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Sinterklaas staat weer bijna 
voor de deur. Dit jaar is het an-
ders als andere jaren. Helaas kon 
de Sint niet overnachten in het 
Kasteel van Sinterklaas en ver-
telde hij daarom wekelijks wat 
hij beleefde via online chatses-
sies met de kinderen. 

De redactiepieten van Weekkrant 
De Loop Helmond hebben speci-
aal voor de lezers van Weekkrant 
De Loop een gedicht geschreven:

Het heerlijk 
avondje is 
gekomen

Helmond

Op 5 december gaan Sint en 
Piet langs bij de kinderen van 
Helmond, groot en klein. 

Zij doen dit met veel plezier, 
want zij vinden al die blije 
gezichtjes zo fijn.

Sint en Piet zorgen voor 
cadeautjes bij de vleet.

Op de pakjescentrale werken de 

inpakpieten zich in het zweet.

De pakjespiet ging met veel 
cadeautjes aan de haal.

Deze kocht hij vooral in 
Helmond, lekker lokaal.

De ondernemers van Helmond 
staan voor de Sint paraat.

En versieren altijd mooi stad 
en straat.
Er wordt ook gedacht aan zijn 
vriend de kerstman.

Hiervoor hebben de ondernemers 
ook een mooi (lichtjes)plan.

Lieve mensen groot en klein: doe 
de ondernemers een plezier en 
shop bij de lokale winkelier.

Weekkrant 
De Loop Helmond 
wenst iedereen een 

fijne Sinterklaas!

Sinterklaas is weer klaar voor pakjesavond F | Jan Dijstelbloem
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Scandic Slaapsystemen
Rakthof 1A, 5709 EK Helmond

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

ZO MEENEMEN, DIRECT SLAPEN!

CONSTANT AANVOER VANUIT FABRIEKEN EN WINKELS

DEMOMODELLEN MET HOGE KORTING!

KORTINGEN OPLOPEND TOT 50%!

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
maart 2021 laat plaatsen
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Een pop-up store van 
Helmond Sport midden in de stad

Tekst: Wendy Lodewijk

Binnen twee dagen een 
complete winkel
“Op maandag hebben we met de 
stichting erover gebrainstormd. 
Op donderdag hebben we onze 
ideeën met het bestuur van Hel-
mond Sport besproken en die-
zelfde dag is Sam Schoonmaak 
al begonnen met het poetsen van 
het pand in de Elzaspassage. Vrij-
dagochtend regelde VGL Pro de 
televisie en verlichting, kwam Ari-
an Vereijken met steigerhouten 
stellingen aanzetten, leverde Wil-
liam Verkoelen de hoodies, kwam 

de supportersvereniging met nog 
meer fanartikelen en sponsorde 
KlaasenVandeursen de besticke-
ring van de ruiten.  vrijdagavond 
was alles in kannen en kruiken 
en zaterdag konden we al open. 
We hadden direct ook een be-
hoorlijke toeloop. Een schot in de 
roos, zo net voor de feestdagen.” 
“We wilden graag iets verzinnen 
waardoor we toch iets konden 
betekenen als supportersvereni-
ging. De winkel van merchandise 
en dergelijke zit gewoonlijk onder 
het stadion gesitueerd. Nu het 
stadion dicht is voor bezoekers, 
konden we daar weinig meer be-

ginnen. Om Helmond Sport te la-
ten zien in de stad is dan een mooi 
uitgangspunt. De locatie zit goed 
in de loop en je trekt op deze ma-
nier ook echt weer extra mensen 
naar de passage. Van Oorschot 
mode ondersteunt ons met een 
hoekje met Helmond Sport-kle-
ding. Er staat zelfs een paspop 
met die kleding in de etalage! Al-
les vormt een mooi geheel zo.”
De winkel is al helemaal af. Het 
plafond is geheel in stijl gedeco-
reerd met oude doelnetten van 
Helmond Sport met daarin voet-
ballen waarmee écht gespeeld is. 
Langs de wanden staan rekken 
met allerlei merchandise. Van 
hoodies tot mokken, van dassen 
tot boeken. Op een tafel staan 
beelden van ‘D’n Hellemonder’ 
die opnieuw in productie zijn ge-
nomen om te verkopen, geheel 
ten bate van Helmond Sport. 
“We hebben ook het boekje 
‘Rond de Toss’ weer nieuw le-
ven ingeblazen”, legt Maria uit. 
Op de televisie draait ondertus-
sen een presentatie over het 
nieuwe stadion.

Een pop-up store van Helmond Sport: een idee dat binnen een paar 
dagen daadwerkelijk gerealiseerd is in de Elzaspassage, waar voor-
heen Benetton zat. “We hebben dit met een grote groep enthousi-
astelingen op poten kunnen zetten”, zegt storemanager Maria de 
Kimpe trots. “Arian Vereijken was al druk bezig om de leegstand 
tegen te gaan in de Elzaspassage, hij heeft onlangs twee nieuwe 
winkels geopend. Ik raakte met hem aan de praat en samen met 
de Stichting Heel Helmond Support zijn we begonnen het idee uit 
te werken.”

Centrum

Groot enthousiasme
“We zijn ontzettend blij dat zo-
veel mensen deze winkel een 
warm hart toedragen. We heb-
ben het samen gerealiseerd, 
langs alle kanten kwamen men-
sen met ideeën en hulp. Dat was 
echt heel erg mooi om te zien. 
We zijn daarom extra trots op 
iedereen die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen. 

De store draait volledig op vrij-
willigers. Uiteraard zijn we ook 
de verhuurder van het pand ont-
zettend dankbaar dat we dit mo-
gen doen. Zolang er geen nieuwe 
huurder zich aandient, mogen 

wij er blijven zitten. Zo ontzet-
tend fijn!”Het voorbijkomend 
publiek reageert erg enthousiast 
op de winkel. “Veel mensen zijn 
onder de indruk van hoe mooi 
het is geworden, dat is natuurlijk 
geweldig leuk om te horen.”

De pop-up store van Helmond 
Sport is gedurende reguliere win-
keltijden geopend, maandag tot 
en met zaterdag. “Omdat alles 
gedaan wordt door vrijwilligers, 
zijn extra handjes altijd welkom. 
Mocht iemand interesse hebben 
om te komen helpen, dan kan hij 
of zij contact opnemen met Heel 
Helmond Support.” s

Afgelopen vrijdag opende Arian 
Vereijken een nieuwe winkel in 
de Elzaspassage: StyleDok. De 
woonwinkel is gevuld met een 
grote diversiteit aan mooie, bij-
zondere woonaccessoires en is 
aantrekkelijk geprijsd. 

Aanvulling op het al 
aanwezige winkelaanbod
“Ik heb eens goed rondgekeken 
en uitgedacht wat we nog mis-
ten in de Elzaspassage”, aldus 
Arian. “We kwamen in eerste 
instantie uit op drie winkels. Een 
bijouxwinkel, een woonwinkel 
en een kinderkledingwinkel. De 
bijouxwinkel is inmiddels al ge-

opend en nu dus ook de woon-
winkel. De kinderkledingzaak 
volgt volgend jaar.”

Bijzondere, betaalbare spulletjes
“Het idee is om een eigen iden-
titeit te creëren, geen dertien in 
een dozijn.” Arian heeft met zijn 
team ontzettend hard gewerkt 
om nog vóór het Sinterklaas-
feest open te kunnen zijn. 

“We hebben bijna al het klus-
werk zelf gedaan. Een nieuwe 
vloer erin, muren geschilderd, 
noem maar op. Het was aanpo-

ten, maar we zijn erg tevreden 
met het resultaat”, zegt hij met 
een lach op zijn gezicht. “We 
willen ‘iets aparts’ bieden. Een 
eigentijds aanbod met de nodige 
exclusiviteit, maar wel betaal-
baar.”

Voor ieder wat wils
De mooi ingerichte etalage 
springt direct in het oog en is erg 
uitnodigend. De winkel heeft een 
fijne sfeer en straalt warmte uit. 

Opvallend zijn de bossen bloe-
men die bij de ingang staan. 

“Verse bloemen passen goed in 
een mooi interieur. Een leuke 
aanvulling.” Daarnaast is het 
mogelijk om, als je op zoek bent 
naar iets specifieks, je wensen 
aan het personeel door te geven 
en dan gaan zij voor je aan de 
slag. “Het is geheel vrijblijvend. 
De klant mag zelf bepalen of 
hetgeen wij gevonden hebben, 
aan zijn of haar wensen voldoet. 
We zijn erg flexibel in de inkoop. 
Het is een winkel voor iedereen.”

StyleDok is te vinden in de Elzas 
Passage. s

Nieuwe woonwinkel in 
de Elzaspassage: StyleDok

Helmond

Tekst en foto: Wendy Lodewijk



4 week nummer 49 vrijdag 4 december 2020 de loop weekkrant HELMOND

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

Infopagina

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

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Helmond verduurzaamt afvalinzameling in 2021

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

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 dinsdag 24  november tot en met vrijdag 18 
december op werkdagen naar 14 0492.

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. 

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 hoger. De gratis afvalstromen tellen wel mee als bezoek, 
maar blijven gratis.

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

Podiumbijeenkomst-webinar vrijwilligersbeleid 
op 8 december

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.

Bekendmakingen

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

Kromme Haagdijk 17 01-10-2020 oprichten woning (tweekapper) OLO 5180531

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

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

Hoofdstraat 131 23-11-2020 vervangen handelsreclame OLO 5621451

Hoofdstraat 137 24-11-2020 bouwen 3 partytenten OLO 5624485

Kaldersedijk 3 25-11-2020 oprichten paardenstal OLO 5628369

Hazenwinkel kavel HZ27 25-11-2020 oprichten woning en  OLO 5453971

  aanleggen uitweg 

Veestraat 1 26-11-2020 realiseren 8 appartementen OLO 5379467

Zuidende/Hemelrijksestraat  26-11-2020 plaatsen containervoorziening OLO 5592251

Sectie G3433                   t.b.v. afvalinzameling

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

Malaxisbeek 8 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5599559

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

Haaglaan 53C 24-11-2020  vergroten woning OLO 5610839

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Helmond West – 
Mierloseweg 34 - 46 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 10 november 2020 het bestemmingsplan 

Helmond West – Mierloseweg 34 - 46 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het 

ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 december 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. 

Omschrijving plan

Op de locatie Mierloseweg 34-46 zijn enkele (verouderde) bedrijfsgebouwen en enkele 

woningen aanwezig. De bestaande bebouwing wordt geheel gesloopt en er wordt een nieuw 

hoogwaardig appartementencomplex met 34 appartementen gerealiseerd verdeeld over twee 

gebouwen. 

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1500BP180143-2000. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien in 

verband met 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.  

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

• Regels: Toegevoegd wordt artikel 4.1.c: het aantal woningen mag niet meer bedragen 

 dan 34.  

• Verbeelding: De bouwhoogte van het oostelijk gelegen bouwvlak is aangepast van maximaal 

 8 meter naar maximaal 7 meter. Ook is de grens van het oostelijk gelegen bouwvlak, 

 grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Oranjelaan, in westelijke richting 

 opgeschoven. 

• Bijlagen bij de toelichting: in bijlage 8 is de correcte stikstofberekening (d.d. 10 december 

 2019) bijgevoegd. Ook is als extra bijlage (bijlage 13) het vervolgonderzoek Flora & Fauna 

 (d.d. 7 oktober 2019) toegevoegd.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 7 december 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek. 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Duizeldonkse- 27-11-2020             08-01-2021                  Oprichten 14 bedrijfsunits OLO 4749049

straat 2
                     

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

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

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

Zienswijzen indienen 

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

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

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

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

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

Zwanebloemsingel 40 23-11-2020 vergroten, renovatie woning OLO 5060087

Zeeuwendonk 1 23-11-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5338913

Mathijssenstraat 9 23-11-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5377869

Oude Torenstraat 10 25-11-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5243869

Tyboschplein 1 t/m 40 en  26-11-2020 oprichten 50 woningen en OLO 5411835

Rootakkers 1, 3, 5, 7, 7A, 9,   aanleggen uitweg

9A, 11, 11A en 13 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Eén gehandicaptenparkeerplaats op te heffen aan de Van Meelstraat t.h.v. huisnummer 14 

  door middel van het verwijderen van het bord E06 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

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

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie:  Kanaaldijk N.O. 72-74 (vml.) - Edah (locatiecode AA079403424)

Melder:   De Toren

Datum ontvangst:  23 november 2020

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4. Dit plan maakt het mogelijk om op deze locatie 

een vrijstaande, ruimte voor ruimte woning te realiseren.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit maken we bekend via de Staatscourant, weekblad De Loop en op 

www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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

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

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

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

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

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

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

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Steinbach, S.H.  16-11-1980

Geerman, D,K,P.  19-05-2003

Van Heertum, A.K.  25-03-1982

Ghebu, M.A.  06-08-1992

Nakanishi, R.  13-12-1971

Tuijtjens, M.  10-05-1999

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 3 december 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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noxon.stappert.biz

GEÏNTERESSEERD?

WAT GA JE DOEN? 
Wij zoeken een rangeerder die in de avonduren mee wil helpen 
de wagens te laden en verplaatsen op het bedrijfsterrein. De 
werktijden zijn van ca. 17.00 tot ca. 21.00 uur. deze werkzaamhe-
den vinden plaats op maandag tot en met vrijdag.

 
 
WIE BEN JIJ: 
Jij bent voor ons de ideale kandidaat als jij:

+  In het bezit bent van rijbewijs C

+ Je bent chauffeur en kan ook afbinden

+  Flexibel bent, het werk is pas klaar als alles is geregeld.

WIJ BIEDEN:

+ Een interessante, veelzijdige en veilige werkplek bij een   
internationaal bedrijf 

+ Tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband met 
uiteraard een passend salaris.

