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Wie heeft de mooiste
Sinterklaasetalage van Helmond?

in deze uitgave

Ons Marij vertelt

7

Halve van Helmond
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Gemeenteberic
Het Speelhuis

Helmond
Sinterklaas is weer in het land
en dat is te zien in de winkelstraten. Helmond Marketing
daagde winkeliers uit om hun
etalages te versieren in Sinterklaasthema. Maar welke etalage is het mooist? Stem op jouw
favoriet!
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De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
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Helmond introduceert
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Activiteiten
Maand december.

De feestelijke decembermaa
nd
staat voor de deur. Deze staat
vooral in het teken van lekker
samen met je dierbaren eten,
drinken en natuurlijk cadeautjes.
Dit jaar zullen de feestdagen
er
iets anders uit zien als normaal.
Het is dan ook belangrijk
dat we
genieten van wat wél kan,
in plaats
van te kijken naar wat niet
kan.
Als je door het centrum van Helmond
loopt, spot je door
de ruiten de Sinterklaasetalages,
in de Elzas Passage
vind je in december het huis
van de kerstman en het
marsepein hotel en in het
centrum zullen diverse
kerstactiviteiten georganiseerd
worden. Tijdens
het shoppen van je sinten kerstinkopen, is
het belangrijk dat dit zoveel
mogelijk gespreid
gebeurt. Zo wordt de piek
voorkomen en kan
iedereen veilig winkelen.
Koop lokaal

Doe je aankopen voor de feestdagen
in je eigen stad
of dorp. De ondernemers
zullen je dankbaar zijn.
Helmond biedt een ruime
mogelijkheid aan diverse
winkels en horecagelegenheden
om uit te kiezen. Voor
iedereen is er een passend cadeau
te vinden.
Denk aan een cadeaubon van
je favoriete restaurant
om weg te geven of een
fijne geschenkset van je
favoriete ondernemer. Heb
je ook gedacht aan
de HellemondGift? Een cadeaukaart
die je kunt
inwisselen bij meer dan 120
Helmondse ondernemers.
Het ideale cadeau voor de feestdagen.

5.

Elzas Passage
Kloppend hart Helmond Centrum

2.

Foto: De feestdagen staan
weer voor de deur
| F Shutterstock

6.

Shopping
Veilig winkelen in Helmond

Aan het woord.

Geert Blenckers.
De horeca heeft rake
klappen moeten incasseren
in de coronacrisis.
Geert Blenckers liet het er
echter niet bij zitten. Hij zit
vol ideeën en plannen om
toch het hoofd boven water
te houden.

Geert Blenckers (Horeca ondernemer)
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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.

Weekaanbiedingen
Verse zeebaars
filets

super voordelig!

1 kilo voor € 15
2 kilo voor € 25

Verse sliptong

Ongepelde
hollandse garnalen
Heerlijke vissoep
uit eigen keuken

1 kilo voor € 17,95

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

1 kilo voor € 9,95

• kleinschalig
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.

• persoonlijk

MELD JE AAN!

https://www.bouwmensen.nl/evenementen/
openavonden-bouwmensen-mierlo/
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Helmond verduurzaamt
afvalinzameling in 2021
Helmond

Helmond gaat haar afvalinzameling verbeteren en verduurzamen. Om samen te zorgen
voor extra afvalscheiding en
minder restafval. In de loop van
2021 start de gemeente voor alle
appartement bewoners met de
inzameling van groente-, fruiten tuinafval (GFT). Nu moeten
deze bewoners hun etensresten
nog bij het restafval doen. Dat
hoeft straks niet meer. Verder
betaalt elke Helmonder die
vanaf 2021 afval goed scheidt,
minder afvalstoffenheffing dan
een Helmonder die afval niet
goed scheidt. Tot slot veranderen de tarieven voor de milieustraat in 2021. Kortom, vanaf 2021
geldt: afval scheiden loont.
Helmonders bieden momenteel 51% van hun afval gescheiden aan. Dit deel is recyclebaar.
Helmond wil voldoen aan de
Nederlandse VANG (Van Afval
Naar Grondstof) doelstellingen:
minstens 75% afvalscheiding
en uiteindelijk nauwelijks tot
geen restafval meer in 2050. Helmond wil een circulaire afvalketen, waar afval zoveel mogelijk
wordt voorkomen en grondstoffen duurzamer worden verwerkt
door hergebruik en recycling.
Dit kunnen we doen door thuis
beter afval te scheiden. Want

Helmonds restafval bevat onder andere nog veel etensresten, tuinafval, plastic verpakkingen, blik, drankkartons en
papier. Ook zien we de kosten
voor het verwerken van restafval
flink stijgen; kosten die we allemaal moeten doorbelasten aan
onze inwoners. Daarom is beter
scheiden voor ons allemaal van
belang.
Wethouder Gaby van den Waardenburg (Afval):
“We zien dat er nog steeds te
veel herbruikbare grondstoffen
in ons restafval zit die verbrand
worden. Naast dat de kosten
voor afvalverwerking zijn gestegen, is het zonde dat goed
bruikbare grondstoffen niet
benut worden. Daarom is het
belangrijk dat we ons afval nog
beter scheiden om waardevolle
grondstoffen te behouden. De
wijzigingen in het afvalbeleid die
we per 2021 invoeren stimuleren
dat we ons afval nog beter gaan
scheiden’’.
Betalen per lediging voor restafval
Vanaf januari 2021 betalen Helmonders (bewoners van een
koop- of huurhuis) voor hun
restafvalcontainer een extra bedrag per lediging. Dit gaat pas in
vanaf de 7e lediging van de restafvalcontainer in een jaar. Dit
systeem van gedifferentieerde

tarieven wordt ook wel diftar genoemd. Met diftar hebben onze
inwoners straks zélf in de hand
hoeveel afvalstoffenheffing zij
betalen. Hoe beter een Helmonder afval scheidt, hoe minder
restafval in zijn of haar restafvalcontainer. Die hoeft dan minder
vaak aan de straat. En dat scheelt
in de portemonnee. Vanaf 2021
geldt dus in Helmond: afval
scheiden loont. De gemeente zet
hiervoor komend jaar ook afvalcoaches in. De afvalcoaches zijn
actief in de wijken om Helmonders te informeren en helpen
bij al hun vragen rondom afvalscheiding.
Meer weten over de wijzigingen en de nieuwe tarieven? Ga
dan naar www.helmond.nl/afval2021.
Gratis omruilacties container
Woont u in Helmond en wilt u
vanwege de invoering van diftar
overstappen op een kleinere
container voor restafval? Of juist
een grotere container voor oud
papier of groente-, fruit- en tuinafval (GFT)? Dat kan. Van maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december heeft u de mogelijkheid om uw container(s)
gratis om te ruilen. Dit geldt voor
het omruilen van:
een 240 liter restafvalcontainer
voor een 140 liter; een 140 liter
GFT-container voor een 240 liter

of één extra GFT-container; een
140 liter papiercontainer omruilen voor een 240 liter of één extra
papiercontainer.
Wilt u gebruikmaken van deze
gratis omruilactie? Bel dan van
maandag 30 november tot en
met vrijdag 18 december tussen
08.30 tot 17.00 uur naar 14 0492.
Een medewerker van de gemeente regelt dan dat uw container(s)
gratis wordt/worden omgeruild.
Inzameling GFT en invoering
diftar voor de hoogbouw
Op dit moment hebben de meeste Helmonders in de laagbouw
al de mogelijkheid om groente-,
fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden in te zamelen. Voor bewoners van de Veste in Brandevoort
en appartementen op andere
plekken in de stad, is dit echter
nog niet altijd het geval. Om het
voor iedereen mogelijk te maken
GFT gescheiden aan te bieden,
start de gemeente in de loop van
2021 met GFT-inzameling voor
de hoogbouwbewoners.
Dit vraagt om maatwerk. Daarom voert de gemeente dit wijk
voor wijk in. Bewoners van die
locaties worden geïnformeerd
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over de GFT-inzameling en de
gevolgen voor hun restafvalinzameling.
Toegang en tarieven milieustraat
Het afsprakensysteem voor de
milieustraat dat we vanwege
corona hebben ingevoerd, blijft
ook in 2021 bestaan. Dit betekent
dat iedere Helmonder die de milieustraat wil bezoeken, vooraf
een afspraak inplant via www.
helmond.nl/afspraak. Dit voorkomt drukte en lange wachtrijen
aan de poort.
De tarieven op de milieustraat
veranderen vanaf 1 januari. In
2021 is het bedrag dat iedere bezoeker betaalt, afhankelijk van
het aantal keer dat hij of zij de
milieustraat bezoekt. Wanneer
een inwoner de milieustraat
meer dan 4 keer per jaar bezoekt,
wordt het tarief per bezoek hoger. De gratis afvalstromen tellen
wel mee als bezoek, maar blijven
gratis.
Meer informatie
Meer weten over de veranderingen rond het afvalbeleid per 2021
en de tarieven? Kijk op www.helmond.nl/afval2021 s

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

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y

Rood: C=0 / M=100 /

Goud: C=0 / M=10 /
Zwart: C=0 / M=0 / Y
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Noodfonds corona tot eind december verlengd

Helmond verduurzaamt afvalinzameling in 2021

De inschrijftermijn om aanspraak te maken op het noodfonds corona is verlengd
tot 31 december 2020. De gemeente heeft dit noodfonds opgericht voor
(sport)clubs, verenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties
die door de rijksmaatregelen vanwege de coronacrisis in acute financiële
moeilijkheden komen. Nu de maatregelen vanwege een tweede coronagolf zijn
verlengd komen er steeds meer organisaties in moeilijkheden. Om hen tegemoet
te komen stelt de gemeente het noodfonds voor een langere tijd beschikbaar.
Een organisatie kan eenmalig beroep doen op dit noodfonds.

Vanaf 1 januari heeft u in Helmond zelf invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u
betaalt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?
1. De club of organisatie is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en
heeft geen winstoogmerk;
2. Is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
3. Heeft minstens 20% minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis;
4. Verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer
aan haar financiële verplichtingen voldoen.

Betalen per lediging restafvalcontainer
Vanaf januari 2021 betaalt u voor uw restafvalcontainer, vanaf de 7e lediging
in een jaar, een extra bedrag per lediging. Dit systeem wordt ook wel diftar
(gedifferentieerde tarieven) genoemd. Met diftar heeft u zélf in de hand hoeveel
afvalstoffenheffing u betaalt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak uw
restafvalcontainer aan de straat hoeft. En dat scheelt in uw portemonnee.
Gratis omruilactie containers
Wilt u vanwege de invoering van diftar overstappen op een kleinere
restafvalcontainer? Of juist een grotere container voor papier of groente-,
fruit- en tuinafval (GFT)? Dat kan. U kunt uw container(s) eenmalig gratis ruilen.
Wilt u hier gebruik van maken? Bel dan maandag 30 november tot en met vrijdag
18 december op werkdagen naar 14 0492.

Meer informatie
Kijk voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing zijn op
www.helmond.nl/coronavirus onder ‘nieuws ondernemers en instellingen’.
Hier staat ook het aanvraagformulier dat samen met de bijbehorende stukken
uiterlijk 31 december 2020 moet worden ingestuurd naar
noodfondscorona@helmond.nl.

Hoogbouw: start inzameling GFT
In de loop van 2021 start de gemeente met de inzameling van groente-,
fruit- en tuinafval (GFT) bij alle hoogbouwcomplexen en in Brandevoort de
Veste. Dit vraagt om maatwerk. Daarom voert de gemeente dit wijk voor
wijk in. De gemeente informeert deze bewoners hier apart over. Daarnaast
worden deze bewoners geïnformeerd over de gevolgen die dit heeft voor de
restafvalinzameling.

Podiumbijeenkomst-webinar vrijwilligersbeleid
op 8 december

Toegang en tarieven milieustraat
De milieustraat bezoeken kan alleen op afspraak. U plant uw afspraak via
www.helmond.nl/afspraak. De afspraakbevestiging is uw toegangsbewijs.
In 2021 zijn de tarieven voor de milieustraat afhankelijk van hoe vaak u de
milieustraat bezoekt. Wanneer u de milieustraat meer dan 4 keer per jaar
bezoekt, wordt het tarief per bezoek hoger. De gratis afvalstromen tellen wel mee
als bezoek, maar blijven gratis.

Op dinsdag 8 december is er een webinar over het vrijwilligersbeleid van de
gemeente Helmond. Raads- en commissieleden laten zich inspireren door
interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen! Dit is met name interessant
voor vrijwilligers en instellingen waarbij veel vrijwilligers actief zijn. Om
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kiezen we ervoor om
de podiumbijeenkomst in de vorm van een webinar te houden. De link naar de
livestream wordt binnenkort bekendgemaakt via de website en social media
kanalen van de gemeente.
De webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. Het programma
start met drie korte presentaties:
• een toelichting op het huidige vrijwilligersbeleid van gemeente Helmond en de
uitdagingen waar we voor staan;
• een inspirerend verhaal van hoogleraar Kees Klomp (Hogeschool Rotterdam)
over de betekeniseconomie, die zorgt voor een geheel andere perceptie op
vrijwilligerswerk;
• nog meer inspiratie van Vivienne van Leuken en Peggy van de Vijfeijken van
VIPE Helmond met duurzame en praktische ideeën om vrijwilligerswerk
gepast te waarderen.
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen.
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van
hun presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen.
Meer informatie
Inwoners, en met name vrijwilligers en instellingen waarbij vrijwilligers actief
zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan
te melden. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan op
helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 8 december.
Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

• 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)

Vragen?
Meer weten over de wijzigingen en de nieuwe tarieven?
Ga dan naar www.helmond.nl/afval2021 of bel naar 14 0492.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 08 december 2020 en
22 december 2020. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Scheepsboulevard 15 Scheepsboulevard

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
19-11-2020 Urban Matterz indoor (07-03-2021)
2020-01753

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

• 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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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Watermolenwal 8
Haaghout 3
Aarle-Rixtelseweg 107
Branchweg 5
Malaxisbeek 8
Rupelstraat naast 56
Haaglaan 53C
Mierloseweg 86I
St. Annaplein 22
Kanaaldijk N.W. 81
Rembrandtlaan 30
Lobbenhoeve 11
Mercuriuslaan 90

Datum indiening:
12-11-2020
16-11-2020
16-11-2020
16-11-2020
16-11-2020
12-11-2020
18-11-2020
19-11-2020
20-11-2020
20-11-2020
20-11-2020
20-11-2020
22-11-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
wijzigen bedrijfsruimte
OLO 5594291
wijzigen gevels
OLO 5604223
maken 2e uitweg
OLO 5604281
verbouw en uitbreiding kantoorpand OLO 5592427
verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 5599559
oprichten woning
OLO 5593913
vergroten woning
OLO 5610839
strijdig gebruik
OLO 5612633
(wijzigen bestemmingsplan)
kamerverhuur
OLO 5615519
oprichten carport
OLO 5615605
inrichting schoolplein e.o.
OLO 5615211
oprichten woning en aanleg uitrit
OLO 5248665
plaatsen dakkapel
2020-X1629

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Veestraat 30, 30A,
17-11-2020
30B, 30C, 30D
Horstlandenpark 2
17-11-2020
Rietbeemdweg 1C
17-11-2020
Breedijk 10
17-11-2020
2e Haagstraat 42

18-11-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen trap en verbouwen naar
OLO 5380003
4 appartementen
plaatsen reclame muur
OLO 5388361
verbouwing bedrijfspand
OLO 5418379
vergroten industriehal
OLO 5305573
(verplaatsen wellness world)
plaatsen reclame en
OLO 5484523
winkelwagenoverkappingen

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Theo Driessenhof 35A
Markt 213

Datum ter inzage Projectomschrijving:
legging:
18-11-2020 brandveilig gebruik
19-11-2020 Vervangen markiezen
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Ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen
(percelen 1656 – 1657)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657) met ingang van
27 november 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het plangebied is onderdeel van de woonwijk Brouwhuis en ligt aan de oostkant van Helmond.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een braakliggend perceel ten zuiden van de
woningen aan het Elbeplantsoen aan de rand van de bossen van de Brouwhuissche Heide.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk.
Burgemeester en wethouders maken ook bekend dat zij, op grond van het bepaalde in artikel
3.1 en 5.3 van de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant, voornemens
zijn om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de grenzen op de
verbeelding van de Interim omgevingsverordening aan te passen om zodoende het plangebied
volledig binnen het Stedelijk Gebied te brengen. Het plangebied valt grotendeels binnen het
werkingsgebied Stedelijk Gebied. Een klein deel valt binnen het werkingsgebied Gemengd
Landelijk Gebied. Op het ontwerp behorende bij de verbeelding is dit als volgt aangeduid:
“overige zone – te verwijderen gemengd landelijk gebied” en “overige zone - toe te voegen
stedelijk gebied”.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1400BP180049-1000.
Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de
coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een
afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5219689
OLO 4987339

Beroepschrift indienen
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken.

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het voornemen van burgemeester
en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van het werkingsgebied
Stedelijk Gebied te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad,
afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van:
zienswijze bestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657). Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak kunt u
tussen 9:00 en 12:00 uur bellen naar telefoonnummer (0492) 70 2602.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Voorlopige voorziening aanvragen
Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde
voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Mierloseweg 317

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
wijzigen gebruik begane grond detailhandel
OLO 5560999
naar wonen

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Bakelsedijk 324

Datum indiening: Projectomschrijving:
28-09-2020 oprichten woonverblijf

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5480659

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

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Mierloseweg 86J en
2-11-2020
Binnendongenstraat 18 en 20
Kaldersedijk 2
18-11-2020

Projectomschrijving:
verbouwen winkelpand naar
3 appartementen
verplaatsen uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5311655
OLO 5482769

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Pastoor Elsenstraat 36
16-11-2020
Hertelaan 11
16-11-2020

Projectomschrijving:
plaatsen aanbouw
plaatsen poort achterom

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5557351
OLO 5570471

• 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

Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP).
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening
te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar
voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen
paspoort, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Struijk, A.
Janse, M.A.
Luijs, J.H.S.
Voorn Pimentel, R.
Esajas, E.R.
Mazur, S.P.
Westeinde van ‘t, R.S.
Pocorni, R
Haazen, N.E.A.A.
Ţurlea, G

Geboortedatum
29-03-1982
17-12-1976
15-10-1994
05-06-1984
30-09-1992
06-04-1999
24-11-1970
10-08-1980
10-03-1983
02-07-1997

Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van
Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken
is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een
definitief besluit genomen.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast
kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom
besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”.
Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven.
Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Markgraaf, J.C.C.
Hakkou, L.
Renwarin, R.R.R.
Akkab, M.N.
Van Hoof, W.J.M.
Mollemans, F.A.
Jabłoński, P.
Fehan, K.
Pratt, J.R.
Oliveira da Silva, M.L.
Jędrczak, K.

