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ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

40 jaar
Sinds 1980

Advies - Verkoop - Reparatie - Onderhoud

www.vdwielgremac.nl
Beekerheide 32 - Beek en Donkvakmanschap!

10% korting
op de servicebeurt

De beste service in de regio!

! TIJD VOOR ONDERHOUD !

Meld uw tuinmachine(s) aan voor 31-12-2020 en ontvang: 

Woensdag 9 december j.l. mocht 
burgemeester Elly Blanksma
het eerste exemplaar van d’n 
Hellemonder in ontvangst ne-
men in de pop-up store van Hel-
mond Sport. Na jaren van stilte  
rondom het beeldje, is dit weer 

nieuw leven ingeblazen om de 
Helmond Sport Jeugd Academy 
te sponsoren. 

Ontwerper Ray Nicholson heeft 
dit beeldje 36 jaar geleden ont-
worpen met het doel om geld in 
te zamelen om de tribune van 
Voetbalclub Rood Wit 62 te reali-
seren, wat destijds ook gelukt is.

Helmond Sport Jeugd Academy
De Helmond Sport Jeugd Aca-
demy bloeit weer op en vele re-
gionale jeugdspelers combineren 
hun school- en voetbalopleiding 
via de prachtige samenwerking 
tussen OMO Scholengroep en 
BVO Helmond Sport. Het bruist 
weer op De Braak. In en rondom 
het SolarUnie Stadion is van alles 
aan het gebeuren.  De Helmond 
Sport Jeugd Academy vormt de 
basis van deze prachtige samen-
werking. uit de Peel.

De bijdrage wordt door Helmond 
Sport zeer gewaardeerd en komt 
goed terecht. Ook schenkt Ray de 
opbrengst van de eerste 50 beeld-
jes in zijn geheel aan dit goede 
doel. Daarna gaat er van elk ver-

kocht beeldje bij de pop-up store 
van Helmond Sport een bedrag 
naar de Helmond Sport Jeugd 
Academy. De beeldjes zijn te koop 
voor € 19,95 en zijn verkrijgbaar 
bij de pop-up store van Helmond 
Sport in de Elzas Passage óf te 
bestellen via info@heelhelmond-
support.nl.  
Meer weten over d’n Hellemon-
der? Lees dan ook de column van 
Ons Marij en haar bezoek aan de 
ontwerper van het beeldje. s

Burgemeester Blanksma 
neemt d’n Hellemonder in ontvangst

Helmond

V.l.n.r. Burgemeester Elly Blanksma, Ontwerper Ray Nicholson en José Nicholson bij de overhandiging. F | Wendy Lodewijk.V.l.n.r. Burgemeester Elly Blanksma, Ontwerper Ray Nicholson en José Nicholson bij de overhandiging. F | Wendy Lodewijk.

Banketstaven

kocht beeldje bij de pop-up store 

V.l.n.r. Burgemeester Elly Blanksma, Ontwerper Ray Nicholson en José Nicholson bij de overhandiging. F | Wendy Lodewijk.
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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:

Weekaanbiedingen

100 gr voor € 2,95 

200gr voor € 2,95
400 gr voor € 4,95 

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

500gr voor € 9,95 
1 kilo voor € 17,90 Verse zalmfilet 

gerookte zalm 

Tegen inlevering van deze advertentie, 10% Korting!

Verse tonijn
lekker kort bakken of 

sashimi  Topkwaliteit! 

Jouw feestmaal 
begint bij Roelvis 

Geef tijdig je
bestelling aan

ons door! info@vishandelroelvis.nl

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

KOOPZONDAG 13 DECEMBER
GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

GELDIG T/M 24 DECEMBER

CHRISTMAS DEALS
20% KORTING OP PAKKEN, COLBERTS EN GILETS
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VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

Omdat iedereen anders is...

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

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

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

Dit jaar geen Xmas sing along, 
maar een sfeervolle inzame-
ling voor de minderbedeelden 
van Helmond. Ook dit jaar zijn 
de artikelen voor Super Sociaal 
Helmond.

Even in het kort nog een keer 
onze missie duidelijk maken. Op 
de vrijdag vóór de kerst vragen 
wij iedereen om een artikel uit 
de voorraadkast te komen done-
ren. Deze artikelen komen dan 
op een speciaal schap in de Su-
per Sociaal winkel te liggen voor 
de mensen die een pasje hebben 
om daar te komen winkelen. 
Juist in deze kersttijd is het fijn 
om iets extra’s te kunnen bete-
kenen voor je medemens. 
De inzameling van lang houd-
bare levensmiddelen of verzor-
gingsproducten vindt plaats op 
vrijdag 18 december van 19.00 
uur tot 21.00 uur langs de onver-
harde weg bij “de oude Toren” 
van Stiphout. Natuurlijk zal deze 
coronaproof zijn. Een eenrich-
tingsverkeer drive through waar 
u met de auto, maar liever met 
de fiets of te voet, uw artikel af 
kunt komen geven. 
Helaas kunnen we dit jaar niet 
het glas samen heffen wat be-
tekent dat we geen warme cho-
colademelk of glühwein kunnen 
schenken.  Desondanks hopen 
we toch op een grote opkomst. 

