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WEGENS CCK

JuffrouwJansen
Maicazz

30%

Seven
FrankLyman
Drykorn
Kaos

KORTING
op de gehele dames

EvaKayan
Nenette
SilvianHeach
Francomina
Cream
Kaffe

(winter) collectie.

NP
K-Design

dames & herenkleding

markt 52
0492 538 582 - Cmiet helmond

Weekaanbiedingen
Verse Noorse
zalmfilet

1 kilo voor € 14,95
super voordelig!

Verse sliptong

1 kilo voor € 15
2 kilo voor € 25

Vers gerookte
palingfilet

200gr voor €13

Heerlijke vissoep
uit eigen keuken

0,5L voor € 4,95
1L voor € 8,95

Gratis croutons

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!
Elke zaterdag op de markt in Helmond.
Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

HELLEMONDGIFT
DE SLIMSTE CADEAUBON VAN NU!
voor meer info en deelnemende ondernemers kijk op

www.hellemondgift.nl

het lokale cadeautje dat écht lokaal blijft
Hellemond Gift is alleen geldig bij deelnemende ondernemers. Aangegeven waarde is in euro’s inclusief BTW. De bon is niet tegen contant geld
inwisselbaar en dient in één keer te worden besteed. Aanpassing van de waarde maakt de cadeaubon ongeldig. Hellemond Gift is niet inwisselbaar
tegen rookwaren, kansspelen en gedestilleerd. Alle voorwaarden zie hellemondgift.nl
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Helmond Sport Jeugd Academy
in stijl naar uitwedstrijden
Omdat iedereen anders is...
Helmond
De Jeugd Academy van Helmond Sport reist dit
seizoen in stijl naar uitwedstrijden. EHAD stelt
namelijk twee nieuwe busjes beschikbaar aan
Onze Club. De busjes zijn voorzien van het logo
van Helmond Sport en worden vanaf vandaag officieel in gebruik genomen.
“Het is mooi om te zien dat zeker in deze tijd een

echt Helmonds familiebedrijf zich wil verbinden
aan onze Jeugd Academy. Met deze busjes kunnen
onze jeugdspelers en staf bij uitwedstrijden veilig
en verantwoord reizen”, zegt Antoine Beije, commercieel manager van Helmond Sport.
Wilnard en Niels Dankers namens EHAD: “Wij
ondersteunen uiteraard graag de Helmond Sport
Jeugd Academy. Wij willen ons Helmondse hart
laten spreken door de jeugd, ook in deze moeilijke
tijden, te steunen”. s
F | Helmond Sport.

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.
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Brabant gaat samen voor de 10!
Helmond
Om mensen met een beperking
of chronische aandoening te stimuleren om in beweging te blijven - ook nu sporten in groepsverband voor volwassenen niet
mogelijk is - organiseren Uniek
Sporten Brabant en Uniek Sporten de Peel de komende 10 weken ‘Samen voor de 10’. Doe
ook de belofte en doe mee met
‘Samen voor de 10’, want in beweging blijven is nu belangrijker
dan ooit.
Samen voor de 10!
Vanaf deze week deelt Uniek

Sporten Brabant 10 weken lang
beweegchallenges, sport- en
voedingstips, workouts en nog
veel meer inspiratie om samen
in beweging te blijven. Allemaal
laagdrempelige beweegtips, die
mensen vanuit huis kunnen oppakken. Alleen, met een familielid of vriend(in). Denk bijvoorbeeld aan 10 oefeningen om thuis
in beweging te blijven, adviezen
om je fiets winterklaar te maken, tips om je wandeling in de
wijk nog leuker te maken en gratis beweegadviezen van de beweegcoaches van Uniek Sporten
Brabant. Uniek Sporten Brabant
deelt de tips via www.unieksportenbrabant.nl, de Facebookpa-

gina en hun Instagramaccount.
Op de website kunnen Brabanders ook een belofte doen waarmee ze aangeven deel te nemen
en komende weken in beweging
te blijven.
Gezonde leefstijl belangrijker
dan ooit
Een gezonde leefstijl is nu belangrijker dan ooit, schrijft ook
een groep experts in een brandbrief aan het kabinet vorige
week. Door meer te bewegen,
gezonder te eten en voldoende
te ontspannen kunnen mensen
hun immuunsysteem versterken.
Volgens de deskundigen, onder
wie Diederik Gommers (Erasmus

MC) en Erik Scherder (Vrije Universiteit) kan dat ertoe leiden dat
een corona-infectie minder ernstig verloopt. Bovendien draagt
voldoende beweging bij aan een
goed humeur. De tips voor thuisbeweegoefeningen, wandelingen
en fietstochtjes zijn laagdrempelig en kunnen mensen overal en
op hun eigen niveau doen.
Gratis beweegadvies
Uniek Sporten de Peel is één
van de zeven sportloketten van
Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten
de Peel bieden het hele jaar door
gratis hulp aan mensen met een
beperking of aandoening bij het

vinden van een passende sport
of beweegvorm. De beweegcoaches staan ook nu klaar om
mensen te helpen bij het vinden
van een passende beweegvorm,
die ze vanuit huis kunnen doen.
Mensen met een beperking of
chronische aandoening die graag
gratis persoonlijk beweegadvies
willen, kunnen contact opnemen
met een beweegcoach van Uniek
Sporten de Peel:
Lisanne van der Veen, depeel@
unieksporten.nl. Op de website
www.unieksportenbrabant.nl
staan de contactgegevens van
alle beweegcoaches en een overzicht van al het aangepaste sportaanbod in Brabant. s
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Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord is
vanaf nu beschikbaar
Eind vorig jaar is het Lokaal Sportakkoord ‘sport verenigt Helmond’ gerealiseerd.
Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering
te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de
uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente
tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan
de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen
indienen voor een bijdrage in de kosten.
Aanvraag indienen
Wilt u een aanvraag indienen, namens een organisatie of vereniging? Ga dan
naar www.helmond.nl/sportakkoord en vul het aanvraagformulier in. U kunt het
aanvraagformulier sturen naar sportakkoord@helmond.nl. Uw aanvraag wordt
binnen zes weken in behandeling genomen. Een kernteam van verschillende
partijen uit de stad beoordeelt de ingezonden aanvragen.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Ga dan naar www.helmond.nl/sportakkoord voor meer informatie over de
voorwaarden en aanvraagprocedure. Daarnaast kunt u uw vragen mailen naar
sportakkoord@helmond.nl.

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

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

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Leeuwenborchweide 68
08-11-2020
Geeneindse Kerkweg 19
07-11-2020
de Kromme Geer 14
04-11-2020
van Heijnsbergenstraat 11
05-11-2020
Ameidestraat 9
04-11-2020
Stilpot 30
09-11-2020
Binnen Parallelweg 2
09-11-2020
Mierloseweg 34-36
11-11-2020
Markt 209
11-11-2020
Karpaten 14
11-11-2020
Weg op den Heuvel 35
11-11-2020
Markesingel 2
19-10-2020
Braakweg 25

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen dakkapel
OLO 5550773
vergroten woning met erker
OLO 5514465
plaatsen dakkapel
OLO 5549445
wijzigen voorgevel
OLO 5576605
oprichten 4 appartementen
OLO 5490193
verbouwen woning
OLO 5585465
wijzigen gevel
OLO 5585125
oprichten 34 appartementen
OLO 5096781
plaatsen terrastent
OLO 5591549
plaatsen overkapping
OLO 5592851
rooien 1 boom (wilg)
OLO 5591421
verlenging tijdelijke vergunning
2020-X1466
onderwijsgebouw
13-11-2020 afwijking bestemmingsplan
OLO 5596255

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant) (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Beemdweg (ong) sectie F 241 02-10-2020 plaatsen keerwanden

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5492595

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u
kijken op http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage
legging vanaf:
legging tot en met:
Nachtegaal- 20-11-2020
01-01-2021
laan 14,16,18,20, 20A t/m 20D,
22, 22A t/m 22D
Automotive 30-10-2020
11-12-2020
Campus 30

Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
Oprichten 26
OLO 4973689
appartementen en 14 woningen
Veranderen inrichtingOLO 5308929
realiseren van een waterstofpark

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.
Zienswijze indienen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u
richten 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).

• 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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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Ermgardhoek 9
09-11-2020
Groot Schuilen 13
09-11-2020
Ermgardhoek 19
10-11-2020
Astronautenlaan 186
10-11-2020
Churchill-laan 52
11-11-2020
Houtse Parallelweg 93
11-11-2020
Jeroen Boschstraat 19
12-11-2020

Verkeersmaatregelen (2)

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning, maken uitweg
OLO 5390667
plaatsen dakkapel voor en achterzijde OLO 5477513
plaatsen hekwerk
OLO 5528405
wijzigen gevels
OLO 5485571
uitbreiding bedrijfspand
OLO 5431049
vergroten woning
OLO 5264501
tijdelijke opvanglocatie dak- en
OLO 5527877
thuislozen
plaatsen reclame glasvezel Helmond borden

Helmond-Oost
12-11-2020
(Helmond-oost)
OLO 5554905
van Heijnsbergenstraat 11 12-11-2020 wijzigen voorgevel
OLO 5576605
Deltaweg 4
12-11-2020 wijzigen gevel
OLO 5491501
Addy Kleijngeldstraat 9
12-11-2020 plaatsen overkapping
OLO 5478507
Hoogeindsestraat 2-4-4A- 13-11-2020 maken uitweg
OLO 5572371
6-6A-6B-6C-6D-8-10-12-14-16-18-20-22-24-24A-38-40-42-44-46-48-50-52-54-54A-56-58-6070-72-74-76-82-84-86-88-88A-92-94-96-98-100-102-104-106-108-110-112
Steenweg 11
13-11-2020 plaatsen overkappingen (wintertuin) OLO 5528751
Markesingel 2
13-11-2020 verlenging tijdelijke vergunning
2020-X1466
onderwijsgebouw
Soesterbergplein 10
13-11-2020 plaatsen dakkapel
OLO 5494709

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Bakshoeve 13
Walenburgweide 14

Projectomschrijving:
oprichten veranda
plaatsen tuinhuis

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5572409
OLO 5415745

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Citroenvlinder 9
Citroenvlinder 11

Datum indiening: Projectomschrijving:
05-11-2020 realiseren gesloten
bodemenergiesysteem
05-11-2020 realiseren gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5577463
OLO 5577615

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK

Adres

BSO
Sportcomplex
De Bereboot
de Rijpel 3
sport en natuur

Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een stopbord B07 in combinatie met stopstreep markering te plaatsen op Tiendstraat ter
hoogte van de kruising met de Molenstraat;
• de huidige bebording B06 (voorrang verlenen) en haaientanden te verwijderen.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met
dhr. E. de Haan, tel. 0492-587605.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning “40 woningen Vondellaan”
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 “40 woningen Vondellaan”. Deze waarden bedraagt
maximaal 60 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Nachtegaallaan, 49 dB ten
gevolge van de Vondellaan en 49 dB ten gevolge van de Wethouder Ebbenlaan.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen vanaf 20 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 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen indienen
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 40 woningen Vondellaan. 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?

Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend
dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd
uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
Naam
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LKR-nummer Datum
Reden verwijdering
verwijdering
116940001 06-11-2020 Sluiting locatie

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Enfes Pyramide Grillroom
Bakkerij Özlem

Locatie
Heistraat 123
Heistraat 191

Omschrijving melding
Het vernieuwen van de afzuiging.
Het veranderen van een bakkerij.

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl

Burgemeester en Wethouders van Helmond

19 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

Helmond: slimme stad van nu en de toekomst!
Helmond
Je loopt door de stad en de lantaarnpaal gaat vanzelf aan wanneer je in de buurt komt. Je telefoon vertelt je dat je over 200 meter rechtsaf moet slaan. Terwijl jij
staat te wachten bij het stoplicht,
hoeft de ambulance die langs
komt dat niet, omdat alle lichten voor hem op groen springen.
Onze wereld wordt steeds digitaler. De gemeente Helmond wil
niet ingehaald worden door deze
nieuwe digitale wereld. Daarom
is er afgelopen week een plan
vastgesteld om te werken aan
Helmond als Digitale Stad.

Wethouder Cathalijne Dortmans (digitale stad): ‘’De coronacrisis heeft laten zien hoe
belangrijk deze digitale wereld
is voor onze samenleving. Wat
een paar maanden geleden nog
ondenkbaar was, is nu de werkelijkheid. Zo werken heel veel
Helmonders thuis. De gemeente
wil ervoor zorgen dat Helmond
klaar is voor de toekomst en dat
ook alle Helmonders meeprofiteren en mee kunnen doen bij
deze digitale ontwikkelingen.’’
In het Programma Digitale Stad
is er aandacht voor het aanleggen van een zogenaamd ‘digitaal
fundament’. Voor de Helmondse

inwoner betekent dat bijvoorbeeld de mogelijkheid om in
huis een glasvezelverbinding te
krijgen en om overal in de stad
mobiel te kunnen internetten.
Daarnaast zorgt de gemeente
Helmond ervoor dat ze weet
welke sensoren er hangen op
straat en borgt de gemeente dat
niet iedereen zomaar een sensor
op kan hangen. Privacy en veilig
omgaan met gegevens zijn dan
ook belangrijke uitgangspunten.
Ook maken sensoren nieuwe
toepassingen mogelijk, zodat het
leven in de stad makkelijker, veiliger en prettiger wordt. Bijvoorbeeld ziekenhuiszorg op afstand,

of rookmelders die wanneer de
bewoner niet thuis is een seintje
geven als er gevaar is. Voor de
gemeente Helmond is het heel
belangrijk dat alle Helmonders
kunnen profiteren van deze ontwikkelingen.
De gemeente wil daarom ook
veel aandacht schenken aan
‘digitale inclusie’: iedereen moet
mee kunnen doen in de digitale
wereld. Ze wil haar inwoners
ondersteunen, zodat zij kunnen
profiteren van de digitale stad.
Inwoners moeten bijvoorbeeld
hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren, jong en oud, en
weten waar ze daarvoor terecht

kunnen. Maar de gemeente wil
ook campagnes uitzetten om ervoor te zorgen dat Helmonders
weten wat de mogelijkheden,
maar ook de risico’s zijn van digitale toepassingen. Zo wordt Helmond niet alleen digitaal vaardiger, maar ook digitaal bewust.
Op deze manier werkt Helmond
aan de slimme stad van nu én
van de toekomst! s

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

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Deze Helmonders halen meer energie
uit hun huis

Gratis Energieadvies
én

Energiebespaarbox
Ik help je graag op weg!
Heb je een koopwoning
in Helmond?
Haal dan meer energie
uit je huis!

Doe mee en meld je aan op:

www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach

Wilko van Tilburg en Nicole van de Kerkhof maakten
gebruik van het aanbod voor een gratis energieadvies
met daarbij de energiebespaarbox. Na het bezoek
van energiecoach Peter, zijn ze meteen aan de slag
gegaan met het besparen van energie in hun woning.
Die besparing zien ze binnenkort ook terug op hun
energierekening.
“We hebben na het bezoekje van de energiecoach
een aantal eenvoudige energiezuinige maatregelen in
ons huis genomen. De meeste lampen die we in huis
hadden, hebben we vervangen door LED lampen uit de
energiebespaarbox. We hebben ons aangemeld bij de
Slimme Meter Portal en kunnen zo ons elektriciteit- en
gasverbruik in de gaten houden. Bij 6 van de 8 radiatoren
die wij in huis hebben, hebben we de radiatorfolie uit de
box aangebracht. Ook de tochtstrips uit de box hebben we
op een aantal plekken nuttig kunnen gebruiken. En tot slot
hebben we een inductiekookplaat aangeschaft. Daarmee
slaan we twee vliegen in één klap: minder gasverbruik en we
maken nu gebruik van de elektriciteit die we over hebben
van onze zonnepanelen. Het advies van de energiecoach,
was dus erg de moeite waard!”

Groene vingers: wat kun je doen aan groen in je eigen buurt?
Groene vingers of niet, meer groen in je tuin heeft veel voordelen. Het draagt bij aan een prettige
woonomgeving, het is goed voor vogels en insecten en is beter bij extreme weersomstandigheden.
Dat begint natuurlijk in onze eigen tuin, maar ook wijkinitiatieven kunnen een bijdrage leveren aan een
groenere omgeving. Een mooi voorbeeld is de wat saaie groenstrook die tuinliefhebber Wim Swinkels
omtoverde tot een kleurrijk en gevarieerd stukje groen in de straat.
Wim stelde de gemeente voor om de groenstrook in zijn
straat zelf te beplanten met vaste planten en grassen.
“De gemeente vond dit een leuk idee, maar wel onder
de voorwaarde dat ik het zelf zou onderhouden. Het
resultaat is heel bijzonder. Nu zie je in de groenstrook
een grote diversiteit aan planten en dit zorgt meteen
voor een verfraaiing van het straatbeeld. Ook levert deze
verscheidenheid een bijdrage aan de biodiversiteit.

Zoiets zou je op meer plaatsen in de stad kunnen doen,
dat werkt aanstekelijk. Dit kan in buurtverband met per
straat bijvoorbeeld een soort toezichthouder. De moeite
waard om te kijken of vanuit dit voorbeeld nieuwe
burgerinitiatieven kunnen ontstaan. De biodiversiteit en de
leefbaarheid in de stad gaan er zo zonder meer op vooruit!”

We zitten volop in de herfst en dit merken we
ook in de keuken! Sta jij komende tijd achter de
pannen om stamp- en stoofpotten te maken?
Gebruik dan seizoensgroenten van Nederlandse
bodem! Dat is minder belastend voor het milieu;
ze leggen namelijk een kortere afstand af dan
import groenten uit het buitenland.

Uitnodiging Online Energiecafé
In 2050 verwarmen we ons in Helmond via energie die
opgewekt wordt via duurzame energiebronnen. Een verre
stip aan de horizon en misschien nog wel heel ver van uw
bed. Maar ook nu zetten we in Helmond al stappen voor
deze energietransitie. Benieuwd wat er allemaal al gebeurt
en welke plannen er zijn voor de toekomst?
Graag praten deskundigen vanuit de gemeente en
Energiehuis Helmond u bij tijdens een Online Energiecafé.
Wanneer: 9 december - 19.30 - 21.00 uur
Deelname: gratis
Meer info en aanmelden:
www.allelichtenopgroen.nl/energiecafé

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water;
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen.

Doe nú nog een aanvraag voor het Duurzaamheidsfonds

www.allelichtenopgroen.nl

Het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Helmond is nog beschikbaar tot eind 2020, dus mocht je nog
plannen voor verduurzaming hebben zoals het voorbeeld van Wim Swinkels, zorg er dan voor dat je nog op tijd
een aanvraag doet om hier gebruik van te maken. De gemeente neemt de aanvraag snel in behandeling, zodat
je na akkoord, dit jaar nog je project kunt uitvoeren.

info@allelichtenopgroen.nl

Via het Duurzaamheidsfonds kun je een beroep doen op
een subsidie tot maximaal € 50.000. Het fonds is niet alleen
beschikbaar voor inwoners met duurzame initiatieven
is, maar er is ook budget voor ondernemers die hun
bedrijfsterrein willen vergroenen en voor sportverenigingen

die hun accommodatie willen verduurzamen.
Kijk op de website voor initiatieven die een bijdrage
hebben gekregen of andere interessante subsidies:
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

@allelichtenopgroen
@allelichtenopgroen
Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5
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SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!
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vertelt…

Ons

ALTIJD
DIRECT
SCHER DE
PSTE
PRIJS!
Keuken

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

€ 5.999,Keuken

Elias

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

Groetjes uit Zeeland
€ 8.699,Eilandkeuken

Felino

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

€ 11.995,Keuken

Vinci

We zijn er een midweekje op uit getrokken.
Als we van Rutte naar Curaçao en Bonaire
mogen, zal zeeland zeker mogen. Daar zijn
we neergestreken. Vakantie in eigen land,
niks mis mee. Even lekker mee ons eigen
bubbeltje in een heerlijk huis. De hundjes
mee en veul frisse neuzen halen staat op
het programma. In juni zijn we in dit zelfde
heerlijke huis geweest en dat was zo goed
bevallen, dus zijn we nu weer hier.
Nu mogen ook de hundjes op alle stranden
los lopen. Ze vinden het heerlijk hier en het
is hier alles behalve druk. De horeca is dicht,
maar overal heb je take away we hebben
spellekes bij vur ‘s avonds gezellig mens
erger je nieten en monopoly. We hebben
een tas vol mee lekkere dingen uit ons eigen
Helmond. ‘S ochtends lekker op oe gemak
wakker worden, samen ontbijten en elke

dag naar een ander strandje. Das toch ook
echt vakantie.
We doen dus net zoiets als we op Curaçao
zouden doen, strandjes hoppen. Alleen niet
in ons badpak, maar mee unne dikke jas
aan, want er staat een flink windje.
We houden ons ook hier aan de regels en
hebben zo toch een heerlijke midweek in
een hele andere omgeving. Er valt binnen
de lijntjes best nog wel wat te kleuren. Ge
moet er zelf iets van maken. Tot volgende
week, dan weer een column vanuit ons
eigen skôn Helmond
Zorg goed voor elkaar.

