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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

Woningbouw Brandevoort/Liverdonk rukt op

Helmond op naar 100.000 inwoners

Kranenbroek

Campus De Braak

9

Pop-up drive-in
restaurant Schevelingen

13

Gemeentebe
Helmond

Omstreeks 1992 (1990) werden de
plannen bedacht om Helmond
richting Brandevoort, toen nog
Mierlo, uit te breiden. 1 Januari
1995 is Brandevoort bij Helmond
gevoegd en in 1997 is het nieuwe
bestemmingsplan ingediend.

nis werkers uit Eindhoven (e.o.)
hebben Helmond-Brandevoort
ontdekt. Goede voorzieningen
met o.a. een station in de nabijheid, gelegen aan de doorgaande
weg direct naar Eindhoven, een
eigen winkelcentrum en alle benodigde maatschappelijke en
sportvoorzieningen, is dit voor
hen de ideale woonplek.

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE,
MET DE BESTE SERVICE

4 SEIZOENEN

BANDEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ONAFHANKELIJKE

APK KEURING

Gemeentebe
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
een prachtige lucht- Helmond blijkt een prima altervoorafgaandHierbij
aan deze
krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
foto van het Helmondse bedrijf natief te zijn, voor groot Eindpublicatie opwww.drone-up.nl
www.helmond.nl
leidend
hoven. i.v.m.
Ook zaleventuele
achter bij Kra-bezwaartermijnen.
gemaaktisafBosscheweg 30 • Beek en Donk

gelopen week op een zonnige nenbroek tussen de spoorlijn en
0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL
dag. Het gebied Liverdonk langs de A270 in de toekomst o.a. de
de spoorlijn en langs het oude slimme wijk gebouwd worden.
Kranenbroek wordt prachtig in
van de informatiepagina’s
verschijnen altijd op woensdag
Zoals publicatie
gezegd Helmond
op weg
beeld gebracht. Het blijkt datDe officiële
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
veel Brandevoorters van het eer- naar meer dan 100.000 inwopublicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
ste uur, vaak weer de kopers zijn ners, Helmond zal dan ook uit
in de nieuwe gedeeltes, dus ook het gemeentefonds een grotere
veel interne door-verhuizingen bijdrage krijgen en verder kunop Brandevoort. Zo kunnen nen werken aan een gedegen
starters weer terecht op het ‘ou- toekomst, waar men prettig kan
de’ Brandevoort. Ook veel ken- wonen, werken en leven. s

ALLES
ONDER 1 DAK

ALLE
BEKENDE EIGENTIJDS WONEN
MERKEN VOOR
UW INTERIEUR
ONDER ÉÉN DAK!
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989
WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

www.helmondnu.nl
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MOTORZAGEN
Gratis bouwdoos
bij wasprogramma 1
(zie advertentie)

Vanaf

€ 179,-

* zie actievoorwaarden op de website

Advies - Verkoop - Reparatie - Onderhoud
www.vdwielgremac.nl
40 jaar
vakmanschap! Beekerheide 32 - Beek en Donk
Sinds 1980

zie pagina
4-5

Bron: www.helmond.nl

zie pagina
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STYLE

CASUAL

de loop weekkrant HELMOND

TREND

KOOPZONDAG • 15 NOVEMBER 12.00 - 17.00 UUR
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

GRATIS PARKEREN

SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

Word jij onze nieuwe collega?

FINANCIEEL
CONTROLLER

Functieomschrijving:
Wij zoeken een parttime Financieel Controller voor 24 uur per
week (in overleg), bij voorkeur verdeeld over 5 dagen. Werk jij
nauwkeurig en ben jij niet bang voor strakke deadlines? Ben jij
cijfermatig sterk en is het een uitdaging voor jou om alle financiële
cijfers kloppend te krijgen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen in de functie van Financial Controller?
- Je maakt effectieve financiële en adequate
administratieve rapportages.
- Je zorgt voor juiste, tijdige en een volledige
verwerking van financiële mutaties.
- Je bent sparringspartner van en rapporteert aan de directeur.
- Je werkt nauw samen met de MT leden en geeft
leiding aan de administratief medewerker.
- Je bent goed op de hoogte van de financiële cijfers.
- Je stelt maandrapportages op en presenteert deze.
- Je onderhoudt contacten met o.a. de holding,
zustermaatshappijen, accountants, belastingdienst,
verzekeringsadviseurs.

Overige takenpakket:
- Controle debiteuren- en crediteurenadministratie.
- Controle op diverse tussenrekeningen en
vergelijkingen met budget.
- Vaste activa administratie.
- Uitvoeren van de salarisbetalingen en verwerking
daarvan in de financiële administratie.
- Complete einde maand rapportage, P/L, balans.
- Volledige jaarafsluiting met bijbehorende rapportages.
- Betrokken bij het opstellen van begrotingen.
- Beheersing AO en IC.
- Ad-hoc rapportages.
- BTW en ICP aangiften.
- CBS import EU aangiften.
- Verzekeringsportefeuille.
- Betalingen crediteuren.
Wat vragen wij van je:
- Je bent in het bezit van een HBO opleiding bij voorkeur in
een financiële richting.
- Je hebt ervaring met Microsoft (Excel, Word, Outlook)

en ERP systemen, bij voorkeur U4 Wholesale.
- Je bent resultaatgericht, analytisch en beschikt over
goede communicatieve vaardigheden.
- Je hebt affiniteit met verzekeringen en pensioenen.
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.
Spreekt deze functie je aan?
Zoek je een uitdagende functie binnen een dynamisch bedrijf met
een open en informele werksfeer en goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden?
Stuur of email dan je brief met CV naar:
Ammertech B.V., t.a.v. mw. Melissa van Stipdonk-Maas,
Grasbeemd 21, 5705 DE HELMOND
m.vstipdonk@ammertech.nl

Voor nadere toelichting kun je bellen met dhr. Jan van den Hurk
(Directeur): 0492 -594304.
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Kansrijk
Mierlo-Hout

Sfeerimpressie Multifunctioneel Beweegpark Mierlo-Hout F | Sports2Play

Mierlo-Hout
Gezien de ontwikkeling van het
aantal besmettingen, hebben
we moeten besluiten om bijna
alle activiteiten stop te zetten.
Alleen op voldoende afstand en
vooral op individuele basis zijn
onze vrijwilligers nog actief.
Wel gaat de Huiskamer met opvang voor licht dementerenden
nog door. Hier zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar, meer informatie op de website.
Website
Als u meer informatie wenst en
op de hoogte wilt blijven van
de activiteiten van Kansrijk, kijk
dan op de website: www.kansrijkmierlohout.nl. Hier vindt u
ook de nieuwsbrieven, actuele
ontwikkelingen en alle relevante
contactadressen.

In contact blijven
Omdat zoveel activiteiten weggevallen zijn is het des te belangrijker om in contact te blijven
met elkaar en aandacht te hebben voor de mensen die dicht bij
ons staan. Maar ook voor hen die
wat verder weg staan, met name
ouderen en alleenstaanden. Kijk
goed om je heen, ook in je eigen
straat. Wie is er wat teruggetrokken de laatste tijd, of heeft heel
weinig contact. Stap er eens op
af, vraag of je ergens mee van
dienst kunt zijn: samen een
stukje wandelen, boodschappen meenemen, of gewoon een
praatje maken. Wat voor jou een
kleine moeite is, kan voor de ander ontzettend veel betekenen.
Multifunctioneel beweegpark
bij De Geseldonk
De afbeelding is een impressie,
de uiteindelijke realisatie kan iets
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afwijken (Sports2Play). Er zijn al
vergevorderde plannen voor een
multifunctioneel beweegpark aan
de Mahoniehoutstraat gelegen
nabij Wijkhuis De Geseldonk,
OBS 't Hout en RKSV MierloHout. De Wijkraad Mierlo-Hout
is initiatiefnemer omdat zij samen
met de bewoners, scholen, verenigingen en andere lokale organisaties uit Mierlo-Hout bewegen
op een laagdrempelige en gezamenlijke manier meer willen laten
integreren in Mierlo-Hout. Het
initiatief maakt de al aanwezige
beweegroutes attractiever en sluit
aan op de uitgangspunten van het
‘Wijkspeelplan Helmond: MierloHout 2019 – 2023’. Voorts past ‘bewegen’ ook binnen de doelen van
"Kansrijk Mierlo-Hout".
Vele sponsors en de gemeente
Helmond hebben zich achter
de plannen geschaard voor een
duurzaam multifunctioneel beweegpark, met beweegvriendelijke outdoor fitnesstoestellen
en een zitgedeelte. Zij zorgen
voor de nodige financiële middelen om het park te kunnen realiseren. De bedoeling is dat het
beweegpark in het voorjaar van
2021 gereed zal zijn.
MierloHoutenaar van het Jaar
Wie kent een MierloHoutenaar
2020 of Groepering 2020? De
wijkraad Mierlo-Hout reikt ieder
jaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst ‘De MierloHoutenaar’ en
‘Groepering van het jaar’ uit aan
wijkbewoners en vereniging die
altijd klaar staan voor de wijk en
haar bewoners. Hoewel we nog
niet zeker weten hoe de Nieuwjaarsbijeenkomst er precies uit
gaat zien in verband met de Covid-19 maatregelen, wil de wijkraad Mierlo-Hout ook voor het
jaar 2020 een oproep doen aan de
inwoners om met voorstellen te
komen voor de kandidatuur van
wijkbewoners voor de nieuwe

MierloHoutenaar 2020. Kijk eens
rond in uw omgeving, want het is
aan u om uw kandidaat voor de
onderscheiding De MierloHoutenaar aan de wijkraad kenbaar
te maken. De verlening van deze
eretitel is bedoeld voor mensen die altijd klaar staan voor
een ander, of dat nu binnen of
buiten het verenigingsleven is.
Iemand die onopvallend, al dan
niet achter de schermen, met
hart en ziel bezig is voor de vereniging of voor de gemeenschap
Mierlo-Hout. De uitreiking van
de onderscheiding is onder voorbehoud op 3 januari 2021 in wijkhuis De Geseldonk om 13.00 uur.
Kent u iemand of een groepering
die in aanmerking komt voor de
onderscheiding, meldt deze persoon dan aan, voorzien van een
goede motivering en adresgegevens. U kunt de naam en de
adresgegevens van uw kandidaat
middels het contactformulier op
de website www.wijkraadmierlohout.nl doorgeven. Of op een

3

briefje vermelden en afgeven/in
de brievenbus doen bij wijkhuis
De Geseldonk onder vermelding:
Wijkraad: Verkiezing De MierloHoutenaar. Of mail naar secretariaat@wijkraadmierlohout.nl s

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

Pastoor Pieter Scheepers F | Rob Fritsen

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

Pieter Scheepers, Mierlo-Houtenaar van geboorte

Damiaan parochie Helmond krijgt nieuwe pastoor
Helmond
Pastoor Pieter Scheepers (48), nu
nog pastoor van Asten-Someren,
wordt op verzoek van bisschop Gerard de Korte, per 1-1-2021 pastoor
van de Damiaanparochie (MierloHout, Stiphout, Brandevoort, Helmond-West) in Helmond.
Door het aanstaande vertrek van
pastoor Norbert Swagemakers,
zat de grote parochie verlegen
om een goede vervanger. Die

heeft men dan ook zeker gevonden. Pieter, van geboorte MierloHoutenaar, heeft zijn familie en
vrienden allemaal in deze regio
wonen en ziet er naar uit om
weer ‘thuis’ te komen, alhoewel
hij het prima naar zijn zin had
in Asten-Someren en voorheen
Berkel-Enschot. Vele instanties
en verenigingen reageren met
vreugde op deze benoeming en
zien uit naar een vruchtbare samenwerking, waarbij positiviteit
de boventoon zal hebben. Wanneer de officiële installatie plaats

zal vinden is nog niet bekend,
men hoopt omstreeks februari
2021 het een en ander te kunnen
laten plaats vinden. Ook werd
bekendgemaakt dat Rene de
Weerd als opvolger van diaken
Ton Scheepens geïnstalleerd zal
worden tot diaken.
Weekkrant De Loop Helmond
feliciteert pastoor Pieter en de
parochie met deze vreugdevolle
benoemingen.
www.damiaanhelmond.nl s

