken

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.

• 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

5 november 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

2 broek
50% KORTING
e

POP-UP DRIVE IN
Tapperij - Restaurant

chevelingen
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

truffelmayonaise, roquette, Parmezaansekaas

“Schevelingen”
met friet en mayonaise

aardappelsalade, kruidensaus

met friet en mayonaise

Carpaccio van rund

€ 7,50

Runderburger

€ 15,00

Koteletjes van gerookte zalm € 9,00

Spareribs Normaal of Pikant € 16,50

Vitello Tonato

Krokante kippendij burger

€ 13,00

Vegetarische burger

€ 10,00

Rendang

€ 16,50

Klassieke wildpeper

€ 16,50

Kip kerrie ragout

€ 14,00

Bourgondisch hamspitje

€ 12,50

Bal gehakt

€ 12,50

Hutspot

€ 11,00

Lekkerbekje

€ 12,50

kalfsvlees, tonijnmayonaise, roquette

SOEPEN

€ 9,00

met friet en mayonaise
met friet en mayonaise

PER LITER

Erwtensoep
Tomatensoep met ballen
Licht gebonden kerriesoep
Pompoensoep

€
€
€
€

9,00
9,00
9,00
9,00

POP-UP DRIVE IN
7 dagen per week geopend
van 16:00 tot 20:00 uur

met rijst en boontjes

met stoofpeertje en boerenkool
met rijst

met boerenkool en jus
met boerenkool en jus
met rookworst en jus

met friet en 2 soorten saus

Gemarineerde kipdrumsticks € 10,00

met friet en mayonaise

DESSERTS

Actie geldig van t/m 14 november
voor nieuwe collectie broeken van
Meyer - Pierre Cardin - MAC - Jeans broeken
DEELENMENSWEAR.NL

Chocolade mousse
Macarons 4 stuks
Tiramisu

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,75

FRIET & SNACKS
Kinderbox

kipnuggets, appelmoes, friet, speeltje

Friet
Frikandel
Kroket Bourgondiër
Mexicano
Viandel
Kaassoufle
Bamischijf

€ 5,50

€
€
€
€
€
€
€

2,50
1,75
2,25
2,50
2,25
2,00
2,25

ASSORTIMENT FRISDRANK AANWEZIG

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

Aarle-Rixtelseweg 107
5707 GK Helmond
0492 - 792 444
www.schevelingen.nl

de loop weekkrant HELMOND
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vertelt…

Trots op Helmond

Waarde gullie ook geschrokken
vurige week toen Weekkrant De
Loop op de deurmat viel.
Het was niet zo erg als de
vuurwerkknallen van de leste tijd,
maar het was wel een behoorlijke
knal. 44 pagina’s leesplezier en da
is nogal wat. Ik heb hem met veel
plezier een zaterdagmorgen met
een ontbijtje gelezen. Heb er bijna
twee uur over gedaan.
Hij was zo dik omdat de GrootPeelland als bijlage toegevoegd
was. Het centrum van Helmond
werd belicht en ik hou van het
centrum dus voor mij veel bekende
gezichten die voorbij kwamen. Ik
vond het toch zonne skonne krant.
#trotsophelmond prijkt er op de
voorpagina en heel veel mooie
Helmonders komen aan het woord.
Menne baas Ad Klaasen doet
het voorwoord. Aan bod komen
Arian Vereijken de vurzitter van
winkeliersgroep Elzas passage
maar ik ken hem het best van
een van men favoriete winkels,
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Migagifts. Ook Linda Haverkamp
onze centrum manager staat erin,
maar ook het verhaal van de zorg
heb ik met veel interesse gelezen.
Zelfs Diederik Gommers komt aan
het woord. Men benadrukt ook
om echt in Helmond te shoppen
bij onze eigen hardwerkende
ondernemers.
Iedereen
heeft
maatregelen genomen zodat je
veilig kunt winkelen. Wat we dan
ook moeten doen. Helmond Sport
mag natuurlijk niet ontbreken, het
stukje is geschreven door William
Verkoelen, waarin hij het een en
ander uitlegt en toelicht en ik ben het
hullemaal eens met zijn standpunt
Helmond sport moet blijven.

Dan ga ik op het einde van men
column nog ff terug naar waar ik
mee begon. Het gespreksonderwerp
van dit moment in Helmond. Kan
het asjeblieft afgelopen zijn mee
al da geknal, echt niet normaal en
het is door hil Helmond in elke wijk.
Vaak in de avond en nachtelijke
uren dan zit ik stijf in men bed of
op de bank van de schrik. Al die
vernielingen die ermee gepaard
gaan zo jammer. Moet dat nou? Die
dieren de mensen iedereen heeft er
last van. De oplossing, ik heb hem
helaas niet maar ik wil wel zeggen
dat heel Helmond hier veel last
van heeft en het fijn zou zijn als er
opgetreden gaat worden.

Hoe divers Weekkrant De Loop is
blijkt maar weer uit het stukje dat er
een meneer zijn bril kwijt is en zoekt.
Wa ik ook skôn vond is dat museum
Helmond een mooi bedrag krijgt
om zichzelf coronaproef te maken.
Super mooie krant waar ik ook elke
week een leuke bijdrage aan mag
leveren.

Stay safe en houd je aan de regels
samen komen we hier doorheen.
Fijn weekend

Buurthulp Apostelwijk
Helmond
Vanwege het gedwongen thuis
zitten en wellicht de angst die
Corona oproept om zich onder
de mensen te begeven, heeft de
werkgroep van Buurtpreventie
Apostelwijk een Buurthulp-actie in haar wijk opgezet.

De ene persoon wil graag zijn/
haar huis eens uit, waar de ander
veel meer beperkt is in diens mogelijkheden en juist om het een
of ander verlegen zit!
In een huis-aan-huis en (per email) verspreide flyer is aan alle
bewoners gevraagd of zij melding willen maken van knelpunten waar zij in deze tijd tegenaan

lopen. Tegelijkertijd is er gezocht
naar de bereidwilligheid van anderen om op diverse vlakken een
bijdrage te leveren aan de oplossing hiervan.
Bezoek vooral ook de websites van de andere aanbieders
(zoals
Helmond-voor-elkaar
of Kansrijk) mochten uw wensen of capaciteiten daar beter

aansluiten of wanneer u hulp
zoekt voor iemand buiten onze
wijk. Maar kèn of bèn jij een
Apostelwijker die durft aan te
geven, dat een beetje hulp welkom zou zijn?
Of kùn en wìl jij iets betekenen
voor de medemens binnen de
Apostelwijk, dan brengt Buurtpreventie Apostelwijk vraag

en aanbod graag bij elkaar. De
Apostelwijk wordt begrensd
door het spoor, de Goorloop en
de Mierloseweg.
Voor meer informatie verwijzen
hoofdcoördinatoren Berry Smits
en Daniëlle Kuijpers-Verhorevoort naar:
buurtpreventie-apostelwijk@
outlook.com. s
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Koninklijke Onderscheiding
voor Rob Aarts

ALTIJD
DIRECT
SCHER DE
PSTE
PRIJS!
Keuken

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm
De fronten van het model
Salerno kenmerken zich door
een extreem hoge glansoptiek.
Deze compacte keuken is
voorzien van alle comfort
waardoor je optimaal van je
keuken geniet.