Deze baan is zeer geschikt voor oud chauffeurs die met          
pensioen zijn, maar ook chauffeurs die parttime willen           
werken zijn van harte welkom!

MEER DAN ALLEEN ROESTVRIJ STAAL

STAPPERT Noxon B.V.

RANGEERCHAUFFEUR (20 UUR)
TER VERSTERKING VAN ONS TRANSPORTTEAM IN HELMOND ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR

noxon.stappert.biz

GEÏNTERESSEERD?

WAT GA JE DOEN? 

 
 
WIE BEN JIJ: 

+  
+ 
+  

WIJ BIEDEN:

+ 

+ 

MEER DAN ALLEEN ROESTVRIJ STAAL

STAPPERT Noxon B.V.

RANGEERCHAUFFEUR (20 UUR)
TER VERSTERKING VAN ONS TRANSPORTTEAM IN HELMOND ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR

noxon.stappert.biz

GEÏNTERESSEERD?
Solliciteer direct en stuur per email of post je CV met motivatie waarom jij de
persoon bent die we zoeken naar: personeelszaken.noxon@stappert.biz

WAT GA JE DOEN? 

 
 
WIE BEN JIJ: 

+  
+ 
+  

WIJ BIEDEN:

+ 

+ 

MEER DAN ALLEEN ROESTVRIJ STAAL

STAPPERT Noxon B.V.
Guido Walraven
Gerstdijk 4
5704 RG Helmond
T 06-81832765

RANGEERCHAUFFEUR (20 UUR)
TER VERSTERKING VAN ONS TRANSPORTTEAM IN HELMOND ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR

noxon.stappert.biz

GEÏNTERESSEERD?

WAT GA JE DOEN? 

 
 
WIE BEN JIJ: 

+  
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+  

WIJ BIEDEN:
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MEER DAN ALLEEN ROESTVRIJ STAAL

STAPPERT Noxon B.V.

RANGEERCHAUFFEUR (20 UUR)
TER VERSTERKING VAN ONS TRANSPORTTEAM IN HELMOND ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR

MEER DAN ALLEEN ROESTVRIJ STAAL
STAPPERT is een toonaangevende internationale handelsonderneming op het gebied van roestvaststaal, 
hoog corrosie- en hittebestendig staal. Met 15,000 verschillende producten direct beschikbaar uit voorraad 
zijn wij het juiste adres voor roestvaststaal. Wij worden gekenmerkt door een breed pakket stafstaal, 
buizen, (machine)pijp, profi elen, platen, fl enzen, fi ttingen en afsluiters.

WAT GA JE DOEN?
Wij zoeken een rangeerder die in de avonduren 
mee wil helpen de wagens te laden en 
verplaatsen op het bedrijfsterrein. De werktijden 
zijn van ca. 17.00 tot ca. 21.00 uur. deze 
werkzaamheden vinden plaats op maandag tot 
en met vrijdag.

WIE BEN JIJ:
Jij bent voor ons de ideale kandidaat als jij:

+ In het bezit bent van rijbewijs C

+ Je bent chau� eur en kan ook afbinden

+ Flexibel bent, het werk is pas klaar als 

 alles is geregeld.

WAT GA JE DOEN?

+ Een interessante, veelzijdige en veilige

 werkplek bij een internationaal bedrijf

+ Tijdelijk contract met uitzicht op een 

 vast dienstverband met uiteraard een 

 passend salaris.

Deze baan is zeer geschikt voor oud chau� eurs 
die met pensioen zijn, maar ook chau� eurs die 
parttime willen werken zijn van harte welkom!

Weekaanbiedingen

200 gr voor € 13 

500gr voor € 7,95 

Elke zaterdag op de markt in Helmond.
 Van 8u tot 15u, u vindt ons op de Watermolenwal.

1 kilo voor € 15
2 kilo voor € 25 Verse sliptong 

Huisgemaakte 
paëlla 

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Ambachtelijk gerookte
palingfilet  Topkwaliteit! 

Rijkelijk gevuld

Jouw feestmaal 
begint bij Roelvis 

Geef tijdig je
bestelling aan

ons door! info@vishandelroelvis.nl

Tekst en foto: Henk van Dijk

Het snelfi etspad van Helmond naar 
Eindhoven en daarmee ook de Zwaai-
kombrug, zijn afgelopen maandagmid-
dag geopend. De openingshandelingen 
werden onder zeer koude omstandighe-
den verricht door wethouder Antoinette 
Maas, Erwin Ploegmakers van aanne-
mersbedrijf Ploegmakers uit Vinkel en 
Henry Gerlings van Heijmans.

Gezien het coronatijdperk mochten er 
een maar minimaal aantal mensen bij 
deze ceremonie protocollair aanwe-
zig zijn.  Dit traject moet uiteindelijk de 

snelle fietsverbinding gaan vormen met 
het centrum van Eindhoven als de ge-
meente Eindhoven hun gedeelte ervan 
eind 2021 klaar heeft. In de buurt van de 
nieuwe Zwaaikombrug was vroeger ook 
al een brug over de Zwaaikom: de hui-
dige plas water die er nog altijd is. Deze 
brug, de Trambrug lag er er om de tram 
zijn route over de Zuid Willemsvaart te 
kunnen laten rijden. Hij is echter in mei 
1940 door de Nederlandse militairen op-
geblazen om de doortocht van de Duitse 
bezetter te stuitten. Hopelijk zal dit fiets-
pad, waarvan ook voetgangers gebruik 
kunnen gaan maken,veel gebruikt gaan 
worden. Er is een gedeelte van het fiets-
pad- Zwaaikombrug,  aan de kant van de 
Vlisco, onderscheidenlijk zwart gemaakt 
voor de voetgangers.  s

Snelfietspad en 
Zwaaikombrug geopend

Helmond

Verbod op carbidschieten in Helmond

De gemeenteraad heeft vanavond una-
niem besloten om carbidschieten in 
Helmond te verbieden. Dit besluit is een 
lokale aanvulling op het eenmalige lan-
delijke vuurwerkverbod.

Op 13 november 2020 besloot het kabinet 
tot een eenmalig vuurwerkverbod tijdens 
de aankomende jaarwisseling 2020-2021. 
Dit om extra druk op de al zwaar belaste 
zorg en op de handhaving van de open-
bare orde te voorkomen. Carbidschieten 
valt niet onder het zogeheten vuurwerk-
besluit, waarin de regels staan voor bezit 
en afsteken van vuurwerk. Om de kans uit 
te sluiten dat er alsnog extra druk op zorg 
en handhaving ontstaat door toename 
van het carbidschieten tijdens de jaarwis-
seling, koos de gemeenteraad voor een lo-
kaal verbod via de Algemene Plaatselijke 
Verordening.

Overlast voorkomen
Het carbidverbod moet naast extra druk 
op zorg en handhaving tijdens de jaar-
wisseling, ook voorkomen dat er extra 

overlast in de stad ontstaat. Burgemees-
ter Blanksma: “We hebben onze handen 
al vol aan de enorme vuurwerkoverlast in 
de stad. Vuurwerk is verboden. Carbid nu 
ook. We handhaven intensief, samen met 
politie en justitie. Inwoners kunnen vuur-
werk- en carbidoverlast melden via de 
vuurwerkapp op hun smartphone. In de 
app kunnen ze aangeven op welke locatie 
zij vuurwerk of carbid horen. Zo helpen 
inwoners ons om de overlastgebieden be-
ter in kaart te brengen, waardoor we de 
inzet van handhaving kan worden aange-
past.”

De app is te downloaden via Appstore en 
Google Play en heet Mobile alert (Inter-
graph Corporation).

Bijzondere jaarwisseling
Burgemeester Blanksma: “2020 was en is 
een bijzonder jaar. Dat sluiten we bijzon-
der af. Zonder geknal en mooie pijlen. Dat 
kan en mag nu gewoon niet. Ik begrijp dat 
deze coronacrisis lang duurt en dat er al 
lange tijd van alles niet kan en niet mag. 
Maar laten we samen verantwoordelijk-
heid blijven nemen. Want alleen samen 
komen we sneller door de coronacrisis.” s

Helmond

wisseling, ook voorkomen dat er extra komen we sneller door de coronacrisis.” s
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College stelt Definitief Ontwerp 
Huis voor de Stad vast

Het college van B&W van de 
gemeente Helmond heeft het 
Defi nitief Ontwerp voor het 
nieuwe Huis voor de Stad vast-
gesteld. Met het Huis voor de 
Stad wordt een eigentijdse uit-
valsbasis voor de medewerkers 
van de gemeente Helmond ge-
realiseerd en tegelijkertijd een 
gebouw van en voor alle Hel-
monders. 

Huis voor de Stad scoort hoog 
op vastgestelde uitgangspunten 
Met het ontwerp wordt op na-
drukkelijke wijze invulling gege-
ven aan de uitgangspunten die 
eerder door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld, te weten (1) 
duurzaam, (2) inclusief, open en 
toegankelijk, (3) economisch vi-

taal, (4) eigentijds en flexibel en 
(5) passend en verantwoord.

Veel partijen zijn betrokken
Bij de totstandkoming van het 
DO zijn veel partijen betrokken 
geweest. Naast een grote ver-
tegenwoordiging van de eigen 
organisatie, heeft het afgelopen 
jaar ook intensieve participatie 
en communicatie met inwoners 
en direct omwonenden plaats-
gevonden. Ook een vertegen-
woordiging van de gemeente-
raad is nadrukkelijk bij het pro-
ces betrokken. 

Financiën
Het opgeleverde Definitief Ont-
werp is budgetneutraal. Het 
nieuwe Huis voor de Stad kan 
betaald worden met geld dat vrij 
komt uit de besparingen als ge-
volg van het afstoten van de drie 

locaties ’t Cour, Boscotondo (die 
delen waar de gemeente gehuis-
vest is) en de Zandstraat.  

Vervolg
De volgende ontwerpfase betreft 
die van het Technisch Ontwerp 
(TO). Bedoeling is om deze fase 
in de eerste maanden van 2021 af 
te ronden. In het kader van aan-
besteding is het voornemen van 
de gemeente om lokale bedrij-
ven en ondernemers zoveel als 
mogelijk (passend binnen wet- 
en regelgeving) een kans te ge-
ven om mee te bouwen aan het 
nieuwe Huis voor de Stad. Over 
hoe dit wordt aangepakt zal de 
gemeente op korte termijn meer 
ruchtbaarheid geven. Het hui-
dige stadskantoor wordt in 2021 
gesloopt. Het is de bedoeling dat 
het nieuwe Huis voor de Stad in 
2023 gereed is. s

Helmond

Ontwerp Huis voor de Stad |  F Kraaijvanger Architects

Statement 27 nov.: 
Vuurwerkoverlast 
“De coronacrisis stelt onze inwoners zwaar op de proef. We vra-
gen veel van onze inwoners. En dat dat moeilijk is, begrijp ik en 
voel ik ook zo. Ik snap dat sommigen zoeken naar een uitlaat-
klep. Maar laat me duidelijk zijn: dat mag nooit een excuus zijn 
voor overlast, onveilige situaties of druk op onze hulpverleners. 
En dat is op dit moment wel het geval. 

We hebben te maken met forse vuurwerkoverlast in onze stad. 
De afgelopen dagen zagen we – bijvoorbeeld rondom de Braak 
en in de Wilma – onverantwoorde situaties. Gisteravond zijn 
daarbij twee minderjarige jongens uit Helmond aangehouden; 
ze zijn verhoord en er is een proces verbaal tegen hun opge-
maakt. Ruim 60 andere jongeren zijn in het vizier. Ik roep na-
drukkelijk op om geen overlast te voorzaken. Hou je aan alle 
regels! 

Ik vind het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een dui-
delijke lijn te trekken. Vuurwerk is verboden. Carbid gaan we 
ook verbieden. De overlast die we in onze stad ervaren is onac-
ceptabel. Dit leidt tot gevoelens van onveiligheid bij onze inwo-
ners. Niet voor niets blijven onze inwoners de overlast bij ons 
melden: ook zij willen dat dit ophoudt. We gaan daar – natuur-
lijk met volledige steun, en in nauwe samenwerking met politie 
en justitie – zeer actief op handhaven. Daarbij zijn we bereid om 
alle mogelijke middelen in te zetten; zowel bestuursrechtelijk als 
strafrechtelijk.”

Elly Blanksma – van den Heuvel
Burgemeester Helmond

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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OP ZOEK
NAAR EEN 
ORIGINEEL 
CADEAU?

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

KAMPEREN

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

FITNESS

•   Altijd minimaal 10% met Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteemklantenspaarsysteemklantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deurGratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

FITNESS

ECV de Heipoort steunt Kleurige Chemo

Al een aantal jaar steurt car-
navalsvereniging De Heipoort 
het project Kleurige Chemo van 
Tiny Roelofs. Dit jaar zal het an-
ders zijn als andere jaren, maar 
sommige dingen moeten blij-
ven, aldus de vereniging.
  
Tiny Roelofs zorgt momenteel 
elke week voor een boeketje 
bloemen voor inloophuis De 
Cirkel, omdat het op dit mo-

ment niet mogelijk is om dit 
ook in het Elkerliek (afdeling 
oncologie) te doen in verband 
met Covid. Toch gaat hij dit jaar 
weer een opkikker bezorgen in 
de Sinterklaas- en kerstperiode 
op de oncologie afdeling en bij 
cliënten van De Cirkel. De ver-
eniging wil deze actie graag weer 
steunen zoals voorgaande ja-
ren. Als iedereen een letter, pak 
koekjes, zak snoep of iets anders 
kan missen, kan de Heipoort er 
mede voor zorgen dat er mensen 
een hart onder de riem gestoken 

wordt, in deze voor hen dubbel 
zo zware periode. Ze hopen dat 
ze zo iets voor de medemens 
kunnen betekenen en dat het 
net als andere jaren een glimlach 
op vele gezichten geeft. s

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

36 verschillende bouwdozen met een waarde tot €11,00

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

OP=OP

0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

betonsokkels

betonpoeren
verstelbare 

ankers

Verankering en sokkels 

t.b.v. overkapping, 

schutting of pergola 

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

Wil je meer resultaat uit jouw website of 
webshop? Dit door het verbeteren van je 
vindbaarheid in Google of juist het werven 
van de juiste sollicitanten via social media? 