VOOR
EEN RUIM
ASSORTIMENT
VLOEREN

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Doe nú nog een aanvraag voor het
Duurzaamheidsfonds
Het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Helmond is nog beschikbaar tot eind
2020, dus mocht u nog plannen voor verduurzaming hebben, zorg er dan voor
dat u nog op tijd een aanvraag doet. De gemeente neemt de aanvraag snel in
behandeling, zodat u na akkoord, dit jaar nog uw project kunt uitvoeren.
Via het Duurzaamheidsfonds kunt u een beroep doen op een subsidie tot
maximaal € 50.000. Met het fonds heeft de gemeente de afgelopen jaren
groene of duurzame initiatieven en projecten van inwoners gestimuleerd.
Daarnaast biedt het fonds ook budget voor ondernemers die hun bedrijfsterrein
willen vergroenen én voor sportverenigingen die hun accommodatie
willen verduurzamen. Voorbeelden van initiatieven die een bijdrage uit het
duurzaamheidsfonds hebben gekregen:
• Verduurzamen van sportpark door Tennisvereniging ‘t Trambaantje
• Project voor bewustwording van waterbesparing bij basisschoolkinderen
• Vergroenen van het bedrijfsterrein met aanleg van biodiversiteitsveld
door Manders Totaal
Kijk voor meer informatie op: www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden
en doe er nog dit jaar uw voordeel mee.

Gratis aansluiting glasvezel voor alle inwoners
van aangelegde wijken
Gemeente Helmond is hard bezig om heel Helmond te voorzien van glasvezel.
Wijk voor wijk wordt een snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk aangelegd.
Zes Helmondse wijken zijn nu aangelegd en twee wijken volgen nog. Glasvezel
Helmond BV heeft nu een speciale actie voor alle inwoners van de wijken waar
glasvezel is aangelegd. Zij hebben tot en met 15 januari 2021 de mogelijkheid
om gratis glasvezel (ter waarde van 198 euro) in huis te krijgen, ook al zijn de
graafwerkzaamheden in hun wijk afgerond. Dit geldt voor bewoners van de
wijken Dierdonk, Warande, Helmond-Noord, Stiphout, Rijpelberg en Brouwhuis.
Aanmelden kan via www.glasvezelhelmond.nl. Hier vindt u ook meer informatie
over overstappen op glasvezel.
Voordelen van glasvezel
Thuiswerken, online onderwijs, streamen en gamen: in ons dagelijks leven zijn
we steeds meer online. Snelle, stabiele en veilige verbindingen zijn dan prettig én
belangrijk. Via glasvezel krijgen Helmonders de mogelijkheid voor stabiel internet,
televisie en telefoon. Maar ook zijn er al verschillende maatschappelijke diensten
beschikbaar via glasvezel, zoals huis- en brandbeveiliging, ondersteuning
van ouderen en hun mantelzorgers en zorg-op-afstand vanuit het Elkerliek
ziekenhuis. Kijk voor meer informatie hierover op www.helmond.nl/glasvezel.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 24 november 2020 en
8 december 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.

• 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)

Grijs/Kroon: K=15

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Havenweg hoek
28-10-2020
Kanaaldijk NO, Sectie G551, 1786
Sectie I 2112
30-10-2020
(Noordwesthoek), De Weef
Maisdijk 9
02-11-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen ondergrondse
OLO 5554581
afvalcontainers
wijziging bestemmingsplan
OLO 5562379
tbv realiseren woningen
tijdelijke bebouwing ivm
OLO 5567585
voorschriften rivm
Hertelaan 11
03-11-2020 plaatsen poort achterom
OLO 5570471
Bakshoeve 13
04-11-2020 oprichten veranda
OLO 5572409
Hoogeindsestraat
04-11-2020 maken uitweg
OLO 5572371
2-4-4A-6-6A-6B-6C-6D t/m 24 -24A, 38 t/m 60, 70 t/m 76, 82 t/m 88-88A, 92 t/m 112 (even)
Amijsdonk 8
04-11-2020 plaatsen dakkapellen voor- en
OLO 5574147
achterzijde
Aarle-Rixtelseweg 78A
05-11-2020 oprichten woning
OLO 5575507
Overhorst 5
04-11-2020 verbouwen woning
OLO 5570713
Reggestraat 30
06-11-2020 vergroten woning
OLO 5579879
Aarle-Rixtelseweg 107
06-11-2020 plaatsen tent
OLO 5581161

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Abdijlaan 12 02-11-2020
kadastraal E 3442
Citroenvlinder 9
02-11-2020
Citroenvlinder 11
03-11-2020
Dierdonklaan 50
03-11-2020
Singravendreef 16
03-11-2020
Markestrijp 50, 50A en 50B 03-11-2020
Meidoorn 3
05-11-2020
Hoenshoeve 1
05-11-2020
Vlierdensedijk 91
06-11-2020
Binderseind 21
06-11-2020
Bindersestraat 13
09-11-2020

Projectomschrijving:
plaatsen overdekt terras

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5452759

aanvraag verbreden uitweg
OLO 5450843
veranderen uitweg
OLO 5491649
vergroten woning met aanbouw
OLO 5345955
vergroten woning
OLO 5483475
oprichten woningen en maken uitweg OLO 5312853
uitbreiden woning (dakopbouw)
OLO 5446077
maken uitweg
OLO 5515017
plaatsen chalet
OLO 5460821
toevoegen bestemming sportschool OLO 5000657
transformatie pand naar 10
OLO 5356467
appartementen

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Sectie I 2112 13-11-2020
25-12-2020
wijziging
OLO 5562379
(Noordwesthoek), De Weef
bestemmingsplan tbv
realiseren woningen
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).

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Churchill-laan 52
Mommersdonk 14
Dorpsstraat 32

Datum indiening:
10-09-2020
16-09-2020
18-09-2020

Tolpost 1
Beemweg (ong) sectie F 242

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
uitbreiding bedrijfspand
OLO 5431049
plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5453243
modernisering telecommunicatie
OLO 5460457
installatie
23-09-2020 modernisering telecommunicatie
OLO 5469691
installatie
02-10-2020 plaatsen keerwanden
OLO 5492945

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

• 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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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Vossenbeemd 120

Projectomschrijving:
verzoek afwijken bestemmingplan

Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 3 Wvg)
Nr. Omgevingsloket:
OLO 5456385

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Wilhelminalaan 4
02-11-2020
Bakelsedijk 82
05-11-2020

Projectomschrijving:
kappen 2 bomen
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5462307
OLO 5547817

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

Gerwenseweg 52 (locatiecode AA079409457)
Adriaans Vastgoed B.V.
30 oktober 2020
immobiel

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

5

Mierloseweg 234-236 (locatiecode AA079401537)
Jumbo Vastgoed bv
3 november 2020
immobiel

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning “Centrum II - woontorens Burgemeester
Geukerspark”

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond maken op grond van artikel 7, lid 1,
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in
artikel 3 Wvg op 9 november 2020 heeft besloten, vier percelen, kadastraal bekend gemeente
Helmond sectie T nummers 4381, 4382, 4543 en 4555, aan te wijzen als gronden waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Inzage
Het besluit van de raad, tezamen met de bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale
overzicht tekeningnummer 20.0182 en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de
namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden alsmede overige relevante gegevens, is per 11
november 2020 te bekijken via www.helmond.nl/voorkeursrecht. Wij adviseren u dit besluit
digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie
wilt raadplegen, plan dan een afspraak in. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klant
Contact Centrum via 14 0492.
Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, de dag na publicatie van deze
bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Helmond,
Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal via www.helmond.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift
moet voorzien zijn van een dagtekening en van de naam en het adres van de indiener. Verder
dienen aangegeven te worden het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden
van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen ook, op grond van
artikel 8:81 Awb, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als er
sprake is van een spoedeisend belang. Uw verzoek voor voorlopige voorziening richt u dan aan:
de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaar, wanneer deze de grond wenst te
vervreemden, deze eerst aan de gemeente Helmond te koop dient aan te bieden. De eigenaar
ontvangt een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het
besluit en gevolgen hiervan.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van de omgevingsvergunning “Woongebouw De Weef” in het Burgemeester
Geukerspark. Deze waarden bedraagt maximaal 56 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge
van de Kanaaldijk N.W.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Helmond,
afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, mevrouw N. Oranje, telefoonnummer: (0492) 58 75 98.

Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 13 november
2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel
35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak
telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

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.

Zienswijzen
Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke
zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team
Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze
Wet geluidhinder woongebouw De Weef. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag
t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar
telefoonnummer 14 0492.

Bezwaar maken?

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.

Kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:
Used Parts & Metals B.V., Engelseweg 233 te Helmond.
Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.
Bezwaar maken
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (5 november 2020) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan
burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
950, 5700 AZ Helmond. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het
verzoek om voorlopige voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

12 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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Riza Tisserand
met “Adembenemend”
in het
Annatheater

OPEN DAG (online)

F | Annatheater

Helmond
Op zaterdag 21 november speelt Riza
Tisserand zijn voortelling “Adembenemend” in het Annatheater in Helmond.
Een leven lang zoeken naar de partner
waar je oud mee wil worden, maar wie
zijn al die anderen op je pad? Maakt
die telefoon 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?

SCHRIJF JE NU IN!

In de voorstelling 'Adembenemend' laat
Riza je lachen en nadenken over relaties,
daten, vrouwen, mannen en de continue
cirkel van liefde en afwijzing waar de halve wereld zich in bevindt.
Biografie
Riza Tisserand is cabaretier, schrijver en
radiomaker. Als cabaretier werkte hij mee
aan televisie- programma’s als Padoem
Patsss, Raymanns Suikerfeest en Comedy

ONLINE

OPEN
DAG

15

zondag
november

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

Explosion en als schrijver schreef hij o.a.
voor Javier Guzman, Guido Weijers en
Soundos el Ahmadi. In 2018/2019 toerde
hij door Nederland met zijn eerste soloprogramma ‘Bekeerling’ dat lovend werd
ontvangen door pers en publiek. Als Radio
Deejay werkte Riza o.a. voor FunX, Radio 1,
en tegenwoordig voor Radio 2 Soul & Jazz.
Theaterkrant: ‘'Met ogenschijnlijk gemak
neemt hij de zaal mee in zijn onwaarschijnlijke leven. Zijn inspirerende verhaal
zet aan tot denken.’
Dagblad van het Noorden: ‘'Scherp, hard,
flitsend, direct en zwart’ 'Als hij wil wordt
er gelachen of gehuiverd.’
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

Buurthulp Apostelwijk
Mierlo-Hout
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 e-mail) 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 di-

verse 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 hoofdcoordinatoren Berry Smits en Daniëlle Kuijpers-Verhorevoort naar: buurtpreventieapostelwijk@outlook.com. s
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vertelt…
de bosjes. Bah bah niet leuk. Maar goed op
het einde van de Deurneseweg zaten onze
zakken hullemaal vol, dus menne meens
gebeld die ze op is komen halen en nieuwe
meebracht voor de terugweg. Echt niet
normaal wat mensen allemaal uit de raam
gooien langs de weg. En wa denkte: heel
het fietspad ligt vol mee mondkapjes. Wij
hadden ze geteld: 15 stuks. Da doede toch
niet, stop ze in je zak en gooi ze thuis weg.
Aan de andere kant van Helmond liep
organisator Martin van Stiphout met
zijn gezin, die heeft ervoor gezorgd dat
Boerhavenlaan en omgeving er weer skôn
bij ligt. Ook bij de oude steenoven is er weer
geruimd.