Afmeting: 295 x 203 cm
Door de praktische indeling van
deze keuken heb je alles binnen
handbereik. De landelijke stijl
en de opvallend blauwe kleur
maken de Vinci keuken een
echte eyecatcher.

€ 5.899,-

HELMOND
te

ns

ld

34

keuke

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

o p ges

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

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

VOOR
EEN GROOT EIGENTIJDS WONEN
ASSORTIMENT
RAAMBEKLEDING
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Dat wordt
genieten
deze Sint!

Van Rijsingen

Vietnammetjes
54 stuks - Topking
Normaal 14,

99

8,

99

worsten, pikant, ragout,
goulash of saucijzen

Mini broodjes
OP
=
OP

8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist
2 zakken
voor

Normaal 3,49

4,

99

Erwtensoep en/of
goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist
Normaal 4,09

de loop weekkrant HELMOND

De intocht van 2019. F | Wim van den Broek.

Helmond
Afgelopen weekend was het dan zover:
Sinterklaas kwam weer aan in ons land,
maar waar je normaal drommen met kinderen zou verwachten in de Helmondse
binnenstad en bij het kanaal, was het nu

2 emmers
voor

5,99

Sinterklaas is
in Helmond
erg rustig. Helaas was door het coronavirus de traditionele intocht geannuleerd.
Gelukkig werden er voor de kinderen toch
alternatieven aangeboden.
Zo kon je via omroep Helmond de intocht
volgen en kan er gechat worden met
de Sint via de website van het kasteel van
Sinterklaas. s

Mini pizzabodem

5 pakjes
voor

5 stuks - Diepvriesspecialist

5,00

Normaal per stuk 1,39

Rundvlees, goulash en/of kipsaté

Kroketten

5 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 3,

2 schalen
voor

19

4,99

voor

Pizzarette

3+1
gratis

Sinterklaas
mousse coupe

120 ml - van Gils
Normaal 1,59
OP
=
OP

Torpedo of wasabi tempura

Shrimps

OP=OP

10 stuks - Fisherman’s Choice
Normaal 6,49 - 6,79

4,

99

Appelstrudel

600 gram - Coppenrath & Wiese
Normaal 2,39

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)
Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de
Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 18 november t/m dinsdag
8 december 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

36 verschillende bouwdozen met een waarde tot €11,00
GRATIS tegen
inlevering van
125 spaarpunten

www.grandprixcarwash.nl

Grand Prix Carwash Helmond B.V.

Churchilllaan 48

Tel. 0492-555613
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Kun jij
reanimeren?

TUERLINGS:
Stiphoutse zon

De afgelopen weken is er veel
te doen over een voorgenomen
zonneveld van 23 hectare bij Stiphout. De inwoners voelen zich
overvallen en enkele politieke
partijen verzetten zich vanwege
gebrek aan draagvlak hevig tegen de komst van het zonneveld.
Er werd bij de begrotingsbehandeling zelfs geopperd om deze
hele ontwikkeling stil te leggen
vanwege dit gebrek aan draagvlak. Dit lijkt echter wat voorbarig. In ieder proces van ontwikkeling zit namelijk standaard de
verplichting om naar draagvlak
en participatie te streven. Zo ver
is het nieuwe plan (de gemeente
verwees het oorspronkelijke plan
naar de prullenbak) bij Stiphout
op dit moment nog niet. Stellen
dat er geen draagvlak is voordat
er met inwoners over de nieuwe
plannen is gesproken, is geen logische volgorde. Neemt helaas

niet weg dat de ontwikkelaar van
het zonneveld de zaken richting
de inwoners in het begin slecht
heeft aangepakt en hierdoor veel
wantrouwen ontstaan is.

eigen kerncentrale in Borssele
draait jaarlijks met een fors verlies en ook in Engeland, Frankrijk
en Finland komen nieuwe kerncentrales niet goed van de grond.

Tegelijkertijd gaan er geluiden
op om alternatieve energiebronnen te onderzoeken. Zo werd in
de commissiebehandeling van
de begroting door enkele partijen voorgesteld om onderzoek
te doen naar kernenergie. Maar
waar zouden wij in onze regio
een kerncentrale moeten plaatsen? In Helmond? Of liever bij
een van onze buurgemeenten?
En hoe realistisch is dit? Als we
het aan de markt overlaten, is
kernenergie het laatste waarin
geïnvesteerd wordt. In de westerse wereld worden nergens meer
kerncentrales gebouwd zonder
dat deze zwaar gesubsidieerd
worden met belastinggeld. Onze

Er gaan ook geluiden rond over
een thoriumcentrale, maar daarover doen evenzoveel misverstanden de ronde. Vergeleken
met klassieke kerncentrales
heeft deze duidelijk voordelen.
Maar… de thorium technologie
moet eerst nog ontwikkeld worden. Volgens de experts duurt
dat nog zeker tot 2050 en kost
dat tientallen, zo niet honderden
miljarden. Bovendien wordt zelfs
met deze techniek het afvalprobleem niet opgelost.
Laten we dan toch eerst maar
eens kijken naar de techniek
die we nu voor handen hebben
én die voor de belastingbetaler

goedkoper is. Zonnepanelen op
daken heeft de voorkeur, maar
alleen daarmee haalt Helmond
de opgave van de landelijke overheid helaas niet. Een interessant
alternatief is dan bijvoorbeeld
vervuilde grond die we toch niet
voor iets anders kunnen gebruiken. Natuurlijk op voorwaarde
dat dit goed wordt ingepast in
de omgeving en dat inwoners
mee kunnen praten zodat er voldoende draagvlak is.
Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

WEEKKRANT

DE LOOP

HELMOND

“Een sterk team
met ieder zijn kwaliteiten,
waarbij we elkaar helpen,
ondersteunen en laten
groeien.”

Kimberley, Verzorgende IG
Locatie Wolfstraat Helmond
#samendezorgboog

06-20336878

werkenbijdezorgboog.nl
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Désirée Meulenbroek
naar GroenLinks
Helmond
Désirée Meulenbroek zal vanaf
heden deel uitmaken van de
fractie van GroenLinks in de
gemeenteraad van Helmond.
Désirée zal zich bij GroenLinks
blijven inzetten voor jongeren,
ouderen en vrijwilligers en voor
een samenleving met meer gelijke kansen voor iedereen.
Daarnaast brengt ze kennis
mee over verandermanagement en co-creatieprocessen.
Dit helpt om na te denken
over hoe we de democratie en
de werkwijze van de gemeente
zelf kunnen verbeteren. Bovendien sluit haar werk als senior adviseur op o.a. het gebied
van duurzaamheid en vastgoed
bij de gemeente Oss naadloos
aan op het groene karakter van
GroenLinks Helmond.
Afgelopen voorjaar heeft Désirée Meulenbroek haar lidmaatschap van het CDA opgezegd
nadat het Brabantse Provinciebestuur een coalitie vormde met
Forum voor Democratie.
“Binnen het CDA zag ik mezelf
meer links van het midden. Een
partij meer op de linkervleugel

lag daarmee voor de hand. Voor
mij was het altijd duidelijk dat
ik geen eigen lokale partij wilde
oprichten.
Ik ben tegenstander van verdere
versnippering in de raad. Maar
ik had wel tijd nodig om afstand
te nemen en een weloverwogen
keuze te maken. Dat ik uiteindelijk voor GroenLinks heb gekozen, komt omdat deze partij
pleitbezorger is van de maatschappelijke transitie, die we als
samenleving moeten doormaken. Ik wil me graag inzetten om
draagvlak op te halen voor deze
niet altijd leuke boodschap.”
Thomas Tuerlings (fractievoorzitter GroenLinks Helmond):
“Veranderingen in de gemeenteraad worden zelden licht opgevat. Zeker in de context van deze
overstap was het van belang een
zorgvuldig gewogen besluit te
nemen.
Désirée is inhoudelijk een sterk
raadslid in de Helmondse raad
en wij zijn verheugd dat zij zich
op eigen initiatief bij onze fractie
wilde aansluiten.
Het besluit om haar te verwelkomen binnen de fractie, werd
unaniem gesteund.” s
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Theaterproject Waskracht kiest
de platte kar als podium
Helmond
Achter de schermen zijn de
voorbereidingen in volle gang.
In juni 2021 trekt theaterproject
Waskracht op de platte kar door
de Helmondse wijken. Net zoals
de wasvrouw vroeger rondging om de was op te halen. De
Waskracht Karavaan verbindt
alle wijken van Helmond aan
en met elkaar door een web van
verhalen te weven. Verhalen uit
het leven gegrepen, herkenbaar
voor iedereen, met de was als
verbindende factor.
“Komt dat zien, komt dat zien!
Het circus is in de stad!” Met een
muzikale en kleurrijke karavaan
kondigden de artiesten vroeger
hun komst aan. Waskracht komt
met evenveel bombarie naar je
toe dit voorjaar. Het hooggeëerd
publiek krijgt letterlijk een kijkje
achter de schermen, want daar is
het leven echt. Niet opgepoetst
en gepolijst zoals een gewone circusvoorstelling in de piste, maar
rauw en vrolijk zoals ons dagelijkse leven zelf. In iedere wijk
weer net even anders, maar vanuit dezelfde hartewens van ieder
mens om gezien en gewaardeerd
te worden. Komt dat zien?

Gooskens Hout levert ruw en bewerkt vurenhout. Leveringen variërend van één
plank tot volle vrachten, al dan niet rechtstreeks vanuit het land van herkomst.
Met een doorlopende beschikbare voorraad van ruim 65.000 m3 vurenhout is
Gooskens Hout de grootste vurenhoutleverancier van de Benelux.
‘Passie voor hout’ en ‘gewoon doen waar je goed in bent’ zijn twee
onderscheidende factoren van Gooskens Hout. De belangrijkste pijler van succes is
misschien wel de kracht van het familiebedrijf, waaraan inmiddels de 6e generatie
uit de Gooskens familie leiding geeft. Door te blijven investeren in mensen,
kennis en innovatie waarborgt Gooskens Hout met ruim 170 loyale collega’s de
continuïteit en kwaliteit van haar producten en diensten.

De cast van Waskracht is enthousiast over de nieuwe plannen voor
theaterproject Waskracht. F | Waskracht.