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

Geboortedatum
21-08-2000
24-07-1991
13-06-1984
03-12-1996
17-09-1988
08-11-1971
19-07-1995
01-01-1996
17-09-1971
22-10-1972
14-05-1983

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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.

• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

STE E N WE G 3 6 H E L M O N D

LASCALADAMESMODE.NL

VA N O O R S C H O T S C H O E N E N . N L

€50,-

KORTING
OP DE WINTERCOLLECTIE

STAPEL
KORTINGEN

ALLE
LANGE
LAARZEN

-50%

DAMES-, HERENSCHOENEN
EN LAARZEN

26 november 2020

START
SHOE
SALE
SALE!

STE E NWE G 4 0
H E LMON D

WINTERCOLLECTIE DAMESMODE

ES

ALL

EXCLUSIEVE MERKEN

GREEP UIT ONZE MERKEN:
SANTONI – FLORIS VAN BOMMEL – MAGNANNI – HARRIS – P448 – AGL – K&S – ZINDA – PERTINI
GUGLIELMO ROTTA – NALINI – NUBIKK – UNISA – DL SPORT – JANET & JANET – PANAMA JACK – LIU JO
MICHAEL KORS – PETER KAISER – PEDRO MIRALLES – HASSIA – BRUNO PREMI – GABOR

Volop gezelligheid
en acties bij
Winkelcentrum de Bus!
Helmond-Noord
Bij Winkelcentrum de Bus willen ze graag hun klanten, ondanks alle Corona maatregelen,
een hele gezellige decembermaand geven. Daarom pakken
ze weer goed uit de komende
weken.
Lekker makkelijk
Naast de vele activiteiten die het
winkelcentrum regelmatig organiseert is het altijd een fijne plek
waar je heerlijk overdekt kunt
winkelen, gratis parkeren en gratis Wifi hebt. Door de verscheidenheid aan winkels en ambachtelijke speciaalzaken kun je
hier terecht voor al je wekelijkse
boodschappen en nog veel meer.

Programma december 2020
Zaterdag 28 november: Sinterklaas komt naar het winkelcentrum, voor de kinderen
heeft hij een surprise meegenomen en als je wilt, kun je met Sinterklaas op de foto.
Zaterdag 5 december: heerlijke
Coffee to go voor het winkelend
publiek
Zaterdag 19 december: op deze
dag lopen er, op veilige afstand,
twee sneeuwpoppen rond tussen het winkelend publiek.
Donderdag 24 december: De
kerstman komt naar het winkelcentrum! Wat gezellig!
Kom je ook? Dan trakteren wij
weer op Coffee to go.

Spaaractie gratis lunchpakket
Alsof dit alles nog niet genoeg
is, kun je ook nog sparen in de
maand december. Koop bij 5
verschillende winkels je december inkopen of boodschappen,
bewaar de kassabon in de actie
envelop. De envelop kan op 2
januari bij een speciale kraam
worden ingeleverd. Op 9 januari
kun je dan met deze voucher een
gratis lunchpakket ophalen tussen 09.00 en 13.00 uur. Dat word
smullen! s

Redenen genoeg dus
om in december extra
vaak naar
Winkelcentrum
de Bus te komen.

de loop weekkrant HELMOND
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vertelt…

winkelcentrumdebus.nl
Warm,
gezellig
en overdekt
winkelen!

Volop gezelligheid en acties
bij Winkelcentrum de Bus!
Bij Winkelcentrum de Bus willen ze graag hun klanten, ondanks alle
Cororna maatregelen, een hele gezellige decembermaand geven.
Daarom pakken ze weer goed uit de komende weken.

Programma december 2020
Zaterdag 28 november
Sinterklaas komt naar het winkelcentrum, voor de kinderen
heeft hij een surprise meegenomen. En als je wilt, kun je met
Sinterklaas op de foto.
Zaterdag 5 december
Heerlijke Coffee-to-go voor het winkelend publiek

Een dikke krant dankzij Groot Peelland
Mochte het al gemerkt hebben: de krant
is weer een hil stuk dikker als anders. De
Groot Peelland zit er weer in. Met in deze
editie heel veel mensen waar ik al ooit een
column mee heb gedaan
Ook weer aandacht voor Helmond Sport.
Het is weer efkus geleden dat ik de loftrompet
over men favoriete clubke heb geuit, want
ge bent fan en in men ogen blijfde dat altijd,
wat er ook gebeurd. Vur welke club bende
gai? Ik ben nog steeds vur Helmond Sport,
mochte jullie dat vergeten zijn. Nee, ik ga het
niet hebben over het nieuwe stadion en niet
over raadsvergaderingen. Daar heb ik te
weinig verstand van om men eigen er tegen
aan te moeien. Ik ben gewoon Helmonder,
die trots is op Helmond Sport. Trots op dat
wij in onze stad een club hebben die op dit
niveau voetbalt.
Een Helmonder ben ik, die vindt dat
Helmond Sport absoluut moet blijven. En
ja, de prestaties blijven nog wat achter,
maar ze hebben ook vaak pech. Eerlijk is
eerlijk: ze doen het stukken beter as vurig
jaar. Ze voetballen in mijn ogen (ook van
veel voetbal analisten) echt wel goed.
Alleen moeten er wat meer doelpuntjes
vallen waar ze wat moeite mee hebben, dat
is ook vaak pech. En wa hebben we toch
unne goeie keeper, die in men ogen al heel
wat wedstrijdjes de man of the match was.
Nou, kijk ik ook altijd wel een bietje naar het
uiterlijk en ja, op da vlak hebben we gewoon
de skônste keeper van de Keuken Kampioen
Divisie en de Eredivisie bij elkaar, mar zijn
prestaties mogen er ook zeker zijn. Kei
goed bezig, Stijn van Gassel. Trouwens heel
Helmond sport is goed bezig. Ow ja, hou
de website van www.heelhelmondsupport.
nl in de gaten voor alle acties die worden
gehouden voor Helmond Sport.

geweest. Zoals Hart voor Minima, die ook
ondanks de coronacrisis de feestmaand niet
zomaar voorbij laat gaan. Een mooi stukske
vind ik het waarin Miranda Verkoelen,
de initiatiefneemster, wordt geïnterviewd
en verwoord hoe donaties voor dit goede
doel hard nodig zijn. Dit vind ik een van
de mooiste goede doelen van Helmond.
Met de kerst sta ik altijd voor hun bij een
supermarkt om producten in te zamelen
of dat door kan gaan is nog niet bekend.
Dat zal ook liggen aan hoe de corona zich
ontwikkeld.
Dan wil ik jullie nog even attenderen om het
stukske te lezen over de Helmonder waar
ik het meeste mee van doen heb in deze
coronatijd. Geert Blenckers. In dit stukje lees
je hoe creatief deze rasechte Helmonder
omgaat met alle beperkingen die de horeca
krijgt opgelegd en als hij zo positief kan
blijven, moeten wij dat zeker blijven. Ik
hoop echt dat net voor de feestdagen de
horeca weer open mag en dat er we met zijn
alle dan voor gaan zorgen dat de horeca
een mooie omzet kan draaien.

Donderdag 24 december
De kerstman komt naar het winkelcentrum! Wat gezellig!
Kom je ook?Dan trakteren wij weer op Coffee-to-go.

Spaaractie GRATIS lunchpakket

Alsof dit alles nog niet genoeg is, kun je ook nog sparen in de maand
december. Koop bij 5 verschillende winkels je december inkopen of
boodschappen, bewaar de kassabon in de actie envelop. De envelop kan op 2 januari bij een speciale kraam worden ingeleverd. Op 9
januari kun je dan met deze voucher een gratis lunchpakket ophalen
tussen 09.00 en 13.00 uur. Dat wordt smullen!
Redenen genoeg dus om in december extra vaak naar Winkelcentrum de Bus te komen.
*Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM

Dan wil ik eindigen mee de belangrijkste
boodschap van deze tijd die ook in de krant
staat vermeld: shop lokaal zodat we onze
eigen ondernemers steunen. En nee, ik doe
da zelf ook niet met alles. Ik koop ook wel
eens iets online of bij een outlet, maar heel
erg veul shop ik gewoon lokaal, wat we
allemaal zo veul mogelijk moeten doen.
Veul plezier mee het lezen van deze extra
dikke uitgave. Ik heb er weer van genoten.
Tot volgende week en zorg goed voor elkaar

Ik heb op voorhand de Groot-Peelland al
meugen lezen want er staan echt mensen
in waar ik al ooit voor een column ben

BEZORGERS
GEVRAAGD

Zaterdag 19 december
Vandaag lopen er, op veilige afstand, 2 sneeuwpoppen rond
tussen het winkelend publiek.

06-18938912

BEZORGING@DELOOP.EU

Deelnemende winkels: Vis & Co | PLUS Bouwmans
Romonesco Slager-traiteur | KarakterKapper Primera De Luifel
Hans Deelen Groente & Fruit Duijmelinck Kaas en Delicatessen
Feestshop De Ballon | Comtr Gordijnen Supervlaai | Chinees
Restaurant Happy Valley | Restaria De Bus | Nakay
Bakkerij der Kinderen | Onje Clonje | Marie’s Fasion
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Kun jij
reanimeren?

HEESAKKERS:
Met de kennis van nu

Ja hij zei het echt afgelopen week.
Een uitspraak die een politicus
doet om zich vooraf in te dekken
of om achteraf geen excuses te
hoeven maken. In het debat over
het nieuwe raadsvoorstel waarbij
Helmond Sport alsnog meedoet
met de plannen op De Braak, zei
wethouder Serge van de Brug
het echt. “Met de kennis van nu
denken we alles te kunnen realiseren.” Nee, de wethouder heeft
uiteraard geen glazen bol, dat
begrijp ik wel. Maar een plan met
een groot financieel risico en
waar de gemeente een boel geld
insteekt, vraagt wat mij betreft
toch om iets meer zekerheid.

Want ja, met de kennis van nu
is alles makkelijk. Met de kennis van nu had een keeper die
bij een strafschop de verkeerde
hoek in dook het anders gedaan.
Met de kennis van nu waren de

sierschoorstenen in Brandevoort
steviger gebouwd en nu niet in
zoveel gevallen een veiligheidsrisico. Met de kennis van nu
had Solarcentury wel eerst aan
draagvlak gedacht, alvorens ze
met een plan kwamen voor een
zonnepark in Stiphout.

Ook de wethouder zelf was kritisch op de stadionplannen toen
hij ze voor het eerst op zijn bureau kreeg in januari. In de tussentijd is er veel veranderd in dit
dossier. Helmond Sport trok de
stekker uit de plannen, er kwam
een mediationtraject maar inmiddels ligt het ‘finale voorstel’
bij de gemeenteraad.
Wat nieuw is in de plannen rondom De Braak is een gedeeltelijke
vorm van staatssteun. Wat er tot
nu toe is getoetst, valt nog onder
geoorloofde staatssteun. Maar

pas achteraf wordt er vanuit de
Europese Commissie een definitieve toetsing gedaan. Maar met
de kennis van nu...
Er hangen dus nog behoorlijk
wat mitsen en maren aan het
plan. En dat maakt dat bijna de
hele gemeenteraad afgelopen
week, van coalitie tot oppositie,
behoorlijk kritisch over de plannen sprak. De CDA-fractie heeft
altijd gepleit voor een multifunctionele sportaccommodatie. De
maatschappelijke meerwaarde
die dit plan heeft, met onderwijs
en gezondheid in combinatie
met sport, is groot. Maar ook
wij worstelen met het vraagstuk
van wankele financiën en een
in principe prachtig plan om
De Braak te ontwikkelen tot de
sport- en beleefcampus zoals die
voor ogen is.

Op 1 december staat het voorstel
over De Braak op de agenda van
de gemeenteraad. Met de kennis
van nu verwacht ik dat dit wel
eens een pittige vergadering kan
worden.
Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

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

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Van Boxtel
jubileumcadeau
Kwaliteit zonder
prijskaartje
OP=OP

Twee hoortoestellen én alle aandacht: €0,-

Al 65 jaar nemen we de tijd om samen naar de juiste hooroplossing te zoeken. Om dit te
vieren vergoeden wij de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering
van uw eigen risico. Deze actie loopt t/m 31 december, dus wacht niet te lang. Vraag
naar de voorwaarden en ontdek waarom het ene gratis hoortoestel het andere niet is.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Zuid Koninginnewal 30a,
5701 NT Helmond
(0492) 547 091

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

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

Grand Prix Carwash Helmond B.V.

Churchilllaan 48

Tel. 0492-555613

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 48 vrijdag 27 november 2020

9

Lavans hoofdsponsor Halve van Helmond
Helmond
Lavans is de nieuwe hoofdsponsor van het hardloop- en
wandelevenement Halve van
Helmond. Het evenement krijgt
met deze samenwerking een
nieuwe naam: Lavans Halve
van Helmond.

Enorm trots
Het bestuur van de Lavans Halve
van Helmond is enorm trots op
de samenwerking. “Nog voordat
de 1e editie heeft plaatsgevonden,
hebben we een hoofdsponsor
gevonden. Daaruit spreekt het
vertrouwen van Lavans in onze
organisatie” zegt Hans Steijaert,
voorzitter van de Lavans Halve
van Helmond. “Deze samenwerking steunt ons in de ambitie om
een hardloop- en wandelevenement voor Helmond landelijk op
de kaart te zetten.”
Maatschappelijk betrokken
Lavans, dienstverlener in bedrijfskleding en bedrijfshygiëne,
ziet zich als de perfecte partner
voor dit loopevenement. “We
zijn van origine een écht Helmonds familiebedrijf en nauw
betrokken in de omgeving.
Toen we hoorden van dit sociale en sportieve initiatief, zeiden
we meteen: daar moeten we
bij zijn. Bij ons staat gezond-

graag een maatschappelijk bijdragen hierin”, aldus Tristan van
der Waart, directeur van Lavans.
heid en vitaliteit hoog op de
agenda. Niet alleen voor onze
medewerkers, maar voor de gehele maatschappij. Met trots
verbinden we onze naam aan dit
kansrijke evenement en leveren

1e editie op zondag 11 april
De 1e editie van de Lavans Halve
van Helmond is gepland op 11
april 2021. De organisatie is volop
bezig om de mogelijkheden voor
een coronaproof evenement in
kaart te brengen. Het evene-

ment heeft
naast de halve marathon,
verschillende
afstanden
voor hardlopers en wandelaars. Het richt zich daarbij op
een breed deelnemersveld; zowel
wedstrijd als recreatieve lopers
en jong als oud worden uitge-

daagd om een mooie prestatie
neer te zetten. Meer informatie
is te vinden op
www.halvevanhelmond.nl s
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Start verkoop Oranjekade 58 woningen
De verkoop van Oranjekade fase 1 met 58 koopwoningen start op vrijdag 27 november
Helmond
Aan de Kanaaldijk N.O. in het
centrum van Helmond wordt
nieuwbouwplan
Oranjekade
gerealiseerd. In het plan komen
265 koop- en huurwoningen
verdeeld over 15 woongebouwen. In de eerste fase worden
vierlaagse
gezinswoningen,
diverse appartementen en
tweelaagse
stadswoningen
aangeboden. Geïnteresseerden
kunnen zich inschrijven vanaf
vrijdag 27 november tot en met
maandag 14 december. Nog
vóór de kerst horen de inschrijvers of ze een woning toegewezen hebben gekregen.
Bestemmingsplanprocedure
Centrum II-Kanaaldijk N.O. –
Oranjekade
Het ontwerpbestemmingsplan

lag vanaf begin oktober tot medio november ter inzage bij de
gemeente Helmond. Binnen deze periode is één zienswijze ingediend. De zienswijze wordt door
adviseurs en de gemeente beoordeeld en indien nodig wordt
het ontwerpbestemmingsplan
aangepast. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, is
geagendeerd voor begin 2021.
Verwachte bouwtijd en oplevering
Oranjekade wordt in drie fasen
gebouwd. Wanneer het startschot van de bouw daadwerkelijk klinkt, is afhankelijk van
de zogenoemde opschortende
voorwaarden. Het streven is om
de kopers hierover in het voorjaar van 2021 positief te kunnen
berichten. De bouw van het totale plan zal vanaf aanvang tot

en met de oplevering circa 2 jaar
in beslag nemen.
Oranjekade helemaal OK
Het kanaal in Helmond ondergaat een transformatie. De intentie is om een ‘compacte stad’
te creëren die aantrekkelijk is
voor mensen en bedrijven, met
kwaliteit van wonen, winkelen
en werken. Oranjekade en het
Watertorenpark, gelegen aan de
Kanaaldijk N.O. en aan het water, gaan mee in deze grootschalige ontwikkeling. Kenmerkend
voor Oranjekade zijn de groene
binnenpleinen en de pakhuisarchitectuur afgewisseld met moderne woongebouwen. s
Meer informatie
Het woningaanbod en de verkoopinformatie zijn te bekijken
op www.oranjekadehelmond.nl

Een impressie van Oranjekade. F | Rezidenz Development.

START VERKOOP
58 WONINGEN
VRIJDAG 27 NOVEMBER
BLOK B 8 STADSWONINGEN & 16 APPARTEMENTEN

BLOK E 24 EXCLUSIEVE APPARTEMENTEN

ORANJEKADEHELMOND.NL

10 VIERLAAGSE PAKHUIZEN BLOK I

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Helmond centrum
Veilig winkelen voor
de feestdagen

Sport
Helmond Sport timmert
aan de weg.

Helmond introduceert
www.helmondeetlokaal.nl
Activiteiten
Maand december.

De feestelijke decembermaand
staat voor de deur. Deze staat
vooral in het teken van lekker
samen met je dierbaren eten,
drinken en natuurlijk cadeautjes.
Dit jaar zullen de feestdagen er
iets anders uit zien als normaal.
Het is dan ook belangrijk dat we
genieten van wat wél kan, in plaats
van te kijken naar wat niet kan.