Binnen de wereld van zoekmachines, social media 
platformen én e-mailmarketing systemen vallen 
altijd kansen te benutten. Kansen waarvan je zelf 
vaak niet eens bewust bent. 

Adcommunicatie/Hey Marketing benut samen 
met jou deze kansen. Wij stellen namelijk een 
persoonlijke online marketingstrategie op die 
perfect aansluit op jouw doelstellingen.

Behaal online resultaat 
met inzet van effectieve 

online marketing

Adcommunicatie heeft door de jaren heen 
met haar producten al eens voor u mogen 
werken, onderstaand onze nieuwe dienst, 
in samenwerking met het jonge frisse team 
van Hey Marketing Helmond, we bevelen 
ons van harte bij u aan, probeer het uit!

Adcommunicatie/Hey Marketing
Steenovenweg 20, Helmond
ad@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 06-13829017
www.adcommunicatie.nl/
internetmarketing

• Gegarandeerd meer online zichtbaarheid 
 en vindbaarheid voor jouw website of webshop.
• Altijd een ervaren online marketeer 
 werkzaam aan jouw online campagnes.
• Betrokken, enthousiast en boordevol met 
 ideeën en nieuwe mogelijkheden.
• Geen lange termijn contracten! Niet tevreden,
 dan nemen we eenvoudig afscheid.

Online marketing diensten
• Zoekmachine optimalisatie
• Zoekmachine adverteren
• Social media adverteren
• E-mailmarketing
• Web Analytics en conversieoptimalisatie

Wil je meer te weten komen over deze online marketing diensten? 

www.adcommunicatie.nl/internetmarketing
Zie onderstaande contactgegevens om een gratis advies gesprek aan te vragen!

VRAAG NU EEN ADVIES GESPREK AAN!

Behaal online resultaat 
met inzet van effectieve 

online marketing

Winkelcentrum de Bus biedt haar klanten dit jaar thuis een lunch aan 

De winkeliers van Winkelcentrum de Bus 
hadden graag, net als vorig jaar, de klanten 
op hun wenken bediend in het winkelcen-
trum. Vorig jaar hebben de ondernemers 
namelijk 150 klanten in het winkelcentrum 
gefêteerd op een lekkere gezamenlijke 
lunch. Alle deelnemers hadden deelgeno-
men aan de eenvoudige spaaractie. Door 
corona is dit helaas onmogelijk geworden, 
maar de creativiteit van de ondernemers 
staat niet stil en nu hebben ze de actie zo-
danig aangepast dat je als klant een com-
pleet lunchpakket kunt sparen waar je 
thuis lekker van kunt genieten. 

De spaaractie 
In de maand december kunnen klanten 
sparen voor het gratis lunchpakket. Doe 
bij 5 verschillende winkels je decemberin-
kopen of boodschappen en bewaar de kas-
sabonnen in de actie envelop. Deze enve-
lop kan op 2 januari bij een speciale kraam 
worden ingeleverd tegen een voucher. 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 ex-
tra vaak naar Winkelcentrum de Bus te 
komen. Natuurlijk worden de richtlijnen 
van het RIVM gehandhaafd. 
 
December volop gezelligheid en acties
Het winkelcentrum heeft nog meer acti-
viteiten op het programma staan tot het 
eind van dit jaar:
• Zaterdag 5 december: heerlijke 
 Coffee-to-go voor het winkelend publiek
• Zaterdag 19 december: op deze dag 
 lopen er van 11.00 tot 15.00 uur, op veilige
 afstand, twee sneeuwpoppen rond 
 tussen het winkelend publiek. 
• Donderdag 24 december: Hohoho! 
 De kerstman komt van 11.00 tot 
 15.00 uur naar het winkelcentrum! 
 Wat gezellig! Kom je ook? Dan trakteren
 wij weer op Coffee-to-go.
 
Lekker makkelijk
Naast de vele activiteiten die het winkel-
centrum regelmatig organiseert, is het na-
tuurlijk altijd een fijne plek waar je heerlijk 
overdekt kunt winkelen, gratis kunt par-
keren en gratis Wifi hebt. Door de ver-
scheidenheid aan winkels en ambachte-
lijke speciaalzaken kun je hier terecht voor 

al je wekelijkse boodschappen, maar ook 
voor een verwenmoment bij de kapper of 
leuk cadeautjes op kleding shoppen. De 
aanwezige horeca gerelateerde bedrijven 
kunnen u nu helaas niet als gast ontvan-
gen, maar hebben ook hun afhaaloplos-
singen.  Laat je verrassen en kom een keer 
langs. s

Helmond-Noord
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VAN DEN BOGAARD:
Sport- en (be)leefcampus de Braak

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Op Sportpark de Braak komt een 
nieuwe sport- en (be)leefcam-
pus waar onderwijs, gezondheid, 
breedtesport en topsport sa-
menkomen. En de omliggende 
wijken profiteren daarvan mee. 
Dit is een prachtig project voor 
de stad: sport, onderwijs en 
gezondheid worden samenge-
bracht en dat past precies in het 
straatje van D66. De raad heeft in 
2017 ingestemd met de plannen. 
Op de campus werken straks 
nog meer partners samen die ge-
meenschappelijk gebruik maken 
van de ruimtes, het hoofdveld in 
het stadion en de omliggende 
voetbalvelden. Naast Helmond 
Sport en de amateurverenigin-
gen maken de scholen er straks 
gebruik van. 

In de eerste helft van 2020 werd 
duidelijk dat Helmond Sport niet 
akkoord zou gaan met de in het 
Voorlopig Ontwerp opgenomen 
voorzieningen en dreigde af te ha-
ken. Om het project te redden en 
alle partijen aan boord te houden 
is een traject van bemiddeling op-
gestart. Inmiddels is een ontwerp 
gepresenteerd dat wel acceptabel 
is voor de betrokkenen, waarbij 
door alle partijen concessies zijn 
gedaan. Alle betrokken partijen 
zijn blij dat ze uit de impasse zijn 
en dat er nu iets ligt waar ieder-
een zich in kan vinden. 

Voor de gemeente ligt de pijn in 
de financiële bijdrage. D66 staat 
helemaal achter het concept, 
maar wij zijn vanaf het begin kri-
tisch geweest over de financiële 
haalbaarheid van de plannen. Bij 
de besluitvorming in 2017 is al 
door de D66-fractie aangegeven 
dat wij zeer kritisch waren op de 
financiële paragraaf van het plan, 
omdat de begroting te krap was 
opgesteld. Dit was reden voor 1 
tegenstem binnen de fractie. De-
ze zorgen bleken terecht, want 
de gemeente moet met aan-
vullende middelen bijspringen 
om de deal tussen alle betrok-
ken partijen rond te krijgen. Op 
vragen van de D66 fractie heeft 
de wethouder bevestigd dat hij 
ervan uitgaat dat het financiële 
plaatje nu wel vaststaat en dat 
hij niet in een later stadium nog 
om extra geld komt vragen.

Maar eigenlijk is er geen andere 
keuze meer te maken. In 2017 is 
de virtuele schop al in de grond 
gestoken: er zijn vele miljoenen 
uitgegeven en stoppen is dan 
ook geen optie meer. Het traject 
halverwege afbreken is scha-
delijker dan de extra middelen 
uittrekken en doorgaan met de 
mooie plannen. De meerwaarde 
van de Sport- en Beleefcampus 
is ook te groot om nu nog de 
stekker eruit te trekken. Alles af-

wegende stem ik dan ook voor 
de plannen. 

Met vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

WEEKKRANT
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Sport- en (be)leefcampus de Braak

wegende stem ik dan ook voor 

We zouden het bijna vergeten, 
maar het is dit weekend Sinter-
klaasavond. Op de foto sta ik voor 
een kaal saai en sober kasteel. Zo 
jammer dat dit niet het kasteel van 
Sinterklaas is dit jaar. Ik ben echt een 
fan van Sinterklaas en wij vieren 
natuurlijk Sinterklaasavond. Al 
vanaf ik geboren ben en dat zal 
ik nooit veranderen. Ik ben ook 
fan van Piet, maar piet is weer een 
ander verhaal. Nooit gedacht dat 
ik (de zwarte pieten fan bij uitstek) 
dit ooit zou zeggen. 
Wat vond ik de intocht van 
Sinterklaas toch leuk op TV en 
eerlijk is eerlijk: de roetveeg pieten 
waren kei mooi. 

Niet makkelijk vur men om dit 
toe te geven. Ik kan men kont 
wel tegen de krib blijven gooien 
en gal spugen dat ze zwarte piet 
van ons afnemen, maar het is 
een kinderfeest en ik zie overal 
de kinderen toch zo genieten. Die 
niet eens zien wat er anders is. Wie 
ben ik dan om hier over te blijven 
zeuren. Natuurlijk denk ik als 
kritische pieten fan er kan zo niet 
een bekend iemand roetveeg piet 
zijn want je herkent ze. Zucht, wat 
sunt dat piet niet meer zwart is, dat 
blijf ik heel jammer vinden, maar 
ik heb toch ook echt roetveeg piet 
omarmt, want dit kinderfeest mag 
never nooit verloren gaan.

En wat zie ik de kinderen toch 
genieten, ook nu met roetveeg 
piet. Piet zal nooit meer zwart zijn 

en witte wa? Ik vind het eigenlijk 
prima zo. Welkom roetveegpiet. 
Nooit gedacht dat ik dit uit mijn 
mond zou kunnen krijgen, maar ik 
meen het echt. Dit jaar ginne leuke 
pieten foto met ons Marij, maar 
intje met een saai sober kasteel. 
Hier laten we het wel ff liggen vind 
ik.
Net in deze tijd moeten we het 
leuker maken en gezellig. Niks 
mis als daar wat gekleurde lichtjes 
zouden hangen en wat leuke 
afbeeldingen van de sint en zijn 
pieten. Vur men is het kasteel de 
binnenkomer van Helmond. 

Ik hoop dat er met de kerst wel 
uitgepakt gaat worden op het 
kasteel. Het is al sober en triest 
genoeg deze tijd , maar dat komt 
volgens mij hullemaal goed met 
het evenement Winterkasteel 
Helmond. Ben heel benieuwd. 
Ik wens iedereen een heel fijne 
sinterklaas avond. Ook al doe je 
niet aan Sinterklaas koop een letter 
of een zakske chocolade munten 
pak ze in en maakt er iemand blij.  
Iemand in je familie maar ook 
gewoon iemand in de straat. Voor 
een paar euro doe je iemand een 
groot plezier. We hebben elkaar nu 
meer nodig als ooit. 

Tot volgende week 
Zorg goed voor elkaar ,

Sinterklaas 2020

vertelt…Ons

Doet u mee aan de actie: moment van aandacht?
De grote voor M ‘kaar Kalender voor ouderen in Helmond

Veel ouderen in Helmond wo-
nen zelfstandig en vaak ook al-
leen. Door corona gaan ze min-
der de deur uit en ontvangen ze 
geen of weinig bezoek. Verve-
ling en eenzaamheid steken de 
kop op. Verschillende partijen 
in Helmond hebben de handen 
ineengeslagen om een speciaal 
kerstcadeau te laten maken 
voor alle ouderen in Helmond 
die het moeilijk hebben. Deze 
week wordt de laatste hand 
gelegd aan de speciaal ontwor-
pen: “De Grote Voor M’kaar Ka-
lender, dé scheurkalender voor 
ouderen.” 

De werkgroep Aandacht voor 
Ouderen (Omzien naar Elkaar, 
LEVgroep, Helmondvoorelkaar, 

Savant, KBO Stiphout-Warande, 
KBO st. Lucia, PVGE, Cultuur-
Contact, Lang Leve cultuur, Jibb+) 
heeft de kalender laten ontwer-
pen door Liefletterij. Tijdens de 
eerste Coronagolf heeft Lang 
Leve Cultuur een ‘corona-kalen-
der’ uitgegeven, die liep tot 31 
mei 2020. Deze nieuwe kalender 
is voor de periode van Kerstmis 
tot na Carnaval. Een tijd waarin 
de dagen kort zijn en de feestda-
gen een hele andere invulling zul-
len krijgen dan andere jaren. De 
kalender wordt via verschillende 
zorg- en welzijnsorganisaties ver-
spreid onder eenzame (kwetsba-
re) ouderen. Maar daarmee wordt 
nog niet iedereen bereikt. 

Aan wie zou jij deze kalender 
willen geven?
Iedereen kent wel een oudere 
die weinig contacten heeft. Een 

familielid, buurman-of vrouw of 
die oudere meneer of mevrouw 
verderop in de straat. Denk eens 
na wie jij zou willen laten ver-
rassen met deze kalender en 
meld hen aan. Ouderen mogen 
ook zichzelf aanmelden. Stuur 

vóór 10 december een mail met 
naam, adres en postcode aan: 
info@helmondvoorelkaar.nl. Je 
ontvangt dan rond 12 december 
via de mail een waardebon waar-
mee je de kalender kunt (laten) 
ophalen bij een uitgiftepunt bij 
jou in de wijk. Doe dit snel want 
de oplage is beperkt! 