Skôn skôn skôn
Ik hou van dat woord. Skonne mensen,
skôn Helmond, Helmond skôn. Wandelen
is wat ik nou het meeste doe in deze tijd,
want we zitten toch zon bietje aan huis
gekluisterd. Afgelopen zaterdag ben ik weer
op pad geweest mee skôn Helmond. Er was
weer unne clean up walk (elke maand),
maar helaas kon die vanwege corona niet
doorgaan. Je kan niet mee 17 man in een
groep over straat om zwerfafval te ruimen.
Het mag maar met twee of het moet
allemaal van één gezin zijn.
Ze hadden wel een optie om materiaal op
te komen halen en zelf te gaan cleanen in je
eigen buurt. Natuurlijk is da niet zo gezellig,
maar ik zou toch unne flapdrol zijn als ik
het alleen zou doen vur de gezelligheid.
Dus vrijdag heb ik vur ons Stacey en men
spullen opgehaald.
We liepen van ons huis uit (Rijpelberg) de
Deurneseweg op richting centrum. Je ziet
vaak mensen boos naar je kijken die denken
ze hebben een straf dat ze dit moeten doen.
Ik had gelijk bingo. Er lag een groot stuk
plastic in de bosjes en da trok ik eruit. Het
was al zwaar, maar wa denkte? Unne
afgesneden emmer verf.

Maar er was een skonne verassing voordat
ze begonnen. Dit geweldige initiatief kreeg
een skonne donatie van 250 euro. Corry
van de Werff, van Hellemondkapje, kwam
een cheque overhandigen. Ze maakt kei
skonne mondkapjes van stoffen van de
Vlisco (Helmonds fabricaat) en van elk
mondkapje gaat er 4 euro naar een goed
doel. En deze keer was dat Helmond skôn.
Kei kei lief is dat en zo gegund wat men
betreft. Natuurlijk past dit ook helemaal
in het kader van waar Helmond skôn vur
staat. Een herbruikbaar mondkapje zodat
we niet die berg afval krijgen.
Ze zijn super skôn en ge herkent zo de Vlisco
stof. Op stofgenoeg.nl kunde ze bestellen.
Als ge da doet, hedde een skôn echt
Helmonds kapke en ge steunt een goed doel.
Wa men skoenen betreft de witte verf is eraf
maar ze hebben er zo mee geleden dat ik
er maar werkschoenen van heb gemaakt.
Men broek is weer hullemaal skôn, de
schade viel mee.
Bedankt vur het lezen van dit column over
skôn. Ik heb het woord skôn zo ongeveer
21 keer gebruikt (tellen is niet men sterke
punt) omdat ik het woord skôn dan ook het
leukste Helmondse woord vind.
Ik wens iedereen een skôn weekend
Blijf veilig en we houden ons aan de regels.

Dus hil men broek en men aller skonste en
fijnste zwarte booties zaten hullemaal onder
de witte verf. Wie gooit dit nou toch hier in

De protestantse gemeenten
Helmond en Asten Someren gaan als
één gemeente samen verder
Helmond
De Protestantse Gemeente te Helmond
en de Protestantse Gemeente te Asten
en Someren hebben voornemens samen
te gaan tot de Protestantse Gemeente te
Helmond en Asten en Someren, waarbij
ook hun diaconieën samengaan tot de
diaconie van die Protestantse Gemeente
per 1 januari 2021.
Het voorgenomen besluit tot samengaan
alsmede de laatste vastgestelde jaarrekeningen van die gemeenten en van de
betrokken diaconieën liggen ter inzage
op het adres Sperwerstraat 2 5702 PJ Helmond en kunnen aldaar op dinsdag,
woensdag en donderdag tussen 9.00 en
12.00 uur worden ingezien.

Een eventuele schuldeiser van (een of
meer van) de gemeenten en/of van (een
of meer van) de betrokken diaconieën
kan tot een maand na deze publicatie bezwaren tegen het voorgenomen besluit
inbrengen bij de classicale vergadering,
per adres Beukenkampstraat 10, 4251 BJ
Werkendam, waarbij moet worden aangegeven waarom naar zijn inzicht door
het samengaan zijn verhaal positie wordt
benadeeld.
Nadere inlichtingen kunnen worden
verkregen bij:
henknoort@bethlehemkerk.
onmicrosoft.com s

TIJDELIJK EXTRA KORTING

40% KORTING op alle sierbomen
20% KORTING op alle planten,
struiken, sier- en fruitboompjes
Tevens bovenop de 20% korting, extra scherpe
aanbiedingen op Helleborus(kerstroos) in diverse
soorten en maten.
Dagelijks nieuwe aanvoer van (bloeiende) planten
om uw tuin geheel klaar te maken voor de winter.

Tuincentrum Peter van Gennip
Medevoort 29, Helmond. 0492-546077
Kijk eens op onze Facebook pagina,
of op onze website www.petervangennip.nl
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‘In Eindhoven ontwikkelen ze
een digitaal toeristisch platform,
waar wij weer op aanhaken met
onze website’, vervolgt Willem.
‘Dit platform wordt het centrale
punt voor vrijetijdsaanbod in 21
gemeenten. Door hierop aan te
sluiten, willen we mensen die geinteresseerd zijn in het vrijetijdsaanbod in Eindhoven ook verleiden tot een bezoek aan de Peel!’

Peelgemeenten
promoten samen
de regio

F | Shutterstock

Regio
Al voor de coronacrisis kromp
de werkgelegenheid binnen de
vrijetijdssector in de Peel. Nu
de horeca en recreatiesector
ook ﬂinke klappen krijgt door
de coronamaatregelen, slaan
de gemeenten Asten, Deurne,
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren de handen ineen. Samen met de VVV’s in de
Peel ontwikkelen ze een nieuw
online platform met informatie over wat er te zien, doen en
beleven is in de Peel. Daarnaast

zoeken ze ook nog twee regiomarketeers die gaan werken
aan toeristische marketing in
de Peel.
‘In deze tijd, begint de zoektocht
voor een dagje uit vaak online’,
legt projectleider Willem Moors
uit. ‘Maar begin dit jaar kregen
wij bericht van de Stichting Peelpromotie, een stichting waarbij
5 VVV’s uit de Peel zijn aangesloten, dat VVV Nederland per 1
januari 2021 stopt met alle dataen webplatforms voor de VVV’s
in Nederland. Stichting Peelpromotie had al veel voorwerk

gedaan en werkte aan een alternatief en uiteindelijk zijn onze
wegen samengekomen. In plaats
van allemaal aparte nieuwe websites te ontwikkelen, slaan we nu
de handen ineen. We maken samen met de VVV’s in de Peel één
toeristisch platform waarop het
toeristisch en recreatieve aanbod van alle Peelgemeenten gepresenteerd wordt.’
Aanhaken op Eindhoven
Naast de verbindingen tussen de
Peelgemeenten die elkaar onderling versterken, sluit dit project
ook aan op de Brainport regio.

Vacatures voor twee
regiomarketeers
Om een vliegende start te maken, zoekt Willem twee regiomarketeers. ‘Hun eerste taak is
het ontwikkelen van het online
platform samen met de VVV’s.
Daarnaast hebben zij een stimulerende en aanjagende taak voor
marketing en promotie van de
Peel. Zij zullen zich onder meer
richten op het stimuleren van
samenwerking binnen de sector,
het verbinden van het toeristisch
en recreatief aanbod binnen de
Peel, het aanjagen van nieuwe
initiatieven en het ontwikkelen
van nieuwe marketingproducten.

Bibliotheek gesloten,
AfhaalBieb open
Helmond
Vanwege de aangescherpte
maatregelen zijn de Bibliotheken in Helmond en omgeving tot en met woensdag
18 november gesloten.
Je kunt boeken reserveren en
verrassingspakketjes bestellen
via de AfhaalBieb. Geef jouw
wensen door en de medewerkers van de Bibliotheek stellen een boekenpakket voor
je samen. Je kunt de boeken
komen afhalen nadat je een
bericht van ons gekregen hebt.
De AfhaalBieb in Helmond,
Asten, Deurne en Someren
is elke dag (behalve zondag)
open van 10.00 tot 13.00 uur.
De inlever-brievenbussen zijn
24/7 open, dus boeken terugbrengen kan dag en nacht.
Meer informatie op www.
bibliotheekhelmondpeel.nl s

Die toeristische informatie delen we vervolgens op de website,
maar ook op social media en in
folders en flyers.’ Doel is dat deze
dedicated marketeers begin 2021
starten. Wil jij Willem en zijn
collega’s helpen om de vrijetijdssector van de Peel op de kaart te
zetten? Solliciteer dan snel via de
vacature websites van de Peel
gemeenten. s

BEZORGERS GEVRAAGD VOOR:
DIERDONK
omgeving Mosbloemsingel en Zonnedauwsingel

HELMOND OOST
Lindbergplein en Luchtvaartplein

CENTRUM

Molenstraat of Heistraat

Beekerheide 28 Beek en Donk

BEZORGING@DELOOP.EU 06-18938912

OP=OP

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

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

Grand Prix Carwash Helmond B.V.

Churchilllaan 48

Tel. 0492-555613

Ontdek de mooiste

houten vloeren
www.vloerenland.com
Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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Campus De Braak een stap dichterbij
Helmond
In 2017 heeft de gemeenteraad
ingestemd met het voorstel om
het sterk verouderde sportpark
De Braak, samen met partners
in de stad, om te bouwen tot
Sport- en Beleefcampus De
Braak. Met deze campus willen
zij de stad Helmond – en in het
bijzonder de drie aangrenzende
wijken – een sociale en sportieve impuls te geven.
Een campus die groei mogelijk
maakt: in persoonlijke ontwikkeling, in een gezonde leefstijl, in
het samen doen en in het elkaar
ontmoeten. De nieuw te bouwen
MFSA met Buitenruimte, waar
onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en
andere sporten elkaar vinden, is
de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding. De
verwezenlijking van deze droom
dreigde eerder dit jaar vroegtijdig
stuk te lopen.

trekken en te komen tot nieuwe
afspraken met alle betrokken
partijen, inclusief HS, zodat alsnog de Sport- en Beleefcampus
mét alle partners nog binnen
handbereik zou komen. Onder
leiding van de onafhankelijk procesbegeleider, de heer Van Merrienboer, zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd om
te bezien of de verschillen van inzicht tussen partijen overbrugd
konden worden en het project
met alle partners door kon gaan.
Wij zijn enorm blij en trots dat
het gelukt is om met alle partners tot een gedragen oplossing
te komen. Het voorliggende
ontwerp vormt een gedragen
en stevig fundament voor het
verwezenlijken van onze droom.
Alle partners zijn enthousiast
over het ontwerp – dat in veel

opzichten zelfs beter is dan het
vorige ontwerp. De overeenstemming die nu gevonden is,
draagt wel een prijs: alle partijen
hebben offers moeten brengen;
in ambities, in de uitvoering van
hun programma, in financiële of
in andere zin. De aanvullende afspraken met Helmond Sport zorgen ervoor dat Helmond Sport
een duurzame partner in de exploitatie van de MFSA is en blijft.
De nieuw te bouwen MFSA met
Buitenruimte, waar onderwijs,
gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die
zorgt voor aantrekkingskracht
en verbinding en komt hiermee
weer een stap dichterbij. De gemeenteraad zal zich binnenkort
buigen over het voorstel om hier
een besluit over te nemen. s

BLACK FRIDAY.