Als je door het centrum van Helmond loopt, spot je door
de ruiten de Sinterklaasetalages, in de Elzas Passage
vind je in december het huis van de kerstman en het
marsepein hotel en in het centrum zullen diverse
kerstactiviteiten georganiseerd worden. Tijdens
het shoppen van je sint- en kerstinkopen, is
het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gespreid
gebeurt. Zo wordt de piek voorkomen en kan
iedereen veilig winkelen.

Koop lokaal
Doe je aankopen voor de feestdagen in je eigen stad
of dorp. De ondernemers zullen je dankbaar zijn.
Helmond biedt een ruime mogelijkheid aan diverse
winkels en horecagelegenheden om uit te kiezen. Voor
iedereen is er een passend cadeau te vinden.
Denk aan een cadeaubon van je favoriete restaurant
om weg te geven of een fijne geschenkset van je
favoriete ondernemer. Heb je ook gedacht aan
de HellemondGift? Een cadeaukaart die je kunt
inwisselen bij meer dan 120 Helmondse ondernemers.
Het ideale cadeau voor de feestdagen.

5.

Elzas Passage
Kloppend hart Helmond Centrum

2.

Foto: De feestdagen staan
weer voor de deur
| F Shutterstock

6.

Shopping
Veilig winkelen in Helmond

Aan het woord.
Geert Blenckers.
De horeca heeft rake
klappen moeten incasseren
in de coronacrisis.
Geert Blenckers liet het er
echter niet bij zitten. Hij zit
vol ideeën en plannen om
toch het hoofd boven water
te houden.

Geert Blenckers (Horeca ondernemer)

De nummer
1
Hart voor Minima
11. Een steuntje in de rug
van Brabant
in
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••Udenhout
Breda

De nummer 1
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De horeca moet creatief
zĳn in crisistĳd

GEERT BLENCKERS BIJ DE CACAOFABRIEK | F WENDY LODEWIJK

De horeca heeft rake klappen moeten incasseren in de coronacrisis. Ze moesten voor de tweede keer sluiten, waardoor veel
ondernemers geen of nauwelijks een inkomen overhouden. Geert
Blenckers liet het er echter niet bij zitten. Hij zit vol ideeën en
plannen om toch het hoofd boven water te houden.
DOOR WENDY LODEWIJK

Alternatieven bedenken
Geert bezit samen met compagnon Jeroen van
Schijndel zo’n 12 horecabedrijven verdeeld over 4
steden in Brabant. Bijna allemaal horen ze bij de
zogenaamde ‘natte’ horeca: horeca waar het met
name draait om het nuttigen van (alcoholische)
drankjes. “Veel restaurants zijn begonnen met
afhaal- en bezorgmaaltijden. In ons geval was dat
niet zo voor de hand liggend, eigenlijk heb ik maar
1 zaak dat een keuken heeft en dat is die in de
Cacaofabriek. Ik moest dus noodgedwongen op
zoek naar een ander alternatief.” Tijdens de eerste
sluiting afgelopen voorjaar is hij dan ook begonnen
met het thuisbezorgen van Gin-Tonics en andere
cocktails met echte cocktailbussen. Daarnaast
organiseerde hij online pubquizzen en verkocht hij
cadeaubonnen.
“We waren één van de eersten in Nederland die
cocktails thuis gingen bezorgen. We hebben van
alles uit de kast gehaald om toch zichtbaar te
blijven als bedrijf. De campagne ‘Support Your
Locals’ heeft hieraan wel bijgedragen. Je ziet dat
mensen je echt willen steunen. Mede daardoor
konden we onze positieve instelling behouden en
kijken we naar wat nog wél kan. We gaan echt niet
bij de pakken neerzitten.”

Toen de horeca weer open mocht na de eerste
sluiting, was dat voor Geert het startschot om
gelijk nieuwe dingen uit te proberen. “We hebben
veel geïnvesteerd om de terrassen coronaproof
te maken. Daarnaast hebben we Bobby’s Beach
in het leven geroepen: een heus stadsstrand bij
Bobby’s bar. Dat was een groot succes, het strand
werd goed bezocht en er hing een geweldig mooie
sfeer. Alle leuke reacties die we kregen, gaven ons
weer veel energie en frisse moed om door te gaan.”
Nu de zomer voorbij is, is het strand opgeruimd.
Geert had al een nieuw plan voor de winter:
Bobby’s wintertuin. De voorbereidingen waren
vergevorderd, toen het kabinet besloot de horeca
opnieuw te sluiten. “Ik denk niet dat we die tuin nog
gaan afronden, de kans dat we alle investeringen

nog kunnen terugverdienen, wordt steeds kleiner.
Dat is ook het lastige van deze tijd, je kunt zo
moeilijk vooruitkijken. Je maakt plannen, waarvan
je niet weet of je ze wel kan en mag uitvoeren.”
Maar Geert zit niet stil. “We gebruiken onze
tijd nu om alle zaken op te ruimen, schoon te
maken, schilderwerk uit te voeren en eventuele
verbouwingen door te zetten. We kunnen zodra
het mag, direct coronaproof van start. Bijvoorbeeld
onze Borrelbar: voorheen was dat een shotjesbar,
een bar waar het pas ’s nachts druk werd, waar het
draaide om feesten en waar mensen vooral stonden.
Nu hebben we het verbouwd en meer de sfeer van
een pub gecreëerd. Er zijn meer zitplaatsen en het
is wat meer gericht op sport en spel. Zo past het
veel beter in de huidige maatschappij van afstand
houden en daarnaast kunnen we het bezoek van
de klant hopelijk wat meer verschuiven naar de
vooravond, mochten we later alsnog met beperkte
openingstijden te maken hebben. We hebben alle 3
de vestigingen dusdanig aangepakt.”
Webshop
“Ik ben gelukkig gezegend met een goed team.
Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen

DE COCKTAILBUS VAN BOBBY’S WAAR IN DE ZOMER COCKTAILS MEE WERDEN BEZORGD | F BOBBY’S BAR

de huidige beperkingen. We openen binnenkort
bijvoorbeeld een webshop: www.deverwenwinkel.
nl.” In die webshop kun je allerlei leuke producten
bestellen. In het assortiment zitten onder
andere cadeauartikelen zoals bierpakketten,
bezorgmaaltijden voor een luxe ontbijt of high tea,
maar ook ‘doe-het-zelf-pakketten’; pakketten met
alle ingrediënten voor bijvoorbeeld een cocktail,
die je dan thuis zelf nog moet shaken en garneren.
Of spulletjes om met de kinderen een brownie te
versieren, er komt van alles op de site te staan.
“We gaan zelfs de zogeheten ‘crazy shakes’
aanbieden: prachtige creaties om van je milkshake
of chocolademelk een ware traktatie te maken.”
Samen staan we sterk
“We voelen ons echt gesteund door de consument
en de gemeente. Je merkt dat zij met ons
meedenken en helpen waar mogelijk. Daarnaast
heerst bij ons personeel veel goodwill. Ik heb helaas
door de crisis een aantal mensen moeten laten
gaan, maar degenen die we nog hebben, zetten
alles op alles om de boel draaiende te houden.
We proberen samen nieuwe dingen te bedenken,
zonder onze collega-horecabedrijven in de weg
te zitten. In combinatie met alle positieve mediaaandacht, zoals met ‘Support Your Locals’, zorgt dat
ervoor dat we onze positieve instelling behouden.
En dat is in deze tijd extra belangrijk. De coronacrisis
heeft in elk geval voor extra creativiteit gezorgd, om
het maar van de zonnige kant te bekijken”, aldus
Geert. Met een beetje geluk mag de horeca net
voor de feestdagen weer open. “Tot die tijd blijven
we nieuwe dingen bedenken. We trekken ons er
samen doorheen.”
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OVERDEKT
SHOPPEN
Koop nu uw
feestdaggeschenken
bij onze lokale ondernemers!
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Een sfeervolle
Elzas Passage voor fĳn
en veilig winkelen

155

De Elzaspassage vormt het kloppend hart van de Helmondse binnenstad.
Het heeft een mooie centrale ligging en de bereikbaarheid is goed. Onlangs heeft Arian
Vereijken er nog 2 nieuwe winkels geopend en een derde komt eraan. De Elzas Passage leeft.
TEKST & FOTO WENDY LODEWIJK

Fijn winkelen
In de Elzas Passage is het fijn winkelen. Arie
den Hartog van ARC Real Estate Partners, de
eigenaar van de Elzas Passage, licht toe: “De
passage is alle dagen, dus ook op zondag,
geopend. Het is overdekt en je kunt je auto
er letterlijk onder parkeren. Dat is, zeker in
deze tijd van het jaar, erg prettig. Je hoeft
nooit door de regen. Je kunt als het ware
weersonafhankelijk winkelen. Daarnaast is
het aanbod van winkels erg divers.”
Sfeer in de donkere maanden
Met de feestdagen voor de deur, is het
belangrijk dat er plezierig, maar ook veilig
gewinkeld kan worden. “We staan hiermee
regelmatig voor een dilemma. In de huidige
coronacrisis, is het niet verantwoord om
grote, publieksaantrekkende acties te
organiseren. Daar moesten we dus iets
anders op verzinnen. Enerzijds wil je graag
dat mensen (lokaal) hun kerstinkopen
komen doen en wil je je winkels promoten.
Anderzijds moet je voorkomen dat grote
groepen mensen tegelijkertijd bij elkaar
komen”, legt Arie uit.
“Daarom zetten we dit jaar in op de sfeer.
We kleden de Elzas Passage mooi aan,
met sfeervolle verlichting en feestelijke
accessoires. We willen dat de mensen
aangenaam verrast zullen worden door
die leuke sfeer, wat bijdraagt aan een fijne
winkelervaring. Prettig winkelen zonder dat
je het weer in de gaten hoeft te houden.
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd
dat winkelen in de Elzas Passage veilig
is en blijft. Samenvattend gezegd kun je
weersonafhankelijk, veilig, en plezierig
winkelen in een gezellige kerstsfeer.”

Diversiteit aan winkels
De Elzas Passage biedt voor eenieder wat wils.
Er zitten winkels van grotere ketens, maar
ook lokale ondernemers zijn er te vinden. Van
kleding tot chocolade, van sieraden tot cadeaus,
van telefoons tot speelgoed, het aanbod is zeer
gevarieerd. Onlangs heeft Arian Vereijken,
eigenaar van Miga Gifts, nog twee nieuwe
winkels geopend. Één voor woondecoraties en
één voor bijoux. “We hebben de afgelopen tijd
echt ons best gedaan om de huidige winkels
te behouden en daarnaast ook nieuwe winkels
binnen te krijgen. Dat zorgt voor nog meer
aantrekkingskracht. We hebben volop plannen
klaarliggen voor het nieuwe jaar”, vertelt Arie
enthousiast.
Support your locals
“We hebben wel gemerkt dat door de sluiting
van de horeca, er minder toeloop naar de
winkels is. Het is echter wel belangrijk dat
men lokaal blijft winkelen. ‘Support your
locals’, zoals al vaker aangehaald is.” Wat Arie
betreft, is het onnodig om als Helmonder
de stad te verlaten als je wil gaan winkelen.
“Helmond is aantrekkelijk genoeg. Je vindt er
alles wat je nodig hebt. Je parkeert je auto in
de Elzas, je gaat naar boven, maakt een leuk
rondje door de passage, je kunt straks, als de
horeca weer open mag, ergens een hapje eten
of een drankje doen en dan is je dagje winkelen
compleet. En dat alles overdekt. Door de
centrale ligging van de passage, is de rest
van de binnenstad ook binnen handbereik.
Bij goed weer kun je zo de Veestraat en de
Markt op lopen om een terrasje te pakken
en daarna weer naar binnen de passage in.
Wij willen echt onze steen bijdragen aan het
zo aantrekkelijk mogelijk maken van de stad,
zeker voor de Helmonders zelf.”
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Veilig winkelen voor de
feestdagen in sfeervol Helmond
Winkeliers versieren hun
etalages in Sinterklaasstijl,
de voormalige CoolCat wordt
omgetoverd tot huiskamer
van de kerstman en op 13 en
20 december zijn er diverse
kerstactiviteiten in de binnenstad van Helmond. Met deze
activiteiten nodigt Helmond
Marketing iedereen uit om
op een veilige manier lokaal
hun inkopen te doen voor de
feestdagen. Zo komen we
samen in de stemming
voor de feestdagen!
DOOR HELMOND MARKETING

De mooiste sinterklaasetalage
Een volle pakjesboot, het zwarte
paard Ozosnel, vrolijke pieten die
kunstjes doen op het dak. In het
centrum van Helmond zie je overal
sinterklaastaferelen in de winkelruiten.
Helmond
Marketing
daagde
ondernemers uit om hun etalages te
versieren in Sinterklaasthema. Zo komen
bezoekers van de binnenstad al tijdens
het winkelen in de feeststemming,

won onze Inktober Challenge en pakte
daardoor het tekenen weer op. Iemand
anders maakte de grote wortel voor in
de schoen en zo maken we samen een
feestelijke etalage’.

JUUDS FOEDERER | F HELMOND MARKETING

maar welke etalage is het mooist? Op
internet kunnen bezoekers stemmen
op hun favoriete etalage. De winkels
met de meeste stemmen ontvangen een
geldprijs.
Pietjes van Pierrot
Eén van de winkels die meedoet aan de
wedstrijd is Pierrot. Met pietjes, pakjes
en gouden cijfers 5 is de winkel-ruit
volledig in Sintstijl. ‘Als kinderkledingwinkel, versier ik natuurlijk mijn etalage’,
vertelt eigenaresse Hanneke van Bragt.
‘Sinterklaas is zo’n mooi kinderfeest.
Wanneer kinderen voorbij komen,

reageren ze meteen op de etalage. Met
kreetjes van verwondering, vertellen ze
aan hun ouders wat ze allemaal zien in
onze winkelruit. Daar doe ik het voor!’

Kerstmis in het centrum
Na het vertrek van de Sint wordt het
centrum omgetoverd in kerstsfeer. Met
duizenden lampjes en versierde kerstbomen ademt het centrum het warme
kerstgevoel. Onder een klein voorbehoud
van eventuele extra coronamaatregelen,
vinden er op 13 en 20 december
verschillende kerstactiviteiten plaats.
Straatmuzikanten spelen kerstliedjes en
de Santa Girls delen lekkers uit aan de

Traditie in ere houden
Ook Judith van de Rijt versiert altijd
de etalage van JUUDs Foederer. ‘Als
creatieve winkel, moet ik natuurlijk het
goede voorbeeld geven. Ik ben zelf een
enorme Sinterklaasfan en ik vind het
belangrijk om deze traditie in ere te
houden.’ Haar etalage versierde Judith
niet alleen. ‘De tekening op het raam is
gemaakt door Wieke van de Hoven. Zij

Hang je wens
in de wensboom
De leukste
Wensen
worden
vervuld!

helmond centrum
Voor meer informatie:
helmondmarketing.nl
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kinderen. Ook komt de kerstman langs.
In de voormalige CoolCat winkel in de
Elzaspassage heeft de kindervriend
zijn eigen huiskamer. Bezoek voor
meer informatie over alle activiteiten
de website en de social media kanalen
van Helmond Marketing en Helmond
Centrum.
Kerstwensen komen uit
De grootste kerstboom komt op de
Markt te staan. Ken jij iemand die in
deze bijzondere tijd iets extra’s verdient?
Zou je iemand die iets moois gedaan
heeft voor een ander een cadeautje
willen geven? Of iets terug willen doen
voor iemand die jou geholpen heeft?
Dan kun je een kerstwens doen en
ophangen in deze kerstboom. Samen
met lokale ondernemers laat Helmond
Marketing de mooiste wensen uitkomen.
De kerstwensen mogen ingeleverd
worden van 8 tot en met 31 december.

PIERROT | F HELMOND MARKETING
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Het coronavirus treft ons allemaal maar heeft
grote economische gevolgen voor onze lokale ondernemers
en met name de horeca. Daarom lanceren we het online
platform www.helmondeetlokaal.nl . Op deze website kunnen
lokale horeca ondernemers hun bestelservice aanbieden
en kunnen de Helmonders kennis maken met het
fantastische aanbod van onze lokale horeca.
DOOR HELMOND CENTRUM

Onze ondernemers zijn de echte
trekpaarden van de lokale economie. Zij
zorgen voor werkgelegenheid, vervullen
een sociale functie en zijn onmisbaar in
onze winkelcentra. Natuurlijk heb je al
de menukaart van je favoriete restaurant
op je koelkast hangen, maar op www.
helmondeetlokaal.nl maak je kennis
met meer lokale horeca ondernemers
die een verrassend aanbod hebben voor
volwassenen en kinderen.
Sinterklaas is in het land en ook hier mag
de gezelligheid niet ontbreken. Deze
gezelligheid kan je met een aantal klikken
gewoon in huis halen. Een Sinterklaas
high tea, lekkere lunchgerechten, zelf
je maaltijd samenstellen, stamppotjes,
stoofpotjes, er is genoeg om uit te kiezen.
Ook voor cadeautips kan je hier terecht.

Wat denk je van heerlijke ambachtelijke
bierpakketten, Sinterklaaschocolade of
een eigen Crazy Shake pakket?
Voor deze warme winterdagen en in
aanloop naar de feestdagen kan je ook
terecht voor borrelplanken, cocktails,
(kerst)ontbijtjes, high tea, high wine of
high beer. Drukke dag achter de rug of
gewoon geen zin om te koken? Bestel
dan een van de overheerlijke maaltijden,
pizza's en pasta's. Het aanbod is zeer
divers. Geen zin om drukke tuincentra
te bezoeken? Zelfs je kerstboom kan je
online bestellen. Zo steun je de lokale
ondernemers en zorg je ervoor dat zij ook
na deze coronacrisis in ons straatbeeld
blijven. Blijf de website volgen want het
aanbod blijft groeien.

䠀攀氀洀漀渀搀
攀攀琀 氀漀欀愀愀氀
眀眀眀⸀栀攀氀洀漀渀搀攀攀琀氀漀欀愀愀氀⸀渀氀

www.helmondeetlokaal.nl en
www.helmondkooptlokaal.
nl is voor alle (horeca)
ondernemers in Helmond
gratis toegankelijk en wordt
mede mogelijk gemaakt door
Marvelous, de gemeente
Helmond, Helmond
Marketing, Wijkmanagement
en Centrummanagement
Helmond Centrum.
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Oh, kom er
eens kijken...
kijken
Wie kent hem niet? Ook Sinterklaas weet waar hij zijn
cadeautjes het liefste vandaan haalt.
Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen,
huishouden en bijvoorbeeld hobby en vrije tijd weet
Sinterklaas op de Engelseweg te Helmond te vinden.
Van woonaccessoires voor het interieur, decoratie van de
woonkamer tot alles op het gebied van tuin en auto.
Bovendien deskundige medewerkers, service en gratis
parkeren voor de deur.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

®

Wij vragen iedereen om onze mensen
te respecteren, Zij staan nog
steeds klaar, om jou van dienst te zijn.