De versterkte adressen gebrui-
ken we voor de controle bij het 
verdelen van de kalenders en 
voor activiteiten die de werk-
groep Aandacht voor Ouderen 

in de directe toekomst voor ou-
deren gaat organiseren. 

Kalenders ophalen
De werkgroep gaat ervoor zor-
gen dat de kalenders voor Kerst 
op verschillende uitgiftepunten 
in de wijken van Helmond kun-
nen worden afgehaald. Hier-
voor is alle hulp welkom. Wil jij 
meehelpen om deze kalenders 
tussen 14 en 20 december uit te 
geven? Stuur een mail met naam 
en telefoonnummer naar: info@
helmondvoorelkaar.nl s

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL
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Inmiddels is het hele land nog steeds 
ontregeld door het welbekende virus. 
Een tijd terug heeft u kunnen lezen dat 
sfeerevenement Dickensnight dit jaar 
niet door kan gaan. Heel veel evene-
menten gaan om bekende redenen dit 
jaar niet door en ook heeft Dickensnight 
Brandevoort zich hierbij aan moeten 
sluiten. 

Om Brandevoort toch een beetje de Dic-
kenssfeer te geven die ze zo gewend zijn, 
heeft de organisatie ervoor gekozen de 
winkels van een Dickens sausje te voor-
zien. Dit hebben ze gedaan door elke 
winkel een mooie poster te geven waarin 
ze de Dickenssfeer uitstralen en tegelijk 
een aantal vrijwilligers mee in het zon-
netje zetten. Ook hebben ze een winkel 
in de welbekende sfeer omgetoverd. Het 
evenement wordt vaak en veel gefotogra-
feerd door heel veel mensen. Nadat Dic-

kensnight is afgelopen krijgt de organi-
satie die foto’s vaak toegestuurd en kun-
nen die op de website geplaatst worden 
of worden ze gebruikt voor promotie. De 
foto’s voor de posters zijn dan ook aange-
leverd door deze vrijwilligers en bezoekers 
van de markt. Nogmaals dank hiervoor 
namens het bestuur van Stichting Dic-
kensnight Brandevoort. 
Maak eens een wandeling door het cen-
trum van Brandevoort. Dan kunt u niet al-
leen genieten van Brandevoort zelf, maar 
ook van een divers aantal karakteristieke 
mensen die vaak aanwezig zijn op Dic-
kensnight. De organisatie hoopt dat u op 
deze manier toch een beetje het Dickens 
sfeergevoel krijgt. 

Dickensnight 2020 gaat helaas niet door 
maar het is wat het is en vanuit het be-
stuur wensen wij u toch een hele fijne de-
cembermaand toe.  Het bestuurd zit niet 
stil en gaat weer vol in de voorbereiding 
voor het volgend jaar en zij hopen u te 
zien in 2021! s

Dickensnight gaat u zien in 2021!
Brandevoort

F | Wim van den Broek

Appelstrudel
600 gram - Coppenrath & Wiese

Normaal 2,39

Mini pizzabodem
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal per stuk 1,39

Van Rijsingen

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

GRATIS tegen
inlevering van

125 spaarpunten

4,99

2 zakken
voor

Normaal 2,

Normaal per stuk 1,

Erwtensoep en/of
goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 4,09

Rundvlees, goulash en/of  kipsaté
Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,19

Worstenbroodjes
15 x 2 stuks - Beckers

Normaal 14,Normaal 14,49

9,79

5,99

2 emmers
voor

4,99

2 schalen
voor

Torpedo of wasabi tempura
Shrimps
10 stuks - Fisherman’s Choice

Normaal 6,49 - 6,79

4,99

worsten, pikant, ragout,
goulash of saucijzen

Mini broodjes
8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,49Normaal 3,

5,00

5 pakjes
voor

Sinterklaas
mousse coupe

120 ml - van Gils

Normaal 1,59Normaal 1,

OP
=

OP

3+1
gratis

Dat wordt
genieten

deze Sint!

voor
Pizzarette

Normaal 4,

Normaal 14,

Normaal 3,

Normaal 6,  - 6, - 6,

In 2005 werd het loyaliteitssysteem 
Houtsnippers Spaarsysteem opgericht. 
De ondernemers in Mierlo-Hout wilden 
zo, door spaarpunten op een spaarpas 
weg te geven bij elke aankoop, hun klan-
ten belonen en het winkelen op ’t Hout 
stimuleren. De eerste jaren liep dit voor-
treff elijk en werd er volop gebruik van 
gemaakt.

Maar tijden veranderen, internet rukt op 
en andere inzichten doen hun intrede. 
Helaas, heeft de stichting moeten beslui-
ten om te stoppen per 31 december 2020. 
Vanaf die tijd worden er geen punten 
meer op de spaarpas bijgeschreven. Tot 
31 december 2021 kan men de gespaarde 
punten inleveren voor bijvoorbeeld de 
aanstaande Kerstloterij met mooie prij-
zen en/of waardebonnen (geldig tot 31 
december 2021), die te besteden zijn bij de 
aangesloten ondernemingen.

Kerstloten kan men kopen bij Wim Mul-
kens, Pastoor Elsenstraat, Supermarkt Jan 
Linders en Electroworld Wout van Vlerken 

op de Hoofdstraat. Waardebonnen voor 
gespaarde punten op de spaarpas kan 
men bij Wim Mulkens Witgoed verkrij-
gen. Stichting Houtsnippers wil iedereen 
bedanken voor het mee sparen en onder-
steunen van het systeem. De ondernemers 
blijven natuurlijk hun klanten met plezier 
bedienen en graag tot ziens in hun zaken. 
Is iets toch onduidelijk of hebt u vragen? 
Mail dan naar info@houtsnippersnu.nl of 
kijk op www.houtsnippersnu.nl s

Mierlo-Hout

Koop kerstloten en/of waardebonnen voor uw punten
Houtsnippers Spaarsysteem gaat stoppen

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T :

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:• ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN• WIM MULKENS RADIO/TV
• JAN LINDERS SUPERMARKT

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R TP R E S E N T E E R T

KerstKerstKerstKerstKerstKerstKerst
Loterij

HOUTSNIPPERS SPAARSYSTEEM STOPT PER 31-12-2020. WAARDEBONNEN GELDIG TOT 31-12-2021. RUIL UW SPAARPUNTEN OP UW PAS, SNEL OM VOOR KERST-LOTEN en/of WAARDEBONNEN!

Kerst
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De werkplaats van 
Lucas Gassel te zien bij 

Museum Helmond

De werkplaats
In Gassel zijn tijd was het van-
zelfsprekend dat een kunstenaar 
zijn werken produceerde met 
behulp van een werkplaats. Deze 
kon klein of groot zijn en bestaan 
uit leerlingen, assistenten en tij-
delijke krachten. Over de samen-
stelling van Gassels werkplaats 
en over wat voor soort schilde-
rijen het produceert is niets be-
kend. In de tentoonstelling laten 
we niet alleen zien hoe men in 
Gassels tijd te werk ging en met 
welke materialen, we lichten ook 
het leven van Lucas Gassel toe. 
Bovendien kun je er het prach-
tige werk van Lucas zien dat het 
museum heeft aangekocht: Het 
offer van Abraham dat getuigt 
van het vertel- en schildertalent 
van deze zestiende-eeuwse Hel-
mondse meester.

Lucas en het kasteel
Wat is de link van Lucas met 
'ons' kasteel? Lucas Gassel staat 
in de 16e eeuw bekend als ‘Lu-
cas Gasselo Helmontano. Lucas 
van Gassel van Helmond. Toch 
woont hij er alleen in zijn jeugd. 

Zijn vader werkt er rond 1500 als 
schilder. De familienaam Gassel 
(soms Van Gassel) komt al rond 
1340 in Helmond voor. Helmond 
met zijn kasteel maakt dan deel 
uit van het hertogdom Brabant. 
De heren van Helmond heb-
ben nauwe contacten met het 
Brusselse hof, waar de centrale 
regering van Brabant en van 
de Bourgondische Nederlan-
den zich bevindt. Lucas Gassel 
brengt zijn laatste levensjaren in 
Brussel door.

Lucas Gassel, een echte meester!
In de tentoonstelling is tevens 
aandacht voor het scholenpro-
ject Lucas Gassel, een echte 

meester! voor leerlingen van de 
bovenbouw van het basisonder-
wijs. Op school luisteren ze naar 
de verhalen over vier schilderijen 
van Lucas Gassel of die aan hem 
zijn toegeschreven. In de werk-
plaats onderzoeken de leerlingen 
deze schilderijen door het uit-
voeren van vier meesterproeven, 
zoals de schildersleerlingen in de 
tijd van Lucas Gassel. 

Terug op school maken de leer-
lingen hun meesterstuk, zodat 
zij zich Meesterschilder mogen 
noemen. Scholen die mee willen 
doen kunnen zich aanmelden 
via de website van het museum. 
De meesterproeven zijn ook 
voor bezoekers vanaf 8 jaar bui-
ten schoolverband beschikbaar. 
Op de website je het certificaat 
Meesterschilder, informatie en 
leuke activiteiten downloaden.   
Lucas Gassel, een echte meester! 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Fonds voor Cultuurpar-
ticipatie, VSBfonds en Stichting 
Zabawas.

Bereikbaarheid en 
tarieven Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel 
uit van Museum Helmond en is 
gemakkelijk bereikbaar met de 
auto en het openbaar vervoer. 
Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 minuten 
lopen naar Kasteel Helmond. 
Parkeren kan op loopafstand, 
vlakbij het kasteel. Ga naar mu-
seumhelmond.nl voor actuele 
informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en 
tentoonstellingsprogramma. s

Vanaf 8 december 2020 tot en met 31 oktober 2021 kun je in Kasteel 
Helmond de tentoonstelling 'De werkplaats van Lucas Gassel' gaan 
zien. De werkplaats van Lucas was in de grote overzichtstentoon-
stelling Lucas Gassel, meester van het landschap in Kunsthal Hel-
mond, een belangrijk onderdeel van het scholenproject Lucas Gas-
sel, een echte meester! Destijds konden scholieren, door de sluiting 
van het museum als gevolg van Covid-19 maatregelen, niet meer 
deelnemen aan het project. De tentoonstelling is niet alleen voor 
schoolgroepen interessant maar ook voor families en gezinnen met 
kinderen vanaf 8 jaar.

Helmond

Helmondse Monique van de Pol 
genomineerd voor Brabander 
van het jaar

Monique van der Pol van 
stichting Speel je mee is ge-
nomineerd voor de titel Bra-
bander van het jaar. Deze 
prijs wordt door Omroep 
Brabant uitgereikt aan ie-
mand die altijd vrijwillig voor 
anderen klaar staat.

Breng je stem uit
Inmiddels is dit de derde maal 
dat iemand uit Helmond is 
genomineerd voor deze prijs. 
Stichting Vipe won de prijs 
in 2018, Stichting Hart voor 
Minima won in 2017 en nu is 
Stichting Speel je mee geno-
mineerd. Allemaal zijn zij ge-
vestigd op het Groet en ont-
moetplein te Helmond (Evert-
senstraat 19 te Helmond). 

De stichting zou het waarde-
ren als Helmond zijn of haar 
stem uitbrengt op deze stich-
ting. Stemmen kan via de vol-
gende link: www.brabander-
vanhetjaar.nl/2020/monique-
van-de-pol of via bijgaande 

QR code die u kunt scannen 
met de mobiele telefoon.

Stichting Speel je mee
Bij stichting Speel je mee kun-
nen ouders die het financieel 
niet breed hebben toch hun 
kinderen laten spelen. Ook 
mogen zij cadeautjes uitzoe-
ken voor als deze kinderen 
naar een feestje gaan. De stich-
ting heeft bijna 500 kinderen 
in hun bestand, allemaal van 
0 tot 13 jaar. Stichting Speel je 
mee was gevestigd in het Con 
Brio gebouw aan de Braakse 
Bosdijk, maar is eerder dit jaar 
verhuist naar de Evertsestraat 
19, voor velen ook bekend als 
Inloophuis de Cirkel. s

Helmond

Stichting Van Waarde zet zich in
voor onzichtbare gevolgen van
diverse beperkingen

3 December is de internatio-
nale dag voor mensen met een 
beperking. Op deze dag presen-
teren wij onze nieuwe Stichting 
Van Waarde. Onze missie is het 
(doen) ontwikkelen van tools 
(cursussen, werkboeken, online 
programma's) voor mensen met 
afstand tot de maatschappij en/
of de arbeidsmarkt. Wij zijn An-
net van Os, Jet Hoebergen en 
Mariëtte van Hooff  en merken 
in ons werk als vitaliteitsprofes-
sional, praktijkondersteuner en 
arbeidskundige waar mensen 
met een beperking tegenaan 
lopen. Zie ook www.stichting-
vanwaarde.nl 

De nieuwe Stichting Van Waar-
de zet zich op de kaart door van 
3 december tot 16 januari een 
nationale traploopchallenge te 

houden waar iedereen in Neder-
land aan kan deelnemen. Het 
doel is tweeledig: we willen zo 
veel mogelijk mensen in bewe-
ging krijgen en verbinden in deze 
donkere dagen en ook sponsor-
geld doen inzamelen om projec-
ten mogelijk te maken. 
Er wordt veel bekendheid aan de 
actie gegeven via sociale media 
onder andere  met behulp van 
een ludiek promotiefilmpje wat 
op 3 december om 12.00 uur de 
lucht in gaat. Houd www.face-
book.com/stichtingvanwaarde 
in de gaten! Zij zetten zich in 
voor de onzichtbare gevolgen 
van verschillende beperkingen. 
Of het nu gaat om late gevolgen 
van kanker, verstoring in de prik-
kelverwerking bij mensen met 
NAH (Niet Aangeboren Her-
senletsel) of pijn en vermoeid-
heid bij reuma, steeds is aan de 
buitenkant niet zoveel te zien, 
terwijl de gevolgen voor werk en 

het dagelijkse leven groot kun-
nen zijn. Wij willen mensen met 
een specifieke hulpvraag vaar-
digheden en strategieën leren 
om hun kwaliteit van leven te 
verbeteren. Steeds staat centraal 
het herkennen en erkennen van 
eigen waarde, ondanks een door 
beperkingen (veranderd) leven.
Daarom zetten we tijdens de 
traploopchallenge ook vijf ‘boeg-
beelden’ van onze stichting in de 
spotlights. Boegbeelden waar je 
zo op het eerste oog niets aan 
merkt, maar die elke dag beper-
kingen ervaren. s

Helmond

F | Annet van Oss

F | Stichting speel je mee

F | Museum Helmond
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JUUDs Foederer winnaar 
mooiste Sinterklaasetalage

JUUDs Foederer heeft de eerste prijs ge-
wonnen voor de mooiste Sinterklaaseta-
lage van Helmond. De tweede prijs ging 
naar Iets Anders mode en lifestyle. De 
derde prijs werd gewonnen door Pierrot 
Kindermode. De prijzen werden op 28 
november uitgereikt door Loes Swinkels 
van Helmond Marketing.  