“We beginnen opnieuw bij de basis”, zegt initiatiefnemer en regisseur Anneke Schröder. “We gaan
met zijn allen de straat op.” De
teleurstelling van uitstel door de
Coronacrisis gaf het Waskrachtteam tijd voor bezinning en nieuwe ideeën om de voorstelling nog
dichter bij de mensen te brengen.
“Want dat is wat we willen, mensen uit de wijken samenbrengen
en laten zien wat ons verbindt”,
zegt mede-initiatiefnemer en
projectleider Wim Peters.

samen op te tuigen. We werken
eraan dat ook leerlingen van verschillende middelbare scholen en
lokaal talent uit de verschillende
wijken onderdeel worden van
de Waskracht Karavaan. Robert
van den Broek schrijft het script.
Leon van der Zanden traint de
acteurs op improvisatie en speelt
mee. Anneke Schröder regisseert
de voorstelling. Met zoveel theaterervaring is een succesvolle
voorstelling gegarandeerd.

De originele cast van twintig
spelers uit Helmond staat te popelen om de nieuwe voorstelling

Komt dat zien in juni 2021 en sluit
je nu aan bij onze karavaan op
Facebook en Instagram. s

YOUR PARTNER FOR THE SOLAR CENTURY.

Voor uitbreiding van onze lijmafdeling op onze locatie in Helmond
zijn wij op zoek naar een:

Allround productiemedewerkers m/v
Inhoud:
Als Allround productiemedewerker assisteer je bij diverse productieprocessen.
Afhankelijk van je ervaring en affiniteit kan dit op onze verfafdeling waar we
airless grondverfspuiten, op onze lijmafdeling waar we vuren hout lamineren en
vingerlassen of op onze schaafafdeling waar we vurenhout bewerken.
Wij vragen:
Aanpakkers die de kans grijpen om binnen ons bedrijf door te groeien.
Wij bieden:
• Fulltime dienstverband
• Salaris conform de ‘CAO houthandel’
• Mogelijkheden om een gerichte opleiding te volgen
Informatie:
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Rik Scheper,
telefoonnummer 0492-531919. Je brief met motivatie en CV kun je sturen naar
r.scheper@gooskens.nl

Gooskens Hout | Gerstdijk 15 | 5704 RG Helmond

BESTE INWONERS VAN
HELMOND STIPHOUT
Op woensdagavond 2 december van 19:30 - 21:00 uur organiseert Solarcentury
een digitale informatiebijeenkomst waarop u met ons in gesprek kan gaan over
zonneweide Stiphout. Alle vragen en opmerkingen zijn welkom op deze avond.
U kunt zich aanmelden en een link toegestuurd krijgen door een mail te sturen
naar celine.berserik@solarcentury.com

www.solarcentury.com
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Adventure Store
is altijd de beste keuze!
Helmond
Black Friday? No Way! Bij Adventure Store
Helmond gelden áltijd de beste prijzen en
de scherpste deals voor alles op het gebied
van sport- en outdoor benodigdheden.
En dat met de bekende persoonlijke bediening, het assortiment met topkwaliteit
merken en het gratis parkeren voor de
deur.
Kortingen tijdens Black Friday lijken vaak
gunstig, maar schijn bedriegt. In veel gevallen zijn de Black Friday Deals niet zo mooi
en gunstig als ze lijken, aldus de consumentenbond. Uit een eerder artikel van het Eindhovens Dagblad bleek ook dat 71 procent
van de Nederlanders de kortingen niet uniek
vindt.
Gelukkig biedt Adventure Store áltijd de
beste acties en prijzen. Kom snel naar de
winkel en profiteer nu van 20 procent korting op een product naar keuze bij inlevering
van de originele bon uit deze krant. En als je
er dan tóch bent, vergeet dan niet om eens
te kijken naar alle prijspakkers en andere

opruimacties die op dit moment in de winkel aanwezig zijn.
Daarnaast gelden er super acties tot en met
30 november met minimaal 15 procent korting op de gehele collectie in de winkel Alle
tassen en rugzakken 15 procent korting, alle
wandelschoenen, broeken en alle winterjassen 15 procent korting, 25 procent korting
op alle kinderregenlaarzen en 15 procent
korting op kampeer- en recreatie spullen
zoals relaxstoelen, barbecues, slaapzakken,
matten, tenten en alle accessoires. En 50 tot
75 % procent korting op al onze outlet artikelen.
Naast hoge kortingen, kun je ook rekenen
op een uitstekende service en goedpassend
advies. Onze outdoor adviseurs staan voor
je klaar om je te helpen! Of je nu op zoek
bent naar een perfect paar wandelschoenen
óf een gloednieuwe barbecue, Adventure
Store heeft het allemaal! s
*acties zijn niet in combinatie met aanbiedingen en spaarsysteem.
Kijk ook op wwww.adventurestore.nl

Pieter-Paul Saasen nieuw
bestuurslid
MAAR
OOK
HEEL VEEL
ACTIES
MET

50%

75%

KORTING

F | Helmond Sport.

Helmond

KORTING

• Altijd minimaal 10% met
klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Het bestuur van Helmond Sport wordt wederom uitgebreid. Nadat vorige week Michiel van Veen al was toegetreden, komt
nu Pieter-Paul Saasen de gelederen versterken. De 45-jarige Pieter-Paul Saasen is
een geboren Helmonder.
O FFI C I EEL PARTN ER VAN
•

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*Producten in de aanbieding zijn gestickerd. Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 30 november en zolang de voorraad.

Zijn universitaire opleiding in de accountancy kon hij prima combineren met zijn passie
voor sport, zo controleerde hij jarenlang als
accountant de jaarrekening van PSV. Mo-

menteel is hij CFO (Chief Financial Officer)
van het ICT-dienstverleningsbedrijf Ctac uit
Den Bosch en lid van de raad van commissarissen van Amber Mobility, een autodeeldienst voor elektrische auto’s gevestigd in
Eindhoven.
“Als Helmonder én sportfanaat doet het me
natuurlijk enorm veel deugd om deel uit te
maken van het bestuur, ik wil graag een bijdrage leveren aan een mooie sportieve toekomst voor Helmond Sport”, aldus PieterPaul Saasen. s

www.helmondnu.nl
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75-Plussers volgend jaar niet meer
tegen gereduceerd tarief met de Taxbus
Wel 6,4 miljoen extra voor Helmond Sport/de Braak
Helmond
Onlangs presenteerde het college van B&W de programmabegroting voor 2021. Hierin
staat opgenomen waaraan het
college in 2021 het beschikbare
geld gaat uitgeven en waar het
op gaat bezuinigen. Wat in het
oog springt is de bezuiniging op
de Taxbus. Al bijna 20 jaar lang
mogen mensen van 75 jaar en
ouder in Helmond tegen een gereduceerd tarief gebruik maken
van de Taxbus.
Voor deze groep mensen geldt
dan hetzelfde tarief als voor
mensen die via de gemeente een
WMO indicatie hebben gekregen. Ze worden hierbij op een
veilige manier van deur tot deur
vervoerd, tegen het tarief van regulier openbaar vervoer. En dat
is maar goed ook, want binnen
onze stad, van bijna 100.000 inwoners bestaat nauwelijks meer
de mogelijkheid om gebruik te
maken van het openbaar ver-

voer! Het college wil vanaf volgend jaar het voor mensen van
75 jaar en ouder zonder WMO
indicatie onmogelijk maken nog
tegen dit gereduceerd tarief te
reizen. En dat is heel opmerkelijk, want dit college heeft een zo
genoemde “inclusieve samenleving” waarin iedereen moet
kunnen meedoen, rondkomen
en vooruitkomen, hoog in het
vaandel staan en als speerpunt
benoemd.
Als motivatie voor deze bezuiniging geeft de wethouder aan dat
de kosten in het Sociaal Domein,
waar de WMO onder valt, zorgwekkend stijgen. En dat blijkt
inderdaad uit de gepresenteerde
cijfers in de begroting. Er moet
dus bezuinigd worden waar dat
kan. En met het schrappen van
het gereduceerd tarief voor de
Taxbus voor mensen van 75 jaar
en ouder verwacht het college
volgend jaar € 35.000 te besparen. Maar klopt dat wel? plan!
heeft daar ernstige twijfels over
en heeft het college gevraagd de-

ze veronderstelde bezuiniging te
schrappen. Navraag leert ons dat
ca. 1000 inwoners van 75 jaar en
ouder in Helmond zonder WMO
indicatie gebruik maken van dit
gereduceerd tarief. En de verwachting van de gemeente is dat
hiervan zeker 800 mensen in aanmerking komen voor een WMO
indicatie, mits ze die aanvragen,
waardoor ze tegen gereduceerd
tarief kunnen blijven reizen met
de Taxbus. Het college denkt
daarnaast dat, als deze 1000 inwoners een WMO aanvraag
doen, deze aanvragen binnen de
huidige ambtelijke capaciteit behandeld kunnen worden. En dat
is natuurlijk heel moeilijk te geloven! Dat suggereert immers dat
er nu een overcapaciteit zou zijn;
en kun je hierop dan niet beter
bezuinigen? Maar van een ambtelijke overcapaciteit is ECHT
geen sprake!
Kortom: wij verwachten dat de
beoogde besparing van € 35.000
niet gehaald gaat worden; én dat
de uitvoeringskosten van het

in behandeling nemen van de
WMO aanvragen van 75-plussers zodanig in de papieren gaat
lopen dat deze, door het college
beoogde bezuiniging, feitelijk
wel eens tot hogere kosten kan
gaan leiden. Het is goed dat de
verschillende onderdelen van
de begroting kritisch tegen het
licht gehouden worden, het geld
klotst immers niet tegen de plinten omhoog. Tegelijkertijd zijn er
nogal wat prestigieuze projecten
zoals het Huis voor de Stad en
Sportcampus de Braak waar het
college de Raad gaat vragen in te
stemmen met een budgetoverschrijding van 6,4 miljoen! Hier
geen bezuinigingen!
Helaas heeft het voorstel van
plan! om het gereduceerd tarief
voor 75-plussers te handhaven,
het bij de stemming in de Raad
net niet gehaald. En dat is niet
vreemd, het college heeft immers
de meerderheid van de zetels in
de Raad en heeft daarmee het
gelijk nagenoeg altijd aan haar
zijde. In de Helmondse politiek

is de geest van het duale stelsel
dat landelijk in 2002 ingevoerd
is met als doel de politiek opener en daarmee aantrekkelijker
te maken, dan ook nauwelijks
zichtbaar. De enige coalitiepartij
die met plan! en alle andere nietcoalitiepartijen voor handhaving
van de regeling voor 75-plussers
is, was D66. Een compliment
aan deze partij die als enige coalitiepartij tegen een voorstel van
het college waar zij deel van uitmaakt stemt! Desondanks werd
de stand bij stemming: 18 voor
handhaving en 19 tegen. s
Namens plan!
Sacha van Lierop, Guido van
Dooren, Gerard Bosch, Leo
Broers & Ine Warmerdam.