...dank je Sinterklaasje!

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 48 GP
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Helmondse bedrĳventerreinen
geven het goede voorbeeld
Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is een stichting van,
voor en door ondernemers. Zij hebben handen ineengeslagen om samen als
parkmanagementorganisatie voor een prettig, duurzaam en toekomstbestendig
ondernemingsklimaat te zorgen.
DOOR WENDY LODEWIJK

Goed georganiseerde bedrijventerreinen
De Helmondse bedrijventerreinen zijn in principe
in tweeën te delen, het stukje business-tobusiness en het stukje business-to-customer. Dat
laatste is dus gericht op de consument, waarbij
het met name gaat om de bedrijven in het gebied
Engelseweg – Varenschut. De stichting doet haar
uiterste best om de winkel- en autoboulevard meer
op de kaart te zetten in de Peelregio. Frits Rutten
(parkmanager) legt uit: “De stichting vormt een
overkoepelende organisatie, waar alle ondernemers
en bedrijven bij aangesloten zijn. Elk terrein heeft
zijn eigen werkgroep, maar onderling wordt er ook
goed samengewerkt. Dit tot grote tevredenheid
van iedereen. We hebben een groot draagvlak. Ik
durf wel te zeggen dat wij de best georganiseerde
bedrijventerreinen hebben in de regio. We zijn een
voorbeeld voor ver buiten Helmond.”
Geen lidmaatschap
“Een bijzonderheid is ook wel dat wij niet werken
met een lidmaatschap. De financiering voor de
uitvoering van projecten geschiedt inmiddels al
ruim 8 jaar via het Ondernemersfonds Helmond.
Onlangs is dat wederom verlengd voor de komende
5 jaar. Helmond is de eerste stad in het zuiden
met een dergelijk ondernemersfonds. Naast het
parkmanagement door Stichting Bedrijventerreinen
Helmond (waar de bedrijventerreinen onder vallen)
is het fonds er ook voor het centrummanagement
en het wijkmanagement. Het ondernemersfonds
zorgt voor verbinding in de stad en daarmee
een fijne samenwerking tussen de verschillende
ondernemers in de gebieden. Samen versterken
we de lokale economie.”
4 Pijlers
“Op de bedrijventerreinen werken wij volgens 4
kernthema’s: veilig, duurzaam, werkgelegenheid
en huisvesting”, legt Frits uit. “We werken collectief
aan de veiligheid. Onder andere door mobiele
surveillance en alarmopvolging gezamenlijk te
regelen, maar ook door camera’s te plaatsen. Deze
worden ’s nachts live uitgekeken op de Automotive
Campus, we houden alles dus letterlijk in de gaten.
We hebben daarin een nauwe samenwerking met
gemeente en politie. Op deze manier kan de (drugs)
criminaliteit een heel stuk teruggedrongen worden.
Dit is voor elke partij een prettige ontwikkeling.
Qua duurzaamheid is er nog wel wat te winnen,
alhoewel steeds meer Helmondse ondernemers
duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen vanzelfsprekend vinden. Daarom
ontwikkelen wij diverse projecten en activiteiten
die vooral gericht zijn op energiebewust- en
circulair ondernemen, waarbij we ondernemers

zo goed mogelijk informeren en aansporen
tot verduurzaming. We zien dat ondernemers
elkaar opzoeken en van elkaar leren. Onder
alle vier de kernthema’s werken we samen aan
toekomstbestendige bedrijventerreinen en het
behouden van talent voor de toekomst.”
Veel te bieden voor de klant
De centrale ligging en goede bereikbaarheid van de
winkel- en autoboulevard, zorgt voor een makkelijke
vindbaarheid voor de consument en een fijne
winkelervaring. Er kan overal gratis en praktisch
voor de deur geparkeerd worden, winkels zitten
dicht bij elkaar, de openingstijden zijn erg ruim
en het aanbod is zeer divers. “Aan de Engelseweg
vind je werkelijk alles op het gebied van inrichting
van woning en tuin, dier, hobby en klussen. Je
kunt je hier laten inspireren en adviseren door
ondernemers met aandacht voor kwaliteit en
persoonlijke service. Dat maakt echt een verschil!
Daarnaast is er horeca te vinden voor een kopje
koffie of een lekkere lunch tussendoor, alhoewel
dat op dit moment dan ‘to go’ zal zijn. Vlakbij vindt
men de autoboulevard aan de Varenschut, waar
vrijwel alle automerken vertegenwoordigd zijn. Het
vormen van een autoboulevard biedt voor de regio
een compleet aanbod aan nieuwe, gebruikte en
leaseauto’s. De moeite waard om eens een kijkje te
komen nemen.”
Coronacrisis zorgt voor extra toeloop
De coronacrisis en daarmee het vele thuiswerken,
heeft in de hand gewerkt dat mensen hun huizen
massaal zijn gaan opknappen. “Daar zijn we
natuurlijk ontzettend blij mee. De bouwmarkten
en woonwinkels floreren in deze tijd. Het is enorm
belangrijk dat fysieke winkels blijven bestaan en het
is dan ook mooi om te zien dat consumenten deze
ondernemers blijven steunen, om zo de crisis door
te komen.”
Helmond heeft een regiofunctie
“Helmond is en blijft een echte ondernemersstad
met een vooruitstrevend ondernemersklimaat.
Als Stichting Bedrijventerreinen Helmond zijn
wij dan ook trots op de organisatie van onze
bedrijventerreinen. Een goede samenwerking is
de basis voor aantrekkelijke, veilige en duurzame
bedrijventerreinen, voor nu en in de toekomst.
En we zitten niet stil. Er liggen nog genoeg
uitdagingen op ons bordje. Zo willen we pilots gaan
uitrollen waarin we meer ‘out of the box’ kunnen
ondernemen. Denk daarbij aan het uitwisselen van
reststromen en energie (het zogeheten circulair
ondernemen) en het toekomstbestendig inrichten
van onze bedrijventerreinen. Kortom; nog genoeg
te doen!”

EEN DEEL VAN DE WINKELBOULEVARD AAN DE ENGELSEWEG | F WENDY LODEWIJK

EEN DEEL VAN DE AUTOBOULEVARD AAN DE VARENSCHUT | F WENDY LODEWIJK

PARKMANAGER FRITS RUTTEN | F WENDY LODEWIJK

Voor meer informatie zie www.bedrijventerreinenhelmond.nl
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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.
DOOR ADVENTURE STORE | F SHUTTERSTOCK
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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!
*acties zijn niet in combinatie met aanbiedingen en
spaarsysteem.

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

KORTING

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

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.

Kijk ook op wwww.adventurestore.nl
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dat corona ons beperkt, maar voor de crisis zorgde
ik dat het gezellig was hier. Ik ontving de mensen
met een kopje koffie met wat lekkers erbij en gaf de
kinderen een snoepje of een speelgoedje. Wij doen
dan echt ons best om dat schaamtegevoel weg te
nemen, om een gemoedelijke sfeer te creëren.”
Feestdagen
Zelfs voor de feestdagen werd jaarlijks iets leuks
georganiseerd. Miranda vertelt enthousiast: “We
zorgen normaal gesproken elk jaar dat de mensen
uit eten kunnen bij wokrestaurant De Braak. En
voor de jongere kinderen organiseren we een
bioscoopavond. We merken dat mensen dat veel
leuker vinden dan een standaard kerstpakket. Een
avondje uit is iets waar normaal geen geld voor is,
maar wat wij tóch mogelijk maken.”

Hart voor Minima
MIRANDA VERKOELEN (L) MET EEN AANTAL VRIJWILLIGERS | F WENDY LODEWIJK

een steuntje in de rug
HELMOND - Stichting Hart voor Minima is een particuliere voedselbank die de minima in Helmond een
steuntje in de rug biedt. Heden ten dage voorzien zij zo’n 100 gezinnen wekelijks van een pakket
met eten, drinken en andere dagelijkse benodigdheden.
DOOR WENDY LODEWIJK

Ontstaan vanuit huis
Miranda Verkoelen startte ooit haar ‘eigen’
voedselbank vanuit huis. Ze benaderde een aantal
supermarkten of zij eventuele overschotten mocht
uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.
Één van de eersten die reageerde, was een Jumbo
in Eindhoven, waar Miranda op Kerstavond met
volledig volgestopte auto’s weer huiswaarts ging.
Kort daarna mocht ze elke avond de spullen die
aan de datum waren, komen halen en uitdelen.
Haar huis werd letterlijk te klein, waardoor ze ging
opereren vanuit de garage van de buurvrouw.
Ook dat bleek te klein; in de piekperiode voorzag
ze zo’n 200-250 gezinnen van voedsel. Nu
is ze inmiddels gevestigd aan een pand aan
de Evertsenstraat met meer opslagruimte en
heeft ze de regeltjes wat moeten aanscherpen.
Bijvoorbeeld mensen die al 3 jaar lid zijn, moeten
ruimte maken voor nieuwe mensen, zodat een

ander ook een kans krijgt. Tegenwoordig heeft de
stichting zo’n 100 leden.
Donaties, overschotten en restanten
De stichting heeft diverse wegen waarlangs zij aan
spullen komt. “Helaas is de Jumbo haar producten
die tegen de datum zijn, zelf gaan verkopen tegen
een sterk gereduceerde prijs. Desondanks krijgen
we soms nog wel spullen uit de supermarkt,
bijvoorbeeld als er een winkel verbouwd wordt.
Albert Heijn ruimt eens in de zoveel tijd haar
winkels op en ook dan komt er een en ander onze
kant op. En dat is niet het enige. Een bakker die
brood over heeft, een boer met een overschot aan
wortelen, boodschappen voor een schoolontbijt dat
afgelast is; er is dagelijks overal en nergens voedsel
over wat gewoon nog prima te consumeren is.
Dat verzamelen wij en delen we uit”, licht Miranda
toe. “Maar dat niet alleen, als er ergens een partij
doucheschuim staat, waarvan een enkele bus het

niet doet, gaan onze chauffeurs die ophalen. Voor
de fabriek is het te kostbaar om al die bussen te
gaan testen. Wij stoppen ze dan in de pakketten. Wel
meer dan 1, zodat elk gezin er altijd wel eentje heeft
die werkt.” Het is heel divers wat voor goederen de
stichting ontvangt. “De laatste tijd mogen we vaak
drank komen ophalen, omdat de horeca gesloten
is. Cafés, restaurants en bioscopen hadden nog
behoorlijk wat voorraad staan.” Naast dit soort
overschotten, is de stichting vooral afhankelijk van
donaties. “Veel van onze boodschappen kopen
wij zelf in. We bekijken dan wat een gemiddeld
huishouden goed kan gebruiken, liefst vooral
wat langer houdbare producten. We proberen de
pakketten zo efficiënt mogelijk samen te stellen.”
Gezellige ontmoetingen
“Je zou denken dat er een gevoel van schaamte
heerst onder de mensen die pakketten komen
halen. Toch is dat bij ons net iets anders. Het is nu

Om dit te financieren, werden er aan het eind van
het jaar collectes gehouden en gingen de vrijwilligers
naar supermarkten voor donaties. Klanten konden
dan iets in de winkel kopen wat de stichting goed
kon gebruiken en dat vervolgens doneren. “Corona
zorgt in deze tijd voor veel onzekerheden. Kunnen
we wel uit eten? Mogen we wel bij de supermarkten
gaan staan? We weten dus (nog) niet wat we dit
jaar kunnen en mogen organiseren. Wel kan ik met
zekerheid zeggen dat we íets gaan doen. We laten
de feestmaand niet zomaar voorbijgaan.”
15 Vrijwilligers met letterlijk
een hart voor minima
Miranda heeft een team van 15 vrijwilligers om
zich heen. Ze heeft een paar vaste chauffeurs die
de spullen overal gaan ophalen. De rest van de
vrijwilligers houdt zich met name bezig met het
uitzoeken van de goederen, het samenstellen van
de pakketten en het uitdelen daarvan. “Daarmee
rouleren we ook, zodat we allemaal ons steentje
bijdragen. Wij zijn allen even gedreven om een
helpende hand te bieden.”

Steunen?

Wilt u Stichting Hart
voor Minima steunen?
Een donatie is altijd, maar
zeker nu, erg welkom.
De stichting heeft een
ANBI-status, wat betekent
dat u uw gift kunt aftrekken
bij de belasting.
Kijk voor meer informatie op
www.hartvoorminima.nl
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START BOUW
VOORJAAR 2021

67 LUXE

KOOPAPPARTEMENTEN
Nog enkele woningen beschikbaar

www.weefhelmond.nl
Moderne, ruime en luxe afgewerkte
koopappartementen
Unieke ligging in het centrum van Helmond
Woonoppervlak van ca. 70 tot 170 m2
Riante buitenruimtes
Eigen parkeerplaats in parkeerkelder
Vanaf € 299.000,- v.o.n.

ONTWIKKELING EN REALISATIE:

ONTWERP:

VFO
A R C H I T E C T S
U R B A N D E S I G N B V

VERKOOP:

Nieuwbouw Makelaars
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HELMOND - Het vinden van
een mooi appartement met
voldoende buitenruimte;
ga er maar eens aan staan.
Ondanks de Coronacrisis is
de woningmarkt in en rondom
Helmond onverminderd
gespannen gebleven en is het
vinden van een comfortabel
appartement een hele klus.
Nieuwbouwproject De Weef
is dan ook meer dan welkom
en biedt aan menig woningzoekende een uitkomst. In dit
artikel maak je nader kennis
met dit iconische nieuwbouwproject met prachtige
koopappartementen met
riante buitenruimtes,
gesitueerd in het centrum
van Helmond.

december 2020

week nummer 48 vrijdag 27 november 2020

13
23

Heerlijk wonen in een prachtig appartement met riante buitenruimte?

Het kan in De Weef te Helmond!
TEKST EN FOTO’S BAM WONEN

De Weef bestaat uit 67 ruime koopappartementen, verdeeld over 3
kleinschalige gebouwen met 5, 27 en 37 appartementen. De gebouwen
beschikken over 2, 3 en 4-kamer appartementen variërend van circa
80 m² tot maar liefst 136 m² tot enkele exclusieve appartementen van
circa 170 m². Prijzen vanaf € 299.000,- V.O.N. Eén ding hebben alle
woningen gemeen: ze beschikken in de basis over een luxe afwerking,
duurzame materialen en installaties en zijn van alle gemakken
voorzien. Daarnaast beschikken alle appartementen over een riante
buitenruimte en een eigen parkeerplaats en berging in ondergelegen
parkeerkelder. De ontwikkeling en realisatie is in handen van BAM
Wonen uit Eindhoven. BAM verwacht in het voorjaar 2021 te kunnen
starten met de bouw.
Unieke architectuur op een unieke locatie
De drie appartementengebouwen worden onderdeel van het recent
aangelegde Burgemeester Geukerspark. Dit park ligt in het centrum
van Helmond en vormt een belangrijke schakel met de stad. Het
centrum van Helmond staat bekend om zijn indrukwekkende kasteel,
mooie tentoonstellingen en bijzondere monumenten. Helmond kent
een verrassend aanbod aan winkels en heeft tal van leuke terrasjes
op de Markt of aan het water. Doordat De Weef op loopafstand van
het centrum wordt gerealiseerd, sta je straks binnen enkele minuten
midden in de gezelligheid! Ook voor recreatie in de natuur is meer dan
genoeg gelegenheid. Bovendien is het appartementencomplex De
Weef erg centraal gelegen ten opzichte van het NS-station en diverse
uitvalswegen waardoor onder andere Eindhoven op slechts enkele
minuten bereikbaar is. Wonen in De Weef staat straks voor wonen
in één van Helmonds meest iconische gebouwen, ontworpen door

VFO architects uit Eindhoven. De kenmerkende golvende gevels van
de drie woontorens verwijzen naar het stromende water waaraan de
drie appartementengebouwen komen te liggen. Daarnaast roepen de
gevels een associatie op met een draad van weefsels, waarmee wordt
verwezen naar het industriële verleden van de stad Helmond.
Comfortabel zonder hoge energielasten
Het wordt comfortabel en duurzaam wonen in De Weef. Het ontwerp
van het gebouw zelf is in alle opzichten geënt op het minimaliseren
van energieverbruik. De appartementen worden uiteraard gasloos
uitgevoerd. Voor de verwarming en het opwekken van warm tapwater
wordt een water-water warmtepomp in combinatie met triple solar
warmtepomppanelen (PVT panelen) toegepast. De appartementen
voldoen aan de meest actuele duurzaamheidsnorm, wat betekent dat
je bij veel banken van een duurzaamheidskorting op je hypotheekrente
profiteert.
Maak van je huis een thuis met Homestudios
Uniek aan De Weef is de mogelijkheid om in het Homestudios
experience center van je nieuwe huis ook echt een thuis te maken.
Maak persoonlijke keuzes voor belangrijke onderdelen van je woning,
zoals upgrades voor de keuken en het sanitair, maar ook voor
binnendeuren, indelingsvarianten en volledig afgewerkte wanden en
vloeren. Helemaal passend bij je persoonlijke woonstijl, wensen én
budget. En niet onbelangrijk: klaar op het moment dat je de sleutel
van het nieuwe huis krijgt overhandigd! En je staat er niet alleen voor;
je woonadviseur en andere Homestudios specialisten begeleiden je
bij elke stap.

Nog enkele woningen beschikbaar
De verkoop van De Weef is in volle gang. Er zijn nog een aantal
appartementen beschikbaar. waaronder het ruime en veelzijdige
3-kamerappartement type C6 van maar liefst 125m2 woongenot. Deze
woning voelt als een luxe hotel dankzij de prachtige master bedroom
met inloopkast, de open woonkamer met woonkeuken en de royale
buitenruimte. Prijs vanaf € 499.000,- V.O.N. incl. parkeerplaats.
Of het heerlijke 3-kamerappartement type A4 van 77m2 woongenot.
Het appartement beschikt over een gezellige en lichte woonkamer met
open keuken en toegang tot balkon. Met 2 slaapkamers, badkamer,
separate toiletruimte en inpandige berging is dit woningtype compleet
te noemen. Prijs vanaf € 320.000,- V.O.N. incl. parkeerplaats.