€ 5.999,-

Helmond/Mierlo-Hout
De heer Rob Aarts (directeur Vakcollege
Helmond) ontving woensdagavond (28
oktober) een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Elly
Blanksma. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van Korfbalclub
DSC te Eindhoven. De burgemeester liet
via een livestream weten dat het Zijne
Koninklijke Hoogheid heeft behaagd de
heer Aarts te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij nam na 8 jaar
afscheid als voorzitter van DSC.

Keuken

Elias

Afmeting: 310 x 247 cm
Koken wordt genieten in deze
greeploze, matzwarte keuken
met 2 cm dik werkblad en
eigentijdse afzuigkap. De
moderne afwerking maakt deze
keuken een echte blikvanger.

€ 8.699,Eilandkeuken

Felino

Afmeting: 263 x 110 cm
Iedere kookliefhebber voelt
zich thuis in deze ruime
eilandkeuken. De grote
kastenwand bied voldoende
ruimte en de open vakken
bieden veel mogelijkheden
voor het toevoegen van een
persoonlijk tintje.

€ 11.995,-

Rob Aarts met echtgenote Anita en burgemeester Elly Blanksma. F Vincent Knoops.

Keuken

Vinci

Later op de avond kreeg de heer Aarts de
versierselen opgespeld door zijn echtgenote Anita vanwege de Coronaregels in
aanwezigheid, op gepaste afstand, van
burgemeester Blanksma.
De heer Aarts heeft ruim 30 jaar allerlei
functies bij de Eindhovense Korfbalvereniging DSC (voorheen KV DETO) bekleed.

Door de praktische indeling van
deze keuken heb je alles binnen
handbereik. De landelijke stijl
en de opvallend blauwe kleur
maken de Vinci keuken een
echte eyecatcher.

HELMOND
ld

ns

te

keuke

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond | T 0492 747010
helmond@superkeukens.nl | www.superkeukens.nl

34
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Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 tot 17:30 uur | Vrijdag: 10:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur | Zondag 12:00 tot 17:00 uur

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

De heer Aarts was ook betrokken bij de
ontwikkeling van jeugdige talenten door
zijn rol in de RTC Zuid van het KNKV (Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond).
Een inspirator en voorbeeld hoe je binnen
een vereniging met vrijwilligers omgaat.
Hij trok zijn vereniging naar een hoger
plan zowel in technisch opzicht als het
werken aan de belangrijkste kernwaarde:
verbinding. s

HellemondGift waardebon
in de lift door Corona
Stichting HellemondGift waardebon
meldt fors meer eindejaarsbestellingen
door de Corona ‘perikelen’. Mensen vrezen dat ze dit jaar met kerst meer aan
huis zijn gebonden, ze kiezen dan vaker
HellemondGift als cadeau.

€ 5.899,-

Hij initieerde in 2014 het informele overleg
tussen de korfbalverenigingen in de Regio
Eindhoven. Dit gaf regionaal een geweldige impuls om zo kennis te delen en “Samen Sterker” te worden.

Fors meer bestellingen

Helmond

Afmeting: 295 x 203 cm

In 1989 werd hij lid van de korfbalvereniging en werd hij direct trainer/coach.
Later werd hij trainer/coach van breedtekorfbalteams en in 1997 bestuurslid technische zaken (1997-2012). In 2012 volgde de
logische stap tot voorzitter van de Korfbalvereniging DSC met 450 leden.

Deze waardebon is immers te besteden
bij meer dan 120 Helmondse ondernemers (horeca, detailhandel, cultuur etc.)
en blijft oneindig geldig.
Men kan dus met deze bon gaan ‘shoppen’, ook op een ander tijdstip in het jaar.

De Helmondse economie wordt zo ondersteund en het is toch gewoon leuk om
deze bon cadeau te krijgen!
Ook de gemeente, scholen, bedrijven,
mantelzorgactie en instanties, kiezen vaker voor de HellemondGift als eindejaarswaardering, maar ook door het jaar heen
bij een bijzondere beloning of waardering
of jubileum.
HellemondGift: fijn om te geven, maar
nog fijner om te krijgen!
Kijk op www.hellemondgift.nl voor de verkooppunten. Grotere bestellingen mailen
naar administratie@hellemondgift.nl s
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MANDERS:

keuzes maken
constructies zijn waarbij een eigen investering niet eens noodzakelijk is.

De energietransitie is ook in Helmond op dit moment in volle
gang en er worden successen
geboekt.
Zo laten steeds meer bedrijven,
woningcorporaties en particulieren zonnepanelen op hun daken plaatsen. Logisch, want het
is duurzaam en financieel interessant. Zo interessant dat er al

Dat laatste is positief want uit
onderzoek blijkt dat onze inwoners wel aan CO2-reductie willen
doen, maar dat ze afhaken als dit
betekent dat ze er veel meer voor
moeten betalen. Trouwens ook
tegen de aantasting van onze natuur door zonneweides en windmolenparken komt steeds meer
weerstand. Zo werd in Stiphout
afgelopen week een actiegroep
opgericht die zich gaat organiseren tegen plannen om nabij
de Stiphoutse Dreef een grote
zonneweide te bouwen. In de
komende maanden zal duidelijk worden of dit plan door kan
gaan, want het is essentieel dat
er draagvlak is bij de inwoners.