Ooit bij stil gestaan...
Restaurant Schevelingen

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
Besteen/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

Café ’t Vat

wmh

Café ’t Huys

wijk
management
helmond

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

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 47 vrijdag 20 november 2020

13

Lambertus Concerten presenteert:

Florens Ensemble
met muziek
uit Shakespeares tijd

B&W AAN HET WOORD
Wethouder Erik de Vries:

Moeilijke tijden voor Helmond
De gevreesde tweede coronagolf, we zitten er midden in.
Deze zomer hoopten we nog
dat we het ergste gehad hadden. Verre vakanties zaten er
niet in, maar met dank aan het
mooie weer genoten we van een
hapje en een drankje op het terras en maakten we er het beste
van. Helaas schoot na de zomer
het aantal coronabesmettingen
weer omhoog en waren extra
maatregelen onvermijdelijk.
Voor de horeca betekende weer
een complete sluiting. Een sluiting waarvan we tot op de dag
van vandaag niet weten hoe lang
die duurt. Dat is een hard gelag
voor alle horecaondernemers die
voor de tweede keer in korte tijd
hun inkomsten zien opdrogen.
Vanuit de gemeente ondersteunen we waar we kunnen. Via
Senzer kunnen alle ondernemers, dus ook de horecaondernemers, een beroep doen op de
steunmaatregelen van het Rijk.
Verder hebben we – vlak voor
de nieuwe sluiting – besloten
dat de grotere terrassen van deze
zomer mogen blijven staan tot
half maart 2021 en ook overkapt
mogen worden. De gemeente
brengt daar geen kosten voor in
rekening. Op dit moment heb-

ben ze daar natuurlijk niks aan,
maar zodra er weer iets mogelijk
is kunnen ze daarvan gebruik
maken.
Ook voor Helmond als geheel
nemen we extra maatregelen.
Vorige week heeft de gemeenteraad de begroting voor 2021 goed
gekeurd. Onderdeel daarvan is
de Crisis- en herstelnota. Helmond staat er financieel goed
voor en daarom kunnen we de
komende jaren fors investeren
in onze stad; in totaal voor ruim
11 miljoen euro. Dat is in deze
crisistijd goed voor de werkgelegenheid en ik ben er trots op dat
we deze ruimte hebben. Er zijn
niet veel gemeenten die dit nu
kunnen. Voor mijn portefeuille
betekent het bijvoorbeeld meer
geld voor beheer en onderhoud
in de openbare ruimte in vier wijken die het hard nodig hebben:
Helmond Oost, Helmond West,
Helmond Noord en de Binnenstad. We hebben daar een miljoen euro extra voor vrijgemaakt.
Ik vind dat heel belangrijk. Alleen
al vanwege de leeftijd van deze
wijken is het nodig om meer
aandacht te besteden aan de
openbare ruimte. Een fijne, nette
woonomgeving zorgt ervoor dat
mensen zich prettig voelen in

F | Lambertus Concerten.
Logo in FC:

hun wijk. In de komende maanden gaan we bekijken waar we
dat geld het beste kunnen besteden. Ik hoop dat we in de loop
van volgend jaar de eerste concrete resultaten kunnen laten
zien.

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

Helmond

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

Erik de Vries, Wethouder
Sociale Zaken, Stedelijk Beheer
en Natuur, Centrum en Horeca

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP

HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Op zondagmiddag 29 november treedt het Florens Ensemble
op in de Pleinzaal van Theater
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
in Helmond. Op het programma staat muziek uit de tijd van
Shakespeare, onder andere van
John Dowland. Aanvang: 15.00
uur. Entree: €8 tot €12,50.
Het Florens Ensemble speelt
onder de titel ‘An Instrumental
Songbook’ in de sfeervolle Pleinzaal van theater Het Speelhuis
muziek van o.a. John Dowland,
een grootheid op het gebied van
Engelse zestiende-eeuwse liederen en luitmuziek. Twee musici
zijn van Nederlandse bodem:
de Helmondse Kim Stockx ontdekte als kind haar passie voor
de dulciaan (de voorloper van
de moderne fagot) en de blokfluit tijdens haar eerste opleiding in het Kunstkwartier. Als
professional speelt ze nu onder
leiding van grootheden als Ton
Koopman en in gerenommeerde
orkesten als het Orkest van de
Achttiende Eeuw. Ook de Nederlandse Emma Huijser bespeelt
de blokfluit, naast de barokharp.
De derde musicus van het ensemble is de Italiaanse organist
en klavecinist Edoardo Valorz.
In Shakespeares tijd was het in
Engeland in de mode om verschillende soorten muziekin-

strumenten te combineren, zoals
instrumenten met darmsnaren
(harp) en metalen snaren (klavecimbel). Het Florens Ensemble
wekt dit gebruik weer tot leven
in dit prachtige, gevarieerde programma.
De zelfs in onze tijd nog populaire liederen van John Dowland
vormen de kern van het programma. Hoe geliefd die nog
steeds zijn, blijkt ook uit de cd
‘Songs from the Labyrinth’, die
popzanger Sting enkele jaren
geleden maakte, samen met
luitspeler Edin Karamazov. Het
zijn prachtige melodieën die de
gevoelens en gedachten van de
adel en burgerij uit de zestiende
eeuw vertolken.
Daarnaast speelt de dulciaan
een grote rol als virtuoos soloinstrument in de composities
van de Spaanse Bartolomé de
Selma y Salaverde, in zijn tijd zelf
een gevierd dulciaan-speler, die
verbonden was aan het aartshertogelijk hof van Innsbruck,
Oostenrijk. Juist in deze tijd van
onzekerheden en behoefte aan
verbinding zult u dit concert van
het Florens Ensemble ervaren als
bemoedigend en troostrijk. Meer
info en reserveren op:
www.lambertusconcerten.nl.
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten. s

Vanaf nu ook onlin
e
te bestellen op
www.hardstenend
orpels.nl

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

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

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

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

ksterkennatuursteen@gmail.com

info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668
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wij willen werken met jouw
kind! Vraag je rondleiding aan
op www.vrijeschoolpeelland.nl,
of bel 0492-547628.
40 jaar vrijeschoolonderwijs
in Helmond
Al 40 jaar ontdekken en ontwikkelen we talenten bij kinderen. In
de peuter- en kleuterklassen spelen en werken we naar hartenlust met natuurlijke materialen.
Door te spelen en te bewegen,
door liedjes, spelletjes en verhalen wordt de basis gelegd voor
‘een leven lang veel willen leren’.
Gedurende de basisschooltijd
komt alle leerstof voorbij die de
kinderen nodig hebben om later
naar het voortgezet onderwijs te
gaan.

Een-op-een rondleiding
door het onderwijs van
Vrije School Peelland
Laat je positief verrassen. F | Vrije School Peelland.

Helmond
Ben je op zoek naar een hele fijne
basisschool voor je kind(eren)?
Een school die kinderen cognitief uitdaagt werkend vanuit
inventiviteit, originaliteit en

creativiteit? Zoek je een school
waar kinderen hun persoonlijkheid kunnen ontplooien?
Maak dan eens kennis met onze
school! Op woensdagmiddag 25
november nemen we heel graag
de tijd om je een-op-een te vertellen over de manier waarop

Daarnaast doen we nog heel veel
meer. De kinderen spelen toneel,
maken muziek, tuinieren, metselen, werken in de houtwerkplaats, schilderen, handwerken,
doen euritmie en beleven intensief de seizoenen en de natuur.
We sluiten hierbij aan bij de leeftijdsfasen van de kinderen en
brengen de leerstof tot leven. We
motiveren en stimuleren, zodat
de kinderen werkend met hun
hoofd, hun hart en hun handen
kunnen uitgroeien tot zelfbewuste mensen die hun weg door
het leven vinden!
Kindercentrum de Kindertuin
Natuurlijk kun je ook terecht
voor kinderopvang en kan je
kind bij ons naar de peutergroep.

Dagopvang Hazeltje en de peutergroepen Hompeltje en Pompeltje bieden een warme en rustige omgeving waar kinderen samen spelen onder de hoede van
gediplomeerde leidsters. Spelen,
zingen, broodjes bakken, knutselen en lekker naar buiten! Het
samen eten en drinken is elke
dag weer een moment van aandacht en rust; ook later, in de basisschool en bij de buitenschoolse opvang! Het vaste ritme in de
peutergroep en de dagopvang
biedt de kinderen vertrouwen,
waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen totdat
ze dan
Uhhh...
eindelijk 4 jaar zijn endze...
naar
bluhh... de
‘echte school’ mogen, waar we
werken met een continurooster.
Voor buitenschoolse opvang is
je kind van 4 tot en met 12 jaar
daarna van harte welkom bij De
Boomhut.

Uhhh...
dze...
bluhh...

Scheve mond?
Uhhh...
dze...
bluhh...

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Kom eens langs
Wil je ook kennismaken, sfeer
proeven en zien hoe fantastisch
onze kinderopvang en ons onderwijs zijn? Dan nodigen we
je heel graag uit op woensdag
25 november! We leiden je rond
door de school en natuurlijk laten we onze ‘groene’ speelplaatsen met de door kinderen gemaakte bouwwerkstukken zien.
Je bent van harte welkom op
woensdag 25 november. Reserveer een tijdslot (14.00 tot 15.00
óf 15.00 tot 16.00 uur) en bezoek
aanstaande
woensdagmiddag onze school; laat je positief
verrassen! s

een-op-een rondleiding
door ons onderwijs

25 november

14.00-15.00 uur
15.00-16.00 uur

DE MOOISTE
EIGENTIJDS WONEN
MEUBELEN
VAN DE MOOISTE
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Aanmelden: 0492-547628
Drukwerk
Online Marketing
Websites | Apps
Helmondselaan 71, Helmond

vrijeschoolpeelland.nl

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

Voor meer informatie of rechtenvrij

beeldmateriaal kunt u contact opnemen

Monique Broekman | 0622181370 |
info@

de loop weekkrant HELMOND

13 december:
inspiratiebijeenkomst
over kunstproject
Helmond

De Cacaofabriek in Helmond
vormt op zondag 13 december
het decor voor een gratis inspiratiebijeenkomst met lezingen
en een poëzieperformance over
Dat Wat Blijft, een varende expositie die de vele bijzondere
verhalen over de 122 kilometer
lange Zuid-Willemsvaart tot leven brengt. Bij de Dat Wat Blijftkanaalkast kun je ook jouw
onvergetelijke verhaal over het
kanaal delen. Deze kast staat
van 27 november tot en met 18
december bij De Cacaofabriek.
Aan de Zuid-Willemsvaart komt
eigenlijk de hele wereld samen.
Door de jaren heen vonden uiteenlopende bewoners en ondernemers hier hun plek. Dat Wat
Blijft, een reizende expositie op
een binnenvaartschip, verzamelt en bewaart hun verhalen.
Door de ogen van kunstenaar
Monique Broekman krijgen deze
verhalen een nieuwe, waarde-

ter, maakt tot slot live gedichten
over de kanaalverhalen van de
aanwezigen.