Meer informatie over
deze woningtypes, de
andere woningen en
beschikbaarheid vind je
op www.weefhelmond.nl
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Column

de mooiste
tĳd van
het jaar
Terwijl ik dit stukje typ, klinken de kerstliedjes al door ons huis.
“All I want for Christmas” van Mariah Carey blijft mijn favoriete
kerstnummer. Ik draai het zo hard mogelijk en zing lekker mee.
Mariah wil maar één ding: haar vriend, helemaal voor haar
alleen. Meer heeft ze niet nodig.
DOOR LOES SWINKELS - VAN OORSCHOT | F GERARD VAN HAL

Ik denk dat iedereen in deze tijd van het
jaar wel een vurige wens heeft. Voor
zichzelf of voor een ander. Zo wenste ik
de afgelopen periode vaak dat we terug
naar “normaal” konden gaan.
Wat zou ik graag weer mijn ouders en
mijn vriendinnen een knuffel willen
geven. Dat zoiets gewoons opeens zo
raar en “gevaarlijk” zou voelen, had ik
een jaar geleden niet kunnen bedenken.

Ik hoop dan ook dat we deze periode
snel achter ons kunnen laten. Als
stad hebben we laten zien dat we hier
positief en innovatief mee om kunnen
gaan. De afgelopen maanden lieten heel
veel Helmonders zien dat wij “doeners”
zijn en er de schouders onder zetten.
Zo waren er outdoor concerten bij
verzorgingshuizen, gaf Stichting Jibb+
buiten sportlessen bij de Ameideflat,
was er een thuisblijf bingo, ontwikkelde

COLOFON

GERWEN

Het volgende kerstnummer klinkt
inmiddels; ‘It’s the most wonderfull time
of the year’ en daar kan ik mij alleen
maar bij aansluiten.

Alvast fĳne
feestdagen
gewenst!

Loes Swinkels - van Oorschot (Helmond Marketing)
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Water. De 26.000 planten zullen er
blij mee zijn en zorgen ervoor dat de
grond niet wegspoelt.

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

13.13.
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- Wat valt
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er te beleven
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5. 5.Linda
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Foto: De oppervlakte
hiervan bedraagt
uiteindelijk ongeveer
60 hectare. Het golfterrein
bestaat .
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Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

HEUSDEN

LIESSEL

HEUSDEN

Dickensnight
Dickensnight

Het verhaal

Verschijningsdatum week 51
(18 dec.) Deadline 8 december

Sport
Helmond Sport Centraal.
Cultuur
Helmond Museum.
Het Speelhuis.
De Cacaofabriek.
Activiteiten
Maand Januari.

Unieke Helmondse bedrijven voorop met globale innovaties.

Helmond. De makers.

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknicken kan aan één van de tafels.
Kasteel van Sinterklaas
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadaptatie.
Het park biedt in de warme zomers een koele plek. En
als het hard regent kan het water wegzakken in de aarde.
De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen ervoor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 23
verschillende soorten bomen: van klein tot groot en van
bladverliezend tot groenblijvend.
Het IJspaleis van SantaClaus
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk.
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke
Vromans. Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan: een echt stadspark in het
centrum van Helmond. Een park voor alle Helmonders en
voor ieder wat wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen
met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het
kanaal, is een boulevard ontstaan waar men kan fietsen en
wandelen. En ook de beweegroute is weer teruggekomen.
Op het gras is ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknicken kan aan één van de tafel.

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

Frans Huijbregts, de smaakmaker - Huijbregts Food Groep
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Blanksma
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Voorwoord
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Kunst in het park
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk.
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke
Vromans. Zij heeft het kunstwerk gemaakt met in het
achterhoofd de gedachte dat het mensen moet uitnodi-
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Plannen van de gemeente
Helmond.
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LightyearOne.
One.
van bladverliezend tot groenblijvend. Zo biedt het park in
ieder jaargetijde een andere aanblik.

Januari 2020
Uitgave Groot Peelland
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DOOR FRANS HOUBEN FOTO’S JERMAINE JACKSON

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknicken kan aan één van de tafels.
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Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten
en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt.
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het
kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied.

Erik de Vries
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Helmond Sport Centraal.

Erik de Vries over de
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Helmond
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heeft.
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Uitgave Groot Peelland

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten
en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt.
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het
kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied.

o.a. Shutterstock
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Ontdek het recent geopende prachtige Geukerspark in hartje Helmond!
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Mandy Meeuwsen
Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
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Volgende uitgave: 18 december

InInmeer
meerdan
dan1515winkelcentra
winkelcentra
staan
staanwij
wijvoor
voorjejeklaar.
klaar.

GERWEN

NEDERWETTEN
NUENENNUENEN

OMMEL

SOMEREN
SOMEREN
ASTEN

Redactie

4. 4.

H

DEURNE
DEURNE

MIERLO
VLIERDEN VLIERDEN

GELDROP
GELDROP

LIESSEL

HEUSDEN

GERWEN

NEDERWETTEN

OMMEL

LIESSEL

ASTEN

BEEK EN BEEK EN
DONK DONK
AARLE- AARLERIXTEL RIXTEL

BAKEL

MILHEEZE MILHEEZE

OMMEL

HEUSDEN

BAKEL

HELMOND
HELMOND
MIERLO

ontwikkelingen
ontwikkelingen
in de
in de
Helmondse
Helmondse

*m.u.v. de flex jersey 24/seven
Actie geldig tot 5 december

GERWEN

NEDERWETTEN
NUENENNUENEN

MIERLO
VLIERDEN VLIERDEN

SOMEREN
SOMEREN
ASTEN

DE MORTEL DE MORTEL

BEEK EN BEEK EN
DONK DONK
AARLE- AARLERIXTEL RIXTEL

BAKEL

MILHEEZE MILHEEZE

SOMEREN SOMEREN
EIND
EIND
SOMEREN SOMEREN
HEIDE
HEIDE

GEMERT GEMERT

GEMERT GEMERT

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

Geldt voor alle merken* o.a.:

Ook zetten veel mensen zich in voor een
ander, zonder dit aan de grote klok te
hangen. Deze onzichtbare superhelden
verdienen wat ons betreft iets extra.
Daarom staat er vanaf 8 december
een Kerstwensboom op de Markt in
Helmond. Heb jij een wens voor een
ander? Vul jouw wenskaart in en hang
‘m in de kerstwensboom. Wij vervullen
als Helmond Marketing de mooiste
kerstwensen. Uiteraard doen we dit met
de hulp van Helmondse ondernemers.
Want ook zij kunnen wel een steuntje in
de rug gebruiken in deze tijd.

NEDERWETTEN
NUENENNUENEN

MIERLO

Wat maakt
Wat maakt
Helmond
Helmond
zo leuk
zoom
leuk
teom te
shoppen?
shoppen?

Advertenties

Stadskunstenaar Tahné Klein een
kwartet om Helmondse ondernemers
te steunen en vierden we thuis vakantie
met het Helmondse vakantie- en het
Helmondse kleurboek. Er gebeurde
zoveel, dat ik niet alle initiatieven hier
kan noemen.

GEMERT GEMERT
BEEK EN BEEK EN
DONK DONK
AARLE- AARLERIXTEL RIXTEL
GERWEN

NEDERWETTEN

Uitgever

Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
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HELMOND – We zijn weer een paar weken verder en wederom heeft iedereen zich
opnieuw moeten aanpassen. Tijdens de tweede coronagolf doet iedereen zijn best om gezond te blijven en zich
aan de regels te houden. In de voetballerij zien we dat zelfs de grote Europese topclubs met veel besmettingen
te maken kregen. Het amateurvoetbal ligt er helaas weer uit, maar gelukkig voor de liefhebbers wordt
er wel gevoetbald en kunnen we op tv live naar voetbal kijken.
DOOR WILLIAM VERKOELEN | F MOEDERSCHEIMMOONEN ARCHITECTS, FAULKNERBROWNS ARCHITECTS, CULD

We kunnen genieten van de belangrijkste bijzaak
van het leven, zolang onze overheid het veilig
blijft vinden. Het is niet wat we gewend zijn,
maar het is voetbal en we kijken ernaar. Wil
je het niet zien dan kijk je niet, die keuze mag
iedereen gelukkig nog wel zelf maken.
In het SolarUnie Stadion in Helmond wordt ook
gevoetbald, en niet onaardig, maar helaas zonder
veel punten binnen te halen. Verslaggevers als Mario
Been loven het spel van het zeer jonge Helmondse
team. Dat team dat al enkele keren een te kleine
beloning afdwong in relatie tot het vertoonde spel.
Maar het gevoel bij het publiek is dat die punten er
op korte termijn echt wel gaan komen.

Waar er wel wordt gescoord is met de nieuwe
stadionplannen. De Campuspartners OMO
Scholengroep Helmond, Gemeente Helmond,
SV De Braak, JVDI De Fysioclub en Helmond
Sport zijn terug naar de tekentafel gegaan en
gelukkig zijn ze het met elkaar eens aan het
worden. Op de foto’s nemen we u mee in de
plannen die in 2023-2024 gerealiseerd moeten
worden. Terecht, zo kunnen we stellen, want
de gedachten achter het oorspronkelijk plan, de
locatie in het hart van onze stad, de synergie,
de kracht van de partners, de voorspelde turbo,
het was meer dan goed. Het perspectief voor
Helmond en vooral voor de omliggende wijken. De
verloving werd ondertekend voor een geweldige
toekomst samen. Door de ontwikkelingen van
de laatste dagen is er de hoop dat we ons klaar
kunnen gaan maken voor de bruiloft!
Samen met de 1800 leerlingen van de twee
OMO-scholen en de 1200 amateurvoetballers
en amateurvoetballertjes gaan we de droom van
Heel Helmond Sport tot leven brengen.

De eerder aangekondigde crowfundingactie voor de
Helmond Sport Jeugd Academy is inmiddels in volle
gang en er is al een mooi startbedrag gedoneerd,
we zitten op bijna 13.000 euro. Dat bedrag moet
natuurlijk nog flink omhoog. Stichting Heel Helmond
Support heeft tot en met 31 december 2020 daarom
nog veel meer acties in petto.
De eerder aangekondigde
crowfundingactie voor de Helmond
Sport Jeugd Academy is inmiddels
in volle gang.
Er wordt een speciaal persoonlijk wedstrijdshirt
ontwikkeld waarin de Helmond Sport-spelers
een drietal wedstrijden mogen voetballen. Thuis
tegen Jong PSV op 30-11, thuis tegen Go Ahead
Eagles op 4-12 en uit tegen Roda JC op 11-12
spelen we in de shirts. Vervolgens worden deze
shirts per opbod verkocht of verloot om ook
weer geld voor onze Jeugd Academy op te halen
en dit toe te voegen aan de crowdfundingactie.
In de feestmaand december moeten wij helaas
afzien van het inmiddels traditionele Helmond
Sport Gala. We willen in december in ieder
geval nog een oliebollenverkoop organiseren.
U kunt ons ook steunen en volgen via www.
heelhelmondsupport.nl

www.heelhelmondsupport.nl
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Veranderde markt
De coronacrisis heeft er met tijden wel voor gezorgd
dat de toeloop soms wat minder was. “Ik denk
dat elke winkelier dat wel merkt. Zeker als er net
aangescherpte maatregelen zijn verkondigd, merk
je dat mensen weer wat meer thuisblijven.

het vervolgens in 2017 weer van haar over. “We
hebben naast chocolade ook woonaccessoires
in het assortiment. Mijn voorganger is hiermee
begonnen, omdat de chocoladeverkoop in de
zomer altijd wat terugliep. Zo kon ze de verkoop
in de heetste maanden van het jaar toch weer wat
opschroeven. Ik ben met dat concept doorgegaan.”
Op het eerste gezicht is het wellicht een niet zo voor
de hand liggende combinatie, maar “het is beide
een mooi cadeau om te geven”, licht Angelique toe.

Bonbons en meer bĳ
Boulanger Helmond
HELMOND - Kleine geluksmomentjes, zo prijst Boulanger haar bonbons aan.
Ze zijn gemaakt van de lekkerste chocolade en worden door heel Brabant
(en Maastricht) verkocht. Angelique van Rooij heeft een winkeltje in
de Elzas Passage in Helmond.
TEKST EN FOTO’S WENDY LODEWIJK

Passie voor chocolade
Angelique verkoopt de bonbons met veel
enthousiasme. “Ik vind het belangrijk dat je achter
je product staat. Ik vind ze niet alleen erg lekker,
maar ook betaalbaar. Daarnaast worden ze
gemaakt met eerlijke, duurzame grondstoffen. Ook
niet onbelangrijk. Het is gewoon een mooi product.”
De passie die ze voor de chocolade heeft, straalt

van haar gezicht. “Ik verkoop het nu al 18 jaar, maar
sinds 3 jaar is dit mijn zaak. Het is ontzettend leuk
werk.”
Naast chocolade ook woonaccessoires
De Boulanger-winkel is al bijna 30 jaar een
begrip in Helmond. De vorige eigenaresse had het
overgenomen van de oprichters en Angelique nam

BBOXbijoux

BBeware

Sociaal momentje
De toonbank ligt vol lekkere bonbons en er
bovenop prijken nog wat seizoensproducten zoals
chocoladeletters. “Het meeste wat ik verkoop,
zijn toch wel de bonbons. Die worden elke week
kraakvers aangeleverd vanuit de fabriek in EttenLeur, zodat ik mijn winkeltje weer kan vullen.” Zoals
in elke winkel, komen er ook bij Angelique allerlei
typen klanten. “Sommigen kopen wat ze nodig
hebben en zijn weer weg, maar de meesten zien
het als een sociaal momentje. Ze willen graag een
praatje maken, ondertussen kan ik dan de doosjes
vullen. Dat maakt mijn werk wel extra gezellig”, zegt
ze met een lach op haar gezicht.
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Gelukkig voel ik wel dat ik gesteund word, je
merkt aan klanten dat ze je het gunnen om iets te
verkopen. Ik ben zelfs benaderd om voor ouderen
doosjes bonbons samen te stellen. Dat is niet alleen
hartstikke leuk om te doen, je bouwt er zo ook
naamsbekendheid mee op. Ik zie het als een eer
dat ze mij daarvoor gevraagd hebben.” Desondanks
blijft de crisis merkbaar. “Zeker nu de horeca dicht
is. Als winkelier kun je eigenlijk niet zonder.” Met
een beetje geluk breken nu drukkere tijden aan
voor Angelique. “De feestdagen zijn natuurlijk een
ultieme gelegenheid om een doosje bonbons te
geven. Mensen zien het als een cadeau dat altijd
in de smaak valt. Het is leuk om te geven én leuk
om te krijgen.”
Webshop
Voor de klanten die vanwege corona (of een andere
reden) liever niet naar de winkel komen, heeft ze
een webshop. Daar kun je aangeven wat je wil
kopen, qua verpakking en qua inhoud. Vervolgens
maakt Angelique zorgvuldig je bestelling gereed en
bezorgt het indien gewenst bij je thuis. Klaar laten
zetten in de winkel en zelf komen ophalen, behoort
ook tot de opties. De webshop is te vinden via een
website die online bestellen voor ondernemers in
Helmond ondersteunt. “Het makkelijkst om ‘mij’
te vinden, is door in Google Boulanger Helmond in
te tikken. Bij de eerste paar hits kom je dan mijn
pagina tegen. Het is een mooie aanvulling op de
fysieke winkel.”

Beware of the BBOX! Afgelopen
maand opende in de Elzas Passage
een nieuwe winkel: BBOX Bijoux.
Een sieradenwinkel met allerlei
hebbedingetjes, sieraden en
accessoires. Arian Vereijken,
voorzitter Elzas Passage: “Pas op
als je in de stad bent: als je de weg
naar BBOX Bijoux gevonden hebt,
is de kans groot dat je niet met lege
handen naar huis gaat.”
Dat wil je hebben
De bijouxwinkel, die zich richt op het jeugdige
publiek, heeft een frisse en warme uitstraling
en biedt een diversiteit aan sieraden van
merken waaronder Byjam, Biba en Myjewellery.
Naast sieraden kun je er ook tassen, mutsen,
sjaals en andere accessoires vinden. “Echt
hebbedingetjes tegen een betaalbare prijs”,
aldus Arian. De winkel is er niet alleen om jezelf
te verwennen, maar ook voor al je sinterklaasen kerstaankopen ben je bij BBOX aan het
goede adres. “Alles wordt mooi ingepakt en er
is voldoende keuze om een mooi cadeau uit te
zoeken. En er is meer. Er is een speciale hashtag
in het leven geroepen die je kunt gebruiken bij je
post op sociale media en die is er niet voor niets:
“Als je een foto deelt van je aankoop met de
#BBOXBank maak je kans op leuke prijzen.” De
winkel is gevestigd in het pand waar voorheen
beddengoedwinkel Julia’s Home te vinden was
op nummer 35.
Via de Facebookpagina (@bboxbijoux) en
Instagram (@bboxbijoux_helmond) blijf je op de
hoogte van alle leuke dingen die de winkel biedt.
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Zelfstandig blijven wonen maar
met zorg in nabijheid. 24|7.

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

OPEN DAG

28 NOVEMBER
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.

(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411.
Ons bezoeken buiten de Open Dag is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).
Vanaf nu kunt u ook onze nieuwe locatie in Helmond centrum op afspraak bezichtigen.

Residentie Suytkade

Ouderenzorg en
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.
Betaalbare luxe
appartementen voor
iedereen toegankelijk.
Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40,
T. 088-6000411
www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl

Maak nu uw
telefonische afspraak
voor een
bezichtiging.

PROFESSIONALS IN ZORG

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.
Toegang alleen indien u geen corona-gerelateerde klachten heeft en u een mondkapje draagt.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM RAZ WK 38 DL
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Een video-afspraak
maakt behandelingen op
afstand mogelijk
Lang niet iedereen is op de hoogte van de
mogelijkheden die ‘digitale zorgverlening’ biedt.
Om daar verandering in te brengen, is de campagne
‘Thuis kan het ook’ gestart. Patiëntverenigingen,
zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben daarvoor
de handen ineen geslagen. Het doel is om patiënten
aan te sporen actief te informeren naar de opties voor
zorg op afstand.