NO WAY.

AANBIEDINGEN T DE BESTE PRIJS
MN
EIT TEGE 30 NOVEMBER
OP ALLES MINIMAAL

MAAR OOK HEEL VEEL
ACTIES MET

15%
KORTING

KORTING

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

OFFIC IE E L PARTNE R VAN
•

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 NOVEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE MOOISTE
EIGENTIJDS WONEN
MEUBELEN
VAN DE MOOISTE
MERKEN
DE MOOISTE
EIGENTIJDS WONEN
MEUBELEN
VAN DE MOOISTE
MERKEN

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 46 DL

BESTELLEN 24/7

www.adventurestore.nl

KORTING

“Ze heeft de volledige evolutie
van ons bedrijf meegemaakt.
We zijn ooit begonnen als een
cash & carry (een groothandel in zelfbedieningsvorm) en
zijn nu uitgegroeid tot een Abrand store waar een passend
interieuradvies deel uitmaakt
van onze service. Yvonne
speelt hierin een grote rol. Ze
is als het ware één van de gezichten van Stijl&Co. Ze werkt
enorm klantgericht, ze is een
echte ‘blijmaker’. Daar zijn we
trots op.”

Verrassing
Woensdag werd Yvonne verrast met een klein feestje in
‘haar’ winkel. Alle collega’s
waren al vóór openingstijd
aanwezig en zelfs collega’s die
normaal vrij zijn op woensdag,
waren erbij. “Normaal ben ik
niet van de verrassingen, maar
dit is wel erg leuk”, zegt Yvonne zichtbaar aangedaan. “Ik
ben een beetje uit mijn doen
hierdoor. Echt superlief dat
ze dit georganiseerd hebben.”
Als je haar vraagt wat haar
zo aanspreekt in haar werk,
reageert ze zeer enthousiast:
“Het is een jas die mij perfect
past. Ik ga graag met mensen
om en wil daarbij mijn gevoel
uitdragen. Als de klant blij de
winkel verlaat, word ik daar
zelf ook blij van. Ik doe dit
werk ontzettend graag en met
hart en ziel. Ik hoop dit nog
heel lang te mogen doen!” s

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

25% 50% 75%
KORTING

Door: Wendy Lodewijk

Bij Stijl&Co aan de Engelseweg is het feest. Feest omdat Yvonne Daniëls zich al
12,5 jaar inzet om klanten
van het beste woonadvies te
voorzien. “Yvonne is een echt
mensen-mens. Zij kan heel
goed luisteren naar de klant,
is professioneel en zorgt voor
een warme deken. Ze heeft
hart voor de zaak en ook de
commitment die zij heeft, zie
je niet zo vaak”, vertelt directeur Toine Brabers trots.

F | Gemeente Helmond

KOM NAAR DE WINKEL
VOOR DE ALLERBESTE DEALS

Yvonne Daniëls F | Wendy Lodewijk

Helmond

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college vervolgens
een ultieme poging gedaan om
de realisatie van de MFSA vlot te

LIT
TOPKWA

12,5-jarig jubileum
Yvonne Daniëls
bij Stijl&Co
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Bakkerij der Kinderen introduceert … het Helmonds Rondje!
Den Bosch heeft de Bossche bol, Den Haag heeft de Haagse hopjes,
Arnhem heeft de Arnhemse meisjes en Helmond… Helmond had niks!
Geen lokale lekkernij of typisch Helmonds hapje. Geen souvenir of cadeautje als je op visite gaat buiten de stad. Tot nu toe dan. Want nu is
er het Helmonds Rondje.

Liefde voor Helmond
Als Bakkerij der Kinderen voelen we ons verbonden met de stad die
toevallig of niet, precíés zevenhonderd jaar eerder gesticht werd
dan de bakkerij. We maken de cirkel rond. Onze
liefde voor Helmond en voor het bakkersambacht
is gekneed tot deze écht Helmondse lekkernij: het
Helmonds Rondje. Een luxe bol, met een volkoren
basis, zaden, rozijnen, cranberry’s en een vulling
van hemels karamelspijs.
Elize der Kinderen geeft een rondje weg

Een echte delicatesse, lekker bij de koffie. De inspirainspira
tie kwam van het stadslogo, de mooie fiets- en wandelroute ‘Rondje Helmond’ en vooral van onze
liefde voor Helmond. En die liefde gaat vanaf nu ook door de maag.

We geven een rondje
Proeven? Een suggestie voor een lekker uitje in coronatijd: wandel of fiets op zaterdag 21
november een rondje Helmond maar dan anders. Zorg dat je in de buurt van Bakkerij der
Kinderen komt. Want wij verstoppen die dag tien Helmonds Rondje-dozen (te herkennen
aan het stadslogo) in de directe omgeving van onze drie winkels. Als jij er één vindt, mag je
hem in de bakkerij laten vullen met zo’n heerlijk GRATIS Helmonds Rondje.
Natuurlijk kan je de Rondjes er ook gewoon kopen. Nu tijdelijk voor € 7,95 in plaats van
€ 8,95. Je vindt onze winkels aan de Heistraat, de Dorpsstraat in Stiphout en in winkelcentrum
de Bus.
Laat het smaken!

0492-523703 | www.bakkerijderkinderen.nl

Ooit bij stil gestaan...
Partycentrum de Molen

BELOON ONZE
WIJK
ONDERNEMERS.

STEUN DE
HELMONDSE HORECA.
Vraag naar de
mogelijkheden om te
betalen met de
Hellemond Gift

... 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.

n
e
n
e
l
l
e
Best en/thuis
afhalzorgen
be
Bestellen en afhalen,
of thuis laten bezorgen.
Jezelf thuis laten verwennen.
Grieks, Italiaans, Chinees,
Indisch of gewoon
Nederlands, met of zonder een
lekker speciaalbiertje.

b cjlnoq

Eetcafé De Pastoor

Cafetaria Astrid

Deze advertentie wordt gesponsord door het

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.

qqDEbcehj
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FeelGood Market
Regio
Op 15 november is er weer
een FeelGood Market buiten op het Ketelhuisplein op
Strijp S in Eindhoven. Voor
iedereen die van eerlijke,
handgemaakte, duurzame en
streek- producten houdt.

Bakkerij der Kinderen
verrast met
Helmonds Rondje
Al sinds 1932 kun je bij Bakkerij der Kinderen terecht voor
brood en andere zoete lekkernijen. Met drie vestigingen in
Helmond zijn zij een gevestigde
naam in de stad. Binnenkort komen zij met een nieuw product:
Helmonds Rondje. Een luxe bol
met verschillende soorten zaden, noten, gedroogd fruit en
een hemelse karamelspijs.
Geef een Rondje weg
“De inspiratie voor deze Helmondse delicatesse deed ik op
aan de hand van het stadslogo
van Helmond”, aldus Elize der
Kinderen.
“Na dit idee hebben we als team
volop gebrainstormd en kwamen uit bij het Helmonds Rondje. Na een aantal maanden van

bakken, proeven en perfectioneren is de creatie helemaal klaar
voor de verkoop.”
Het Helmonds Rondje heeft een
basis van volkoren met pompoenpitten, cranberry’s, rozijnen
en karamelspijs en is lekker bij de
koffie, maar ook perfect om cadeau te doen. Ideaal nu de feestdagen dichterbij komen. “Ook
voor de ondernemers een leuke
toevoeging aan het kerstpakket
dit jaar,” vindt de onderneemster.
Elize hoopt dat Helmond, maar
ook daar buiten, gaat genieten
van het Helmonds Rondje. “Hij
is ontzettend lekker. De karamelspijs maakt het helemaal af.”
Zaterdag 21 november kun je
het Helmonds Rondje proeven.
In de directe omgeving van de
drie winkels aan de Dorpsstraat,

Winkelcentrum de Bus en de
Heistraat, zijn dan 10 ‘Helmonds
Rondje dozen’ verstopt. Als je deze doos vindt, mag je hem gratis
laten vullen in de winkel met het
Helmonds Rondje. Mocht je nu
geen Rondje vinden, kun je hem
altijd kopen in de winkel. Tijdelijk voor € 7,95.
Dagverse producten
De opa van Elize opende 88 jaar
geleden de bakkerij aan de Heistraat. In 1990 nam ze het stokje
van haar vader over en sinds die
tijd staat Elize der Kinderen als
derde generatie aan het roer van
dit Helmondse familiebedrijf. Al
30 jaar lang doet dit zij dit met

Uitslag Rabo ClubSupport:

De Reddingsklos haalt 430,45 euro op!
De uitslag van de Rabo ClubSupport is binnen! Met veel
trots en enthousiasme mag De
Reddingsklos
bekendmaken
dat de vereniging maar liefst
430,45 euro heeft ingezameld.
De Helmondse reddingsbrigade wil graag iedereen bedanken
voor de steun.

Waar: Ketelhuisplein
Strijp S Eindhoven
Datum: 15 November 2020
Tijden: 12:00 tot 18:00 s
www.feelgoodmarket.nl

veel liefde en plezier. In de hoofdvestiging aan de Heistraat worden in de bakkerij dagelijks de
producten ambachtelijk en vers
bereidt en dát proef je. Ze spelen
in op nieuwe trends en ontwikkelingen. Ze zijn trots op wat
ze maken en al meerdere malen werden producten van der
Kinderen met goud bekroond,
waaronder de worstenbroodjes
en de pain de campagne, een desembrood.

gebruik maken van een bestellijst. Bakkerij der Kinderen is
van maandag tot en met vrijdag
geopend. Kijk voor actuele openingstijden op www.bakkerijderkinderen.nl.

Veilig shoppen
Als klant kun je in alle drie de
vestigingen geheel ‘coronaproof’
je brood kopen. “En als mensen
buiten moeten wachten omdat
de winkel vol is en het regent,
krijgen zij een paraplu mee zodat ze droog kunnen wachten,”
zegt Elize. Het is mogelijk om
je bestelling door te geven en
op te halen. Hiervoor kun je een

Helmond Noord
Winkelcentrum De Bus.
Maandag tot en met vrijdag
van 8:30 tot 18:00 uur en
zaterdag van 8:00 tot 16:30 uur.

Locaties en openingstijden
Helmond Centrum
Heistraat 4a. Maandag tot
en met vrijdag van 8:00 tot
17:30 uur en zaterdag van
7:30 tot 16:00 uur.

Helmond Stiphout
Dorpsstraat 49. Maandag tot
en met vrijdag van 8:30 tot
18:00 uur en zaterdag van
7:30 tot 16:00. s

Milco

F | De Reddingsklos

Helmond

Vanwege de maatregelen in
verband met het coronavirus
houdt de organisatie het deze
editie alleen bij het marktgedeelte, zonder live muziek en
DJ. Dus kom gezellig shoppen
en genieten van de prachtige
producten die de deelnemers
voor jou hebben gemaakt of
verzameld. Probeer de drukte
te vermijden door tussen 12:00
en 14:00 of 16:00 en 18:00 te
komen. Tussen 14:00 en 16:00
komen gewoonlijk de meeste
bezoekers.

Tijdens de Rabo ClubSupportactie kon je, als lid van de Rabobank, stemmen op je favoriete
clubs en verenigingen van 5 tot
en met 25 oktober. Voor Rabobank is een club zoveel méér dan
een club.

vereniging heeft gestemd en de
actie heeft gedeeld. Met deze
bijdrage kan zij haar bestedingsdoel realiseren: nieuw materiaal
aanschaffen om de zwemlessen
nog leuker, speelser en educatiever te maken.