Stadshistoricus Giel van Hooff
en Helmondkenner Jan van Bussel nemen je vervolgens mee in
de geschiedenis van Helmond.
Rick Terwindt, dichter van de
Meierijstad 2020 én nu ook officieel Dat Wat Blijft Kanaaldich-

Monique Broekman: ‘Ik woon
zelf aan de Zuid-Willemsvaart
in Den Bosch en kijk uit op de
mooie oude huizen aan de overkant van het kanaal, met daarachter de Sint-Janskathedraal.
Tijdens de pilot van Dat Wat

Blijft heb ik mijn overburen – en
hun verhalen – leren kennen.
We maken allemaal onderdeel
uit van de geschiedenis van de
Zuid-Willemsvaart. Maar we
maken ook allemaal onze eigen
geschiedenis langs het kanaal.
In Dat Wat Blijft worden al deze
verhalen bewaard voor de toekomst. Tijdens de geslaagde
eerste inspiratiebijeenkomst in
Veghel kwamen we al veel mooie
kanaalverhalen op het spoor. Ik
ben heel benieuwd welke verhalen uit Helmond we kunnen delen en doorgeven.’

van Hees. Stichting Puckworks
is opdrachtgever van Dat Wat
Blijft. Het project wordt mogelijk gemaakt door Museum W,
Kunstloc Brabant, de provincie
Noord-Brabant, BrabantStad en
Van Berkel.

Dat Wat Blijft
Dat Wat Blijft is een multidisciplinair kunstproject van
beeldend kunstenaar Monique
Broekman, in samenwerking
met gastcurator en kunsthistoricus Alexandra van Dongen, filmer Esgo Klein en meubelmaker
en tentoonstellingbouwer Jan

Aanmelden: tot uiterlijk 10
december via info@puckworks.nl. Wees snel, want
er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
We houden ons uiteraard
aan de coronarichtlijnen
van het RIVM. s

Wanneer: zondag
13 december van 11:00 tot
13:00 uur en van 15:00 tot
17:00 uur Waar: De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705
LA Helmond

!
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%!
KORTINGEN OPLOPEND TOT 50

BRIEKEN EN WINKELS
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ST
CON
Scandic Slaapsystemen
Rakthof 1A, 5709 EK Helmond
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) en via www.moniquebr

Lezingen en gedichten
Tijdens de gratis inspiratiebijeenkomst vertellen initiatiefnemer
en kunstenaar Monique Broekman en gastcurator en kunsthistoricus Alexandra van Dongen
meer over Dat Wat Blijft. Zo delen ze een aantal mooie verhalen
van (oud-)kanaalbewoners uit
Den Bosch en Veghel.

volle betekenis. Via indringende
videoportretten en schilderijen
brengt zij de geschiedenissen
van (oud-) kanaalbewoners tot
leven. De eerste editie van Dat
Wat Blijft was begin juni in Den
Bosch. Vanaf juli 2021 gaat het
schip weer varen. Het reist dan
tot en met 2022 – als het kanaal
tweehonderd jaar bestaat – via
verschillende locaties naar Luik.

moniquebroekman.nl

Wat Blijf
week nummerVolg
47Dat
vrijdag
20t op
november
2020
Facebook (face
book.com/stichtingpuckworks

Deel jouw kanaalverhaal
via een object
Ook de Dat Wat Blijft-kast is te
zien. Deze kast reist de komende
tijd langs de verschillende steden aan de Zuid-Willemsvaart.
De eerste stop was Veghel, nu
is Helmond aan de beurt. In
de kast kun je onder meer de
films bekijken die zijn gemaakt
tijdens de pilot van Dat Wat
Blijft in Den Bosch. En er staan
objecten in die symbool staan
voor de steden langs het kanaal.
Daarnaast kun je jouw onvergetelijke verhaal, lied of gedicht
– persoonlijk of historisch – over
de Zuid-Willemsvaart posten in
de brievenbus van de kast. Dat
kun je doen aan de hand van een
foto of een ander object. Alle
inzendingen worden vanaf juli
2021 geëxposeerd in de tentoonstelling op het schip. Een selectie
verhalen wordt zelfs verfilmd. De
inzenders van deze verhalen krijgen daarnaast een persoonlijk
kunstwerk cadeau! Kun je niet
bij de bijeenkomst zijn? Mail dan
je verhaal naar
info@puckworks.nl.

Dat Wat Blijft

met:

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

HELMOND OOST
Straakvense Bosdijk

L E M M O H D R A A F V O E R

CENTRUM

E N L I D N D E J T R E E P A

N E P V E P A N N E Y R D S A

Molenstraat

L Z A A C I G O L S C O R E N

BEZORGING@DELOOP.EU 06-18938912

E D IJ H L T N F P D I C E K R

L IJ T H A E E A N E N E R A V
B

I N E C E S T S M E L L E A

N G G H P A I G R T A R A R A
A F W E G E N T O U A C E N G
A L O E R E N E G O M L D N D

VOOR GAAF EIGENTIJDS WONEN
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

AANHARKEN | AANSTONDS | ADELAAR | ADRIA | BONNET | CLIMAX
CLOCHARD | CULINAIR | DECADENT | EENKENNIG | ENGEL
FLEXWERKER | KNAUW | MACABER | MELOEN | NUDIST | OVERZICHT
PERSOONLIJK | PINKSTEREN | ROEDE | SMURRIE | SNOEI
TECHNICUS | TECHNO | TOEBEHOREN | VRAAG | ZEELUCHT

Winnaar week 43: Gerda v.d. Kerkhof. Antwoord: SHAMPOO.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
Maak kans op een:

Oozoo
horloge
(t.w.v. € 59,95)
naar keuze

Streep alle woorden weg, de
overgebleven letters vormen een woord,
mail dit woord samen met
uw naam, tel.nr. en adresgegevens
vóór woensdag 25 november
naar: actie@deloop.eu
De winnaar wordt in deze krant
bekend gemaakt.
Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 | 0492 524411 | www.migagifts.nl

IK BEN ‘N

HELMONDER

IN DE AFVALBAK

#mondkapjegeenzwerfkapje

weekkrant de loop

HELMOND
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

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

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

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

De oudste en meest
natuurlijke manier
van begraven

Vrijdag 20 november
18:00 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout Vormselviering
19:30 uur Lucia Kerk Mierlo-Hout Vormselviering

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

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 Schepers-van 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 Kandelaars-Verschure; Willemien van Roij-van Stiphout; Sjaan
van der Linden-van Schaik; Bep van Rijsingen-van Gennip; Wilma van den BergSnijders; Harrie van Asten; Marian van den Bosch-Raijmakers.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, 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.

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

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

Zondag 29 november
11.00 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van
Wetten, Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van
Santvoort, Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers.

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.

0492522109 (maandag-donderdag 9:3012:30)
Mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Internet: www.heiligelambertus.nl.

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.

www.helmondnu.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.

www.ho
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# TROTS OP HELMOND
In 3 minuten
in centrum
Eindhoven?
Met de Monorail in 3 minuten van Centrum Helmond naar Centrum Eindhoven. Een zeer korte
reistijd, die ook nog veel file leed bespaart. Op de
Automotive Campus natuurlijk een halte, zodat
de techwerkers comfortabel kunnen reizen. Toekomst? Misschien dichterbij dan u denkt?

Beter een gek idee,
dan geen idee!

WEEK 46
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?

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

MONDKAPJES
1x € 18,2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk

Met eigen tekst of als voorbeeld.

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!
Ma,
ge bent mun
hartsvriendin,
bijna altijd goei zin.
Ik zeg ut nie gauw,
maar wit da...
Ik kei veul van
jaw hauw!

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

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

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart,
grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in XS-S-M-L-XL-XXL
Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur,
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

1 shirt ,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.-

per stuk

2 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.-

per stuk

3 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.-

per stuk

4 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.-

per stuk

5 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.-

per stuk

de loop weekkrant HELMOND

weekkrant de loop

HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
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Herstart bevolkingsonderzoek borstkanker:

het onderzoekscentrum
staat in Helmond
lijks tussen de 850 en 1075 vrouwen minder aan borstkanker.

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)

Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het
maken van röntgenfoto’s van
beide borsten, een mammografie. Bij het maken van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt om de foto goed te
kunnen beoordelen.

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
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.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide
screeningslaboranten.
Twee
screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken
naar verdachte afwijkingen.

F | Bevolkingsonderzoek Zuid.

Helmond
Vanaf 24 november 2020 staat
het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in Helmond.
Vanwege de uitbraak van het
coronavirus was het bevolkingsonderzoek borstkanker
tijdelijk stilgelegd. Inmiddels
zijn verschillende maatregelen
genomen om gefaseerd en veilig te kunnen opstarten binnen
de COVID-richtlijnen.

Borstkanker, je kunt er niet
vroeg genoeg bij zijn
Een op de zeven vrouwen krijgt
borstkanker. De meesten zijn
ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en
met 75 jaar een uitnodiging voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Volgens de landelijke richtlijnen
zijn dat in 2020 de vrouwen geboren in de jaren 1945 tot en met
1970. Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek overlijden jaar-

Coronavirus
Vanwege het coronavirus is
het bevolkingsonderzoek op
16 maart stilgelegd. Het bevolkingsonderzoek wordt nu weer
gefaseerd opgestart. Dit gebeurt
binnen de COVID-richtlijnen.
Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede
kwaliteit worden georganiseerd.
Cliënten die aan de beurt zijn
ontvangen vanzelf een uitnodiging.
Helmond Centrum
Vrouwen uit Helmond met de
postcodes 5701 AA-5703 KA,
5703 XA-ZZ, 5705 AA, 5705 AC,

lokale sociale gemeenschap als
Helmond is. Laat de ‘hebberige’,
puissant rijke, buitenlandse internetreuzen onze samenleving niet
uithollen. www.helmondlocal.nl

De uitgever van weekkrant De
Loop Helmond, Adcommunicatie, steunt volop de lokale acties
om Helmond bruisend te houden. In een goed economisch
klimaat, kan de weekkrant natuurlijk ook gedijen.