Blog Nicolette van den Broek,
logopediste in het Elkerliek

Zorg op maat
kan ook via een
video-afspraak

Ook in het Elkerliek zijn we volop bezig met deze ‘zorg op
afstand’. Bijvoorbeeld in de vorm van een video-afspraak.
Een video-afspraak wordt ook wel beeldbellen of een
webcamconsult genoemd. Patiënten kunnen hun arts of
andere zorgverlener dan zien en met hem of haar praten via
het beeldscherm van een computer,
tablet of telefoon.
Men hoeft voor deze afspraak dus niet naar het Elkerliek
ziekenhuis te komen, maar kan thuis (of op een andere
locatie) via een beveiligde online omgeving contact leggen
met de zorgprofessional. Wil een familielid of naaste
aanwezig zijn? Dan kan dat!
Meer weten?
Op www.elkerliek.nl/video-afspraak staat meer uitleg over
deze vorm van digitale zorgverlening.

HELMOND - Al jaren wilde ik graag meer doen met ‘zorg op afstand’. Om efficiënter te werken,
maar het past ook bij mijn drang om de zorg te vernieuwen, om het gemakkelijker te maken voor
de patiënten, meer aan te sluiten op hun situatie. Maar er waren altijd wel hobbels, vooral in de
techniek. ‘Dankzij’ corona in maart waren binnen een paar weken bij diverse poliklinieken videoafspraken mogelijk. Het wordt trouwens ook wel beeldbellen of een beeldconsult genoemd.
TEKST EN FOTO’S ELKERLIEK ZIEKENHUIS

Opvallend hoeveel behandelingen goed op afstand kunnen. Ik
heb net nog twee post COVID patiënten gezien met heesheid
en ontregeling van de ademhaling. Zij zitten veilig thuis en
het kost hen geen moeite en tijd. Bij een van hen komt een
partner kort even in beeld en vertelt hoe tevreden ze is met het
behandelresultaat. Zelfs een slikonderzoek gaat verrassend
goed. Dan vraag ik bijvoorbeeld: kunt u even de zijkant van uw
gezicht en keel in beeld brengen? En wilt u dan 90 ml water
drinken? Zo kan ik de werking van mond- en keelspieren prima
zien. Inspectie in de mond gaat wel moeilijker. Als je de camera
naar de mond brengt, wordt het beeld te donker. Dat maakt
goed beoordelen lastig.
Ik merk dat het merendeel van de patiënten heel enthousiast
zijn over deze nieuwe ‘werkvorm’ in het ziekenhuis. Zo heb ik
bijvoorbeeld een ondernemer uit Someren via een reeks videoafspraken geholpen. Hij had na een operatie heesheidsklachten
had. Vanuit zijn kantoor kon hij tijdens zijn werk tussendoor
een logopedisch consult doen. Hoe efficiënt is dat!
Natuurlijk gaat het niet bij iedereen. Medische en ook
paramedische zorg vraagt bij allerlei aandoeningen lichamelijk
onderzoek en hands-on handelen. Dat kan niet via het scherm.
We hebben binnen onze eigen patiëntengroepen nu goed in
beeld bij welke klachten het wel kan en bij welke niet. Het is
trouwens niet per definitie gebonden aan leeftijd of patiënten
het thuis geregeld kunnen krijgen met hun laptop en camera.
Zowel zorgprofessionals als patiënten hebben soms
koudwatervrees bij deze relatief nieuwe vorm van werken.
Sommige patiënten zeggen in eerste instantie: dat wil ik niet of

dat kan ik niet. Dan start ik eerst met een telefonische intake
en pak ik direct de tijd om ze te overtuigen van de winst en
mogelijkheden van een vervolgconsult via video. Daar steek
ik graag tijd in omdat ik merk dat het op alle niveaus meer
voordelen dan nadelen heeft. Onze productiecijfers zijn goed
gebleven in coronatijd, omdat ons werk zich er uitstekend
voor leent. Geef het een kans. Ga ermee experimenteren.
Je kunt er pas echt iets van vinden als je er persoonlijk ervaring
mee hebt. Goed om te zien dat steeds meer andere collega’s
en disciplines in het ziekenhuis hier ook actief mee bezig zijn.
Zo heb ik van verschillende artsen al telefoontjes gehad om
ervaringen uit te wisselen.
Het is een andere manier van werken en dat vraagt om anders
te werken en organiseren. In het begin zal het meer tijd kosten,
maar eenmaal gewend scheelt het tijd. Video-afspraken lijken
minder persoonlijk dan live contact, maar niets is minder waar.
Ik vind het soms juist extra persoonlijk. Het ziekenhuis is toch
een medische omgeving. Mensen zijn tijdens het consult in
hun eigen woonkamer of bedrijfsruimte meer relaxt.
Je krijgt wat mee van de sfeer in de thuissituatie. Soms is de
partner of een kind erbij. Laten we na de coronatijd ook via
video-afspraken blijven werken. Zo hebben we minder traffic
in het ziekenhuis. Zo lossen we ook de volle wachtkamers
en een deel van het parkeerprobleem op. Daarnaast kun je
met ‘zorg op afstand’ patiënten uit een grotere regio helpen.
Ik vind echt dat we deze ontwikkeling met z’n allen moeten
omarmen. Zo brengen we de zorg dichter bij de klant en dat is
toekomstgericht.

Regelmatig
voor controles
naar het
ziekenhuis?

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

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

KLANTENKRING O.A.

O.A. UITGEVER VAN
GEMERT
BEEK EN
DONK

DE MORTEL

AARLERIXTEL
GERWEN

BAKEL

HELMOND

MILHEEZE

NUENEN

weekkrant de loop

GROOT

MIERLO

VLIERDEN

DEURNE

OMMEL

GELDROP

LIESSEL

SOMEREN

ASTEN

HELMOND PEELLAND
(39.500 ex.)

HEUSDEN

(100.000 ex.)

(5.300 ex.)

Exploitant van de
‘Nieuwsroom’ van Helmond:

•
(4000 ex.)

STERK IN CONCEPT
EN ONTWERP.

KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie

BLACK FRIDAY
Bij aankoop van 1 kolbert,
de 2e voor € 1.00*

STERK IN UITVOERING
EN REALISATIE.

hellemondgift

(*het goedkoopste artikel € 1.00)

Shirt Cavallaro
stretch
95
van € 99.95 voor € 69.
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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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Nieuwe termijn voor 5 jaar

Ondernemersfonds Helmond
verlengd en springlevend
In 2013 is bij besluit van de gemeenteraad in de gemeente Helmond, na grote steden als Utrecht en Leiden,
een Ondernemersfonds ingevoerd. Voorafgaand heeft in 2012, met ondersteuning van een extern bureau, een Helmond-brede
stuurgroep onderzoek gedaan naar voldoende draagvlak voor de invoering van een dergelijk fonds voor de hele gemeente.
Het college van B&W en gemeenteraad hebben toen unaniem vastgesteld dat het Ondernemersfonds met een periode
van vijf jaar op een breed draagvlak kon rekenen. Helmond was toen het eerste fonds onder de grote rivieren.
TEKST EN FOTO’S ONDERNEMERSFONDS HELMOND

Het Ondernemersfonds is toentertijd opgericht om
ondernemers de mogelijkheid te bieden om samen
initiatieven op te zetten en de organisaties van
Park, Centrum- en Wijkmanagement een financiële
zekerheid te bieden.
Het fonds moest een flinke impuls geven aan de
samenwerking tussen bedrijfsleven (ondernemersverenigingen) en instellingen in de sectoren zorg,
onderwijs, sport, cultuur en buitengebieden en de
overheid (gemeente) en daarmee een waardevolle
bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling
van Helmond.
Geconstateerd kan worden dat door het
Ondernemersfonds projecten en samenwerkingen
van de grond gekomen zijn die volop bijdragen aan
de ruimtelijke, maatschappelijke en economische
vitaliteit van Helmond. Werkelijk iedereen draagt
bij aan het fonds, elk (zakelijk) pand in de profit
en non-profit sector draagt op elke 100.000 euro
waarde van zijn onroerend goed, 30 euro bij,

zodoende zijn er geen free-riders, de gemeente int
de gelden via de onroerend goed belastingen en
keert het uit aan het fonds. Een prima constructie.
De drie grote trekkingsgebieden krijgen op hun
beurt de financien van het Fonds. Het jaarlijkse
totaalbudget bedraagt circa 650.000 euro, waarbij
het Centrummanagement (ongeveer 100.000
euro), het Wijkmanagement (225.000) en het
Parkmanagement (325.000) de noodzakelijke
financiele middelen hebben om volop projecten
op te starten en te ondersteunen. Gezien het grote
draagvlak en de onmisbare positie die het OFH in
de afgelopen jaren in de Helmondse samenleving
heeft opgebouwd is het een goede beslissing dat
het mandaat weer met 5 jaar is verlengd.
Met het verlengen van het mandaat verkrijgt het
fonds meer zekerheid en ruimte voor een langere
periode. Zo kunnen langlopende verplichtingen en
contracten worden aangegaan en projecten met
een langere horizon tot stand komen waardoor de

Voorzitter (OFH)
Joop Kuypers:

“We werken veelal
vraaggericht en
zijn een voorname
aanjager voor crossovers.” Met succes.
“Helmond is een
groot dorp, de lijnen zijn hier kort.” Het politieke
besluit dat elke onderneming verplicht bijdraagt,
is een groot succes geweest, stelt Kuypers. “Vóór
2013 was een regiomanager vaak meer bezig met
contributies ophalen dan met de uitvoering van
plannen. Sindsdien zijn er geen Free-riders meer en
kunnen we vlot dingen voor elkaar krijgen.”

Linda
Haverkamp
(Centrummanager)

Het Ondernemersfonds is ook voor
Helmond Centrum
een uitkomst.
Ons centrum vervuld met de weekmarkten,
kermissen, cultureel aanbod, gezellige terrassen en
uitgaansgelegenheden een regio functie.

effectiviteit vergroot kan worden. In het Helmondse
fonds doen, naast de onder-nemers, ook de
sectoren zorg, onderwijs, cultuur en buitengebieden
(ZLTO) mee. Vanwege hun omvang behoren ze
tot de grootste betalers. Veel projecten van het
ondernemersfonds hebben zodoende ook een
duidelijk maatschappelijke waarde.
Het dagelijks bestuur van het fonds bestaat uit, met
naast voorzitter Joop Kuijpers, secretaris Ad Klaasen
(voorzitter Wijkmanagement), penningmeester
vacature (bestuurslid Centrummanagement) en lid
Audrey van den Broek (bestuurslid Parkmanagement)
kijkt vooral of de middelen doelmatig worden besteed.
De leiding van het Helmondse ondernemersfonds
staat in nauw contact met de drie verschillende
trekkingsgebieden met hun achterban (plm. 4000
bedrijven) , voor ideeën, om het draagvlak te peilen
en om te evalueren. Aan de gemeente, die ook
financieel meedoet, wordt verantwoording afgelegd.

Secretaris (OFH)
en voorzitter
Wijkmanagement
Helmond,
Ad Klaasen en
wijkmanager
Hennie de
Gooijer:

“De gezamenlijke
Ondernemersverenigingen in de
wijken van Helmond,
verenigd onder
Wijkmanagement
Helmond, zijn zeer
enthousiast over het
Ondernemersfonds, eindelijk zijn er structureel
beschikbare financien, bijeengebracht door de
belanghebbenden en zonder Free-Riders, iedereen
doet mee, om projecten op te starten in de Wijken.
Leefbaarheid staat hierbij hoog in het vaandel,
immers in een goed functionerende gemeenschap
kan iedereen gedijen, ook de ondernemers dus.
Ook wordt vanuit de ondernemers volop
samenwerking gezocht met de diverse sectoren.
Men leert elkaar kennen en waarderen. Cross over
projecten staan hoog in het vaandel en een eerste
financiele toezegging lijdt vaak tot het aanhaken van
andere sectoren en dus voortgang van projecten.
Voor ons dus een hele dikke plus.”

Voorzitter Joop, geeft aan: “Een van de
aandachtsgebieden moet zijn, op het gebied van
de detaillisten. Als iedereen buiten Helmond of
online koopt, dan heeft de stad een probleem.’
Ook anderszins: ‘Wie sponsoren de verschillende
evenementen? De ondernemers. Maar als zij
steeds minder inkomsten hebben?” Misschien is
het maar goed dat ze verplicht bijdragen aan het
ondernemersfonds. Kuypers: “Het lijkt allemaal heel
vanzelfsprekend, maar het zou er níet zijn. Dan gaan
een hoop projecten niet door.”
De ondernemers ervaren de voordelen van
professionele en dagelijkse aandacht voor het
gebied waarin ze gevestigd zijn. Een veilige, schone
en toekomstbestendige omgeving met prima
voorzieningen voor huisvesting, voor energiebewust
en duurzaam ondernemen in een vitale
arbeidsmarktregio. De managementorganisatie
zijn de spreekbuizen van de ondernemers naar de
gemeente met continue aandacht voorde juiste
activiteiten en goede communicatie.”

DB Bestuurslid
(OFH) en (SBH)
Audrey van
den Broek en
parkmanager
Frits Rutten,
Stichting
Bedrijventerreinen
Helmond

“Ondernemersfonds
Helmond vormt
de basis en de
financiering voor de
park, centrum en
wijk management organisaties.In Helmond kennen
daarmee al jaren geen free riders meer. Iedere
ondernemer kan profiteren van de collectieve
voorzieningen en directe belangenbehartiging. In de
Peelregio wordt het Ondernemersfonds Helmond
als goed voorbeeld ervaren. Dit heeft geleid tot de
invoering van het Ondernemersfonds in Laarbeek
en is er interesse vanuit Gemert-Bakel, Someren en
Deurne. Ondernemersfonds Helmond werkt graag
met hen samen op basis van gelijkheid.
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In de regio
Leuke uitjes bij jou ‘om de hoek’

ASTEN
Nieuwe fiets- en wandelroutes
verkrijgbaar bij VVV Asten

Rondje Asten
Bewegwijzerde fietsroute van 43 km door Asten, Ommel en
Asten-Heusden. Rondje Asten neemt je mee door een zeer
gevarieerd landschap van bossen, akkers, weiden en beeklopen
die afgewisseld worden door karakteristieke boerderijen.
De Pelen
Bewegwijzerde fietsroute van 59 km langs De Deurnsche Peel,
De Mariapeel en De Groote Peel. Tijdens deze fietsroute beleef
je de overweldigende natuur, hoge luchten en vergezichten. Je
doet authentieke peelwerkersdorpjes aan zoals Griendtsveen en
Helenaveen en je fietst rondom Nationaal Park De Groote Peel
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. Deze fietsroute
is ook verkrijgbaar bij VVV Asten.
De Groote Peel
Bewegwijzerde fietsroute van 46 km rondom Nationaal Park De
Groote Peel. Je fietst rondom het Nationaal Park De Groote Peel;
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. De Groote Peel
is een van de weinige gebieden die over zijn van het onafzienbare
hoogveen dat ooit de grens tussen Brabant en Limburg vormde.

Wandelroutes

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

GEMERT
Tentoonstelling van
Armando tot Zadkine

Een eeuw kunst vertegenwoordigd
in bijzondere expositie in Deurne
In het voormalig woonhuis, atelier en praktijk van dokter-schilder
Hendrik Wiegersma is nu museum De Wieger gevestigd. Het
museum heeft een permanente collectie over het leven en werk
van Hendrik Wiegersma. De opzienbarende huisarts raakte aan
het schilderen onder invloed van vriend Ossip Zadkine en schilder
Otto van Rees die op het Klein Kasteel van Deurne woonde.
Momenteel is er een bijzondere expositie te bewonderen; ‘Van
Armando tot Zadkine- uit de collectie van Lex en Leonie van de
Haterd’. In De Wieger zijn 200 van door het echtpaar verzamelde
werken te zien, die samen een beeldende eeuw beschrijven.
Audiotour
De expo bevat een bonte verzameling van werken van bijv. Otto
van Rees, Zadkine, Moissey Kogan en Jozef Cantré. De collectie
bevat ook naoorlogse en hedendaagse kunst met ‘oude bekenden’
zoals Kees Bol en Jan Sluijters en moderne kunstenaars als Jan
Ros en Emile van der Kruk. De expo leent zich uitstekend voor
een rondleiding. Dat gaat, vanwege de omstandigheden, nu niet
live, maar via een handige app op je eigen mobiele telefoon kun je
een audiotour maken. Zo hoor je toch de bijzondere verhalen bij
een aantal kunstwerken.
Informeer voorafgaand aan je bezoek wat de geldende
maatregelen zijn. De expo is tot en met 10 januari te zien in
museum De Wieger in Deurne.

De Groote Peel
Bewegwijzerde wandelroute van 16 km door Nationaal Park De
Groote Peel. Vroeger was De Groote Peel een plek om te mijden,
nu kun je er naar hartenlust wandelen. Overal zijn sporen van
het verleden te vinden, toen de noeste werkers in het zweet des
aanschijns de turf, ‘het goud van de Peel’, uitgroeven.
Deze routes zijn vanaf heden verkrijgbaar bij VVV Asten voor
€ 1,95 per stuk. Onze medewerkers helpen je graag op pad!

DEURNE
Deurne 1300 jaar

Jubileumjaar met activiteiten
De oudste vermelding van de plaatsnaam Deurne (Durninum)
dateert van 721, in 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. De vermelding
is terug te vinden in de schenkingsakte -uit het Gouden boekvan Echternach. ‘Deurne 1300’ is daarom het nieuwe thema van
Deurne Palet van De Peel in 2021.
Het komende jaar staan er allerhande leuke activiteiten op de
agenda, die zijn t.z.t. terug te vinden op de website:
Deurne1300.nl

Probeer ook eens deze natuurwandelroutes
• Natuurgebied de Berken (tussen Liessel en Asten),
van knooppunt 59 (nabij de Hazeldonkseweg) naar
knooppunt 25 vv. (4,5 km)
• Nabij ’t Zand bij Leensel Liessel, knooppunten
63-64-62-63 (3,2 km)
• Nabij Het Rijtven aan Helmondseweg, knooppunten
1-2-82-1 (4,1 km)
• Bij Natuurpoort de Peel aan het Leegveld,
knooppunten 6-5-13-14,10-6 (5,3 km)
• Vanuit Centrum Helenaveen, Oude Peelstraat,
knooppt. 84-86-87-58-57-89-84 (5,6 km)
• Bij Walsbergse bos, knooppunten 70-43-44-45-70 (5,5 km).
Voor meer routeinformatie en informatie over het wandelnetwerk
in Deurne kun je terecht bij VVV Deurne.