Daarom Biedt Rabobank clubs
en verenigingen een steuntje in
de rug. Juist nu. De Reddingsklos bedankt iedereen die op de

www.dereddingsklos.nl en
www.facebook.com/
DeReddingsklos s

Milco lijkt een groot kitten maar is toch
echt een jaar of drie. Je bent bij hem
aan het goede adres voor een hoop
amusement, je kunt geweldig met hem
spelen. Voor een hengeltje met veren
maakt hij fantastische luchtsprongen.
Soms ligt hij liever op schoot of is hij in
voor een knuffel- en aaisessie. Ook is hij
nieuwsgierig: hij houdt alles strak in de
gaten, wil beslist weten wat er allemaal
gaande is. Hij zal een mooie uitkijkpost
op uw vensterbank zeer waarderen.
Hij heeft wat rare plekken op z’n huid
gehad. Hij kreeg er tijdelijk medicatie
voor en een strikt dieet, voor ‘t geval het
een voedselallergie was. De plekken zijn
goed genezen en keerden niet terug toen
hij weer gewoon voer mocht. Het kan
ook een allergische reactie zijn geweest
op iets anders, of iets eenmaligs. We
weten ook niet of het in de toekomst
misschien terugkeert. Inmiddels snakt het
manneke naar adoptie: hij wacht al bijna
een half jaar, wat erg lang is voor zo’n
levenslustig jong ding. Hij is compleet
uitgekeken op zijn tralies.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
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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

Chocolade mousse
Macarons 4 stuks
Tiramisu

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,75

FRIET & SNACKS
Kinderbox

kipnuggets, appelmoes, friet, speeltje

KOOPZONDAG 15 NOVEMBER
GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

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

Maak jĳ de overstap
naar de zorg?
Als ADL-assistent bĳ Fokus assisteer je mensen met een fysieke beperking
bĳ hun algemene dagelĳkse levensverrichtingen (ADL) in hun eigen woning.
In Helmond zĳn wĳ op zoek naar meerdere parttime ADL-assistenten.
Doordat wĳ je intern opleiden is een achtergrond in
de zorg geen vereiste voor de functie.
Wil jĳ de overstap maken naar de zorg?
Kĳk voor meer informatie en om te solliciteren op
www.werkenbĳfokus.nl.

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

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

SMEULDERS
SFEERMEUBELEN

TOTALE
LEEGVERKOOP
DE LAATSTE WEKEN
A.S. ZATERDAG

60% KORTING
OP ALLE KASTEN EN DRESSOIRS

IEDERE ZATERDAG 10.00-17.00 uur
MIERLOSEWEG 136, HELMOND
www.werkenbĳfokus.nl

Wij bedanken al onze klanten voor
het vertrouwen in de afgelopen 36 jaar.

de loop weekkrant HELMOND
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F | Restaurant Schevelingen

Uniek concept in Helmond:

pop-up drive-in
restaurant
Schevelingen
Helmond
Pop-up drive-in restaurant Schevelingen is een nieuw uniek concept in Helmond met als primeur
de Pieperz friet. Iedereen kent
inmiddels
tapperij-restaurant
Schevelingen aan de Aarle-Rixtelseweg 107 te Helmond. Door
de huidige maatregelen in de
horeca rondom de coronacrisis
moest er in de ogen van de twee
jonge ondernemers Koen en
Bart van Thiel wel wat nieuws
gebeuren. Na de Shake- en Winterkeet, nu een pop-up drive-in.
Het is een pop-up drive-in die
tijdelijk is, totdat de horeca bedrijven in Nederland weer open
mogen. Bij Schevelingen hebben
ze een geheel nieuw concept
bedacht. Men kan daar terecht
voor een assortiment voorgerechten, soepen, volwaardige
hoofdgerechten en desserts. (de
soepen kunnen koud of warm
afgehaald worden en de hoofdgerechten zijn kant-en-klaar als
warm gerecht). Heel belangrijk
en onderscheidend is de beleving, de sfeervolle (kerst) versieringen en de binnen en buiten
verlichting. In 6 dagen tijd dit
concept bedenken, uitrollen
en vermarkten was ook alleen
maar mogelijk door de samenwerking en flexibiliteit van met
name de drie Helmondse bedrijven, van Lieshout Elektra, Bressers Tentenverhuur en drukkerij
Black&Colors.
Nieuw concept
Dus kun je vanaf heden terecht
bij Schevelingen, met je auto,
scooter of fiets door de drive-in
om een keuze te maken uit de
diverse gerechten met als bijgerecht verse frieten van Pieperz.
De gehele opzet is uiteraard coronaproof. Beleef een fantastische tour door de pop-up drivein en op het einde ontvang je je
bestelling, waar je dan weer thuis
verder van kunt genieten.
Alle gerechten die men bestelt,

worden op de afhaallocatie in
mooie bakjes gedaan en direct
ingeseald zodat het eten warm
en smakelijk blijft. Grote menukaarten aan de wanden bij de
ingang en bij de wand, voordat
men de locatie binnen rijdt, tonen de gerechten die je op dat
moment kunt bestellen.
Openingstijden zijn van maandag tot en met zondag van 16.00
uur tot 20.00 uur.
Wat is Pieperz? buiten dat hij
romig van binnen en krokant
van buiten is
Pieperz is een belevingsvol frietconcept met een eigen formule
waar aardappels van eigen ras
vers in huis worden gesneden.
Gasten kunnen naast verse friet
van Pieperz ook genieten van
hoogwaardige snacks. Kwaliteit
waarborgt Pieperz door samen
te werken met foodpartners, allen met een eigen expertise. Zo
wil Pieperz de beste worden in
wat ze doen. Pieperz is apetrots
dat nu met deze prachtige popup drive-in, de bezoekers in Helmond kennis kunnen maken en
kunnen genieten van de lekkerste frieten van haar eigen aardappelras de Pieperz aardappel.

RIETER:
Hoe democratisch
is Helmond?

De afgelopen weken stonden
in het teken van de begroting.
Jaarlijks hoogtepunt van de Helmondse politiek. Dit keer voor
het eerst digitaal. Je merkt dat
daardoor veel minder discussie
plaatsvindt. Jammer! Sowieso
zijn er deze gehele bestuursperiode maar weinig debatten. En
als er al een debat op gang komt,
dan wordt dat gesmoord door
de tijd. Op aandringen van Helder Helmond is er een onderzoek
gaande of er daardoor zo weinig
discussie plaatsvindt. Of zou het
komen omdat we zijn gewijzigd
van bestuurssysteem?
Bij de begroting wordt ieder
jaar een overvloed aan moties
ingediend. Ik vind het opmerkelijk dat collegepartijen pas
moties indienen na goedkeuring
van heel het college. De coalitie wordt daarmee in een soort
wurggreep gehouden. Of erger
nog: dat doen ze zelf. Want er
wordt net zo ondemocratisch
gehandeld bij zaken die niet in
het collegeakkoord staan vermeld. Dualisme? 0,0! Dat bewijst
ook het volgende: We hebben als
Helder Helmond de afgelopen
periode een aantal onderwerpen aangekondigd die we graag
met de raad wilden bespreken.
En wat gebeurt er? Voordat de
discussie heeft plaatsgevonden

ligt er al een voorgekauwd collegevoorstel! Met als gevolg dat de
collegepartijen dit voorstel klakkeloos gaan verdedigen. De Helmondse politiek wordt op deze
manier monddood gemaakt.
De politiek van vele collegepartijen staat steeds verder van de
inwoners af. Alleen net voor de
verkiezingen beginnen ze het
publiek te bombarderen met
leuzen en folders. Deze manier
van politiek bedrijven is echt
schadelijk voor onze lokale democratie. En wie is hiervan de
dupe? De inwoner. Hoe zou het
toch komen dat Helmond de
laagste verkiezingsopkomst van
Nederland heeft behaald? Als
Helder Helmond laten we al 15
jaar zien dat het ook anders kan.
Met onze ‘’andersom-politiek’’
geven we inwoners een stem in
de gemeenteraad.
Als we grootschalig het vertrouwen van onze bewoners
willen terugwinnen, dan zullen
we ook onze lokale democratie
moeten versterken. Democratie
is gebaat bij meer inspraak van
inwoners, participatie en politiek van onderop. De komende
jaren staan we voor een aantal
ingewikkelde maatschappelijke
opgaves waarbij de inspraak van
inwoners essentieel is. Daarom

wil Helder Helmond een Quick
Scan van onze lokale democratie
laten maken. Door de input van
inwoners, gemeenteraad, college
en ambtenaren krijgen we een
integraal beeld van de lokale democratie in Helmond. Dit instrument heeft al bij vele gemeentes
meer inwoners bij de politiek
betrokken. Het wordt tijd dat we
prioriteit aan onze lokale democratie gaan stellen.
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl
Waarom kiest Schevelingen
voor Pieperz?
Wij willen ons altijd blijven onderscheiden en zijn altijd op zoek
naar vers en een goede smaak.

HZPC is wereldmarktleider op
het gebied van ontwikkelen van
nieuwe aardappelrassen in het
algemeen en meer specifiek
voor friet en chips aardappelen.
Uit jaarlijks honderdduizend
kruisingen kwam na 10 jaar de
Pieperz aardappel als winnaar
uit de strijd, omdat hij een perfecte droge stof verdeling heeft
door de hele aardappel. Waar de
droge stof verdeling optimaal is
gaat tijdens het bakken geen vet
zitten, zodat de Pieperz friet romig van binnen en krokant van
buiten blijft.
Over smaak valt niet te twisten,
maar wij en ook de professionele
keurmeesters van AD vonden de
Pieperz frieten een winnaar en
gaven een 10 en 9,5. U herkent de
Pieperz aardappel aan de schil
die lijkt op Tijger brood, nog een
reden waarom de aardappel krokanter afbakt. De frieten worden
12 mm. dik gesneden, waardoor
de frieten juist ideaal zijn voor
onze afhaal pop-up drive-in en

lang krokant en warm blijven
zonder allerlei toevoegingen.
Friet halen kan op iedere hoek
van de straat. Friet eten waar
je achteraf geen spijt van krijgt
is echter lastiger. Ieder bezoek
aan onze pop-up drive-in moet
een ervaring zijn waar je blij
van wordt én blijft. Die beleving
maakt ons ook bijzonder door de
gast mee te nemen in een uniek
interieur en door het aanbieden
van uitstekende service en gastvrijheid.
Werkwijze pop-up drive-in:
U rijdt het terrein op en bestelt
de maaltijd(en) bij de verkooptent en reken af. Op spandoeken
staat het gehele assortiment.
Rijd door naar de grote keuken/
afhaaltent en neem uw bestelling aan. Onze keuken brigade
weet de gerechten vlotjes te realiseren. Alle gerechten zijn dus
warm en kant-en-klaar. Verlaat
de grote tent en wij wensen u
thuis een smakelijk eten. s
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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.

‘Voor iedereen
betaalbaar’
‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘Ma voelt zich
echt thuis.’
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F | Willeke van der Weerden (Studio W2)

Door: Wendy Lodewijk

was een groot succes, ze zaten
zichtbaar te genieten en ook naderhand hebben we ontzettend
veel leuke reacties gehad. Dit
smaakt absoluut naar meer!” De
wederom aangescherpte maatregelen gooiden echter roet in
het eten. Mensen mogen niet
meer naar de Cacaofabriek gehaald worden. Daarom wordt er
op dit moment naarstig gezocht
naar een passende manier om de
show toch uit te kunnen voeren.
Bijvoorbeeld op locatie in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen.