De drie winkels hebben de meeste “likes” 
ontvangen voor de foto van hun etalage 
op de Facebookpagina van Helmond Cen-
trum. Bezoekers van de Facebookpagina 
konden hun stem uitbrengen op foto’s van 
de mooi versierde sinterklaasetalages in 
Helmond Centrum. In totaal zijn er ruim 
1500 stemmen uitgebracht. JUUDs Foederer 
heeft met de eerste prijs een geldbedrag van 
€750,- gewonnen. De tweede prijs bedroeg 
€550,- en de derde prijs bedroeg €350,-. s

Centrum

#1 JUUDs Foederer | F Gerard van Hal

#2 Iets Anders mode en lifestyle | F Gerard van Hal

#3 Pierrot Kindermode | F Gerard van Hal

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken

Vinci
Afmeting: 295 x 203 cm

Door de praktische indeling van 
deze keuken heb je alles binnen 

handbereik. De landelijke stijl 
en de opvallend blauwe kleur 

maken de Vinci keuken een 
echte eyecatcher.

Keuken 

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm

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

Eilandkeuken

Felino
Afmeting: 263 x 110 cm

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

€ 5.999,-

€ 8.699,-

€ 11.995,-

€ 5.899,-

Keuken

Elias 
Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

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

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

HELMOND

keukens opgeste
ld

34

ALTIJD DIRECT DE SCHERPSTE PRIJS!
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Website opgeleverd door partner ICTReady
Helmondse Sporthelden officieel stichting 

Voormalig sportwethouder Stie-
nen refereert aan een mailtje van 
Judith Meulendijks. De voorma-
lige Nederlands kampioen bad-
minton zoekt in haar agenda 
naar de mogelijkheid om op 
zondag 21 of 28 maart aanwezig 
te zijn op haar evenement in de 
sporthal naast Fletcher Welness 
hotel Helmond aan de Suytkade. 
“Ze is trainster in Zwitserland en 
doet er werkelijk alles aan om 
mee te werken aan haar Judith 
Meulendijks Open. In een mail-
tje schrijft ze trots te zijn dat ze 
onderdeel is van de eerste acht 
sporthelden van Helmond. Dat is 
mooi om te lezen, want als stich-
ting zijn wij trots op rolmodellen 
als Meulendijks. We hebben ook 
de eerste gesprekken gehad met 
haar eerste club, HBC Phoenix, 
en de Helmondse Badminton-
bond. Iedereen ziet potentie in 
het evenement dat volgens ons 
moet uitgroeien tot de leukste en 
grootste, gratis badmintondag 
van ons land. Geen traditioneel 
jeugdtoernooi, maar een bele-
vening. Iets waar kinderen naar 
uitkijken om aan deel te nemen. 
Vanuit Helmond door kinderen 
via clinics pas voor de eerste 
maal een racket of shuttle in hun 
handen hebben gehad. Of voor 
kinderen uit het hele land die al 
lid zijn van een badmintonclub.”

Ambitie is bij de stichting Hel-
mondse Sporthelden geen vies 
woord. Maar doelstellingen ver-
talen zich opvallend genoeg niet 
naar beste, maar grootste eve-
nement. Stienen en zijn mede 
bestuursleden gaan uit van de 
8-7-6 formule voor alle kinderen. 
Vooral die uit Helmond, maar 
ook Brabant en de rest van ons 
land. Sporthelden in Helmond 
als voorbeeld voor nieuwe ge-
neraties. “We laten iedereen 
deelnemen aan onze evenemen-
ten, maar richten ons vooral op 
kinderen in Helmond,” aldus 
bestuurslid en PvdA-Europarle-
mentair Mohammed Chahim. 
“De sportparticipatie ligt hier 
onder het landelijk gemiddeld 
en is de slechtste van de vijf gro-
te steden van Brabant. Boven-
dien leeft een op de elf kinderen 
in Helmond op of onder de ar-
moedegrens. Er is dus nog veel 

te doen. En daar gaan we samen 
met Jibb+ ook alles voor in het 
werk stellen. 8-7-6 betekent met 
acht helden (de gebroeders Van 
de Kerkhof zijn met z’n tweeën) 
op zeven evenementen in zes 
verschillende takken van sport. 
Elk kind op de basisscholen in 
Helmond moet gratis kunnen 
deelnemen aan de clinics en eve-
nementen. Enthousiast worden 
en eventueel met steun van het 
JeugdFonds Sport en Cultuur lid 
worden van een club. Sport mag 
in ons land en onze stad in het 
bijzonder nooit een luxe wor-
den.”

Vliegwiel
Een visie die gedragen wordt 
door zijn medebestuursleden 
Eelke Toll, Saskia Hegeman, 
Joop van Stiphout, Marc de Wit 
en adviseur Ed Busselaar. “Sport 
als vliegwiel om kinderen een 
zetje naar een betere toekomst 
te geven. Armoede en ongelijk-
heid wordt een thema van de 
verkiezingen in 2021. In Helmond 
willen we niet alleen pleiten voor 
verandering, maar met de stich-
ting ook daadwerkelijk bijdra-
gen. Iedereen binnen het bestuur 
van Helmondse Sporthelden 
vanuit zijn of haar eigen bele-
ving, expertise of achtergrond,” 
aldus Marc de Wit, voormalig 
voorzitter van Stiphout Vooruit. 
Opvallend is het draagvlak dat 
het bestuur van de stichting in 
haar eigen stad tot op heden 
vindt voor haar initiatief. “Men-
sen snappen direct waar we het 
over hebben als het gaat om kin-
deren kansrijk te maken,” aldus 
Eelke Toll. 

“Wat we in 2021 gaan doen, ligt 
allemaal voor de hand. Iedereen 
kent de helden van Helmond, 
maar de aanpak met gratis cli-
nics onder schooltijd gekop-
peld aan evenementen met hun 
naam, grijpt allemaal in elkaar,” 
vult Saskia Hegeman aan. “Vol-
gend jaar rond deze tijd moet 
duidelijk zijn hoeveel kinderen 
er in het eerste jaar in beweging 
zijn gekomen. Hoeveel er zijn 
doorgestroomd naar het lid-
maatschap van een club en voor 
hoeveel kinderen met financiële 
steun van het JeugdFonds Sport 

en Cultuur mogelijk werd ge-
maakt. Het kan niet anders dan 
dat iedereen daar een gevoel bij 
heeft. Er is op NPO 1 een nieuwe 
documentaireserie begonnen. 
Die heet Klassen en maakte in 
de eerste aflevering direct dui-
delijk dat kinderen in ons land 
honger en armoede hebben. De 
opnames zijn weliswaar in Am-
sterdam gemaakt, maar ook in 
Helmond leeft een op de negen 
kinderen op of onder de armoe-
degrens.”

Joop van Stiphout kent de we-
reld van armoede in Helmond 
door zijn werkverleden als geen 
ander. Inmiddels is hij gepensi-
oneerd, maar niet in zijn kennis 
over dit onderwerp. “Armoede is 
erg verborgen en dat heeft vooral 
met schaamte te maken. Ieder-
een doet boodschappen, maar 
niemand vertelt dat hij dat bij de 
Voedselbank doet. In dat soort 
gezinnen is ‘nee’ het standaar-
dantwoord op vragen van kin-

deren. Geld is daardoor vaak een 
drempel voor zaken die voor an-
deren heel normaal zijn. Dus ook 
voor sport of het lidmaatschap 
van een vereniging. Daar willen 
we met Helmondse Sporthelden 
verandering in brengen. Elk kind 
moet in onze stad kansrijk wor-
den.” Ed Busselaar, adviseur van 
het bestuur met een extra groot 
hart voor kinderen met een be-
perking, zegt dat de stichting 
op het juiste moment is begon-
nen. “Let maar op, want door de 
Corona-crises zijn de problemen 
van de armste en meest kwets-
bare groepen in de samenleving 
vergroot. Er zijn veel mensen in 
de financiële problemen geko-
men. We vergaderen als bestuur 
al eenmaal per maand om alles 
volgens de 8-7-6 formule voor te 
bereiden en het verschil in Hel-
mond mee te gaan maken.”

Partners
Voorzitter Stienen vult direct 
aan dat die vergaderingen in het 

Fletcher Welnesshotel Helmond 
zijn, het thuishotel van de stich-
ting. “Een kop koffie met mana-
ger Corné van der Kant en ook 
zij sloten zich aan. Iedereen heeft 
een groot hart voor de jeugd van 
Helmond. 

De volgende generatie, de toe-
komst van de stad. Notariskan-
toor OMD heeft ons geholpen 
met adviezen bij de oprichting 
van de stichting. ICTReady heeft 
als partner de website voor Hel-
mondse Sporthelden gemaakt 
en Weekblad De Loop stelt deze 
pagina wederom beschikbaar. 
Mensen en bedrijven delen ons 
gevoel. We maken daardoor bes-
te grote stappen. We hebben nu 
een lijst van zestig bedrijven die 
we graag als partner van de stich-
ting willen betrekken. Compleet 
met ontbijtbijeenkomst met een 
nieuwe partij die we later gaan 
presenteren. Er staat nog veel te 
gebeuren tot aan de Judith Meu-
lendijks Open in maart.” s

Helmondse Sporthelden beleeft een vliegende start nog voor het 
debuutjaar 2021 moet beginnen. Het initiatief onder leiding van 
voorzitter Frans Stienen is sinds dinsdag 1 december officieel een 
stichting en lanceerde een dag later met steun van de nieuwe 
partner ICTReady van Bart Vandeursen ook haar website www.
helmondsesporthelden.nl “We zijn en blijven in beweging,” aldus 
voorzitter Frans Stienen. “Zelfs Corona houdt ons niet tegen. In de 
stad wordt er over die nieuwe club gesproken en ik kom mensen 
tegen die mij zelf over Helmondse Sporthelden aanspreken. Dat 
zijn, mede door de publiciteit via de artikelen in weekblad De Loop, 
stappen in de goede richting.”

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL
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088 - 8000 900Europaweg 158, 5707 CL Helmond info@rivez.nl RIVEZ.NL

Het RiFD heeft op donderdag 29 oktober 2020 een rating vast gesteld 
op basis van tientallen objectieve criteria.

"De kwaliteitsrating van het RiFD is een maatstaf voor de kwaliteit van een 
kantoor. Het cijfer is niet alleen een indicatie voor de kwaliteit van het advies. 
Het is tevens een graadmeter voor het serviceniveau en de professionaliteit 

van een kantoor zoals die mag worden verwacht op basis van objectieve 
criteria", aldus het RiFD. 

Het RiFD heeft alle advieskantoren een kwaliteitsrating gegeven, wat 
resulteert in een ranking van nummer 1 tot nummer 8.000. Hierbij meten 

zij per kantoor op vier subscores. Deze vier scores zijn geconcentreerd 
rond de deelgebieden digitalisering, ervaring, opleiding en de 

�nanciële gezondheid. 

Wilt u weten wat Rivez voor u kan betekenen? Bel ons op 088 - 8000 900 

Bron: www.vvponline.nl/nieuws/rifd-kwaliteitsrating-voor-alle-�nanciele-dienstverleners

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.

Zorgverzekeraar 75%

Specsavers 25%

Helmond Veestraat 20 Tel. 0492 475 995

Ga naar specsavers.nl/helmond en maak online veilig een afspraak.

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.

We houden 1,5 meter afstand

We dragen altijd een mondkapje

We reinigen alles grondig na gebruik

Samen veilig in onze winkels:

RUGschool als oplossing 
bij RUGpijn

Veel mensen hebben last van rugpijn. 
Rugklachten komen heel vaak voor 
en ongeveer 80% van de volwassenen 
heeft wel eens last van een zeurende 
of stekende pijn. De eerste keer lage 
rugpijn ontstaat meestal door over-
belasting van de rug. Te vlug tillen, te 
zware dingen tillen of het maken van 
een verkeerde beweging kunnen hier-
bij een rol spelen. Soms spelen meer-
dere oorzaken tegelijk een rol, b.v. een 
slechte lichamelijke conditie in com-
binatie met veel statische belasting 
zoals autorijden, lang zitten of stress. 

Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat 
klachten sneller verdwijnen. Onder-
zoek heeft namelijk aangetoond dat 
actief blijven bewegen helpt bij de be-
handeling van lage rugpijn. 
Om rugpijn te verminderen én in de 
toekomst te voorkomen is De Fysio-
club RUGschool ontwikkeld. De Fysio-
club RUGschool is een programma wat 
erop gericht is op de korte termijn de 
lasten te verminderen en op de lange 

termijn een herhaling van klachten te 
voorkomen. Naast de reguliere behan-
deling door een op rug aandoenin-
gen  gespecialiseerde fysiotherapeut 
/ manueel therapeut omvat de RUG-
school een oefenprogramma om de 
belastbaarheid van de rug te verho-
gen/ versterken én een voorlichtings-
programma. Een belangrijk onderdeel 
binnen dit voorlichtingsprogramma 
zijn de modules ‘pijnmanagement’ en 
omgaan met pijn. 

Uiteraard laten we onze resultaten on-
afhankelijk monitoren en beoordelen 
door de deelnemers. Met trots kunnen 
we mededelen dat we uitstekende resul-
taten boeken, waarbij patiënten het pro-
gramma beoordelen met een cijfer 9,5!

Heb jij sinds kort of al langer rugpijn, 
wellicht is De Fysioclub RUGschool iets 
voor jou? Neem contact op met JVDI 
De Fysioclub op 085-7821616 en maak 
een afspraak voor een intake op een 
van onze locaties in Deurne – Mierlo 
– Gemert – Helmond – Geldrop of kijk 
op fysioclub.nl/jvdi voor meer infor-
matie. s

Helmond
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De gemeenteraad van Helmond heeft gis-
terenavond met overgrote meerderheid 
ingestemd met het aangepaste ontwerp 
voor de Sport- en Beleefcampus De Braak. 

Als gevolg van dit besluit zal Helmond 
Sport in 2024 zijn intrede doen in een 
nieuw stadion. De plek waar Heel Hel-
mond Sport, onderwijs en gezondheid sa-
men komen. 

Het nieuwe onderkomen, waar ook ama-
teurclub SV De Braak, fysiotherapiepraktijk 
JVDI en de OMO Scholengroep Helmond 
gebruik van gaan maken, biedt Helmond 
Sport alle kansen voor een succesvolle toe-
komst. Er is voorzien in voldoende ruimte 
voor commerciële exploitatie (business-
club), een supportershome en een volwaar-
dige jeugdopleiding. Het stadion zal initieel 
worden opgeleverd met 3.600 zitplaatsen 
aan de lange zijden, waarbij rekening is ge-
houden met een toekomstige uitbreiding 
achter de doelen. 

Voorzitter Philippe van Esch is uitermate 
verheugd over de grote steun uit de Hel-
mondse politiek. "Het geeft aan dat dit ge-
weldige plan breed wordt gedragen door 
de Helmondse gemeenschap. We zien 
er dan ook enorm naar uit om dit samen 
met onze partners verder gestalte te geven. 
Maar het meest blij ben ik voor al onze 
trouwe supporters en sponsoren, na meer 
dan vijftien(!) jaar discussie over een nieuw 
stadion is er eindelijk zekerheid. De voet-
baluitstraling van de nieuwe accommoda-
tie zal iedereen aanspreken." s

Gemeenteraad geeft groen licht voor nieuw stadion
Helmond

Het ontwerp voor het nieuwe stadion F | MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD Sint Anna-
klooster in de 
top 2020 van 
Zorgkaart-
Nederland

Sint Annaklooster behoort met 
haar locaties tot de beste 10 ge-
waardeerde organisaties van 
ZorgkaartNederland.

Dinsdag 1 december 2020 be-
reikte Sint Annaklooster dit 
heugelijke nieuws. Met gepaste 
trots laten we weten dat mede-
werkers en vrijwilligers van Sint 
Annaklooster ook in dit bijzon-
dere jaar in staat zijn geweest 
om hartverwarmende zorg te 
verlenen aan haar cliënten. Cli-
enten en hun naasten weten dit 
te herkennen en te waarderen.  
Elk verpleeghuis en elke thuis-
zorgorganisatie met dertig of 
meer waarderingen in 2020 en 
elk ziekenhuis en kliniek met 
honderd of meer waarderingen 
in 2020 deed automatisch mee 
aan een plek in de ZorgkaartNe-
derland Top 2020.  De waarderin-
gen van de verschillende locaties 
van een organisatie zijn bij elkaar 
opgeteld. Aan de hand van deze 
waarderingen is bepaald wie er 
in 2020 het best gewaardeerd 
werden door hun patiënten en 
cliënten.

“Het bericht dat we in deze 
Top2020 staan voor de categorie 
verpleeghuizen is vooral een blijk 
van waardering naar onze mede-
werkers en vrijwilligers, die dit al-
le dagen weer mogelijk maken”: 
aldus mevr. Anita Schavemaker 
algemeen directeur/bestuurder 
Sint Annaklooster.

ZorgkaartNederland is de groot-
ste ervaringssite voor de Neder-
landse gezondheidszorg. Duiz- 
enden mensen delen hier weke-
lijks hun ervaringen met de zorg. 
Met patiëntenervaringen op 
ZorgkaartNederland maken we 
samen de zorg beter. 

Helmond

Toneelvereniging De Opka-
merkomedianten uit Stiphout 
houdt vrijdag 18 december De 
Stiphoutse Blije Beeld Bingo. 
Het is een online televisieshow 
waaraan iedereen vanuit huis 
kan deelnemen. Er zijn mooie 
prijzen te winnen die onderne-
mers uit Stiphout geheel belan-
geloos ter beschikking hebben 
gesteld. De opbrengst van de 
verkochte kaarten gaat naar 
een goed doel. 

De beeldbingo is een creatieve 
zijstap van de Stiphoutse to-
neelvereniging, die vanwege alle 
coronamaatregelen dit voorjaar 
haar voorstellingen op het laat-
ste moment moest afgelasten. 
Het decor was al opgebouwd 
en de generale repetitie zat er al 
op. Maar nog voordat coronacri-
sis echt losbarstte, had de ver-
eniging zelf al besloten dat het 
onverantwoord was om de zes 
geplande theatervoorstellingen 
in maart door te laten gaan. Een 
vooruitziende blik, zo bleek. Niet 
lang daarna werden alle publieke 
bijeenkomsten verboden en was 
zo ongeveer heel Nederland aan 
huis gekluisterd.

Aanvankelijk planden De Op-
kamerkomedianten vol goede 
moed een nieuwe reeks voorstel-
lingen in juni. Maar ook die kon-
den door de nog geldende maat-

regelen geen doorgang vinden. 
Zo leek het toneelseizoen van 
2020 wel heel erg in het water te 
vallen. Maar voor de Stiphoutse 
toneelvereniging is de coronacri-
sis geen reden om bij de pakken 
neer te gaan zitten. 

In plaats van wekelijkse repeti-
ties in Zalencentrum De Smed, 
kwamen de leden van de ver-
eniging afgelopen tijd in online 
videomeetings bijeen om na te 
denken over creatieve alterna-
tieven voor de gecancelde voor-
stellingen. Het resultaat is een 
heuse televisieshow die in het 

teken staat van Stiphout én De 
Opkamerkomedianten: De Stip-
houtse Blije Beeld Bingo. Het is 
een plaatjesbingo, waar wordt 
gespeeld met afbeeldingen in 
plaats van cijfers. De plaatjes op 
de bingokaart worden tijdens de 
uitzending onder meer met korte 
video’s en sketches opgeluisterd.

De Stiphoutse Blije Beeld Bingo 
is op vrijdag 18 december en be-
gint om 20.00 uur. Het is een live 
uitzending via YouTube, die te 
volgen is via www.opkamerko-
medianten.nl.  De show duurt 
ongeveer één uur. Met een per-

soonlijke bingokaart kun je een-
voudig meespelen vanuit huis. 
Bingokaarten á 2 euro, zijn te 
bestellen via www.opkamerko-
medianten.nl. Er zijn een aantal 
bingokansen met verschillende 
mooie prijzen die door onder-
nemers uit Stiphout ter beschik-
king zijn gesteld. 
Tijdens de uitzending hoor je 
hoe je kans maakt op deze prij-
zen en wat de spelregels zijn. 
Wees er snel bij want er is maar 
een beperkt aantal kaarten be-
schikbaar. De opbrengst van de 
Blije Beeld Bingo gaat naar een 
goed doel. s

Toneel Stiphout presenteert De Blije Beeld Bingo
Stiphout
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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
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.

1 shirt ,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.- per stuk

4 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.- per stuk

2 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.- per stuk

5 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.- per stuk

3 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.- per stuk

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

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

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

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

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

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

#TROTS
OP HEL-
MOND

Beter een gek idee, dan geen idee!

#TROTS
OP HEL-
MOND

Beter een gek idee, dan geen idee!

UNNEN
HELLEMONDER
Unnen Hellemonder... Da worde nie.
Da bènde of da bènde nie.
‘t Zit in oew gene en oew bloed.
Hai is gemoedelijk en goed.
Grauwte mond mar un hart van gauwd.
En as ut ur op an kumt. Nè goeie klauwt.
Unnen Hellemonder kènde nie worre.
Al doede nog zo goed oew best.
Want zonder dat tie er erg in hi.
Onderscheid ie zun aigen van de rest.
Ge hoeft ut echt nie te proberuh.
Want ge kènt ut nergend lere.
Ge kriet ut echt nie onder oewe knie
Want nun Hellemonder,
da bènde,
of... da bènde nie.
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Open
Allemaal hebben we wel eens dat buikgevoel: je weet of voelt dat 
er iets niet klopt of niet goed voor je voelt, maar je kunt er de vinger 
niet op leggen. Dat is je intuïtie die een alarmsignaal afgeeft: “let 
op!” Die intuïtie hebben we allemaal en ongemerkt gebruik je die 
intuïtie vaker dan je denkt. Je intuïtie werkt samen met dat buikge-
voel. Die onrust in je buik is tastbaarder: je voelt letterlijk de onrust. 
Soms zelfs zo erg dat je er misselijk van zou kunnen worden.

Het buikgevoel en je intuïtie werken samen. Het een kan niet zon-
der het ander. Het is weten wat je “zomaar en zonder reden” weet. 
Intuïtie is dus weten zonder dat daar een logische verklaring voor 
is, maar intuïtie is niet hetzelfde als paranormaal zijn!

Je zult merken dat als je meer gaat luisteren naar je intuïtie en je 
gaat merken dat die signaaltjes kloppen, je niet alleen steeds meer 
op je gevoel gaat vertrouwen, maar dat gevoel ook steeds meer 
voor je gaat werken! Dat is dan ook meteen het moeilijkste stuk: 
het leren vertrouwen op je eigen gevoel en niet alles wat je voelt 
weg denken.

Als je in je denken schiet, het logisch gaat proberen te verklaren, 
dan kun je niet bij je gevoel komen. Op deze manier blokt je intuïtie. 
Je intuïtie ontwikkelen is niets meer of minder dan naar je gevoel te 
durven luisteren, wat dus tegelijkertijd betekent dat je hoofd leeg 
moet zijn. 

Hoe meer je gaat luisteren naar en vertrouwen op je intuïtie zal je 
steeds meer gaan ontdekken dat toeval niet bestaat en dat je ineens 
gaat merken dat ineens allerhande dingen precies op het juiste mo-
ment gebeuren: ineens komen de juiste mensen op het juiste mo-
ment op je pad. 

Je ‘ziet’ ineens onzichtbare verbindingen. Dat is het verschijnsel dat 
we synchroniciteit noemen. Synchroniciteit is een fenomeen dat 
ontdekt is door de bekende psychiater Carl Gustav Jung, de grond-
legger van de analytische psychologie. 

Synchroniciteit betekent dat iets te toevallig is om toeval te kunnen 
zijn, het is een andere manier van tegen de wereld aan te kijken. Het 
is zien dat toeval niet bestaat, maar dat toeval dat is wat je toe valt.

Je intuïtie kun je op allerhande manieren ontwikkelen. Het spelen 
met afbeeldingen helpt je je intuïtie makkelijker te (leren) gebruiken. 
Met deze “anders dan anders” kerst is het misschien wel een leuk 
tijdverdrijf om op een ander manier naar het toeval te (leren) kijken.

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen,
Groetjes, Louise

Intuïtie: we hebben het allemaal!

Re-Mind
www.re-mind.eu

kaart

Louise

De kunstensector is zwaar ge-
troff en door de coronamaat-
regelen. Dit ondervindt The-
aterkoor Nutsz uit Helmond 
ook. Daardoor kwam al snel de 
vraag: Gaat het Nutsz lukken 
om in april 2021 een voorstelling 
neer te zetten? “Dit gaat ons 
lukken”, geeft artistiek leider 
Danny Mikesz aan. “We zijn een 
stichting die denkt in mogelijk-
heden en daarnaast hebben we 
zo veel creativiteit, veerkracht 
en kwaliteit in huis dat dit sim-
pelweg gaat lukken.” 

Maar hoe? Er is veel overleg ge-
weest tussen het bestuur, het ar-
tistiek team, de crew en de leden 
van Nutsz. Onze neuzen staan 
dezelfde kant op. Iedere repetitie 
kijken we wat we wèl mogen en 
stellen zo nodig ons plan bij. Vei-
ligheid staat voorop. Samen zijn 
we flexibel, want dat is nodig om 
ons doel te behalen.

Publiek?
Een voorwaarde is er: publiek! 
Daar doen we het voor. Is het 
Speelhuis dan nog een passende 
locatie voor Nutsz? Zij mogen 
volgens de coronamaatregelen 
90 theaterbezoekers toelaten in 
hun theater en daarnaast is er 
de mogelijkheid om via v-tickets 
live de voorstelling vanuit het 
thuisfront te volgen. “Daarmee 
kwam Nutsz voor een dilemma”, 
geeft zakelijk leider Wim van 
Santvoort aan. 