De Algemene rekenkamer concludeerde dat er veel te hoge
verwachtingen zijn gewekt en
de grote netbeheerders Stedin,
Liander en Enexis zijn niet van
plan hun gasleidingnet te ontmantelen. Ook Helmond kreeg
wat dat betreft te maken met
een flinke tegenvaller. De aangevraagde rijkssubsidie voor de
verduurzaming van het warmtenet van Ennatuurlijk is afgewezen. Het ontbreken van een participatietraject met de bewoners
werd genoemd als belangrijkste
reden.
Los van de enorme kosten die
het volledig van het gas afhalen
en dus elektrisch maken van de
huidige Nederlandse woningvoorraad met zich meebrengt
(gemiddeld €25.000 - €40.000
per woning), gaat dit waarschijn-

Ook bij het project Aardgasvrije
Wijken waarin staat dat in 2030
anderhalf miljoen huizen van
het gas af moeten is het maar
de vraag of het uitvoerbaar is.

lijk nauwelijks helpen om het uiteindelijke doel van het Klimaatakkoord, CO2-vrij verwarmen in
2050, dichterbij te brengen. Dat
komt omdat bij volledige elektrificatie van verwarming de sterke
toename van de vraag naar elektriciteit (zeker nu de steun voor
biomassacentrales is weggevallen) vooral door gascentrales zal
moeten worden opvangen.
Een redelijk alternatief is echter
voorhanden en in Europa wordt
daarmee al 25% (in Frankrijk
zelfs 90%) van de elektriciteitsbehoefte gedekt. Het zou beter
zijn als we gaan inzetten op het
verzwaren van de elektriciteitsnetwerken en het onderzoek
naar en bouwen van een nieuwe
generatie veilige kern- of thoriumcentrales (groene kernenergie). Geld is niet onbeperkt aan-
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wezig en als we de juiste keuzes
maken houden we naast geld
voor ons milieu ook nog geld
over voor goede zorg, onderwijs
en woningbouw.
Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP

HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Drukwerk
Online Marketing
Websites | Apps
info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

ONLINE

OPEN
DAG

15

zondag
november

OP=OP

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/opendag

36 verschillende bouwdozen met een waarde tot €11,00
www.grandprixcarwash.nl

Grand Prix Carwash Helmond B.V.

Churchilllaan 48

Tel. 0492-555613
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Bekendmaking uitslag
Rabo ClubSupport 2020
10 november maakt Rabobank de uitslag
van Rabo ClubSupport 2020 bekend

F | Rabobank Helmond Peel-Noord.

heeft mogen verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Helmond
Een club is zoveel meer dan een club. Het
is de plek waar de buurt samenkomt,
waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt
zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Daarom investeert Rabobank al jaren met haar kennis, netwerk
en ﬁnanciële middelen in het club- en
verenigingsleven.
Rabo ClubSupport nadert haar ontknoping en heel veel verenigingen wachten op
dit moment in spanning af wat het resultaat is van deze editie. Maar liefts 476 verenigingen en stichting uit Gemert-Bakel,
Helmond en Laarbeek hebben deelgenomen en vol enthousiasme campagne gevoerd om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. 7434 leden van Rabobank
Helmond Peel Noord hebben gestemd en
dat betekent dat elk stemmend lid €33,-

Veel clubs en verenigingen hebben het de
afgelopen periode te verduren gehad door
de crisis. We kunnen nog steeds niet sporten, zingen, dansen en hobby’s uitoefenen
zoals we dat gewend zijn en daarom kunnen clubs en verenigingen een steuntje in
de rug goed gebruiken.
We zijn dan ook heel blij dat we op 10 november de uitslag van Rabo ClubSupport
2020 bekend kunnen maken. Alle deelnemende verenigingen en stichting ontvangen deze dag een e-mail met gepersonaliseerde video waarin het bedrag dat de
betreffende club heeft opgehaald vermeld
wordt.
Ben je ook geintereseerd in wat andere
clubs hebben opgehaald? Kijk dan voor de
volledige uitslag op www.rabo-clubsupport.nl/helmond-peel-noord. s

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

betonsokkels

Verankering en sokkels
t.b.v. overkapping,

verstelbare
ankers

schutting of pergola
betonpoeren

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL
0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK
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Maak kennis met de vier nieuwe modellen
van Kia bij VDNS Kia Helmond

F | VDNS Kia Helmond.

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.
Jong, sportief en stijlvol: maak
kennis met de nieuwe
Kia Picanto!
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.
Nieuwe Kia Rio gaat voor Mild
Hybrid
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 esysteem wint zo veel mogelijk
remenergie terug, om die later
weer te kunnen gebruiken bij het
accelereren.
Probleemloze connectiviteit
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Kia Rio stond probleemloze
connectiviteit hoog op het lijstje.
Dat zie je terug in de state-ofthe-art techniek en het infotainmentsystemen. Heb je het 4,2”
supervision cluster in het instrumentenpaneel 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!

Spannend onder elke hoek: de
nieuwe Kia Stonic
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.
De nieuwe Kia Sorento: stijlvolle
7-persoons Hybrid SUV met
1.650 kg trekgewicht
Luxe, ruimte, stijl en comfort
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.
7 jaar fabrieksgarantie
Zoals je van Kia bekend bent,
worden alle nieuwe Kia’s aangeboden met 7 jaar fabrieksgarantie. Wel zo’n prettig gevoel.
`VDNS Kia is trotse Kia Platinum
Prestige dealer en Kia Topdealer
KIA-dealer VDNS, met vestigingen in Helmond, Venlo en Venray is door KIA benoemd tot Platinum Prestige Dealer én Kia Top
Dealer. Dat betekent dat VDNS
niet alleen is uitgeroepen tot
beste Kiadealer van Nederland,
maar ook behoort tot een select
gezelschap van 1 procent van de
beste KIA-dealers ter wereld. Het
is overigens niet de eerste keer
dat VDNS met deze prijzen naar
huis gaat. Al drie keer eerder
mocht eigenaar Frank van den
Nieuwenhuijzen de internationale trofee in ontvangst nemen.
‘Dit is voor ons een mooi avontuur, maar vooral een bekroning
op ons werk. We mogen ons nu
voor de derde keer Dealer of the
Year noemen én we zijn voor
de vierde keer Platinum Dealer.