Helmond
Begonnen als een idee voor een
straattheater-act, uitgegroeid
tot een ware revue met muziek, humor, quiz én bingo! Rob
Bouwman en Henk-Jan Berkers
(beter bekend als Henkes) sloegen de handen ineen voor deze
kolderieke show.
Van straattheater naar
een show voor ouderen
Henkes werd gevraagd om bij
een verenigingsfeest in het najaar een komische straattheateract neer te komen zetten. Hij
vroeg Rob erbij om samen iets
leuks te bedenken. Helaas liet
het coronavirus zich niet uit het
veld slaan en werden de maatregelen strenger. Straattheater
werd hiermee lastiger, er moest
een alternatief bedacht worden.
Bijvoorbeeld de combinatie van
bingo, quiz en muziek van Dubbel Trubbel. Zo ontstond het eerste concept voor de show.
“Wat was dat leuk om te doen!
We hebben een geweldige
avond gehad, we moesten hier
echt meer mee gaan doen,” vertelt Rob enthousiast. “Het idee
kwam om ons te gaan richten op
de ouderen. Je ziet hen, zeker in
verzorgings- en verpleeghuizen,
steeds verder in een isolement

De Grote BingoShow:

ouderwets kienen in een modern showjasje
raken. Het is ontzettend triest.
Daarom wilden wij juist voor
deze doelgroep iets betekenen”,
legt Henkes uit. Aan het begin
van de coronacrisis had hij zich
al, met een stel anderen, ingezet
voor de OudDoor concerten en
Muziek in ‘t Portiek. Dat was een
groot succes. “Het was heerlijk
om te zien hoe de mensen opleefden, hoe zij genoten.”
Compleet amusement
Zowel Rob als Henkes hebben
een achtergrond in de amuse-

mentswereld. Rob heeft jarenlang opgetreden met Hers &
Dwers en is daarna zijn humor
gaan verkondigen in de ton. Henkes heeft met ziel en zaligheid de
piano bespeeld bij Striepke Veur.
Zij weten dus als geen ander hoe
je sfeer kunt creëren en mensen
kunt vermaken. Erica en Irma
van Dubbel Trubbel vormden de
perfecte aanvulling en even later
sloot ook Birgit van Ekert (van
Petazzie mi Skruwsaws) aan.
Het vijftal zorgt voor een mooie
show, vergelijkbaar met een ou-
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derwetse revue. “We hebben
bingo, we hebben live-muziek
met een hoog meezinggehalte,
we hebben quizvragen en we
hebben een hoop kolder. Het
plaatje is compleet. We hebben
zelfs een openings- en slotlied!”,
vertelt Henkes lachend.
Even de zorgen vergeten
Een eerste voorstelling voor
ouderen is al geweest. Eind oktober zat de Cacaofabriek vol
met mensen die de middag van
hun leven hebben gehad. “Het

Annique van den Heuvel (van
Lang Leve Cultuur) helpt hierbij.
“We willen dolgraag de mensen
uit hun isolement halen. We
houden het daarom laagdrempelig, ook op financieel gebied.
We willen gewoon dat er weer
een lach verschijnt.”
De show wordt bij elk optreden
op maat gemaakt. De quizvragen, muziek en thema’s worden
toegespitst op het publiek en
de tijd van het jaar. “In principe
zijn we, als het straks weer kan
en mag, te boeken voor allerhande gelegenheden. Bijvoorbeeld op bedrijfsfeesten. Maar
voor nu willen we ons juist op
de ouderen richten, omdat zij
het het hardste nodig hebben
om eens uit de sleur van alledag
te komen. Even alle zorgen en
eenzaamheid vergeten.” s

GoedVoorMekaarBox vraagt mantelzorgers: Help je (even) mee ?
Je krijgt eveneens toegang tot
de GoedVoorMekaarMonitor,
een handige tool waarmee je gemakkelijk meer inzicht krijgt in
en grip op je situatie. Oók krijg
je de GoedVoorMekaarBox, een
handig informatiepakket met
allerlei informatie over mantelzorg, ondersteuningsmogelijkheden, wet- en regelgeving en
lokale initiatieven rondom lotgenotencontact en “goed voor jezelf zorgen”. Tenslotte krijg je als
dank voor deelname nog enkele
ludieke presentjes.´

Helmond
Tijdig slimme ondersteuning
aan mantelzorgers bieden! Met
dit doel is Project GoedVoorMekaarBox ontstaan tijdens
een hackathon in Helmond,
bedoeld om mantelzorg toekomstbestendig te krijgen. `We
willen graag dat mantelzorgers het “goed voor mekaar”
hebben,´ zegt Bas van Poppel,
projectleider en kwartiermaker. `Met steun van gemeente
Helmond werken onder andere
LEV Groep/Steunpunt Mantelzorg, de Zorgboog, SavantZorg,
Elkerliek, ORO en GGZ samen
aan een nieuwe manier van informeren en ondersteunen.
Ook diverse zelfstandig experts,
gedragswetenschappers, vrijwilligers en diverse lokale initiatieven en instellingen denken of
doen mee, en dat is echt geweldig en bijzonder.´ Maar nu wordt
mantelzorgers zélf gevraagd
(even) te helpen….Hoe zit dat?
Van Poppel legt uit: `We willen
natuurlijk alleen iets ontwikkelen dat goed aansluit en (meetbaar) meerwaarde heeft. Daarom vragen wij vooral aan mantelzorgers zélf waar ze tegenaan
lopen en wat hun behoeften,
knelpunten en ervaringen zijn.
Hun verhalen, input en beleving
zijn nu eenmaal heel waardevol.
Klinkt goed. Wil je jullie oproep
zelf richten aan de lezers?

`Ja hoor, komt ie: Beste lezer, ben
jij zelf mantelzorger en wil je ons
én toekomstige mantelzorgers
best even helpen? Dat zou echt
fantastisch zijn! Helpen kan
kortweg op 2 gemakkelijke manieren:
1) Je vult eenmalig een online
vragenlijst (± 10 min) in, óf
2) Je voert met ons eenmalig een
GoedVoorMekaarTest
Gesprek (1,5 uur)
Op de website www.goedvoormekaar.org kom je eenvoudig
via een link naar de vragenlijst.
Je kiest de vragenlijst die op jou
van toepassing is en vult deze,
vanzelfsprekend anoniem, in.
Jouw antwoorden geven ons zo
belangrijke informatie waar we

mee verder kunnen. Daarnaast
kun je via dezelfde website ook
het GoedVoorMekaarTestGesprek aanvragen, wat je samen
met een getrainde mantelzorgprofessional voert. Dat gesprek
vindt plaats bij jou thuis of op locatie elders in Helmond, dat kies
je helemaal zélf. Uiteraard houden we altijd rekening met de
coronarichtlijnen. En mocht je
niet nú zo´n gesprek willen, maar
wellicht wel later: dat kan altijd!’
Helder, en wat gebeurt nu in zo´n
GoedVoorMekaarTestGesprek?
Van Poppel: `Er wordt een luisterend oor geboden en je deelt
als mantelzorger wat je wilt delen: je verhaal, de ervaren knelpunten of jouw ideeën en tips.

En daarna?
`Met alle informatie die we verkrijgen uit vragenlijsten en
testgesprekken ontwikkelen
we vervolgens slimme werkwijzen die straks in het definitief GoedVoorMekaarGesprek terecht zullen komen.
De bedoeling is dat straks álle

mantelzorgers die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken,
die veel (start)vragen hebben,
langzaam vastlopen of ineens
teveel op zich af zien komen,
een GoedVoorMekaarGesprek
+ GoedVoorMekaarBox kunnen
aanvragen!´ Kan men ook direct
contact opnemen voor vragen,
extra informatie of aanvragen
van een GoedVoorMekaarTestG
esprek?`Jazeker. Er zijn 3 manieren om contact op te nemen:’
info@goedvoormekaar.org
www.goedvoormekaar.org
Telefoon: 06 3863 0893
(Bas van Poppel)
of 0492-598 989
(Steunpunt
Mantelzorg LEV
Groep). s
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NIEUW IN HELMOND

KAPSALON

Nicole

Voor dames, heren EN kinderen

knippen €15,-

Kunstkwartier zoekt:

Twee leden voor de
Raad van Toezicht

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443 (Bel of kom langs om een afspraak te maken)

met specialisme juridisch en cultureel
Bent u geïnteresseerd? Bekijk de profielschets
op www.kunst-kwartier.nl/vacatures
Stuur uiterlijk 23 november uw CV en motivatiebrief
naar vacatures@kunst-kwartier.nl.

VISPIZZA
2 stuks voor € 10.-

Mierloseweg
V I S S P E C I41,
A LHelmond.
ITEITEN
(0492) 55 34 23

www.kunst-kwartier.nl

SPARTELVERSE
SLIPTONGEN
4 stuks voor € 10.-

Aanbieding van de maand november

BBOXbijoux

BBeware
of the BBox

OPENING the 12 of NOVEMBER
OPEN

ELZAS PASSAGE HELMOND

Visgraat PVC
incl. egaliseren en leggen
v.a. € 55,- / m²

Specialist in Designvloeren
Vlamovenweg 24 - Helmond
Tel. 0492-798002
www.tajima-europe.com
72 kleuren op voorraad.
Maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom.

PVC stroken
incl. egaliseren en leggen
v.a. € 45,- / m²

BBe
THERE
or...
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in hun winkel. bij Fish en Food
Helmond is het assortiment samengesteld uit allerlei producten
van kant-en-klare maaltijden tot
een top kwaliteit visje, vers of
gebakken, of een heerlijk portie
kibbeling.
Een hardloper zijn de 1 persoons
kant-en-klaar maaltijden (vers
bereid in eigen keuken) waarmee u, na even thuis opwarmen in de oven, van een heerlijke maaltijd geniet. U heeft een
ruime keuze uit diverse soorten
vis met aardappelgratin of pasta.
Houdt u van sushi? Probeer dan
eens de vers bereide sushi (op
donderdag, vrijdag of zaterdag),
de vissalades, roerbakschotels
of laat u eens verassen door een
visbuffet.

Fish ‘n Food in een nieuw jasje

Fish ‘n Food in
een nieuw jasje
Helmond
Fish ’n Food, de vertrouwde stek
voor een lekker visje, is al ruim 8
jaar lang gevestigd aan de Mierloseweg 41 in Helmond en heeft
vorige week na een grondige verbouwing haar deuren weer ge-

opend. De winkel heeft een ware
metamorfose ondergaan en met
16 vierkante meter extra en een
overzichtelijke grote koelvitrine,
is het nog moeilijker kiezen tussen al dat lekkers uit zee.
Na enkele weken verbouwen
is het dan nu zover: de frisse

Beware of
the BBOX!

BBOX Bijoux opent haar
deuren in de Elzas Passage
Centrum
Beware of the BBOX! Aankomende donderdag opent in de Elzas Passage een nieuwe winkel: BBOX Bijoux. Een sieradenwinkel met allerlei hebbedingetjes, sieraden en accessoires. Arian Vereijken: “Pas op
als je in de stad bent: als je de weg naar BBOX Bijoux gevonden hebt,
is de kans groot dat je niet met lege handen naar huis gaat.”