“Per voorstellingenreeks bedient 
Nutsz zo’n 1400 tot 1500 trouwe 
theaterbezoekers. Met 90 the-
aterbezoekers per voorstelling 
kunnen we niet eens de gezin-
nen van onze leden de voorstel-
ling live laten zien. Dat is niet wat 
we willen. Ook moeten we reke-
ning houden met de belastbaar-

heid van onze leden. Zij staan 
ruim twee uur op het podium te 
zingen, dansen en spelen en dan 
zijn er ook nog pittige verkledin-
gen tussen de liedjes door. Fysiek 
wordt er veel van onze leden ge-
vraagd.   Hoe trouw we ook aan 
Het Speelhuis zijn en hoe goed 
er ook meegedacht is, het werd 
pijnlijk duidelijk dat in deze co-
ronaperiode Het Speelhuis niet 
passend was met de wensen en 
noodzakelijkheden van Nutsz.”  

Parktheater Eindhoven
Nutsz moest op zoek naar een 
alternatief. Naar een theater wat 
meer gasten kon bedienen. Ar-
tistiek leider Danny Mikesz heeft 
de stoute schoenen aangetrok-
ken en contact gezocht met het 
Parktheater te Eindhoven: het 
artistieke team heeft in het ver-
leden vaker samen gewerkt met 
het Parktheater. Door deze pret-
tige samenwerking is een enor-
me goodwill ontstaan. Het Park-
theater kent Nutsz en weet dat 
wij professionele voorstellingen 
met amateurs maken op hoog 
niveau. Het leek ons dan ook het 
meest voor de hand liggend om 
het Parktheater te benaderen. 
De Hertog Jan Zaal is de grote 
zaal en heeft in oorsprong een 
capaciteit van 940 theaterbezoe-
kers. Vanwege de huidige coron-
aperikelen is de zaalcapaciteit nu 
teruggebracht naar 30 maar ze 
mogen doorgaans met soepelere 
maatregelen 250 theaterbezoe-
kers toelaten. We hopen natuur-
lijk op 250 of meer bezoekers. 

Op onze vraag of het Parkthea-
ter Nutsz kon helpen, kregen we 
het antwoord dat ze ons graag 
wilden helpen wanneer de mo-
gelijkheid zich voor zou doen. 
Op het moment van het eerste 
contact konden ze ons echter 
nog niets toezeggen. De agenda 
en planning van het Parktheater 
zat nog vol. Ons geduld werd 

niet heel lang op de proef ge-
steld, want een dag later werd 
ik al teruggebeld dat Senf Thea-
terpartners de voorstellingreeks 
van Saturday Night Fever had 
geannuleerd. 
Er was een lege plek in de pro-
grammering van de Hertog Jan 
Zaal ontstaan. Het Parktheater 
biedt ons nu de leeggekomen 
plaats in de programmering 
aan en gunt Nutsz de kans om 
de voorstellingen alsnog door te 
laten gaan. Wij willen deze kans 
met beide handen aangrijpen. 
We zijn dan ook enorm vereerd 
dat onze Nutszers in een van de 
grootste theaterzalen van Ne-
derland mogen staan.” 

Veerkracht in de cultuursector
Het is nog spannend voorlopig 
wat corona met de cultuursector 
gaat doen, maar we houden goe-
de moed en vinden dat we uit 
moeten gaan van het positieve 
en de mogelijkheden die er zijn. 
Hiermee hebben we een goede 
samenwerkingspartner aan het 
Parktheater. Dat is de kracht van 
de cultuursector: creatieve men-
sen blijven optimistisch en zijn 
oplossingsgericht.

Ook de gemeente heeft haar me-
dewerking en steun toegezegd. 
Wij zijn enorm blij met alle par-
tijen die hebben meegedacht. Dit 
laat zien dat er veel veerkracht 
en wil is in de culturele sector. 
Samen de krachten bundelen is 
wat ons sterk maakt.

De voorstellingen zullen plaats-
vinden op 22, 23 en 24 april 2021. 
Via facebook zullen we de start 
van de kaartverkoop kenbaar 
maken. We gaan ervan uit dat 
onze trouwe bezoekers ons ook 
in het Parktheater in Eindhoven 
komen bewonderen. Want eer-
lijk is eerlijk. De opbrengsten van 
de voorstelling zijn nodig om be-
staansrecht te behouden. s

Parktheater Eindhoven helpt 
Theaterkoor Nutsz uit de brand

Helmond

F | Madelief de Korte

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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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 
Wendy Lodewijk
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.

HELMOND
weekkrant de loop

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

programma

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

POLICE    NU
Meeslepend verhaal over Franse politieagenten.

AMMONITE    V.A. 10 DEC
Hoe hartstocht het klassenverschil overstijgt.

KOM HIER DAT IK U KUS V.A. 10 DEC.
Verfilming van boek van Griet op de Beeck.

ROH DE NOTENKRAKER      DI 15 DEC.
Royal Ballet op het witte doek. 

Expo

podium

film

za 12 dec 21:30u  

Sister Luck  
BLACK CROWES TRIBUTE 

zo 13 dec 17:00u  

Bandeville  
THE MUSIC OF WILLY DEVILLES

za 19 dec 20:30u  

Brother Moon
VOLLE MAAN  

zo 24 jan 15:30u  

eric vaarzon morel  
ODE AAN PACO DE LUCIA

vr 29 jan 20:00u  

The Humps
50 YEARS OF THE MUSIC OF CAMEL

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

 VERLENGD T/M 20 DEC

THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUISHET SPEELHUIS

GEEF 

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUIS

JUIST NU

Al jaren probeert wijkraad Helmond Noord de 
initiatieven van de wijkbewoners te ondersteu-
nen. Daarnaast probeert de wijkraad mee te 
denken over de speel- groen en parkeervoorzie-
ningen in de wijk. Wij zoeken medebestuursle-
den, woonachtig in Helmond Noord, om de ta-
ken beter te kunnen verdelen.

Ben jij die enthousiaste wijkbewoner die mee wel 
denken, helpen en iets wil betekenen voor onze 
wijk, doe dan met ons mee. Heb je vragen mail 
(secretariswijkraadhelmondnoord@gmail.com) 
of bel ons dan (06-44620141). s

Wijkraad 
Helmond-Noord

Helmond-Noord

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Meer dan 50 KHN-afdelingen 
hebben besloten om op 17 janu-
ari 2021 open te gaan. En open 
te blijven. Dit voornemen lekte 
- helaas - eerder al uit en was  
toen nog slechts een optie die 
werd overwogen. Nu voldoen-
de steunmaatregelen vanuit 
het kabinet uit lijken te blijven, 
kan de horeca niet anders meer. 
Er moet iets gebeuren. Voor de 
horecaondernemers in deze re-
gio’s en steden (lijst vindt u on-
deraan) is de maat nu echt vol. 

Een directe aanleiding hiervoor 
zijn de uitspraken van Hugo de 
Jonge die hij vorige week in de 
wandelgangen van de Tweede 
Kamer deed tijdens een minipers-
conferentie. Daarin kondigde hij 
onder andere aan dat “We ervan 
uit moeten gaan dat de gedeel-
telijke lockdown echt wel langer 
gaat duren dan tot half januari". 
De achteloze manier waarop dit 
werd medegedeeld en het ge-
brek aan empathie voor de vol-
ledige horecabranche, heeft deze 
meer dan 50 KHN-afdelingen 
noodgedwongen doen besluiten 
om samen een standpunt in te 

nemen en zich te scharen achter 
deze actie. Verantwoord open-
gaan per 17 januari. 

We staan op het punt 
te verzuipen
In zijn mediaoptreden heeft Mi-
nister Hugo de Jonge zich - zon-
der medeweten van de Tweede 
Kamer en andere brancheorga-
nisaties - uitgelaten over de duur 
van deze tweede lockdown. Hier-
door heeft hij alle vormen van 
toekomstperspectief in één keer 
volledig weggeblazen. “Tot eind 
januari of zelfs nog langer de 
deuren dicht kan gewoon niet. 
Voor de horeca staat het water 
niet meer tot aan de lippen, in-
middels stroomt het de mond 
in. We staan op het punt keihard 
te verzuipen. Zo houden we het 
niet langer vol”, aldus Johan de 
Vos, woordvoerder namens al 
deze afdelingen. 

Waarom 17 januari?
“De datum dat we onze deuren 
openzetten is heel bewust ge-
kozen. Iedereen heeft afgelopen 
weekend de beelden van veel 
te drukke winkelstraten gezien. 
En dan moeten de feestdagen 
er nog aankomen! Als wij in 
december opengaan, dan zul-

len eventueel oplopende cijfers 
daar ongetwijfeld aan worden 
toegeschreven. Dat willen we 
voorkomen. Want wij zijn ervan 
overtuigd dat onze branche niet 
het probleem is”, licht De Vos 
toe. De horeca heeft na de eerste 
lockdown al bewezen een abso-
lute veilige omgeving en één van 
de meest gereguleerde sectoren 
van Nederland te zijn. Gedu-
rende de korte tijd dat we toen 
open waren, hebben we er álles 
aan gedaan om de gezondheid 
en veiligheid van onze gasten te 
garanderen. 

En dat is door de cijfers van het 
RIVM, vlak voor onze tweede 
sluiting, gelukkig ook bevestigd. 
De horeca had een aandeel van 
slechts 2,6%. Dat en de inmid-
dels absolute financiële nood-
zaak heeft ons doen besluiten 
om - met strikte inachtneming 
van het reeds bekende én goed-
gekeurde protocol van KHN - 
weer open te gaan. 

Onze deuren móeten open
Als KHN is er maandenlang ge-
tracht oplossingen aan te dra-
gen, uit te werken, protocollen 
te maken. Dit om samen door 
en uit deze crisis te komen. Na 8 

maanden moeten wij de balans 
opmaken met de trieste conclusie 
dat dat “samen”, nihil is geweest. 
Daar waar de gemeentelijke over-
heden over het algemeen de ho-
reca op alle mogelijke manieren 
probeerden te steunen en nog 
steeds doen, heeft het kabinet 
hier hopeloos in gefaald. Zoals 
de gevraagde - veel te hoge - ei-
gen bijdragen van ondernemers 
om aanspraak te kunnen maken 
op niet toereikende maatregelen, 
bijvoorbeeld een TVL die mini-
maal 75% had moeten zijn en een 
NOW die ook écht 90% had moe-
ten dekken. Waar het bij de NOW 
nu veelal neerkomt op een gemid-
delde eigen bijdrage van 40% van 
de ondernemers. De inmiddels 
absolute financiële noodzaak, het 
gebrek aan toekomstperspectief 
vanuit het kabinet en met name 
ook het inconsistente overheids-
beleid, laten ons geen andere 
keus: we gaan onder de strikte 
voorwaarden van het protocol 
van KHN open op 17 januari 2021 
en blijven open. 

Het gebrek aan 
perspectief breekt op
“Het is vele ondernemers een 
doorn in het oog dat ze geen 
enkele vorm van perspectief 

krijgen vanuit de overheid. Al 
maanden niet. Keer op keer 
moeten zij viavia vernemen wat 
er eventueel staat te gebeuren. 
Of wat de nieuwe maatregelen 
zijn. Plus het gebrek aan begrip 
en respect vanuit het kabinet 
voor onze branche die op sterven 
na dood is’’, zegt De Vos. Al deze 
KHN-afdelingen zijn zich ervan 
bewust dat KHN Landelijk al-
les in het werk heeft gesteld - en 
nog steeds stelt - om bij het ka-
binet de noodzaak daarvan aan 
te kaarten. Dit is blijkbaar niet 
goed genoeg doorgedrongen en 
plaatst ons dus in een positie 
waarin we niet anders kunnen 
dan onszelf te redden. “Anders 
gaat 50% van de ondernemers in 
deze prachtige branche failliet. Er 
rest nu niets meer dan de keuze, 
opengaan of failliet gaan.” 

Gezondheid staat op één 
Wij benadrukken dat met het op-
stellen van onze protocollen de 
gezondheid van onze gasten en 
medewerkers op één stond. En 
vooral, nog steeds staat. Daarom 
spreken wij bij deze nogmaals 
ons diepe respect uit voor alle 
zorgmedewerkers in Nederland. 
We steunen jullie volop. We zien 
wat jullie doen in deze bijzonde-
re tijd en helpen waar mogelijk. 
Door bijvoorbeeld onze mede-
werkers massaal in te zetten in 
de zorg en straks onze protocol-
len streng te volgen. 

Open volgens 
goedgekeurd protocol 
Alle aangesloten afdelingen en 
losse ondernemers openen hun 
deuren op 17 januari volgens de 
strikte protocollen die door KHN 
in een eerder stadium zijn ge-
maakt en door de overheid zijn 
goedgekeurd. Maatwerk, waar-
bij rekening is gehouden met 
iedere bedrijfsvorm binnen de 
horecabranche. Hierin hanteren 
wij normen die gelijkwaardig zijn 
aan de normen in andere secto-
ren, zoals de retail. Het gelijk-
trekken van deze normen voor 
de horeca is inmiddels niet meer 
dan logisch, want wij zijn ervan 
overtuigd dat we op basis van 
dezelfde – of zelfs betere - voor-
waarden als winkels en open-
bare locaties kunnen opereren. 
Wij openen onze deuren veilig 
en verantwoord en daar staan 
we 100% achter. Alles op veilige 
afstand en volgens de normale 
openingstijden. s

Horeca houdt poot stijf
Zegt massaal vertrouwen in kabinet op en kan niet anders dan opengaan en blijven

Helmond

Speciale wedstrijdshirts Helmond Sport

De komende drie wedstrijden (Jong 
PSV thuis, Go Ahead Eagles thuis en 
Roda JC uit) speelt Helmond Sport in 
speciale wedstrijdshirts. Deze unieke 
shirts staan in het teken van de crowd-
fundingactie ten behoeve van de Jeugd 
Academy van Helmond Sport. 