Daarmee bewijzen we dat we zowel bij de aanschaf van een auto
als bij de technische dienstverlening een constant hoog niveau
weten te leveren.’
Alle ingrediënten kloppen
Het geheim? ‘Dit kan alleen
maar gerealiseerd worden als
alle ingrediënten kloppen, zoals
mooie en kwalitatief hoogstaande producten, een goede samenwerking met een ambitieuze importeur en medewerkers die veel
passie en betrokkenheid hebben
voor de organisatie en het merk
Kia.’ Danny Vriens, manager van
VDNS Kia is dan ook trots op de
geleverde prestatie. ‘Dit hebben
we samen neergezet: van onze
onderhoudsmonteurs, tot verkoopmedewerkers en receptionisten.’ De directeur wil van de
gelegenheid gebruik maken om
zijn klanten te bedanken. ‘Dank
voor het vertrouwen van de afgelopen jaren! Daar doen we uiteindelijk voor.’
VDNS-Kia is sinds december
2009 de officiële Kia dealer voor
Helmond en omgeving. Het dealerbedrijf is gevestigd in Autodroom Helmond aan de Varenschut 21D.
Voor service en onderhoud,
APK-keuring, reparatie van alle
merken kunt u terecht bij VDNS.
Ook interesse in een nieuwe Kia,
Suzuki of occasion van willekeurig welk merk, leasing of schadeherstel? Loopt u gerust eens
binnen bij Autodroom Helmond
aan de Varenschut op Autoboulevard Helmond. s
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#trotsophelmond

F | Perry Vermeulen.

Een Helmonds Metrosysteem
Helmond
Een metrolijn in Helmond: hoe
zou dat eruit zien? Helmonder
Perry Vermeulen liet zijn fantasie de vrije loop en bedacht een
compleet metrosysteem. “Had
zin om wat te fotoshoppen. Geef

mij wat invloed en we hebben in
2050 een metronetwerk in Helmond”, schreef hij bij het overzicht.
Op de kaart vind je allerlei bekende plekken. Bijvoorbeeld Swans
Meadow (Zwanenbeemd), Money Drop Road (Geldropseweg)
en de English Road (Engelse-

weg). Welke straten/wijken komen jou bekend voor?
Voor de hele kaart zie
www.tinyurl.com/helmond2050
of scan bijgaande QR code met
de camera van je smartphone
om op de website terecht te
komen. s

WEEK 44
Zeemeermin in Burg. Geukerspark

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.

WEEK 43
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.

Helmond
Promotie

Met unieke objecten kunnen
we voor Helmond, landelijke
positieve promotie via print, internet en social media maken.
Denk mee, welk object zouden
we waar in Helmond kunnen
plaatsen? Ook leven er plannen
om onder andere T-shirts, drinkmokken en petjes te gaan produceren.

Beter een gek idee,
dan geen idee!

Ook zo’n mooi shirt?
Mail naar info@adcommunicatie.nl
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Tjeu

Tjeu is 5 maanden jong en gaat
een prachtige flinke kater worden. Hij was bij binnenkomst heel
erg bang. Gelukkig kon hij in zijn
gastgezin de kunst afkijken van
zijn dapperder uitgevallen nestgenootjes, die het goede voorbeeld gaven.

grond. Hij komt mensen begroeten en aaitjes halen, hij vindt het
heerlijk om op z’n koppie en onder
z’n kinnetje gekriebeld te worden.
Hij blijft daarvoor ook steeds langer bij je zitten. Hij heeft zich prima ontwikkeld. Alleen als je hem
te abrupt benadert schiet hij weg.

Voor iets lekkers komt hij altijd
naar je toe. Met een simpel eikeltje uit het bos gaat hij helemaal uit
zijn dak; een laserlichtje is absoluut zijn favoriet! Hij wordt steeds
ondernemender en zijn angsten
verdwijnen meer naar de achter-

Tjeu heeft een rustig huishouden
nodig, waar hij in zijn eigen tempo
nog wat dapperder kan worden.
Het zou fijn zijn als er nog een ander katje is, dat hem voordoet hoe
het allemaal moet. Dan kan hij
zich daaraan optrekken.

Meesterlijk jaar:
terugblik 450 jaar
Lucas Gassel in Helmond
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Hackathon Armoede
in Helmond
Helmond
De groep Helmonders die
niet rond kan komen groeit,
mede door de gevolgen van
Covid-19. Ook steeds meer
werkende mensen hebben
moeite om rond te komen.
Die groep is niet eenvoudig te
bereiken en komt ook niet altijd in aanmerking voor hulp
als er alleen naar de regels
wordt gekeken. GroenLinks
Helmond organiseert daarom op woensdag 11 november om 19.30 de online hackathon ‘armoede in Helmond’.
Met deze Hackathon gaan
we online in gesprek met betrokkenen uit de stad (bewoners, ervaringsdeskundigen,
vrijwilligers, professionals en
politici) om te zoeken naar
innovatieve ideeën, oplossingen en kansen om armoede

in Helmond te bestrijden.
Daarbij kijken we vooral naar
mogelijkheden om mensen
volgens ‘de bedoeling’ verder
te helpen op alle leefgebieden
maar ook naar hoe we juist
voorkomen dat mensen in
de financiële problemen komen. Onconventionele ideeën
en inspiratie uit andere delen
van het land zullen worden
besproken. Er is nog plek voor
mensen die mee willen praten.
Aanmelden voor een inlogcode kan via info@groenlinkshelmond.nl of ga naar www.
helmond.groenlinks.nl/
nieuws/hackathon-armoedehelmond
In 2018 is Groenlinks Helmond
als grootste partij uit de gemeenteraadsverkiezingen met
als slogan ‘ verandering begint hier’.
Nu is de kans om die veranderingen aan te brengen. s

Eerste online open dag
ROC Ter AA Helmond

F | ROC Ter AA.

F | Dave van Hout.

Helmond
Stichting Lucas Gassel kijkt
trots terug op een meesterlijk
jaar. Postuum inspireerde de
Helmondse landschapsschilder
Lucas Gassel diverse kunstenaars en culturele instellingen.
Door de samenwerking met
Museum Helmond en stedelijke instellingen ontstond er een
stadsprogramma waarbij een
breed publiek kennismaakte
met Lucas Gassel. Stichting
Lucas Gassel blikt terug op een
veelbewogen jaar en verzekert
ons dat de Brabantse Meester
in Helmond blijft.
‘Het was in alle opzichten een
meesterlijk jaar’, aldus Betty van
de Walle, voorzitter van Stichting
Lucas Gassel. ‘Meesterlijk omdat
Museum Helmond voor de eerste keer, wereldwijd gezien, het
werk van Gassel samenbracht
in een overzichtstentoonstelling.
Meesterlijk omdat we – ondanks
Corona - met vereende krach-

ten en de nodige flexibiliteit een
prachtig herdenkingsjaar hebben georganiseerd.’
Corona-proof stadsprogramma
Samen met Helmondse instellingen stelde Stichting Lucas Gassel
een gevarieerd programma samen voor een corona-proof dagje uit voor jong en oud. Een belevingsroute door de Helmondse
binnenstad in de voetsporen van
Lucas Gassel, langs exposities
zoals de archeologische vondsten ‘Bij Lucas aan Tafel’, het kijkkisten project ‘De nieuwe Lucas
Gassel’, de expositie ‘Lucas Gassel Revisited’ in de Cacaofabriek,
het ‘Lucas Goes Urban’ kunstwerk van UrbanMatterz en de
buitenexpositie ‘Goeikes – Het
jaar van Lucas Gassel’. Culinair
‘omlijst’ in samenwerking met
Helmondse restaurants.
Brabantse meester leeft voort
In het Lucas Gassel Jaar kreeg
de ‘Meester van het Landschap’
de aandacht die hij verdient.
Programmamanager Lian Duif:

‘Met deze viering verbinden we
Gassel voor altijd aan Helmond,
aan zijn streek de Peel, aan Brabant en Nederland.’ Zo kreeg
Lucas Gassel een plek in de nationale en internationale campagne rond de Brabantse Meesters
van VisitBrabant, samen met
Jheronimus Bosch en Vincent
van Gogh. Om de aandacht voor
Lucas Gassel levend te houden,
blijft de Lucas Gassel stadswandeling van Heemkundekring
Helmont bestaan.
Daarnaast richten de initiatiefnemers van het Lucas Gassel Jaar
een Lucas Gassel Genootschap
op. Met als eerste activiteit het
vereeuwigen van Lucas in brons
in het voorjaar van 2021, een initiatief van Openlucht Galerie
Helmond. Zo leeft de Brabantse
Meester voort in Helmond!
Een digitale terugblik op een
geslaagd herdenkingsjaar van
de Helmondse meester-schilder
van het landschap is te vinden
op www.lucasgassel.nl. s

Helmond
Op zondag 15 november houdt
ROC Ter AA Helmond haar
eerste online open dag. Bezoek
vanuit je luie stoel onze mbocolleges, ontdek de opleidingen en maak kennis met onze
school, docenten, leerbedrijven
en uiteraard onze studenten.
Alle mbo-colleges live
Tijdens de online open dag houdt
ieder mbo-college meerdere livesessies tussen 11:00 en 16:00 uur.
Bezoek op je gemak alle colleges
waar je benieuwd naar bent of
volg de algemene oriëntatiesessie. De uitzendingen zijn live, dus
je kunt meteen reageren en je
vragen stellen.
Sfeer proeven
Een belangrijk onderdeel van een
bezoek aan de open dag is sfeer
proeven. In de live-sessie is daar
absoluut aandacht voor, coronaproof. Je krijgt een indruk van
hoe het is om aan ROC Ter AA

te studeren, wat voor mensen er
op school zitten en hoe een lesweek er ongeveer uitziet. En er is
aandacht voor jou, ook online.
Via de chat kun je doorlopend
vragen stellen. De docenten van
de opleiding zitten klaar om je te
helpen.
Onbeperkte groepsgrootte
Online is er plaats voor iedereen.
Familieleden, vrienden en andere
belangstellenden; voel je welkom
en ontdek ROC Ter AA. Meld je
aan voor de live-sessie die je wilt
bezoeken via onze website www.
roc-teraa.nl
ROC Ter AA
ROC Ter AA is een klein roc met
ruim tachtig mbo-opleidingen
op het gebied van bouw, business, design, dienstverlening, entree, ICT, onderwijs en kinderopvang, techniek en technologie en
zorg en welzijn. Daarnaast wordt
volwasseneneducatie aangeboden en vavo. ROC Ter AA heeft
vijf locaties verdeeld over Helmond, Mierlo en Deurne. s
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VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708 HA Helmond
0492-842954
0492-842954

info@d-tection.nl
info@d-tection.nl
www.d-tection.nl
www. d-tection.nl

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

ZORGCENTRUM
HET LEEFHUIS
Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

ZIEN WAT
WEL KAN!

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WATERRAND 15
GEMERT

WEEKENDOPVANG,
WOONOPVANG, DAGBESTEDING,
AMBULANTE BEGELEIDING &
INDIVUDELE BEGELEIDING

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

ZORGCENTRUMHETLEEFHUIS.COM

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

KBO Stiphout/Warande biedt
alternatief op repaircafé
Helmond

Halloween in Stiphout.
Rondgang door Ut Vervloekte Hois,
De geheime opdracht van SWQ 2015.
Te zien op www.helmondnu.nl

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Corona heeft praktisch alle activiteiten
van KBO stil gelegd. Uitzondering is
het Repaircafé dat, door de pandemie
gedwongen, een creatieve oplossing
heeft bedacht. Vanaf maart konden
we geen gebruik meer maken van De
Ark, tegenover de kerk van Stiphout.
De ruimte daar is te klein om de voorgeschreven regels in acht te kunnen
nemen. Na enkele maanden afgewacht
te hebben hoe lang dit zou duren, werd
in mei besloten om, zo lang het niet anders kan, ‘repair’ te scheiden van café.
Onze vrijwilligers doen de reparaties nu
thuis. Ze beschikken nagenoeg allemaal
thuis over een hobbyruimte en gereedschap om de gebruikelijke reparaties uit
te kunnen voeren. Dus kunnen we tegemoet blijven komen aan een van de belangrijke doelstellingen: voorkomen dat
kapotte spullen te gauw weggegooid
worden zodat onze afvalberg groeit. De
gezelligheid van het ‘café’ waar mensen
samen klussen, waar de vrijwilligers

onderling kunnen overleggen en elkaar
helpen en waar de klant de reparatie
met eigen ogen kan volgen en kan leren
wat hij/zij mogelijk zelf kan repareren
en bij dat alles koffie/thee aangeboden
krijgen, dát kan jammer genoeg niet.
Dit zijn ook belangrijke doelstellingen
van ieder Repaircafé, maar niet haalbaar in coronatijd.
Daarom gaan we nu als volgt te werk.
Hebt u iets voor reparatie, mail dan naar
vogelsverwegen@gmail.com of schrijf
uw bericht op facebook.com/RepairCaféStiphout. Omschrijf uw probleem en
stuur eventueel een foto mee. Binnen enkele dagen neemt een van de vrijwilligers
contact met u op en wordt afgesproken
waar en wanneer u uw artikel kunt brengen. Na afloop krijgt u een seintje om
het weer te komen ophalen. Wie niet
kan mailen of geen facebook heeft, mag
ook bellen naar 0492-536970. Reparaties
worden gratis uitgevoerd, behalve eventuele nieuwe onderdelen die voor eigen
rekening zijn. Een gift voor de fooienpot
wordt op prijs gesteld om onze onkosten
te kunnen dekken.s
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B&W AAN HET WOORD
Wethouder Antoinette Maas:

Het is wéér stil in de stad

Daar gáán we weer. Dat dacht
ik toen het kabinet de afgelopen weken steeds strengere coronamaatregelen aankondigde.
Deze zomer leek het erop dat
we ons normale leventje weer
een beetje konden oppakken.
Speelhuis, Cacaofabriek, Museum Helmond en de bibliotheek
gingen voorzichtig weer open.
Met dank aan het prachtige
weer genoten we van een hapje
en een drankje op het terras.
Grote evenementen en festivals zaten er nog niet in, maar
we maakten er met z’n allen het
beste van. We hoopten dat we
het ergste hadden gehad.
Maar toen werd het september
en schoot het aantal coronabesmettingen omhoog. Gevolgd
door een toenemende druk
op de gezondheidszorg. Extra
maatregelen waren onvermijdelijk. Terug naar af; wat een
domper! Net als in het voorjaar
wordt de culturele sector zwaar
getroffen. Stel je voor: de theaterzaal van het Speelhuis biedt
normaal gesproken plaats aan
ruim 400 mensen. In de afgelopen maanden ging dat van 90
naar 30 personen. En deze week
kondigde het kabinet aan dat ze
in elk geval de komende twee

weken dicht moeten. Dat geldt
ook voor de bieb en het museum. Ook het Kunstkwartier en
de verenigingen voor amateurkunst hebben het moeilijk. Het
culturele leven komt helaas weer
piepend en krakend tot stilstand.
Terwijl juist in deze moeilijke tijd
cultuur zó belangrijk is. Het helpt
je om even de zinnen te verzetten en te ontspannen. Even je
zorgen te vergeten. Ik hoop van
harte dat de algehele sluiting niet
te lang duurt en dat we snel weer
– al is het met de nodige beperkingen – naar theater, museum
en bibliotheek kunnen.
Al die beperkingen kosten de
culturele sector veel geld. Dat
kunnen ze niet alleen ophoesten.
Ik vind het heel belangrijk dat
we de culturele infrastructuur in
Helmond zo veel mogelijk overeind houden. Voor het Speelhuis,
de Cacaofabriek en het Museum
hebben we gelukkig financiële
hulp gekregen van het Rijk en de
provincie. Maar dat is bij lange
na niet genoeg. Daarom heeft de
gemeente een noodfonds in het
leven geroepen. Instellingen die
in acute financiële problemen
komen kunnen daar een beroep
op doen. Op deze manier bieden
we dat broodnodige steuntje in

Nuchter spiritueel
‘Vanaf deze maand mag ik één per maand een column vullen met
van alles wat met spiritualiteit en alles daar om heen van doen heeft.
Mijn naam is Louise van Berlo: hypnotherapeut, coach, gesprekstherapeut, tarotiste en reiki-master. Ik ben een erkend alternatief
therapeut en sinds januari 2017 eigenaresse van een eigen praktijk.

Logo in FC:

de rug. Want dat wat we de laatste jaren in Helmond op cultureel gebied hebben opgebouwd
mag niet verloren gaan. Daar zal
ik mij ook in de komende maanden hard voor blijven maken!

Over spiritualiteit hangt een waas van geheimzinnigheid. Veel mensen vinden het eng of willen er niets van weten. In tegenstelling tot
wat vaak gedacht wordt, is spiritualiteit allesbehalve zweverig. Integendeel zelfs: spiritualiteit is de ontwikkeling in jezelf; als mens zijn
we onbewust, en soms bewust, op zoek naar ons zelf.

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Antoinette Maas,
Wethouder Cultuur

Spiritualiteit zit in ons allemaal. Onbewust ben je er automatisch
mee bezig, bewust is het een keuze. Spiritualiteit nodigt je uit je gedachten en overtuigingen, en de keuzes, die je maakt te onderzoeken. Het betekent vooral oorzaken en oplossingen bij jezelf zoeken
(en te vinden) in plaats van te wijzen naar anderen, gebeurtenissen
of omstandigheden.
Spiritualiteit is dus niet hetzelfde als intuïtief of paranormaal zijn!
De interesse in het spirituele liep al heel lang als een rode draad door
mijn leven, maar pas na stevige fysieke klachten, uitbehandeld en
radeloos, durfde ik de stap naar een reiki cursus te zetten. Een stap
waarvan ik toen, 16 jaar geleden, niet kon weten, laat staan vermoeden, dat het alleen maar een eerste stap op het pad van bewustwording zou worden.

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Oranje Fonds steunt Stichting Vrienden
Stadstuin Helmond met 20.000 euro

Bewustwording maakt het onbewuste wakker en in mijn geval wakkerde dat dat een enorme honger naar weten aan. En dat willen weten kreeg vorm in leren, heel veel leren: van een stukje psychologie,
naar kennis over het onbewuste, want dat onbewuste komt in alles
terug: waar de tarot als een spiegel bewust laat zien wat onbewust
speelt, werkt ook hypnose met dat deel van ons brein waarvan we
ons zelf niet bewust zijn.
Het is een, voor mij, fascinerende reis waarvan het einde nog lang
niet in zicht is. Een ontwikkeling die altijd door blijft gaan. Graag
neem ik u een stukje mee op die reis, om een klein tipje van de sluier
op te lichten in de wereld van spiritualiteit.’

Suytkade
Onlangs werd Stichting Vrienden Stadstuin Helmond verblijd
met een bijdrage van 20.000
euro van het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds bouwt aan
een sociale samenleving, waar
mensen er voor elkaar zijn en
iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en
ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die
zorgen dat niemand er alleen
voor staat. De steun bestaat
uit inspiratie, advies, kennis en
geld. Het Fonds kan dit doen
dankzij onder andere de Post
Code Loterij, de Nederlandse
loterij, Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en
koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje
Fonds.

www.re-mind.eu

F | Stichting Vrienden Stadstuin Helmond.