Kijk ook www.helmondeet
lokaal.nl een initiatief van
Helmond Marketing, bestel uw
eten online in Helmond.

Middenstand
De weekkrant plaatst volop gratis advertenties in de uitgaves (De
Loop, Groot Peelland, Ons Mierlo-Hout en Ons Brandevoort)
met ‘Koop Lokaal’. Internet rukt
stormachtig op, betaald weinig
belasting en profiteert van onze
sociale voorzieningen en infra
structuur. Lokaal is sympathiek,
met trouw belasting betalende
MKB-ondernemers, nog steeds
de ‘motor’ van de economie en
onmisbaar in een goed draaiende

HellemondGift
Middels gratis reclame campagnes steunt Adcommunicatie, als
een van de oprichters, deze Helmondse waardebon. Bij meer
dan 120 zaken kan men de bon
inwisselen. Inmiddels is er bijna
400.000 euro in omgezet, doel
is binnen een afzienbare tijd 1%
van de Helmondse retail uitgaven (100 miljoen = 1 miljoen)
in deze bon om te laten zetten.
www.hellemondgift.nl
Helmond Sport moet blijven!

Ook staat Adcommunicatie
als Helmonds bedrijf vierkant
achter Helmond Sport. Met
gratis wedstrijd advertenties en
redactie-stukken in Helmond/
De Peel. Helmond Sport is op
dit moment het enige landelijke
marketing instrument van Helmond, elke week op de landelijke TV en heeft zodoende een
geweldig potentieel. Het nieuwe
stadionplan/sportcampus is een
geweldige kans voor Helmond in
zijn geheel, dit kan uitgroeien tot
iets moois.
Promotie van Helmond in De Peel
In de uitgaves van Groot Peelland
(100.000 ex.) wordt Helmond in
zijn geheel gepromoot, als winkelstad, uitgaanscentrum, bieder van veel werkgelegenheid en
mooi om te wonen. Helmond telt
nu meer dan 90.000 inwoners,
bijna 7.000 bedrijven en instellin-

5705 AF-AZ, 5705 JA-ZZ, 57065708, 5709 JA-JZ, 5709 MA-MZ,
5709 NW-ZZ worden voor deze
ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Voorlopig
komen we te staan op het parkeerterrein bij de Watertoren
aan de Torenstraat, 5701 SH in
Helmond. Hier zullen we zeker
staan tot eind januari dan zal in
overleg met de gemeente een
andere locatie binnen Helmond
gezocht worden.
Na Helmond Centrum staat het
onderzoekscentrum nog een
maand in Helmond Brouwhuis.
Tijdens de vorige ronde was de
opkomst in Helmond 76,27 %.
Dit betekent dat er 8.123 vrouwen
uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 171 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.
Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
bereikbaar via telefoonnummer
088 00 01 340.
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker
vindt u op www.bevolkings
onderzoeknederland.nl.
Hier vindt u ook informatie over
het coronavirus. s

Online ‘sjetten’
met Sinterklaas

Uitgeverij Adcommunicatie Helmond
steunt ‘Koop Lokaal’ initiatieven
Helmond

19

Helmond

gen en biedt ruim 41.500 banen.
Daarmee is Helmond een centrum van werkgelegenheid. De
detailhandel in Helmond is met
780 winkels goed voor ruim 4.500
banen, de 230 horecagelegenheden voor bijna 1.400 banen.
Merchandise
Adcommunicatie wil ook een
‘merchandise’ lijn opzetten met
Helmond producten. Zie onder
andere verderop shirts en mondkapjes met ‘Helmond’ teksten.
Ook komt men met ideeën om
spraakmakende objecten in Helmond te plaatsen, die de regionale bekendheid vergroten. s

Doe mee, Helmond verdient het: #TROTS OP HELMOND

Nu dat de kinderen niet naar
Sinterklaas kunnen komen,
komt Sinterklaas naar de
kinderen. Hij gaat met zijn
tijd mee en net als veel papa’s
en mama’s gaat ook hij online. Wekelijks vertelt hij over
zijn avonturen en kunnen
kinderen met hem ‘sjetten’.
Op een drietal dagen zit Sinterklaas er met zijn Schoorsteenpieten helemaal klaar
voor achter zijn gouden
laptop. Je kunt je kind(eren)
voor een gratis chatsessie
aanmelden via www.hetkasteelvansinterklaas.nl.
Zaterdag 21 november, 18.30
uur. Donderdag 26 november, 13.30 uur en 18.30 uur.
Vrijdag 4 december, 18.30 uur
De chatsessie duurt ongeveer een half uurtje. Meld
je aan op www.hetkasteel
vansinterklaas.nl s
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Gekke tijden
Helmond
Het is voor veel ondernemers
een tijd van grote onzekerheid.
Wat altijd zo bruisend was, is
nu een bijna lege stilte. Zo ook
bij ons bedrijf, waar we hopen
dat we binnenkort op een verantwoorde manier weer wat
meer mogen en dat de gezelligheid weer wat terug komt in
de speelschuur en het restaurant. We missen de gasten, de
drukte en de ontspannen sfeer
en proberen in deze tijd creatief
te zoeken naar wat wel kan en
mag. Daardoor ligt de focus nu
op de boerderijwinkel die volop
geopend is.
Hier verkopen we in de winter
verse huisgemaakte stampotten en soepen met vlees en overige bijbehorende artikelen. Ook
gaan we vanaf 27 november van
start met de verkoop van kwaliteitskerstbomen in verschillende
rassen en groottes. Zowel op pot

als gezaagd. Hoewel er al vroeger
dan normaal veel vraag is naar
echte kerstbomen, starten wij
niet eerder met de verkoop omdat de boom nog goed moet blijven tot en met de echte Kerst- en
vakantieperiode. Dit is op advies
van de kweker zelf om het naaldbehoud optimaal te houden. Op
onze website kun je wel alvast de
boom bestellen en reserveren.
In onze winkel richten we ons
daarnaast ook op cadeau- en
kerstpakketten met leuke en
lekkere streekproducten. Bovendien hebben we een webshop
opgezet waar je online winterkost, maaltijden en meer kunt
bestellen. In plaats van de traditionele kerstbrunch hier in de
Hoeve en de Speelschuur, hopen
we jullie thuis te mogen verwennen met een lekkere uitgebreide
lunch of brunch die afgehaald
kan worden tijdens de kerstdagen.
Hopelijk tot snel namens de
Brandevoortse Hoeve! s

F | Christel Sanders.

Hotel Marsepein
Centrum
Heb jij Hotel Marsepein in
de Elzas Passage al gespot?
Dat is het hotel waar de Sint
tijdelijk verblijft samen met
zijn Pieten. Op 22 november
is Sinterklaas vanaf 11.00 uur
hier aanwezig en kun je naar
hem zwaaien.
Alle kinderen tot 8 jaar kunnen dan een mooie tekening
of een werkstukje inleveren
en van de Sint krijgen zij dan

een mooi cadeau (zolang de
Sint er heeft) en pepernoten
voor iedereen.
Alle kinderen die nu al een
mooie tekening hebben,
kunnen deze vanaf heden
bij het hotel inleveren. Als je
je naam, leeftijd en of je een
jongen of een meisje bent
vermeld op het werkstukje,
samen met je contactgegevens, dan maak jij ook kans
op een mooi cadeau.
Tot ziens in
“Hotel Marsepein” s

F | Brandevoortse Hoeve.

OPEN AVOND
2 & 3 december
16.00 – 19.00 | GOORSEDIJK 6, MIERLO

• kleinschalig
• persoonlijk

MELD JE AAN!

https://www.bouwmensen.nl/evenementen/
openavonden-bouwmensen-mierlo/
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Wandel door de
Strabrechtse Heide

21
Schotse Hooglander.
F | Christel Sanders

in

Helmond
Helaas zijn we nog steeds voor het grootste
gedeelte van de dag aan huis gekluisterd.
Door de opgelegde maatregelen van de
overheid is dan ook een groot deel van de

Speurtocht

Helmond is betoverd door een boze koningin en
een vuurspuwende draak. Alle kinderen zijn welkom om in het centrum van Helmond op zoek
te gaan naar de verlossende spreuk om de boze
koningin en de vuurspuwende draak in een diepe

uitjes en activiteiten niet meer mogelijk om

GPS wandeling

te bezoeken. Gelukkig mogen de theaters en
bioscopen hun deuren weer openen maar
toch is alles nog steeds anders dan normaal en

Een GPS wandeling door het centrum
van Helmond. De route heeft een lengte
van 13 km. De wandeling via GPS is zeer
verrassend.
Zie voor meer informatie:
www.gpswalking.nl

zoeken we manieren om onze vrije tijd goed te
kunnen besteden. In je eigen omgeving is er nog
steeds voldoende te beleven.

Kinderroute door
de Vossenberg

slaap te toveren. Kom naar de bibliotheek in Helmond (ma – za 10.00 – 13.00u) en vraag daar naar
de schatkaart waarmee je de speurtocht door het
centrum van Helmond kunt starten.