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

Fietsroutes
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Beleef de natuur in Deurne en De Peel

Jeneverbesroute
In de winter lekker een frisse neus halen? Kom genieten in de
Deurnese bossen. Een leuke tip is de Jeneverbesroute, die leidt
door de Vlierdense bossen.
Dit gebied wordt ook wel Bikkelse bossen genoemd, door
de aanwezigheid van de beschermde jeneverbesstruik
die ‘bikkelharde’ besjes heeft. Volg voor deze route de
wandelknooppunten 42-89-88-91-90-42 (4,2 km). In de
themawandelroute-folder ‘Vlierdense bossen’ vind je leuke
achtergrondinformatie bij deze tocht.

De Gemertse pèdjes in
het historisch centrum

Als je aan petjes denkt dan denk je meteen aan een hoofddeksel.
In Gemert zijn dat echter de paadjes van Gemert. Vanuit het
rijke verleden heeft Gemert in het centrum tientallen paadjes
lopen die er al eeuwen zijn. Omdat Gemert van vroeger uit een
slingerdorp was kende het toen al allerlei paadjes, gangetjes
of weggetjes naar het achterland. Zoals de Beverpad,’t Corste
gengske, de Koperegang, “t Hopveld, enzovoort. Allemaal paadjes
met een geschiedenis en zoveel zelfs dat er een boek over is
geschreven, een film van gemaakt en zelfs een wandelroute
door het historisch centrum van Gemert. De wandelroute is te
verkrijgen in de winkel van de VVV aan het Ridderplein in Gemert.

SOMEREN
Wandelen door Someren

Tijdens de decembermaand zijn er ongetwijfeld momenten om er
op uit te trekken voor een heerlijke wandeling! Vanaf de nieuwe
Natuurpoort Vennenhorst, gelegen aan de Provincialeweg
vanuit Someren richting Heeze, starten diverse bewegwijzerde
wandelroutes die u kennis laten maken met de mooie natuurlijke
omgeving van Someren. Ga bijvoorbeeld eens wandelen over
het unieke allemanspad; een verhard wandelpad, speciaal
aangelegd en dus uitermate geschikt voor rolstoelen en kinderen wandelwagens. Er is een korte route van 3 kilometer en
een langere route van 5 kilometer of neem de Witvenroute die
u laat kennismaken met een natuurgebied dat zich kenmerkt
door een afwisseling van naaldbossen en de uitgestrektheid
van het vennen- en heidegebied met prachtige vergezichten. De
routefolders met aanvullende informatie over deze en andere
Somerense wandel/fietsroutes kunt u downloaden en uitprinten
via; www.vvv-someren.nl/wat-te-doen/fietsen/wandelroutes.
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Maak kennis met de vier nieuwe modellen van Kia bij

VDNS Kia Helmond

In de showroom van VDNS Kia Helmond aan de Varenschut 21D zijn sinds kort de nieuwe Kia Picanto, de nieuwe Kia Rio,
de nieuwe Stonic én de nieuwe Kia Sorento te bewonderen. Voor meer informatie en/of een proefrit helpen de adviseurs van
VDNS Kia Helmond je graag verder.
TEKST & FOTO VDNS KIA HELMOND

De nieuwe Kia Sorento:
stijlvolle 7-persoons Hybrid
SUV met 1.650 kg trekgewicht.

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

Nieuwe Kia Rio
gaat voor Mild Hybrid.

Spannend onder elke hoek:
de nieuwe Kia Stonic

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

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

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

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

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

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

Indrukwekkende looks
Waarheen het leven je ook leidt, de nieuwe
Kia Sorento Hybrid brengt je er in stijl. Bij elke
gelegenheid maakt hij overtuigend indruk met zijn
krachtige uitstraling en verfijnde designdetails.
Zoals de nieuwe lichttechnologie achter met
verticale LED-lichtstroken, verfijnde achterspoiler
met geïntegreerde achterruitwisser, sportieve
diffuser en markant gestileerde typeaanduiding.
De nieuwe Kia Sorento is al leverbaar vanaf
€ 45.995,00.

Moderne en betrouwbare benzinemotor
De nieuwe Kia Picanto biedt je de keuze uit twee
moderne en betrouwbare benzinemotoren. Met
hun pittige prestaties geven ze de auto precies
het juiste karakter. En dankzij hun lage verbruik en
bescheiden CO2-emissies zijn ze overal welkom.
De nieuwe Kia Picanto is vanaf nu standaard
voorzien van cruise control en leverbaar met een
vernieuwde automaat, welke al vanaf € 15.695,00
rijklaar leverbaar is. Ook deze automaat is
beschikbaar voor een vrijblijvende proefrit.
Veiligheid boven alles
Met zijn slimme veiligheidssystemen waarschuwt
de nieuwe Picanto je niet alleen, hij helpt je
ook bij het vermijden van botsingen. Een heel
geruststellend idee.
De nieuwe Kia Picanto is al beschikbaar
vanaf € 219,00 per maand (private lease)*,
of rijklaar vanaf € 14.695,00.

7 jaar fabrieksgarantie

Zoals je van Kia bekend bent, worden alle
nieuwe Kia’s aangeboden met 7 jaar fabrieksgarantie.
Wel zo’n prettig gevoel.

Probleemloze connectiviteit
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Kia Rio stond
probleemloze connectiviteit hoog op het lijstje. Dat
zie je terug in de state-of-the-art techniek en het
infotainmentsystemen.
Heb je het 4,2” supervision cluster in het instrumentenpaneel al gezien? Kies daarnaast
bijvoorbeeld het 8” touchscreen navigatiesysteem
met UVO Connect inclusief Kia Live diensten zoals
Live Traffic, Live Parkeren, Live Weer en appfuncties
zoals portieren vergrendelen. Of heb je liever het
optionele 8” touchscreen audiosysteem dat werkt
met Android AutoTM en Apple CarPlayTM? Welke
je ook kiest, de nieuwe Kia Rio maakt het mogelijk!
De nieuwe Rio is al beschikbaar vanaf
€ 299,00 per maand (private lease)*,
of rijklaar vanaf € 19.995,00.

Breng een bezoek aan de showroom van VDNS Kia Helmond
Wil jij kennis maken met de nieuwe Kia modellen? Kom dan langs in de showroom van VDNS Kia
Helmond of maak een afspraak voor een proefrit. Voor een vrijblijvende proefrit of advies op maat
kun je telefonisch een afspraak maken met onze verkoopadviseurs op telefoonnummer
0492-588 951 / 0492-588 958, of via WhatsApp: 06-202 107 07. *Vraag naar de voorwaarden in de showroom

karakteristieke
alloze veiligheids-

Een sportief type
Slank van lijn met prachtige details. Bij de Kia
Stonic zie je direct: dit is een sportief type. Met zijn
opvallende dakrailings in SUV-stijl en privacyglas
prikkelt hij de nieuwsgierigheid. En wat dacht je van
de dubbele koplampen, de LED-dagrijverlichting
en mistlampen en de stoere lichtmetalen velgen?
Precies de looks die je zoekt.
Perfecte controle
Instappen in de Kia Stonic is een feestje, elke keer
opnieuw Niet alleen door de hoge instap, maar ook
door die heerlijke mix van stijl, comfort, veiligheid
en connectiviteit. En dat allemaal prachtig verpakt.
Van het fraaie en superruime interieur tot de
uitnodigende ergonomische stoelen, het 4,2”
supervision cluster en het 8” navigatiescherm – elk
detail is tot in de puntjes verzorgd.
Kies het lekker zelf
Met de nieuwe Kia Stonic kun je kiezen uit veel
verschillende two-tone kleuruitvoeringen voor
body en dak. Kies je kleur en de extra’s en je Stonic
is echt helemaal de jouwe..
De nieuwe Stonic is al beschikbaar vanaf
€ 299,00 per maand (private lease)*,
of rijklaar vanaf € 21.495,00.

Varenschut 21-D, 5705 DK Helmond | 0492-588 951 / 0492-588 958 | www.kia-helmond.com
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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.
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en en 10.000 km per
*Gebaseerd op 60 maand

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract
opzeggen als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

KOM SNEL LANGS BIJ VDNS SUZUKI
Varenschut 21D · 5705 DK Helmond · Tel 0492-588988 · www.suzuki.nl/VDNS
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 3,9 - 5,6 l/100 km; 25,6 - 17,9 km/l; CO2-uitstoot: 89 - 110 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v.
Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus of 12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen
uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. • meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en
registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 31 december 2020 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl

lease

en op suzuki.nl/private

jaar. Bekijk de voorwaard
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Regionale Douwe Egberts
waardepuntenactie voor Super Sociaal
door Lions Club Gewest Helmond
Helmond
Gedurende de hele maand december zamelt Lions Club Gewest Helmond Douwe Egberts
waardepunten in ten bate van
voedselbank Super Sociaal in
Helmond en de Peelregio.
Deze punten worden bij Douwe
Egberts ingeleverd voor gratis
pakken koffie, bestemd voor
klanten van Super Sociaal Helmond. In verschillende supermarkten in de regio zal een box
staan, waarin de DE-waardepunten kunnen worden gedeponeerd. Tien supermarkten in
Helmond, Someren, Asten en
Lierop hebben zich bereid verklaard belangeloos medewer-

king te verlenen. Bij de ingang
zijn duidelijk herkenbare boxen
zichtbaar (zie foto).
Vorig jaar werd de actie voor het
eerst gehouden bij JUMBO Ralf
Gijsbers in Stiphout en was de
actie een succes. In totaal werden toen zoveel DE-waardepunten ingezameld, dat 186 pakken
koffie aan voedselbank Super
Sociaal konden worden gedoneerd. Dit jaar wordt het aantal
geplaatste boxen uitgebreid en
wordt gestreefd naar zeker 500
pakken koffie.
Naast de DE-waardepunten
kunnen ook oud en vreemd geld,
zowel munten als biljetten, worden gedoneerd. De opbrengst
hiervan komt ten goede aan de

Stichting SIGHT FIRST, die oogoperaties in derdewereldlanden
bekostigt.
Lions Club Gewest Helmond
hoopt op vele gulle gevers om
twee goede doelen, dichtbij en
wereldwijd, te kunnen ondersteunen en wenst iedereen fijne
Kerstdagen en alle goeds in het
nieuwe jaar.
Deelnemende supermarkten:
AH XL Helmond
AH Brandevoort
Jumbo Stiphout
Jumbo Bakel
Jumbo Someren
Jan Linders Someren
Buurt Super Someren-Eind
Plus Asten
Spar Lierop
Nettorama Gemert

www.helmondnu.nl

Regel tijdig je
bankzaken voor
2020!
Het einde van het jaar is vaak een moment dat klanten een
extra aflossing en/of storting op hun hypotheek willen
doen. Ben jij dat ook van plan? Regel het tijdig. Je kunt het
zelfs nu al doen! Onze adviseurs zitten voor je klaar.
Kijk op rabobank.nl/helmondpeelnoord voor meer
informatie.

Kom maar op met de toekomst

F | Jan van der Avoort.
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Theater op afstand: Het Speelhuis start met streamen
naar nieuwe manieren om publiek te bereiken. Een voorbeeld
daarvan is ook het tv-programma Serenade van Stef. De opnames hiervan waren bij ons in Het
Speelhuis.’’

er gezamenlijk naar om de inclusiviteit en diversiteit te vergroten.
Zo ook met dit project’’, vertelt
Otten. “We willen mensen bereiken die nog niet eerder bekend
zijn geraakt met theater.’’

Streaming is een goed middel
om meer mensen te bereiken.
Via de live-verbinding wordt het
voor veel groepen mogelijk om
een voorstelling buiten de theaterzaal tóch te volgen.

Geen drempels
In de theaterzaal hangen drie
vaste camera’s, er is één mobiele
camera en een regiekamer om
de streaming te verzorgen.

“Denk aan mensen in een verzorgingstehuis of mensen die
minder mobiel zijn’’, aldus Otten. Ook zij zijn met deze nieuwe
techniek te bereiken. “Zo zorgen
we voor meer verbinding met de
stad en het normale leven.’’

Centrum
Je favoriete cabaretier vanaf de
bank thuis volgen? Tóch genieten van dat prachtige toneelstuk terwijl je in het ziekenhuis
ligt? Theater Het Speelhuis start
binnenkort met streaming.
Die techniek maakt het voor iedereen, die om wat voor reden
dan ook niet naar het theater
kan of wil komen, mogelijk om

een voorstelling live te volgen
op afstand.
Vanaf volgende week is het zover. Dan start Het Speelhuis met
het streamen van voorstellingen
en dus met het aanbieden van
V-tickets. Dat houdt in dat ‘bezoekers’ vanaf hun eigen scherm
kunnen meekijken naar het podium in de theaterzaal.
Op vrijdag 27 november staat
Dark Thoughts – A life chan-

verkoop gestart
Kom vrijdag 27 november tussen
13.00 -17.00 uur een brochure
ophalen bij één van de makelaarskantoren. We ontvangen je graag!
Inschrijven voor dit project kan nog
tot maandag 30 november 9.00 uur.
Schrijf je nu in op de website!

Adriaan van den Heuvel
Makelaars & Adviseurs
Hoofdstraat 155, Helmond
T 0492 661 884
www.heuvel.nl

Van Santvoort Makelaars
Boutenslaan 195A,
Eindhoven
T 040 269 25 30
www.vansantvoort.nl

ging dance performance van
het Kunstkwartier op het programma. Ook later in januari zijn
voor twee voorstellingen van het
Kunstkwartier, op zondag 17 en
zondag 31 januari, V-tickets te
koop.
Theater voor iedereen
We willen dat zoveel mogelijk
mensen kunnen genieten van
theater. Ook wanneer de omstandigheden dat wat lastiger
maken. “We zijn altijd op zoek

En zeker in de huidige tijd biedt
streaming opties. Veilig vanuit je
luie stoel of hangend op de bank
kijken, behoort tot de mogelijkheden. “Zo beperk je in sommige
gevallen het sociaal verkeer’’, aldus Otten. En wie verkoudheidsklachten heeft, hoeft de voorstelling niet meer te missen. “Je kunt
dan alsnog, veilig vanuit je eigen
plek, naar de voorstelling kijken.’’
Samenwerking
In het realiseren van deze nieuwe
ontwikkeling trekt het theater op
met haar vier collega-theaters in
Zuidoost-Brabant. , “We streven

De voorstelling wordt met toestemming van de artiest opgenomen en kan vervolgens live
worden uitgezonden of achteraf
beschikbaar gesteld worden.
“Het publiek koopt via onze site
een V-ticket en die geeft toegang
tot de (live)opname. Het kopen
van een ticket werkt eigenlijk
hetzelfde als normaal’’, legt Otten uit.
“We hopen dat theater met deze
techniek nog meer van iedereen
wordt. Het Speelhuis is niet voor
niets gebouwd als een transparant theater: drempelloos en
voor iedereen.’’ Streaming verlaagt die drempel volgens Otten. “Mensen kunnen eens een
V-ticket kopen en kijken wat
ze van theater vinden.’’ Streven
is om de groep mensen die het
theater bezoekt te vergroten. “Je
gunt iedereen die verwondering
in het theater.’’ s

Helmond

Suytkade fase 2B
14 moderne stadswoningen
Suytkade in Helmond is een bruisende centrumwijk in wording. Aan de Suytboulevard bouwt
Van Wanrooij in deze fase 2B 14 moderne stadswoningen. Elke woning is herkenbaar en heeft
royale ramen naar de straat. Alle woningen worden geheel gasloos gebouwd en beschikken
over een bodemwarmtepomp. De achtertuinen zijn op het westen gericht zodat je heerlijk
kunt genieten van de avondzon. Ook krijgt iedere woning een privéparkeerplaats.

www.suytkade-helmond.nl

Diep zwart
nleveren

Kies de kleur van je t-shirt: Grijs melange
Ontwerp: Eigen ontwerp aanleveren
Aantal: 1
Heren XL: 1

Kies de kleur van je t-shirt: Diep zwart
Ontwerp: Eigen ontwerp aanleveren
Aantal: 1
Heren L: 1

Maat: 190 mm breed

Maat: 270 mm breed

Kies de kleur van je t-shirt: Lemon
Ontwerp: Eigen ontwerp aanleveren
Aantal: 1
Heren M: 1
Maat: 210 mm breed
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WEEK 47

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?

Oude Toren
Stiphout

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?

Dit fraaie Stiphoutse monument zou met een thema enkele keren per jaar extra in de belangstelling
kunnen staan. De kunstenaar Christo heeft door de
jaren heen veel monumenten ‘ingepakt’. Dat kunnen we in Helmond ook. Daarom hebben we de toren een Sinterklaas mijter opgezet, is nog warm ook.

Beter een gek idee, dan geen idee!

LEUK VOOR JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!
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

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
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

Ladders & trappen

Kooiladders

de loop weekkrant HELMOND

Lyna
Lyna, 8 maandjes jong, komt vlot met iedereen kennismaken
die haar verblijf binnengaat. Aansluitend duikt ze meestal haar
mandje in voor een staartsabbel-sessie. Haar aandacht is wel te
trekken met interessant speelgoed: een hengeltje met iets boeiends eraan, een laserlichtje, brokjes over de vloer sjoelen, en ze
vindt het leuk om verstopte brokjes te zoeken. Ze kan helemaal
niet overweg met andere katten, moet echt de enige poes des huizes zijn.
Ondanks dat ze de kittenleeftijd min of meer ontgroeid is, sabbelt
ze nog heel regelmatig en intensief op haar staartpunt. Misschien
is ze te vroeg weggehaald bij haar moeder waardoor ze nu nog
steeds zo’n grote zuigbehoefte heeft. Tijdens het sabbelen dabt ze
uiteraard ook flink met haar voorpootjes; ze duikt hiervoor haar
favoriete mandje in. Ze is op zo’n moment helemaal in trance, helemaal in haar eigen wereld. Misschien groeit ze er nog overheen,
misschien blijft ze het nog jaren doen. Zolang haar staart intact
blijft is het niet erg.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

SCHRIJFTALENT
GEZOCHT!

Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Heb jij een vlotte pen en ben je een echte verhalenverteller?
Vind jij dat Helmond boordevol mooie verhalen zit en wil je die graag
met de Helmonder delen? Dan zoekt Weekkrant De Loop jou!
De redactie is op zoek naar Helmonders met een passie voor schrijven en hart
voor Helmond om het team te versterken. Wil jij deel uitmaken van een gezellig,
informeel en écht Helmonds team? Dan horen we graag van jou!
Stuur je motivatie naar redactie@deloop.eu en wie weet lees jij jouw
artikelen binnenkort terug in deze krant!

DIRKS KLIMMATERIALEN

www.fysio-brouwhuis.nl

Cure tape
Fysiotherapie en
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson
NAH • Claudicatio intermittens

Maaslaan 206,
Helmond
0492-513025

www.helmondnu.nl | redactie@deloop.eu | 0492-845350
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WAT MOET JE
DOEN?
KLEUR DEZE
TEKENING.

vul je naam, adres en
leeftijd in:
NAAM:

ADRES:

LEEFTIJD:

Leg deze tekening in een
van de mandjes in de Elzas
Passage.
Je kunt er grote prijzen
mee winnen zoals o.a.
skelters, een wipwap,
een zwembad en een
ballenbak.
Lever deze tekening in
voor 4 december a.s.
De winnaars worden in deze
krant bekend gemaakt.

weekkrant de loop

HELMOND
Campagne veilig en beveiligd ondernemen van start

Beveiligingsconcept voor alle
bedrijventerreinen in Helmond
Helmond
Met ruim 70 bewakingscamera’s, de inzet van mobiele surveillanten, live observatie in de
nacht en donkere dagen, alarmopvolgingen bij bedrijven, de
permanente inzet van een terreinconciërge en een nauwe samenwerking met de politie rollen we op de bedrijventerreinen
in Helmond de komende tijd
het beveiligingsconcept ‘veilig
en beveiligd ondernemen’ uit.
Een groot aantal ondernemers
heeft zich inmiddels aangesloten bij het concept.
Frits Rutten, parkmanager bedrijventerreinen van SBH: ‘Op
bedrijventerrein BZOB doen
bijna alle ondernemers mee
en we zien daar dat het werkt.
Met de campagne willen we de
komende tijd ondernemers op
de andere bedrijventerreinen
in Helmond vragen zich aan te
sluiten bij het concept. Hoe meer

ondernemers zich aansluiten,
des te beter het werkt. Men kan
zich aanmelden via onze website www.bedrijventerreinenhelmond.nl/beveiligingscollectief .’
Dag en nacht toezicht: wij houden je in de gaten!
De afgelopen tijd is het beveiligingsconcept vervolmaakt. Met
de ingebruikname van de uitkijkruimte in het Regionaal VeiligheidsLab Helmond (RVLH) op
de Automotive Campus, worden
alle bedrijventerreinen nu dag en
nacht in de gaten gehouden. Mét
directe opvolging en politieactie
waar nodig. Frits Rutten: ‘De
surveillance en alarmopvolging
zijn in deskundige handen van
Animale Beveiliging, onze veiligheidspartner. Alarmopvolging,
mobiele surveillance en cameratoezicht zijn zo in één hand.’
De voordelen voor ondernemers: preventieve werking
voorop
Met het beveiligingsconcept

verminderen we het risico op inbraak, vandalisme of brandstichting. Ook worden informatie en
advies gebundeld. Preventie
staat voorop door vroegtijdige
signalering en adequate actie. Er
is een vast beveiligingsteam dat
bekend is met bijzonderheden
en dreigingen in het gebied. En
– heel belangrijk – er is razendsnelle alarmopvolging door permanente aanwezigheid op de
bedrijventerreinen. Frits Rutten:
‘Het spreekt voor zich dat hoe
meer ondernemers deelnemen,
hoe langer surveillanten aanwezig zijn en des te meer controle er
is. Wij willen in Helmond de best
beveiligde
bedrijventerreinen
van ons land realiseren. Met de
uitrol van dit concept zetten we
hierin een belangrijke stap.’
De speerpunten op een rij:
Cameratoezicht 24/7 in de openbare ruimte;
Live camera-observatie 7 dagen
per week;
Fysieke preventieve surveillance-

rondes door mobiele beveiligers
met auto op random tijdstippen
(dag-nacht-weekend);
Directe aansturing van mobiele
surveillanten en politie bij verdachte situaties;
Snelle alarmopvolging in bedrijfspanden;
Ondersteuning van terreinconciërge bij calamiteiten (binnen
kantooruren);
Ondersteuning door middel van
camerabeelden bij inbraak/diefstal/calamiteiten. s

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen en
Rob van Kuijlenberg.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
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Buurtbewoners openen
en sluiten Weverspark
F | IVM Helmond.

Publiekswandeling
Stiphoutse Bossen
Wandeling IVN Helmond in de
Stiphoutse Bossen op 6 december
Stiphout
Binnenstad
Woensdag 18 nov. kreeg Eric
van der Putten van burgemeester Blanksma symbolisch de
sleutels van de poorten van het
Weverspark in de Helmondse
Binnenstad. Samen met andere buurtbewoners gaat hij het
park het komende jaar iedere
avond sluiten en iedere morgen
weer openen.
In het park is veel overlast door
het gebruik van drugs en/of
alcohol, de aanwezigheid van

hangjongeren en het in de nacht
rondrijden op snor- en bromfietsen. Eerder werd het park al
tijdelijk ’s nachts afgesloten. Het
werd vervolgens een stuk rustiger in de buurt. Daarom werd
besloten om het Weverspark
voor een periode van twaalf
maanden dagelijks af te sluiten
tussen 23:00 en 06:00 uur.
‘Eric van der Putten nam toen
samen met andere omwonenden het initiatief om het park ‘s
nachts af te sluiten en ’s morgens
weer te openen’, zegt Blanksma.
‘Ook helpen zij met het schoon
en veilig houden van het park. Ik

ben erg blij met hun initiatief. Zo
zie je dat iedereen op zijn of haar
eigen manier een bijdrage kan
leveren aan het veiliger en leefbaarder maken van hun buurt.
Gelukkig doen veel mensen dat.’
Naast de hekken komt er een
bord met daarop de huisregels.
Het park is ’s nachts verboden
terrein op basis van artikel 461
van het Wetboek van Strafrecht.
De gemeente monitort met
behulp van onder andere de eerder geplaatste tijdelijke camera’s
en controles door de boa’s en
politie. s

IK BEN ‘N

HELMONDER

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

Op zondag 6 december om
10:00 uur houdt het IVN een
doorstapwandeling in de Stiphoutse Bossen. Het verzamelpunt is Sportpark Molenven,
Kruisbeeld Gerwense weg, 5708
DW Helmond. Deelname is gratis, aanmelden verplicht.
De foto boven bij bericht is natuurlijk wensdenken, maar het
zou zomaar kunnen. Niettemin,
ook als het niet heeft gesneeuwd,
is het heerlijk om een stevige
wandeling in de Stiphoutse
Bossen te houden. Onderweg

vertellen de gidsen winterse wetenswaardigheden over het bos.
Onderwijl horen we hoog in de
sparren het ijle piepje van het
goudhaantje, het kleinste vogeltje van Nederland en ook al is de
kans klein dat we ze ontmoeten,
we zullen overal de sporen van
reeën zien. De wandeling is circa
5 kilometer en duurt maximaal 2
uur.
Vanwege coronavirus hanteren
we een maximum aantal deelnemers per wandeling. Inschrijven
is daarom verplicht. De inschrijving is pas geaccepteerd als
men een bevestiging ontvangen
heeft. Aanmelden via wandelen.
ivn.helmond@gmail.com s

IN DE AFVALBAK

#mondkapjegeenzwerfkapje

weekkrant de loop
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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
Zaterdag 28 november eerste week van de Advent 1
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Theo van Mullekom;
Zondag 29 november eerste week van de Advent 1
9:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Wilma van den Berg-Snijders vanwege sterfdag; Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en
hun zoon Johan; Martien Dirks; Jan van der Linden; Jo van Vegchel-Wartenberg;
Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen; Riet Lingers-Manders.

Welkom
opdeze
Landgoed
Speciaal
zomer:en
• Een unieke boswandeling over landgoed
en natuurNatuurbegraafplaats
Weverslo
begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die
• Beleef
natuur en
normaal
niet de
toegankelijk
zijngeniet van de rust
• Geniet
van prachtige
en pakkende
• Maak
op uw houtsculpturen
gemak een wandeling
verhalen
in
woord
en
beeld
• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren
• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

Vrije toegang
tussen zonsopgang
zonsondergang.
Informatiecentrum
het Boshuis
De Boswandeling:
mei t/men
augustus
dagelijks van
10.00 tot 17.00 uur,
is geopend van dinsdag
t/m zondag 13:30
totinformatiecentrum.
16:30 uur. Bezoek voor meer informatie
routebeschrijving
bij het
onze website:
www.weverslo.nl
mail ons te
opbereiken
natuur@weverslo.nl
Gedurende
de openingstijden
zijn wijof
telefonisch
op 06-29248698
NatuurbegraafplaatsWeverslo
Weverslo •
• Janslust
Peel
tussen
Deurne
en Venray
• www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats
Janslust11
11Heide,
Heide,inindede
Peel
tussen
Deurne
en Venray
• 0478 - 515721

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

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

Zondag 6 december
11.00 uur
Albert Bergmans, Aart Swinkels, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie
Wijnheimer-Roelofs, Mieke Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-Hagebols, Jan van de Koevering, John Raymakers, Ad
Mutsaers, Hendrik Merks, Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-Drukker.

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.
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Stichting
geledingszone
Stiphout opgericht
Stiphout
Er blijven vragen onbeantwoord, ontwikkelingen gaan
voort zonder enig draagvlak
terwijl vergunningen door gemeente Helmond reeds in procedure zijn genomen. De ontwikkeling van met name een
tweede zonneweide in Stiphout
heeft geleid tot het startschot
voor oprichting van “Stichting
Geledingszone Stiphout.”
Met brede steun van de inwoners van Stiphout gaat deze
zich inzetten voor behoud van
landschappelijke kwaliteit van
het gebied aangrenzend aan de
bebouwde kom van Stiphout/
Helmond. Het is vandaag de dag
belangrijker dan ooit om de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden te verbeteren en te behouden. Actuele
thema’s zoals de energietransitie,
biodiversiteit en het belang van
ontspanning en recreatie in de
natuur maken dat deze stichting
een grote groep mensen gaat
aanspreken. Zeker als gevolg van
de COVID situatie.

De woonkwaliteit van Stiphout
is sterk afhankelijk van de relatie
met het buitengebied; en juist
deze relatie staat nu onder grote
druk. “De toenemende vervlokking is een onderschatting ten
aanzien van het welzijn van haar
inwoners.
Een tweede zonneweide in het
buitengebied werkt als katalysator voor het ongebreideld
uitdijen van het stedelijk gebied
Helmond. Hier gaan we de komende periode aandacht voor
vragen met onze stichting bij
de gemeenschap en gemeente
Helmond. Het buitengebied van
Stiphout is wat de stichting betreft niet inwisselbaar”, aldus Erik
Aarts, voorzitter van de Stichting
Geledingszone Stiphout.
De Stichting Geledingszone
Stiphout gaat zich inzetten om
via social media, een eigen
website en de schrijvende-pers
te informeren over actuele thema’s en ontwikkelingen.
Volg en steun ons op www.geledingszonestiphout.nl en natuurlijk op facebook en instagram! s

de loop weekkrant HELMOND
Ingestuurd politiek bericht

Opwaardering nieuw
zwembad gelopen koers?
Helmond
In de raadscommissie van 19
november 2020 kwam het
weer even aan de orde. Enkele partijen trokken tijdens
de discussie over de miljoenendeal voor de Multi Functionele Sport Accommodatie
(MFSA) om Helmond Sport
binnen boord te krijgen een
parallel met de bouw van het
nieuwe zwembad in de 2e fase
van de bouw van Sport- en
Beleefcampus de Braak.
Het schrille contrast betrof
juist het grote verschil in de
hoeveelheid euro’s voor het
nieuwe stadion en de minieme vraag vanuit de politiek (
maar ook uit de samenleving
!) om ongeveer €60.000,- uit te
trekken voor de opwaardering
van de plannen van een nieuw
zwembad op de Braak met een
sauna en bubbelbad.
Het antwoord van wethouder
Harrie van Dijk was: “over het
zwembad ligt er al een raadsbesluit”. En dat is correct!
Op 30 juni 2020 lag het raadsvoorstel op tafel om de locatie
van nieuw te bouwen zwembad te bepalen. In dat voorstel

was ook een financiële passage
opgenomen waaruit bleek dat
het college geen voorstel deed
om enkele faciliteiten zoals
een bubbelbad toe te voegen.
Als argument werd gegeven
dat de exploitatie daar mee
met ongeveer € 6000,- per jaar
toenam. Toegevoegd werd
nog dat het altijd de bedoeling
is geweest van het college om
van het nieuwe zwembad geen
recreatie bad te maken.
Door de blokvorming in de coalitie werd het dossier op dat
punt gesloten. Het alternatief
is nog dat vanuit de oppositie
een aparte motie wordt ingediend om het college “te dwingen” om de gevraagde voorzieningen wel te realiseren. Maar
met diezelfde blokvorming in
de coalitie heeft een dergelijke
motie geen schijn van kans.
En daarmee is de uitvoering
van het besluit over het zwembad een politiek gegeven.
50PLUS vond het toch de
moeite waard om tijdens de
besprekingen over de deal
rond Helmond Sport de invulling van het zwembad aan de
orde te stellen. Dat hebben we
twee redenen gedaan.
Op de eerste plaats omdat we

redelijk veel bevraagd worden
door inwoners van de stad ( en
zeker niet alleen uit de doelgroep ouderen) waarom het
nieuwe zwembad alleen maar
geschikt wordt gemaakt voor
sportief zwemmen en de faciliteiten van de huidige Wissen
zal missen.
Daarnaast zien we dat het binnenboord houden van Helmond Sport in de constructie
van de nieuwe stadion gepaard
gaat met veel geld, heel veel
geld! 50PLUS zal instemmen
met dat voorstel over Helmond
Sport want alternatieven zijn
niet voorhanden.
De handen van de politiek zijn
redelijk gebonden en dat geldt
ook voor ons. Maar we zullen
niet nalaten om het schrille
contrast van bedragen te laten
zien. En blijven wijzen op het
vergelijk in bezoekersaantallen. Nu op het politieke vlak
geen “winst” meer is halen,
kunnen nog altijd 92.000 Helmonders zich roeren.
Helmond 24 november 2020
Fractie 50PLUS Helmond
Frans Mol, Jan van Aert,
Jan Karel van de Zanden en
Rene van Lierop.

Rectificatie
maak kans
op een
cadeaubon

0

2
0,- 20
509-122

L

Decemberactie Brandevoort
Spaar van 1 t/m 22 december 2020 kassabonnen bij Winkelcentrum
Brandevoort voor een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de
beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen.
Daarmee maakt u kans op een fantastische cadeaubon, te besteden
bij alle winkels in Brandevoort!

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

N E P V E P A N N E Y R D S A
E N L I D N D E J T R E E P A
L

Z A A C

I G O L S C O R E N

L IJ T H A E E A N E N E R A V
E D IJ H L T N F P D I C E K R
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
Hoofdprijs: 1
2e prijs:
1
3e prijs:
1
4e prijs:
3
5e prijs:
10

cadeaubon
cadeaubon
cadeaubon
cadeaubonnen
cadeaubonnen

Deelnemende winkeliers:
Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje
Boutique 4MORE
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s
Freestyle kappers

t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.
t.w.v.

Hema
Ink United
InShape
Jumbo
Kruidvat
Op je Plaets
Primera

€ 500,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00

Seringe
Shu Shu
Slagerij Vogels
TRIA Fietsen
Villa Vesper
Woonderland
Zus

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
AANBELLEN | AANVRAAG | AARDHOMMEL | AFGELEGEN | AFVOER
AFWEGEN | CAMPAGNE | DEALER | DECEPTIE | DIEFSTAL | EENZIJDIG
EILAND | EPICENTRUM | LATIJN | LOEREN | LOGICA | MOGEN | NACHT
OOGST | OPDONDEREN | PANNE | PEERTJE | PENALTY | RANCH
SCOREN | SPEAKER | VAREN

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

W W W. W I N K E L C E N T R U M B R A N D E V O O R T. N L

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
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HELMONDloopjes
DIVERSEN

TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD:
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
Marktspullen,
antiek,
klokken,
Wat
te
verkopen?
Probeer
‘n loopje,
verrassend
succesvol!
Staantafel € 4,-; | Karaoke
schilderen,d.m.v.
beeldendeze
en meer
€ 25,-; Tel. 0492-510855
Uitsluitend
schriftelijke opgave
bon.
óók voor de
gezocht.
Heb jeenveloppe.
iets?
www.ikgeefeenfeestje.nl
Contante
gepaste betaling in
gesloten
Geen
afkortingen.
doe-het-zelver
Bel Twan: 06-13208306

1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
elke (rol)gordijnen,
maandag jaloeziën,
17.00 uur.
Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
Beekerheide 28
etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf.
te koop
cursussen
Willie’s
stoffering, Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

te koop gevraagd
diversen
evenementen

De specialist voor

te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil
uw
prothese

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Beek en Donk
kennismaking
www.vloerenland.com

vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

e 6,50
e 6,50
e 6,50
e 8,00
ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP
e 9,50
Voor rijdende sloop auto’s en
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden
e 11,00
Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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HELMONDloopjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00

www.helmondnu.nl

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

weekkrant de loop

HELMOND

e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo,
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk,
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van
Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak.
Geen party of andere verplichtingen. De
producten zijn uit voorraad leverbaar en te
bestellen. (Forever Business Owner).
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BLACK FRIDAY
Vrijdag geopend van 8.00-20.00 uur zaterdag 8.00-17.00 uur.

30%
T O T

K O R T I N G*

ook op

www.haircombi.nl

* Met uitzondering van: materialen,
scharen, elektra, chi en cnd.
Op handschoenen geen korting.
Op de webshop tot 30% korting
met de kortingscode :BLACKFRIDAY
Enkele items zijn van de actie uitgesloten,
zie hiervoor de webshop of vraag na in de winkel.
Zolang de voorraad strekt.

haircombi
Haarproducten, Nagelproducten,
Schoonheidsproducten en Kappersbenodigheden.

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM HCO WK42
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