De groenteakker van de Stichting ligt nog aan de Suytkade
maar is bezig met de verhuizing
naar een perceel aan de Meanderlaan in Brouwhuis. Deze ope-

ratie wordt aangegrepen om alles optimaal op te bouwen zodat
voldaan kan worden aan de doelstelling: bouwen aan een sociale
en duurzame samenleving. Op

de groenteakker worden allerlei
groenten geteeld. Iedereen van
jong tot oud is welkom. Er komt
een gezellige ontmoetingsruimte
met een planten- en kookbibliotheek. Op donderdag is het project ‘Van moestuin naar tafel’ en
wordt er culinair gekookt. Voor
de minder draagkrachtigen worden groentepakketten en gezonde maaltijden aangeboden tegen
een kleine vergoeding. Stichting
Vrienden Stadstuin biedt diverse
mogelijkheden voor mensen
die willen re-integreren in het
arbeidsproces en voor mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Stichting Vrienden Stadstuin
Helmond wordt behalve door
het Oranje Fonds ondersteund
door het VSB-Fonds, de Stichting Doen en het Duurzaamheidfonds van de gemeente Helmond krijgt de Stadstuin “Alle
lichten op groen”.
Voor meer informatie over de
Stichting vrienden stadstuin
Helmond / stichtingvriendenstadstuin@gmail.com of telefoonnummer 06 - 174 36 458 s
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Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr

vr 13 nov t/m vr 27 Nov
cacaofabriek.nl
podium
vr 13 nov 20:30u

Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

Brother Moon
VOLLE MAAN

zo 15 nov 19:00u

VERPLAATST

Sister Luck

ATST
A DUTCH TRIBUTE TO THE
BLACK
PLACROWES
VER

verloskundigenhelmond.nl

vr 20 nov 22:30u

the obscure

0492 - 53 28 00

THE CURE TRIBUTE
do 26 nov 19:30u

Lezing Berlijn

DOOR WIM FRANSSEN
vr 27 nov 20:30u

Mooon

SAFARI TOUR 2020

NU OOK
AVONDSPREEKUUR

Expo
T/M 29 NOV

expositie: Berlin Baustelle
14 hedendaagse kunstenaars uit Berlijn in
De Cacaofabriek. De titel verwijst naar de
constante transformatie van hun stad Berlijn
en hun ateliers, een smeltkroes van internationale invloeden en kruisbestuivingen. De
expositie laat een doorsnede zien van deze
bruisende kunstwereld.

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

film

I AM GRETA

NU

THE REAL THING STORY

NU

Bijzonder verhaal over een bijzonder persoon

De eerste ‘zwarte’ band die een nr 1-hit scoorde

BERLIN CALLING

11 NOV

Film in het kader van het thema Berlijn

PARELS VAN DE PEEL

NU

Vervolg op De verborgen wereld van de
Strabrechtse Heide.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

VR 20 NOV T/M WO 30 DEC
THEATERSPEELHUIS.NL

VR 20 NOV 20:15u

TONEEL

HANS EN JULIEN CROISET

Beneden de Rivieren
ZO 29 NOV 15:00u

JEUGD

AGEETH DE HAAN (2+)

Zachtjes gaan de paardenvoetjes
ZO 06 DEC 15:00u

KLASSIEK

BERLAGE
SAXOPHONE QUARTET

New Light on Goldberg
DI 08 DEC 19:00 & 21:30u

CABARET

ANDY MARCELISSEN

Hij komt, hij komt
ZA 12 DEC 19:00 & 21:30u

KLASSIEK

BASTIAAN RAGAS

Lang leve Kerstmis
ZO 20 DEC 15:00u

KLASSIEK

HOLLAND BAROQUE

Kloosterkerst
DI 29 DEC 19:00 & 21:30u

CABARET

JOOP VOS

Oudejaarsconference
WO 30 DEC 19:00 & 21:30u

CABARET

JOOP VOS

Oudejaarsconference

GEZOND
GENIETEN!

weekkrant de loop

HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen en
Rob van Kuijlenberg.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

#mondkapjegeenzwerfkapje

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Donderdag 12 november
19.00 uur Lucia kerk; tijdelijk geen viering
Vrijdag 13 november
18:00 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout Vormselviering
19:30 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout Vormselviering

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 74547
www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Zaterdag 14 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur tijdelijk geen viering
Zondag 15 november
9:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; te volgen via Livestream, zie website parochie.
Ad van Stiphout; Riek Otterdijk-Berends;
10:45 uur doop Faye en Lynn Baysali.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 8 november
11.00 uur
Miek Pleging-de Roij, Harry Sanders, 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.
Zondag 15 november
11.00 uur
Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops, Fransje Hornix-Bloemen,
Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Femke van Stiphout.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!
Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

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

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

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Jozefkerk, Tolpost 1: Zondag 9:30 en 11:00
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.

W. Koopmans, diaken H. Dings.
Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE.
0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30)

Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag
11:00.

Mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Internet: www.heiligelambertus.nl.

Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden
niet gebruikt zolang de anderhalve-meter
regels gelden.
Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor

Een lege plek
Een groot gemis
Al wat er nog over is
Waar ben je nu, vragen wij ons af
Wij voelen de liefde nog die jij ons gaf
Wij zullen je missen in ons leven
Maar we zullen altijd om je blijven geven
Diny en de kinderen

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.

www.ho
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HomeComputerMuseum in Helmond Vacatureoverzicht
krijgt essentiële rol in digitaal erfgoed Helmondvoorelkaar
Helmond
In een recent onderzoek van
Netwerk
Digitaal
Erfgoed
(NDE) blijkt er een groot gevaar te liggen in (verouderde)
data opslag. Bij de onderzochte
instellingen bleken de informatiedragers waar men ooit essentiële informatie opgeslagen
heeft, niet meer leesbaar te zijn.
Veelal was de oorzaak dat de
opslagmedia niet meer worden
gebruikt of in computers zitten
welke niet meer functioneren.
Het potentiële verlies van de
leesbaarheid van deze gegevens
zou betekenen dat er veel informatie en kennis verloren gaat.
Hierop is het in Helmond gevestigde HomeComputerMuseum
opgestaan als een gespecialiseerde plaats om oude media dragers
in te lezen én de informatie op
deze media dragers om te zetten
naar een toekomstbestendig formaat. Het HomeComputerMuseum heeft dit reeds voor particulieren, bedrijven en enkele instellingen succesvol uitgevoerd.

Met hulp van het Netwerk Digitaal Erfgoed kan het HomeComputerMuseum deze dienst vanaf
januari 2021 gratis aanbieden
aan non-profit instellingen. Dit
wordt officieel aangekondigd op
5 november 2020, de Werelddag
van de Digitale Duurzaamheid.
Naast het HomeComputerMuseum, zal ook de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag en een
universiteit in Friesland deze
dienst aanbieden. Het HomeComputerMuseum is de enige
waar ook exotische media kan
worden uitgelezen en de media
uitgelezen kan worden op de
oorspronkelijk bedoelde harden software.