Als u de winkel binnenloopt valt
meteen de leefbak op, een mini
zee aquarium waar verse oesters
(3 soorten), levende krabben en
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kreeften en verse vongole je aandacht trekken. Het assortiment
is verder uitgebreid met een brede range aan mooie soorten olijfolie, ideaal om uw verse vis in te
bereiden, maar ook als dressing
voor een salade of om gewoon
lekker te dippen met brood.
Natuurlijk is het ook mogelijk om
het uitgebreide assortiment van
Fish ’n Food bij u thuis te laten
bezorgen. Makkelijk als u slecht
ter been bent en even niet naar
de winkel kunt komen. Ook kunt
u complete maaltijden of vis- of
tapasschalen afhalen of laten bezorgen voor als u even geen zin
heeft om zelf te koken. Bestellingen boven de 25 euro worden
gratis bezorgd. Zie ook de bestelkaart. Deze is te downloaden via
www.fishenfoodhelmond.nl of
af te halen in de winkel.
Tot ziens bij Fish ’n Food! s

VISSPECIALITEITEN
nieuwe winkel is klaar. Groter,
overzichtelijker en met een apart
keukengedeelte voor alle vers
bereide producten. Pieter en Diana van de Donk weten als geen
ander dat een visje op zijn tijd erg
gezond is voor de mens, dat vertalen zij in een breed assortiment
wat dagelijks vers verkrijgbaar is
Dat wil je hebben
De bijouxwinkel, die zich richt
op het jeugdige publiek, heeft
een frisse en warme uitstraling
en biedt een diversiteit aan sieraden van merken waaronder Byjam, Biba en Myjewellery. Naast
sieraden zullen er ook tassen,
mutsen, sjaals en andere accessoires te vinden zijn. “Echt hebbedingetjes tegen een betaalbare
prijs”, aldus Arian.
De winkel is er niet alleen om jezelf te verwennen, maar ook voor
al je sinterklaas- en kerstaankopen ben je bij BBOX aan het
goede adres. “Alles wordt mooi
ingepakt en er is voldoende keuze om een mooi cadeau uit te
zoeken. En er is meer. Er is een
speciale hashtag in het leven geroepen die je kunt gebruiken bij
je post op sociale media en die
is er niet voor niets: “Als je een
foto deelt van je aankoop met
de #BBOXBank maak je kans op
leuke prijzen.”
Donderdag 12 november opent
de winkel haar deuren. “We hebben er bewust voor gekozen om
de opening niet op vrijdag de 13e
plaats te laten vinden”, zegt Arian met een jolige ondertoon. De
winkel zal in het pand openen

De vernieuwde
winkel van Fish ’n Food
F | Christel Sanders

waar voorheen beddengoedwinkel Julia’s Home te vinden was
op nummer 35.
Via de Facebookpagina (@bboxbijoux) en Instagram (@bboxbijoux_helmond) blijf je op de
hoogte van alle leuke dingen die
de winkel biedt.
Investeren in de Elzas Passage
Naast BBOX zullen er de komende tijden nóg twee winkels haar
deuren openen in het overdekte
winkelcentrum. “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”,
liet Arian eerder al weten. s

Foto’s | Peter van Deursen

VOOR
EEN GROOT EIGENTIJDS WONEN
ASSORTIMENT
RAAMBEKLEDING
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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# TROTS OP HELMOND
Paaseiland
beelden
bij Pathe op
het plein
Paaseiland is een Polynesisch eiland in de Grote
Oceaan. Het eiland is vooral bekend door de honderden Moai (paaseilandbeelden) die er te vinden
zijn. Ook hier zijn deze objecten ooit geplaatst,
het moet ergens beginnen toch?

Helmond
Promotie

WEEK 45
Een Helmonds Metrosysteem

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

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.

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.

Beter een gek idee,
dan geen idee!

# TROTS OP HELMOND

WIL JIJ OOK ZO’N MOOI SHIRT!
Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in S-M-L-XL.
Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl
1 shirt, 1 maat,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.-

per stuk

2 shirts, 1 maat,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.-

per stuk

3 shirts, 1 maat,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.-

per stuk

4 shirts, 1 maat,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.-

per stuk

5 shirts, 1 maat,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.-

per stuk
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Tentoonstelling fotograaf Harry Gruyaert

Retrospectief

Helmond
Helmond: Museum Helmond is tijdelijk gesloten tot en met 18
november als gevolg van de aanscherping van de Corona maatregelen. Vanaf 19 november kun je er tot en met 28 februari 2021 de
eerste overzichtstentoonstelling van de Belgische fotograaf Harry
Gruyaert in Nederland bekijken. Gruyaert werd in 1941 in Antwerpen geboren en geldt als dé Europese pionier van de kleurenfotografie. Hij fotografeert zowel de hectiek van de straat als de stilte
van een kustlandschap.
Zijn naam wordt vaak in een
adem genoemd met Amerikaanse fotografen als Saul Leiter, Joel
Meyerowitz, William Eggleston
en Stephen Shore. Gruyaert is
sinds 1982 lid van het fotoagentschap Magnum Photos.
Gruyaert ontdekte in de jaren
zeventig van de vorige eeuw de
rijkdom van kleur. Kleur was in
de fotografie tot dan toe voorbehouden aan reclamefotografie.
In Gruyaerts fotografie zien we
verzadigde kleuren, met vaak
opvallende accenten in rood,
groen of blauw. “De kleur is een
middel, een manier om datgene
wat ik zie te beeldhouwen. De
kleur illustreert geen onderwerp
of een scène, maar is een waarde op zichzelf”, aldus Gruyaert.
Daarnaast bepalen licht en contrasten zoals clair-obscur veelal
de beleving van zijn foto’s.
Alledaagse leefomgeving
De oorsprong van al zijn werk, is
eenvoudigweg onze alledaagse
leefomgeving. In de beeldkeuze
lijkt Gruyaert wel steeds een wereld vast te leggen die doordrenkt
is van vluchtigheid. Zijn foto’s
bezitten wonderlijke combinaties van aan- en afwezigheid van
dingen en mensen. De eenzaamheid die een deel van zijn oeuvre
kenschetst, wordt benadrukt
door het feit dat we een gezicht
of een gelaat vaak niet zien. Gezichten worden bedekt door een
schaduw van een hoofddeksel,

ze zijn afgewend, hoofden zijn
van achteren gefotografeerd of
het hoofd wordt bijvoorbeeld
aan het zicht onttrokken door
een prominent aanwezige ballon. Een deel van Gruyaerts oeuvre is melancholisch gekleurd.
Gruyaert is een fanatiek fotograaf: altijd zoekende naar bijzondere locaties, nieuwe onderwerpen, motieven, lichtval en
kleuren.
Digitale diaprojecties
‘Harry Gruyaert – Retrospective’
toont meer dan 120 fotowerken.
Te zien zijn onder meer zijn series in Las Vegas, Rusland, Marokko, India en natuurlijk België.
Uit zijn alom bejubelde serie
kustlandschappen met de titel
‘Rivages’ wordt een ruime keuze
getoond. Daarnaast worden er
diverse digitale diaprojecties vertoond, begeleid door muziek: de
recente dubbelprojectie ‘Made in
Belgium’, zijn fascinerende serie
‘Last Call’ over vliegvelden, zijn
poëtische serie ‘Irish Summers’
én de recente documentaire over
de fotograaf uit 2019.
Biografie
Gruyaert studeerde fotografie en
film in Brussel, en werkte aanvankelijk als regisseur voor de
Vlaamse televisie. Hij was echter
geen teamworker, en begaf zich
al snel op het pad van de fotografie. Hij verhuisde naar Parijs.
In 1972 maakte hij in Londen de

opmerkelijke serie TV-SHOTS:
kleurenfoto’s van wereldgebeurtenissen, zoals de landing op de
maan of Olympische Spelen,
gezien via niet eerder vertoonde
én de intense kleuren van een
kleurentelevisie. Centre Pompidou verwierf deze belangrijke
serie. In 1976 won Gruyaert al de
Kodak Prijs. In datzelfde jaar zag
hij in het werk van William Eggleston een geestverwant. De solotentoonstelling van Eggleston
in 1976 in het Newyorkse Museum of Modern Art wordt veelal
gezien als de doorbraak van de
kleurenfotografie in de serieuze
fotografie in de VS.
Rond 1980 had Gruyaert al fotoseries gemaakt in de Verenigde
Staten, India, Egypte, Japan en
Marokko. In 1982 trad hij toe tot
het prestigieuze fotoagentschap
Magnum Photos. Gruyaert publiceert weliswaar fotoseries in
boeken, maar werkt vooral intuïtief en ziet iedere foto graag
als een aparte eenheid. Gruyaert
werd de afgelopen jaren geëerd
met grootse retrospectieven in
Parijs, Toulon en Antwerpen.
Bereikbaarheid en tarieven
Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel
uit van Museum Helmond, samen met Kasteel Helmond. De
beide locaties liggen in het centrum van Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Met
de trein stap je uit op station Helmond, het is circa 10 -15minuten
lopen naar Kunsthal Helmond.
Parkeren kan parkeergarage
Boscotondo die zich onder de
Kunsthal bevindt. Ga naar www.
museumhelmond.nl voor actuele informatie over openingstijden, prijzen en het activiteiten- en
tentoonstellingsprogramma.m
naar Herfstkasteel. s
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Carat Cultuurprijs
Helmond
In december dit jaar wordt
de Carat Cultuurprijs 2020
uitgereikt. Personen en organisaties die zich geruime tijd
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van kunst en cultuur
in Helmond kunnen nog tot
22 november 2020 worden
aangemeld.

van de Helmondse kunstenaar Willem van der Velden
en daarnaast een geldbedrag
van € 2.500. Winnaars waren
onder andere Mannenkoor
Lambardi (2002), Stichting
Stadspromotie
Helmond
(2008), Literair Café Helmond
en Stichting Goeikes (2018).

Kunst, cultuur en de Helmondse gemeenschap. De
combinatie van deze drie aspecten vormt het bestaansrecht van stichting Carat. Opgericht in 1991, zet Carat zich
in om de cultuurparticipatie
en cultuurbeleving van de inwoners én bezoekers van Helmond te stimuleren.

Vanaf 2012 is ook de Carat Aanmoedigingsprijs in het leven
geroepen om veelbelovende
initiatieven op het gebied van
bevordering van kunst en cultuur in en voor de Helmondse
samenleving te stimuleren in
de verdere uitbouw van hun
activiteiten. Deze prijs bestaat
uit een geldbedrag van € 1.000.
De meest recente Carat aanmoedigingsprijs werd in 2018
gewonnen door kunstroute
Warande.

Dat gebeurt door het initiëren van projecten die zich
kenmerken door hun diversiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in
kunstobjecten en projecten
die van toegevoegde waarde
zijn voor de leefbaarheid en de
levendigheid van Helmond.
Het meeste recente project
dat door Carat geïnitieerd is
een reeks van murals waarvan
de laatste, op de muur onder
de Traverse (Boscotondo garage tot het Speelhuis), vorige
maand opgeleverd is. Sinds
2000 wordt elke twee jaar de
Carat Cultuurprijs uitgereikt,
die bestaat uit een kunstwerk

Inwoners van Helmond worden uitgenodigd om kandidaten voor te dragen voor de
tiende CARAT Cultuurprijs,
uiteraard vergezeld van een
goede motivatie. Een belangrijke voorwaarde is dat uitsluitend verenigingen, stichtingen en/of personen, die geen
commerciële doelstelling hebben in aanmerking kunnen
komen voor de prijzen. Op de
website www.carat-helmond.
nl/carat-cultuurprijs/ en is
het voordrachtformulier beschikbaar. De Carat Cultuurprijs 2020 wordt samen met
de Aanmoedigingsprijs uitgereikt in december. s

De winnaars van 2018 F | Wim van den Broek

VOOR GAAF EIGENTIJDS WONEN
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Eerste trekking: gun uw oud
papier, kleding en schoeisel
een tweede leven
Mierlo-Hout

Weekkrant De Loop Helmond heeft voor de wekelijkse eigen distributie,
een grijze Citroen Berlingo gekocht bij vd Hurk Bedrijfsauto's.