Stichting Heel Helmond Support heeft 
een grote crowdfundingactie opgezet 
om samen met veel vrijwilligers mid-
delen op te halen voor de Jeugd Aca-

demy van Helmond Sport. De Helmond 
Sport Jeugd Academy bloeit weer op en 
vele regionale jeugdspelers combineren 
hun school- en voetbalopleiding via de 
prachtige samenwerking tussen OMO 
Scholengroep Helmond en BVO Hel-
mond Sport. De gedragen shirt worden 
voorzien van een handtekening en wor-
den na drie wedstrijden geveild. Ook is 
het mogelijk om daarnaast shirts bij te 
bestellen. Alle opbrengsten hiervan ko-
men ten goede van de Jeugd Academy. 
De spelregels met betrekking tot de 
veiling kunt u teruglezen op de website 
www.heelhelmondsupport.nl. s

Helmond

F | Helmond Sport
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nlAmbachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 9 december 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AFKEREN | BEWIJS | BIJEEN | DEBATTEREN | EUREKA | HEERLIJK | INTRO
KENNIS | KERST | KLAKKELOOS | KLATEREN | KLOMP | KNIKKEREN

KORST | KWETTEREN | LEGAAT | OPVATTING | PLAKKAAT | RATELEN
SCHEERZEEP | STREKKEN | STUUR | TARTEN | TEVEEL | TEXEL | TOEKAN

UITLOPEN | VAKBOND | VERVALSEN

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagift s Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagift s.nl

S S G N I T T A V P O R T N I
C N T T D E B A T T E R E N U
H E E R L IJ K R A T S R E E I
E S IJ W E B A R A G E R A R T
E L I E O K T A S T E V E E L
R A N N E E K T T T O L X K O
Z V D R N K P E A S U E J F P
E R U E A E W L N R L U K A E
E E K L A K K E L O O S R A N
P V P M O L K N I K K E R E N

Winnaar week 47: Miriam v.d. Vijver. Antwoord: VRACHT.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

€50,- KORTING 
OP DE WINTERCOLLECTIE START

SHOE
SALE!

STEENWEG 36 H ELMON D 
VA N O O R S C H OT S C H O E N E N . N L

STEENWEG 40 
H ELMON D

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

EXCLUSIEVE MERKENEXCLUSIEVE MERKEN

ALLES

WINTERCOLLECTIE DAMESMODE

STAPEL
KORTINGEN
DAMES-, HERENSCHOENEN 
EN LAARZEN

START
SHOE
SALEDAMES-, HERENSCHOENEN 

ALLE 
LANGE 
LAARZEN 

-50%

L A S C A L A D A M E S M O D E . N L

Namens de vrijwilligers van het Caritas 
kookteam van de Pauluskerk en de min-
derbedeelden die één keer per week een 
maaltijd in de Pauluskerk gebruiken, zeg 
ik hartelijk dank aan de gulle gevers van 
de “rookworstenactie”. Heel fijn was het 
te mogen constateren dat ook niet-kerk-
gangers van de Pauluskerk positief met 
hun donatie hebben gereageerd.

Naast een 50-tal rookworsten die op 
maandagmiddag werden afgegeven, 
kwam er ook een gedoneerd bedrag van 
€ 243,50 binnen, wat te besteden was voor
rookworsten. Omgerekend zou het totaal 
van worst en geld goed zijn voor zo’n 170
rookworsten. Door de coronamaatregelen 
was het niet meer mogelijk om de maaltij-
den in de zaal van de Pauluskerk uit te ser-
veren en daarom heeft het creatieve kook-
team een stamppot afhaalservice opgezet. 
Om het bovengenoemde gedoneerde geld 
zo optimaal mogelijk te gebruiken, heb 
ik in overleg met mevrouw Simone Kla-

renbeek, leidster van het kookteam, met 
het kookteam afgesproken, dat zij naast 
de benodigde rookworsten, die gebruikt 
worden bij de door mij uit mijn groente-
tuin aangeleverde boerenkool, het overige 
geld konden besteden voor inkoop van 
bijpassend vlees ter behoeve van het gro-
te assortiment stamppoten die zij koken. 
Door bovenstaande handelwijze heeft het 
kookteam plus minus 11 weken lang een 
smakelijke stamppot met bijpassend vlees 
kunnen uitdelen aan de minderbedeelden 
in ons midden. Ik vertrouw er op met bo-
venstaande voldoende verantwoording te 
hebben afgelegd voor het door u in mij 
gestelde vertrouwen door uw giften. Nog-
maals namens alle betrokkenen als boven 
vermeld hartelijk dank, ook aan de Rabo-
bank en de weekbladen van Helmond voor 
hun spontane medewerking.

Iedereen die nog aan Caritas wil doneren 
in natura, bijv. met verse groenten uit ei-
gen moestuin of geld: dat kan op maan-
dagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur. U 
kunt het afgeven aan het kookteam in de 
Pauluskerk.  s

Helmond

Succes rookworstenactie Pauluskerk

WWW.HELMONDNU.NL
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Misintenties 5 en 6 december 2020 / week 49

Zaterdag 5 december Advent 2
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Mia van de Reek-Canters

Zondag 6 december Advent 2
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Riek van Doorn-Verstappen; Ria Haast-Bombeeck; Sjef Remmen en Annie Noordman; 
Noud en Nelly Meulendijks-Smits;

Wij mogen dertig kerkgangers toelaten in de kerk. Voor het bijwonen van een viering in de 
kerk Sint Trudo of Sint Lucia, dient u zich aan te melden via het emailadres: secretariaat@
damiaanhelmond.nl

Via onze website zijn deze vieringen via livestream te volgen. Ook kunt u vieringen terug-
kijken door te kijken op www.kerkdienstgemist.nl en vervolgens de kerk Sint Lucia of 
Sint Trudo in te vullen.

Door de beperkende maatregelen zien wij ons dit jaar helaas genoodzaakt de vieringen 
van Kerstmis zonder kerkgangers te vieren. Voorgaande jaren telden wij 1500 kerkgangers. 
U begrijpt dat dertig daarbij in het niet valt. Wij hopen op uw begrip.

Alle vieringen zijn wel via livestream te volgen. Ook een viering voor kinderen zal op de 
website geplaatst worden, en een schoolviering in de tuin van de pastorie is te bekijken, 
misschien wel met echte schapen bij de stal.

Er is een boekje te verkrijgen voor een korte viering thuis. Deze kan per mail worden aan-
gevraagd of bij de pastorie of in de kerk worden opgehaald.
Wie met kerstmis de communie wil ontvangen kan dit tijdig aan de parochie kenbaar 
maken door een email te sturen naar pastoor@damiaanhelmond.nl. Op eerste en tweede 
Kerstdag proberen wij dan de communie thuis te brengen tussen 11:00 uur en 13:00 uur.

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

Misintenties 6 december – 13 december 2020 / week 49 en 50

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.

Zondag 13 december
11.00 uur Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops, Fransje Hornix-
Bloemen, Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Do Sanders-Peulen en Cor Sanders, Riet 
Boetzkes-Heijwegen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Harry Sanders en mevrouw 
Sanders-Peulen.

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en 
Edith-Steinkerk worden niet gebruikt zolang de anderhalve-
meter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pas-
tor W. Koopmans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost 
1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30) Mail: 
parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam 
en voor altijd
Begraven in de natuur is de oudste en meest 
natuurlijke manier van begraven. De eeuwige 
grafrust staat garant voor eeuwige natuur
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een 
afspraak voor een rondleiding met de electro-
car of een oriënterend gesprek. 

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

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

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

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

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA
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H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T :

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER 
VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

• ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
• WIM MULKENS RADIO/TV
• JAN LINDERS SUPERMARKT

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R TP R E S E N T E E R T

KerstKerstKerstKerstKerstKerstKerst
Loterij

HOUTSNIPPERS SPAARSYSTEEM STOPT PER 31-12-2020. 
WAARDEBONNEN GELDIG TOT 31-12-2021. RUIL UW SPAARPUNTEN 
OP UW PAS, SNEL OM VOOR KERST-LOTEN en/of WAARDEBONNEN!

Kerst
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!

SCHRIJFTALENT 
GEZOCHT!

artikelen binnenkort terug in deze krant!
 en wie weet lees jij jouw 

www.helmondnu.nl  |  redactie@deloop.eu  |  0492-845350

Heb jij toevallig nog een basgi-
taar, gitaar of keyboard liggen 
en is jouw droom om rockster 
te worden inmiddels vergaan? 
Onze rockers zouden ze heel 
graag gebruiken! Ready to 
Rock is een muziekproject voor 
de bovenbouw van het basis-
onderwijs. 

Ready to Rock is een niet-com-
mercieel project dat met name 
wordt uitgerold op scholen 
waar veel kinderen zitten voor 
wie het niet vanzelfsprekend is 
dat ze muziekles volgen. Kin-
deren uit groep 6, 7 en 8 krij-
gen de kans om kosteloos een 
instrument uit een pop-band 
te leren bespelen. Als de fijne 
kneepjes op het instrument er 
na een paar maanden in zitten 
gaan de rockers verder in een 
echte popband! In een paar re-
petities werken zij toe naar het 
Ready to Rock Festival, waar zij 
optreden op het grote podium 
van de Cacaofabriek!

Dit project gaat verder dan al-
leen muziek maken. Uit de er-
varing die we de afgelopen zes 
edities van Ready to Rock heb-
ben opgedaan weten we dat 
kinderen zoveel meer leren dan 
alleen maar het instrument be-
spelen. Muziek wordt als mid-

del gebruikt om creatieve en 
sociale ontwikkeling te stimu-
leren, meer zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen te creë-
ren en een beroep te doen op 
het verantwoordelijkheidsge-
voel. Er wordt toegewerkt naar 
een bewustwordingsproces, 
waarbij niet alleen het functi-
oneren in een groep aandacht 
krijgt, maar ook de individuali-
teit en eigen identiteit centraal 
staat en zelfexpressie en per-
soonlijk leiderschap gestimu-
leerd worden. 

En daar kun jij ons bij helpen!
Helaas kunnen we dit school-
jaar vanwege Corona niet star-
ten zoals we willen. Daarom 
gaan we een deel van de lessen 
online doen. Hiervoor hebben 
we instrumenten nodig zodat 
de rockers thuis kunnen oefe-
nen en tijdens de zoomlessen 
kunnen spelen op een instru-

ment. Wij hebben zelf al veel 
instrumenten die we uit kun-
nen lenen, maar omdat nu alle 
kinderen thuis les krijgen en 
moeten oefenen in plaats van 
op school hebben we er nog 
een aantal nodig.

Kun jij de Rockers helpen? 
Geef jij je instrument en de 
jeugd de kans om weer te 
spelen? Aan het einde van het 
schooljaar kun je dan genieten 
van het Ready to Rock Festival, 
dit gaan we namelijk online 
streamen! 
Heb je een basgitaar, gitaar 
of keyboard, neem contact 
op met Bob van Rutte, coör-
dinator Ready tot Rock via 
b.vanrutte@kunst-kwartier.nl
Meer informatie over Ready to 
Rock vind je op www.readyto-
rock.nl/home of volg ons op 
facebook.com/ReadytoRock-
Muziek s

Ready to Rock zoekt instrumenten! 
Helmond

Op dinsdag 8 december is er 
een webinar over het vrijwil-
ligersbeleid van de gemeente 
Helmond. Raads- en commis-
sieleden 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 voorko-
men, 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-ka-
nalen 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 over 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 (ba-
lans tussen welvaart, welzijn en 
welbevinden) die zorgt voor een 
geheel andere kijk op vrijwilligers-
werk; - nog meer inspiratie van Vi-

vienne van Leuken en Peggy van 
de Vijfeijken van Stichting VIPE 
(Voor Ieder Persoon Eigen) prui-
ken uit Helmond, met duurzame 
en praktische ideeën om vrijwil-
ligerswerk gepast te waarderen.
 
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt 
u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tij-
dens de uitzending bekendge-
maakt. Na afloop van hun pre-
sentaties beantwoorden de spre-
kers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Inwoners, en met name vrijwil-
ligers en instellingen waarbij vrij-
willigers actief zijn, zijn van harte 
welkom om deel te nemen. U 
hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden. Wilt u meer weten over 
de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinfor-
matie.nl en klik in de kalender op 
8 december. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert re-
gelmatig podiumbijeenkomsten. 
Tijdens deze bijeenkomsten haalt 
de raad informatie op. Zo kunnen 
raads- en commissieleden zich 
een goed beeld vormen van be-
paalde onderwerpen. Deze infor-
matie gebruiken zij bij toekom-
stige besluiten die zij nemen. s

Helmond

Podiumbijeenkomst-webinar vrijwilligersbeleid

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

BUSINESS     OWNER

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN DIVERSEN

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s 

stoffering, Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke 
€ 25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

Magazijnwerker gezocht voor 
32 uur pw. te HELMOND. Stuur 

uw CV naar jkvza98@gmail.
com

ODUS AUTO’S B.V.
INKOOP & VERKOOP

Voor rijdende sloop auto’s en
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden

Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Bel de specialist Woning-ontruiming (bezemschoon) en kleine 
herstelwerkzaamheden.  06-13208306

www.poetszorg.nl    085 076 11 00

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar - 

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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SUZUKI PRIVATE LEASE
KOSTELOOS OPZEGBAAR ALS JE WERELD OP Z’N KOP STAAT

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.

Varenschut 21D · 5705 DK Helmond · Tel 0492-588988 · www.suzuki.nl/VDNS
KOM SNEL LANGS BIJ VDNS SUZUKI

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract 

*Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk de voorwaarden op suzuki.nl/privatelease

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