Veel van de vrijwilligers hebben
een autisme spectrum stoornis
of hebben een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het HomeComputerMuseum begeleidt deze
mensen naar een goede en langdurige baan.
Helmond krijgt met het HomeComputerMuseum een essentiële plek waar alle musea,
particulieren en bedrijven hun
oude opslagmedia kunnen laten
uitlezen en de informatie, het
digitale erfgoed, op deze media
toekomstbestendig wordt opgeslagen. s

Het HomeComputerMuseum is
een volledig interactief computermuseum waar meer dan 300
computers vanaf 1975 ingeschakeld zijn en gebruikt kunnen
worden om eventuele informatiedragers uit te lezen. Uiteraard
staan de vrijwilligers van het
museum klaar om hierbij te helpen of het geheel uit handen te
nemen.

IK BEN ‘N

HELMONDER

Helmond
Wil jij iets doen voor Helmond
en haar inwoners? Op Helmondvoorelkaar vind je vrijwilligersvacatures en hulpvragen
van maatschappelijke organisaties en inwoners. Er is volop
keuze dus er al altijd wel iets dat
bij jouw interesse past. Hieronder een kleine selectie:
Klusmannen en -vrouwen: Repaircafe Helmond-Noord (Wijkcentrum De Terp) zoekt mensen
die kunnen helpen met het repareren van: fietsen, huishoudelijke
apparaten,
stereo-installaties,
elektronica, computers, t.v.’s,
kinderspeelgoed en kleding.
Huiswerk begeleiden: zou jij de 8
jarige Nova of de 17 jarige Kees
kunnen helpen met het (plannen
van) hun huiswerk? Door hun
beperking hebben ze wat extra
hulp nodig. MEE brengt je graag
met hen in contact.
Tuin en dieren verzorgen: Bij
zorgtuinderij De Bundertjes kun
je mee helpen met het tuinon-

derhoud, het verzorgen van de
dieren, de winkel, speelweide,
etc. Je werkt samen met cliënten
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Help gezinnen: Sommige gezinnen hebben tijdelijk een steuntje
in de rug nodig bij de opvoeding
van hun kinderen. Omdat er problemen spelen of vanwege een
taalachterstand. Heb jij een paar
uur in de week vrij om hen te
helpen? Humanitas Home-Start
komt graag met je in contact.
Maatjes: Zou jij een maatje willen zijn voor Piet, Karin, Frans,
Achmed of al die andere inwoners die weinig contacten hebben of wat extra hulp kunnen
gebruiken bij de dagelijkse dingen die ze doen? Je kunt heel gemakkelijk iemand helpen en het
is nog gezellig ook!
Heb je zelf hulp nodig? Plaats
een hulpvraag op
www.helmondvoorelkaar.nl.
Bel voor meer informatie met
Renske of Willeke 0492 59 89 89
of mail naar:
info@helmondvoorelkaar.nl s

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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NOORD
5702
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5708

RIJPELBERG
5709
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5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708

DIERDONK
5709

CENTRUM
5701

MIERLO-HOUT
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ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

7
1
4 9
7 1
3
9
5 8 c
5
4 3
8
9
8
b
d
4 2
5
9
2 8
3
9
6 5
1 3 a
9
5
Mail de gele oplossing voor 11 november naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Minimale leeftijd voor
deelname is 18 jaar. Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

BROUWHUIS
5704

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705
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HELMONDloopjes
DIVERSEN

Rolluiken, luifels,vloerbedekking,

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, lamellen,
verrassend
succesvol! jaloeziën,
(rol)gordijnen,
Uitsluitend
schriftelijke
deze
bon.concurrerende prijzen.
FEESTJE?
Tent v.a. €opgave
20,-; | d.m.v.etc.
Zeer
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
Staan
afel €per
4,-hokje.
; | Karaoke
Gratis meten
en prijsopgaaf.
1 letter
of tcijfer
Tussen ieder woord
een hokje
vrij laten.
€ 25,-inlevertermijn
; Tel. 0492-510855
Willie’s
Braaksestraat
Uiterlijke
elke maandag
17.00stoffering,
uur.

10, Helmond, T: (0492)
535901
tewww.ikgeefeenfeestje.nl
koop
cursussen
kennismaking
te koop gevraagd
te huur
vakantie
diversen
huisdieren
personeel
evenementen
onroerend goed
Bel de specialist auto’s en motoren
woningruil
radio en tv
Woningontruiming
(bezemschoon) en kleine
herstelwerkzaamheden.
06-13208306

óók voor de
doe-het-zelver
Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

HELMONDNU.NL
e
e
e
e
e

6,50
6,50
6,50
8,00
9,50

De specialist voor uw prothese
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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HELMONDloopjes
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
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND Kunstgebit Klikgebit

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50

Reparaties Opvullen

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50
e 8,00
e 9,50

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

e 11,00
e 12,50
e 14,00

www.kunstgebitbijsterveld.nl

weekkrant de loop

HELMOND

e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
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

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van
Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak.
Geen party of andere verplichtingen. De
producten zijn uit voorraad leverbaar en te
bestellen. (Forever Business Owner).
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Wij gaan
onze Zuiver &
Dutchbone
stijlkamers
verbouwen!

de loop weekkrant HELMOND

nu

125,-

Daarom nu

30%

korting op
geselecteerde
items* van Zuiver
& Dutchbone
Thirsty chair
gemaakt van 60-100 petflessen!
in blauw, licht- en donkergrijs en
pink. € 179,-. Met armleuning
van € 199,- voor € 139,-

nu

349,50

nu

412,-

Barbier Side-board
€ 589,-

Dek 40
pendant lamp
€ 189,-

Stoel Barbara
Fluwelen
eetkamerstoel
€ 149,50

nu

132,-

nu

104,50

Desk table Finn
Massief essenhout met
een 100% fluwelen
paneel.
€ 499,-

De avonden worden langer!

15%

korting op alle
verlichting
uit voorraad
tm 15 november*

NL Label PVC
all-in-gelegd

€ 59,95

inclusief
vloerinspectie,
advies aan huis,
leggen én
15 jaar
garantie!

* Vraag ons naar de actievoorwaarden

WONEN • SLAPEN • VLOER • RAAM • WAND

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

+31 492 47 56 24
Alle dagen van de week geopend.