Zaterdag 7 november 2020 is
de eerste trekking verricht,
deze trekking geldt voor alle
loten die zijn uitgegeven in de
maand oktober 2020.
1e prijs: cadeaubon
t.w.v. 50,- euro is gevallen op
lotnummer 444 rosé.
2e prijs: cadeaubon
t.w.v. 25,- euro is gevallen op
lotnummer 493 groen.
3e prijs: cadeaubon
t.w.v. 10,- euro is gevallen op
lotnummer 454 rosé.

weekkrant de loop

HELMOND

Elke donderdag wordt de weekkrant vanaf de distributie-hal, waar de gedrukte krant (7 pallets) geleverd wordt door de drukkerij, uitgereden naar
een kleine 90 bezorgers in Helmond. Deze 90 adressen worden gereden
door deze 2 busjes met chauffeur (Citroen Berlingo en Renault Kangoo) en nog een derde auto
met chauffeur. De eigen distributie in Helmond wordt zodoende op een hoog peil gehouden.

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Kluppelhal, iedere zaterdag tussen 09.00 uur
en 13.00 uur. Cadeaubonnen
kunnen worden ingeleverd
bij de Houtse ondernemers.
Breng uw oud papier, kleding
en schoeisel naar CV de Kluppels en speel maandelijks gratis mee met onze loterij. Iedere
zaterdag geopend van 09.00
uur tot 13.00 uur.
Brenglocatie: CV de Kluppels
Koeveldsestraat 16
Mierlo- Hout s

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

F | OPK De Kluppels

Helmond
In Loods 20 is er met man en
macht gewerkt om de draaiorgels, die in de Gaviolizaal stonden
opgesteld, weer op te bouwen.
Het is geen lichtzinnig karwei om
dit weer te doen. Het was passen
en meten voor sommige Draaiorgels, omdat de beschikbare ruimte een heel stuk minder is dan in
de oude Gaviolizaal. U kunt in
de fotoreeks ook zien dat het bij
een orgel zo krap was dat er nog
geen papiertje tussen kon. Onder
de bezielende leiding van orgelbouwer Martin Conrads is alles
voor elkaar gekomen met de hulp
van veel vrijwilligers en kan er nu
weer verder worden gegaan met
het leggen van de vloerbedekking
en de verdere aankleding van het
Draaiorgelmuseum. s

Draaiorgels
weer opgebouwd
in Loods 20

Foto’s en Tekst Henk van Dijk

Bowen Mierlo
Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

VOOR
IEDEREEN HÉT
IDEALE BED

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040
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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
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

www.helmondnu.nl

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.
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

21

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Misintenties 20 – 22 november 2020 / week 46 en 47

Corona-crisis?

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

Vrijdag 20 november
18:00 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout Vormselviering
19:30 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout Vormselviering
Zaterdag 21 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Voor slachtoffers van natuurrampen
19.00 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout; tijdelijk geen viering
Zondag 22 november Christus, koning van het heelal
9:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Annemarie van Bussel-Hendriks vanwege verjaardag; Cisca Schepersvan de Mortel; Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-Hendriks;
Annemie van de Warrenburg-Nouwens; Toos van den Broek-Bax;
Jan van Rest; Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie KandelaarsVerschure; Willemien van Roij-van Stiphout; Sjaan van der Lindenvan Schaik; Bep van Rijsingen-van Gennip; Wilma van den BergSnijders; Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers;

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

Altijd een strijder...
Rust nu in vrede...
Bedroefd, maar dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is
gebleven, laat ik u weten dat is overleden

Toine Heijmans
5 Helmond, 10 mei 1960

c Milheeze, 28 oktober 2020
Callista Lichtendahl

Correspondentieadres:
Karperlaan 6, 5706 EB Helmond
Het afscheid van Toine heeft in besloten kring plaatsgevonden.

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Misintenties 15 november – 22 november 2020 / week 46 en 47

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

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.
Zondag 22 november
11.00 uur Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der
Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos van de Kerkhof-Peeters,
Annie Meulendijks-Hendrix, Anneke van der Els-van Dijk.
www.damiaanhelmond.nl

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.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00.
Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden niet gebruikt zolang de anderhalvemeter 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.

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.
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Scandic Slaapsystemen
Rakthof 1A, 5709 EK Helmond

Openingstijden
Dinsdag - zaterdag van 10:00 tot 16:30 uur

IK BEN ‘N

HELMONDER

IN DE AFVALBAK

#mondkapjegeenzwerfkapje
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DIVERSEN

TE HUUR

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend
schriftelijke
FEESTJE?
Tent v.a. €opgave
20,-; | d.m.v. deze bon. Te huur.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
Woning Helmond, per 1
Staan
t
afel
€
4,
;
|
Karaoke
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
december.
€ 25,-inlevertermijn
; Tel. 0492-510855
Uiterlijke
elke maandag 17.00
uur. 4 slaapkamers als

nieuw. 995,- p. mnd. Excl. GLW,

tewww.ikgeefeenfeestje.nl
koop
cursussen
kennismaking
alleen langere
verhuur.
te koop gevraagd
te huur
vakantie
Bel
de
specialist
Woningdiversen
huisdieren
personeel
Borg 2x maandhuur,
evenementen
onroerend
ontruiming
(bezemschoon)auto’s
en en motoren
geen expats.
Ruime goed
woningruil
radio en tv
kleine herstelwerkzaamheden.

06-13208306

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

Pure Beauty by
Élen Schoonheidsspecialiste
20% korting op de eerste
parkeergelegenheid.
Tel. 0413-294328 e 6,50 behandeling. Tel. 06-23022996
e 6,50

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën,
etc. Zeer concurrerende prijzen.
e 6,50
Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat
10, Helmond, T: (0492) 535901
e 8,00
e 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

Reparaties Opvullen

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

e
e
e
e

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

www.kunstgebitbijsterveld.nl

weekkrant de loop

HELMOND

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

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

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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Rabo
ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

TOP

100

Top 100 Rabobank Helmond Peel Noord
Nr. Stemmen Bedrag
4.587,03
682
01
4.170,03
620
02
3.006,46
447
03
2.528,92
376
04
2.306,97
343
05
2.132,10
317
06
2.125,37
316
07
2.004,30
298
08
1.943,77
289
09
1.889,97
281
10
1.856,34
276
11
1.849,61
275
12
1.789,08
266
13
1.641,11
244
14
1.594,03
237
15
1.594,03
237
16
1.560,40
232
17
1.540,22
229
18
1.520,04
226
19
1.493,14
222
20
1.446,06
215
21
1.425,88
212
22
1.419,16
211
23
1.405,70
209
24
1.398,98
208
25
1.351,90
201
26
1.351,90
201
27
1.304,82
194
28
1.284,64
191
29
1.277,91
190
30
1.271,19
189
31
1.224,11
182
32
1.210,65
180
33
1.203,93
179
34
1.190,48
177
35
1.156,85
172
36
1.156,85
172
37
1.150,12
171
38
1.136,67
169
39
1.116,49
166
40
1.109,77
165
41
1.109,77
165
42
1.109,77
165
43
1.082,86
161
44
1.076,14
160
45
1.062,68
158
46
1.055,96
157
47
1.055,96
157
48
1.049,23
156
49
1.042,51
155
50

Club
Dierenambulance Helmond eo
Boerenbondsmuseum
Het Kasteel van Sinterklaas
IVN Laarbeek
Openluchttheater Mariahout
Muziekver. Harmonie St. Caecilia
KinderVakantieWeek Gemert
Voetbalvereniging Sparta ‘25
RKSV Mierlo-Hout
H.V.Tremeg
Annatheater
Fanfare De Vooruitgang
Seniorenvereniging/KBO Lieshout
Jibb+
Stg. Dierenpark Beek en Donk
Gemertse Atletiek Club
Hockey Club Helmond
Stg. Kelmoso Elsendorp-De Mortel
Voetbalvereniging Bruheze
Bospark Bakel / De Stem Van Bakel
Stiphout Vooruit
Inloophuis De Cirkel Helmond/de Peel
Milheezer Boys
Bijenhoudersver. De Klaverbloem
CV de Kluppels
MKV Milheeze
GLTV
Stg. Kindervakantiewerk Bakel
VC Polaris
Acritas - Zeskamp Bakel
SV De Braak
Carnaval Ganzegat
Helmondse Golfclub “Overbrug”
KansPlus / Nooit Gedacht
Sticht. Scouting Willibrordus
CV De Spurriezeiers
Basketball Club Lieshout
De Zonnebloem-Bakel Milheeze Rips
Dierenparken Helmond
Stg. Jeugdbelangen Handel
Korfbalvereniging Flamingo’s
De Handelse Courant
De Oude Molen
Zwemvereniging Gemertse Watervrienden
Scouting Mierlo-Hout
De Zonnebloem Beek en Donk
Stg. KinderVankantieWerk Milheeze
Kasteeltuinconcerten Helmond
Fanfare St. Cecilia
Basketbalvereniging Yellow Sox

Nr. Stemmen Bedrag
51
1.042,51
155
52
1.029,06
153
53
1.029,06
153
54
1.029,06
153
55
1.029,06
153
56
1.008,88
150
57
1.002,15
149
58
975,25
145
59
975,25
145
60
948,35
141
61
948,35
141
62
941,62
140
63
934,89
139
64
934,89
139
65
928,17
138
66
921,44
137
67
914,72
136
68
901,26
134
69
901,26
134
70
894,54
133
71
894,54
133
72
887,81
132
73
887,81
132
74
887,81
132
75
881,09
131
76
881,09
131
77
881,09
131
78
881,09
131
79
874,36
130
80
874,36
130
81
874,36
130
82
867,64
129
83
840,73
125
84
840,73
125
85
840,73
125
86
834,01
124
87
820,55
122
88
813,83
121
89
786,92
117
90
780,20
116
91
780,20
116
92
780,20
116
93
780,20
116
94
773,47
115
95
773,47
115
96
766,75
114
97
766,75
114
98
760,02
113
99
753,30
112
100
746,57
111

Club
Harmonie De Goede Hoop
‘t Jeugdhuis
KBO St. Lucia
Houtse Turnvereniging H.T. ‘35
Scouting Aarle-Rixtel
Tennisvereniging Carolus
5e Zeepkistenrace Lieshout
Toneelgroep De Kern
VC Werde-Di
Vrouwenvereniging oMase Mariahout
Stg. Kindervakantieweek Lieshout
Harmonie Excelsior Gemert
CV de Brouwhazen
Fanfare St. Lucia De Mortel
H.V. Bedo
St. Scouting Beek en Donk
Stg. Boeremert Brouwhuis
IVN, vereniging voor Natuureducatie
De Zonnebloem Mierlo-Hout
Stichting AED - Alert Laarbeek
T.V. ‘t Slotje
Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning
C.V. De Krulstarte
BZET de Bosduvels
Zorg om het dorp Mariahout
De Vriendenkring
Stichting Speeltuin Helmond-West
T.T.V. Een en Twintig
A.T.T.C. ‘77
vv Handel
Stichting Duoﬁetsen Helmond
Helmondse Atletiek Club
Jan Visser Museum
KBO Stiphout-Warande
De Eendracht
Natuurcentrum de Specht
K.B.O. Milheeze
Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Tennisvereniging Shaile
Musis Sacrum
Scouting Lieshout - Mariahout
Voetbalvereniging M.V.C.
Sportvereniging Swift Hemlond
Zaalvoetbalvereniging W.A.C. Gemert
Stg. Kindervak. Beek en Donk
Tafeltennisvereniging ‘Stiphout’
KBO Mariahout
Stichting Jeugd3daagse Aarle-Rixtel
D’Opkamerkomedianten Stiphout
Stg. Kindervakantieweek Mariahout

De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank
haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land -buurt voor buurt- sterker
maken. Rabo ClubSupport laat zien dat we samen werken aan oplossingen die goed zijn voor jou & goed voor de wereld om je heen.
Sterkere clubs zijn goed voor de buurt en hebben een positieve impact op de lokale leefomgeving, o.a. via de maatschappelijke
bestedingsdoelen. Voor complete lijst: www.rabo-clubsupport.nl/helmond-peel-noord/resultaten

de coöperatieve Rabobank