Fietsroutenetwerk
De Peel Helmond

Een kinderroute door de vossenberg met een prentenboekje
voor de leeftijdsgroepen van 4
tot en met 7 jaar en een speurkaart voor 8 tot en met 12 jaar.
In de boekjes wordt een route
voor kinderen beschreven die
door de binnenstadwijken de
Vossenberg en Weverspoort
loopt. De boekjes zijn gratis af
te halen bij VVV Helmond en De
Fonkel.
Het fietsroutenetwerk De Peel
bestaat uit diverse fietsknooppunten, die je met elkaar kunt
verbinden tot mooie eigengemaakte routes.
Een fietsknooppunt is een genummerde kruising of splitsing
in het netwerk. Tussen deze
punten lopen recreatieve verbin-

dingsroutes. De bewegwijzering
van routes is herkenbaar
als een rechthoekig groen-wit
bord met omcirkelde nummers.
Via de nummers op de borden,
fiets je van knooppunt naar
knooppunt. En zo kun je dus je
eigen route(s) bepalen.
Zie voor meer informatie:
www.vvvdepeel.nl

Wandelroute rond de
toren van Stiphout
Historische wandelroute rond de Toren van Stiphout. Aan de
hand van twee kaarten, een uit 1781 en een van nu, maakt u een
historische wandeling door Stiphout. De route is ongeveer vijf
kilometer lang en heeft als begin- en eindpunt de Oude Toren.
Zie voor meer informatie: www.kerkenindepeel.nl
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Begroting Helmond 2021 definitief:

Ambitie, een reactie op de crisis en
beperkte verhoging woonlasten
Helmond
Op dinsdag 10 november heeft
de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2021-2024, en de crisis
en herstelnota vastgesteld. Dit
betekent dat de zaken die door
het college van B&W zijn voorgesteld tot uitvoering gebracht
worden. Daarmee is er groen
licht voor de extra investering
van ruim 11 miljoen euro waarmee de stad wordt ondersteund
in de coronacrisis. Een ruime
meerderheid van 29 raadsleden stemde in met de begroting; acht raadsleden stemden
tegen. De gemeenteraad heeft
het college enkele aanvullende
opdrachten meegegeven.
Versterking van de stad
Er wordt extra aandacht besteed
aan de wijken waarin de achterstand ten opzichte van andere
wijken in Helmond het grootste
is. Helmond-Oost, HelmondWest, Helmond-Noord en de
Binnenstad. Jongeren in die wijken krijgen extra aandacht, er
wordt de komende jaren extra
geïnvesteerd in leefbaarheid,
openbare ruimte en de digitale
kansen. Specifiek voor Rijpelberg wordt gestart met het opzetten van een multifunctionele
accommodatie, als centrale plek
in de wijk.
Met een extra investering in het
centrum en in de culturele basis
wil de gemeente de voorzieningen in de stad op peil houden.
Daarnaast is er aandacht voor

Misty

Misty is in mei bevallen van
een prachtig setje kittens.
Haar kroost is allang onder de
pannen gebracht maar Misty
zit nog steeds met smart te
wachten op een eigen baasje.
Het wachten valt haar lang en
ze begint behoorlijk “in te kakken”, alsof ze er zelf niet meer
in gelooft. Wij nog wel hoor!
Maar daar hebben we wel u
voor nodig.
Ze is een temperamentvolle
jongedame van 2 jaar. Ze kan
best fel uit de hoek komen,
maar de laatste tijd wordt ze
ook heel regelmatig op schoot
gesignaleerd, waar ze in alle
rust ligt te genieten en zachtjes geaaid wordt. Ze kan ook
fantastisch spelen en geweldig goed jagen. Ze moet voldoende naar buiten kunnen.

de arbeidsmarkt. Er komt een
aanpak tegen jeugdwerkloosheid, stages worden extra gestimuleerd en het bedrijfsleven
wordt ondersteund bij de overgang naar een circulaire economie. Er is en blijft aandacht voor
duurzaamheid/vergroening en
ook de digitalisering van de stad
houdt prioriteit.
Wethouder van de Brug (wethouder financiën): ‘Met het vaststellen van de begroting kunnen
de voorstellen daadwerkelijk
worden uitgewerkt. Financieel
staat de gemeente Helmond er
goed voor, we blijven investeren
in de stad, we kunnen extra geld
investeren om de coronacrisis
het hoofd te bieden en dat met
een beperkte verhoging van de
woonlasten voor inwoners.’
Voorstellen van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft het college een aantal aanvullende opdrachten (moties) meegegeven,
Zo wordt er onderzocht hoe we
nog meer Helmonders kunnen
laten aansluiten op het glasvezelnetwerk. Ook op het gebied
van verduurzaming is er een
aantal voorstellen van de gemeenteraad overgenomen. Zo
komt er een actieplan om mensen met een kleine portemonnee
te ondersteunen bij het besparen van energie. En er wordt gekeken hoe er voorrang gegeven
kan worden aan zonnepanelen
op het dak in plaats van zonnevelden; dit geldt met name voor
bedrijfsgebouwen. Daarnaast

wordt er onderzocht welke mogelijkheden er nog meer zijn
om lokaal bij te dragen aan een
messenverbod. Ook komt er een
campagne om ouderen te waarschuwen voor fraude via sociale
media. En wordt er extra aandacht besteed aan sporten voor
kwetsbare mensen. Voor een
volledig overzicht van aangenomen moties kijkt u op helmond.
raadsinformatie.nl (onder 10 november).
Grote projecten in 2021
In 2021 worden in de grote projecten van Helmond stappen
gezet. De aanbesteding voor de
nieuwe zwemvoorziening van
de Multifunctionele Sport- en
Beleefcampus (MFSA) De Braak
wordt afgerond en de eerste
leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege starten in 2021 op
deze nieuwe plek. Ook de ontwikkelingen rondom Brainport
Smart District worden in 2021
zichtbaar. De eerste woningen
zijn in aanbouw en de innovatieve, duurzame concepten krijgen
vorm. De voorbereidingen voor
het Huis voor de Stad, waarvoor
de gemeenteraad in 2020 groen
licht heeft gegeven, zijn in volle
gang; in 2021 vindt de sloop van
bestaande huisvesting plaats,
waarna aan de bouw kan worden begonnen. En steeds meer
inwoners gaan profiteren van
het glasvezelnetwerk: ook Helmond-West en Brainport Smart
District worden in 2021 aan het
net toegevoegd en de wijken
Warande en Helmond-Noord
worden aangelegd in 2021. s

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
Ze kan helemaal niet overweg
met andere katten en honden,
ze moet beslist het enige huisdier worden. Ze is geen beginnerspoes, maar ze zou het nou
toch wel heel erg waarderen

als er iemand speciaal voor
háár komt. Ze snakt naar een
nieuwe start, heeft schoon
genoeg van haar kooi. Gaat
u deze poes een nieuw leven
bieden?
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Uitvoeringsbudget
Helmonds Sportakkoord is
vanaf nu beschikbaar
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
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Helmond
Eind vorig jaar is het Lokaal
Sportakkoord ‘sport verenigt Helmond’ gerealiseerd.
Verschillende partners in de
stad tekenden dit akkoord
om samen uitvoering te geven aan de geformuleerde
ambities en acties uit het
akkoord. Voor de uitvoering
van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt
de gemeente tot en met 2022
een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities
in het Sportakkoord kunnen
daarom vanaf nu aanvragen
indienen voor een bijdrage in
de kosten.
Voorwaarden
Organisaties en verenigingen kunnen vanaf nu een
aanvraag indienen voor de
realisatie van initiatieven en
projecten die bijdrage aan de
ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Denk bijvoorbeeld
aan: sport- en beweegaanbod
voor iedereen (inclusiviteit),
het stimuleren van een gezonde leefstijl en/of flexibel sportaanbod. Het gaat hierbij om
een incidentele bijdrage die
bedoeld is om initiatieven te
realiseren, vergemakkelijken
of de realisatie te versnellen. U
kunt bijvoorbeeld denken aan:

• Een bijdrage voor het
opstarten van sport- en
beweegaanbod voor
nieuwe doelgroepen.
• Een bijdrage voor een sporttechnische opleiding niveau
(maximaal niveau 2).
• Een bijdrage voor gemaakte
kosten voor het realiseren
van een gezonde kantine.
• Een initiatief voor flexibel
sportaanbod.
Structurele financiering van
menskracht of investering in
kapitaalgoederen (zoals standaard sportmateriaal) behoort
niet tot de mogelijkheden.
Aanvraag indienen
Wilt u een aanvraag indienen,
namens een organisatie of
vereniging?
Ga dan naar www.helmond.
nl/sportakkoord en vul het
aanvraagformulier in. U kunt
het aanvraagformulier sturen naar sportakkoord@
helmond.nl. Uw aanvraag
wordt binnen zes weken in
behandeling genomen. Een
kernteam van verschillende
partijen uit de stad beoordeelt
de ingezonden aanvragen.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer
informatie? Ga dan naar
www.helmond.nl/sportakkoord of mail uw vragen naar
sportakkoord@helmond.nl s

www.helmond.nl/sportakkoord

www.helmondnu.nl

VOOR
IEDEREEN HÉT
IDEALE BED

EIGENTIJDS WONEN

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

Wat
te verkopen?
‘n loopje,
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,Probeer
-; |
Rolluiken,
luifels,vverrassend
loerbedekking, succesvol!
óók voor de
Uitsluitend
d.m.v. deze
bon.
Staantafel € 4,schriftelijke
-; | Karaoke opgave
lamellen, (rol)gordijnen,
jaloeziën,
€ 25,-; Tel.gepaste
0492-510855
concurrerende
prijzen. Geen
Contante
betalingetc.inZeer
gesloten
enveloppe.
afkortingen.
doe-het-zelver
www.ikgeefeenfeestje.nl
Gratis meten
en prijsopgaaf.
1 letter
of cijfer per hokje. Tussen
ieder
woord een hokje vrij laten.
Willie’smaandag
stoffering, Braaksestraat
Uiterlijke inlevertermijn elke
17.00 uur.
Beekerheide 28
Bel de specialist Woningte koop(bezemschoon) en
ontruiming
kleine
herstelwerkzaamheden.
te koop
gevraagd
06-13208306
diversen

evenementen

10, Helmond, T: (0492) 535901

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

Beek en Donk
kennismaking
www.vloerenland.com

vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

De specialist voor uw prothese
e 6,50
Kunstgebit
Reparaties

Inleveradres:

e 6,50
e 6,50
Klikgebit
e 8,00
Opvullen
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

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

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

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

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

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

Weekkrant
De Loop HELMOND
www.kunstgebitbijsterveld.nl
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

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

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

VDNS Helmond

Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis

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

Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% van uw
hoortoestellen en Specsavers de rest
Uw basisverzekering vergoedt 75% van uw hoortoestellen en een aanvullende verzekering kan de overige 25% aan eigen bijdrage vergoeden.
Mocht dit niet het geval zijn, dan betaalt Specsavers deze resterende eigen bijdrage van 25%. Omdat Specsavers contracten heeft met ALLE
zorgverzekeraars, betaalt Specsavers dus ongeacht waar en hoe u verzekerd bent deze eigen bijdrage. Eigen risico kan van toepassing zijn.

Samen veilig in onze winkels:
We houden 1,5 meter afstand

Specsavers 25%

We dragen altijd een mondkapje

We reinigen alles grondig na gebruik

Zorgverzekeraar 75%

Helmond Veestraat 20 Tel. 0492 475 995
Ga naar specsavers.nl/helmond en maak online veilig een afspraak.

Deze actie is geldig tot en met 31 december 2020. Niet in combinatie met andere aanbiedingen en niet geldig op al eerder gedane aankopen. © Specsavers 2020. Specsavers en het Specsavers-logo zijn merken van Specsavers.