Zeker in dit bijzondere jaar. 

We hopen de volgende editie 
Xmas sing along 17 december 
2021 weer sfeervol en uitbundig 
neer te zetten. Wellicht kunnen 

we dan ook 

weer op u rekenen. 
Wensen wij u hele fijne knusse 
kerstdagen en een geweldig 
nieuw jaar. Vergeet niet: het ge-
zelschap hoeft niet groot te zijn 
om je geliefd te voelen. s

De Xmas Sing Along van 2019. F | Wim van den Broek.

Geen Xmas sing along, 
wel sfeervolle inzameling 

Stiphout

De 54-jarige geboren Helmon-
der William Verkoelen is per di-
rect toegetreden tot het bestuur 
van Helmond Sport. Verkoelen 
was al nauw betrokken bij het 
bestuur van Helmond Sport als 
adviseur, maar gaat nu een of-
ficiële rol vervullen. 

Ook blijft hij actief als bestuurs-
lid van Stichting Heel Helmond 
Support.  Naast zijn werkzaam-
heden voor Helmond Sport is 
Verkoelen mede-eigenaar van 
Digimij, een strategische IT 
partner voor MKB-bedrijven in 
de regio Zuidoost-Brabant. 

“Ik kom al vanaf mijn twaalfde 
op de Braak en ik kan wel zeg-
gen dat ik van deze club houd. 

Graag wil ik een bijdrage leveren 
als verbindende factor om nog 
meer mensen te enthousiasme-
ren om zich in te gaan zetten 
voor onze club. Dit alles om de 
club nog sterker en gezonder te 
maken,” aldus William Verkoe-
len. 

Voorzitter Philippe van Esch 
is blij met het aantrekken van 
een nieuw bestuurslid. “Met 
de komst van William hebben 
we ons bestuur verder kunnen 
versterken. Met zijn kennis, er-
varing en hart voor de club zijn 
we ervan overtuigd dat we geza-
menlijk de juiste stappen vooruit 
kunnen zetten richting het nieu-
we stadion.” 

Met de benoeming van William 
Verkoelen is het bestuur com-
pleet. s

F | Het bestuur van Helmond Sport.

William Verkoelen treedt toe 
tot bestuur Helmond Sport

Helmond
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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

Verbod op afsteken vuurwerk en carbidschieten

Het is in Helmond verboden om vuurwerk en carbid af te steken. Dit verbod 
geldt ook tijdens de jaarwisseling 2020-2021.

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken 
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de 
huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten 
dat er tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden. De gemeenteraad heeft als aanvulling op het landelijke 
vuurwerkverbod besloten om in Helmond ook het carbidschieten te verbieden.

Overlast melden via app
Er is een handige app waarmee u met uw smartphone vuurwerkoverlast kunt 
melden. In de app kunt u aangeven op welke locatie u vuurwerk of carbid hoort. 
Zo helpt u om de overlastgebieden beter in kaart te brengen, waardoor de inzet 
van handhaving kan worden aangepast. U kunt de app downloaden via Appstore 
en Google Play. De app heet Mobile alert (van Intergraph Corporation).

Meer informatie over de maatregelen leest u op www.helmond.nl/vuurwerk.

Aangepaste openingstijden gemeentelijke 
kantoren rond de feestdagen
Vanwege Kerst en Nieuwjaar zijn de openingstijden van de gemeentelijke 
kantoren gewijzigd. 

Gemeentelijke kantoren met Kerst en Nieuwjaar gesloten 
De gemeentelijke kantoren zijn gesloten op donderdag 17 december vanaf 16.00 
uur, op 25 december (1ste Kerstdag) en op 1 januari 2021. Dit geldt voor de 
volgende locaties: Stadswinkel, Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 
94), het Stadskantoor en ’t Cour.

Balie Zorg & Ondersteuning 
De balie bij Zorg & Ondersteuning (Zandstraat 94) is gesloten van 28 december 
tot en met 1 januari 2021. Zorg & Ondersteuning is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 14 0492, optie 2. Op 24 en 31 december is 
Zorg & Ondersteuning telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur. 

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 
Op 2e Kerstdag is het museum wel geopend, namelijk van 10.00 tot 17.00 uur. 
Wilt u het Museum Helmond bezoeken? Maak dan een afspraak via 
www.museumhelmond.nl. 

Aangepaste openingstijden Milieustraat en 
afvalinzameling december
Vanwege de feestdagen zijn er verschillende wijzigingen van de openingstijden 
van de Milieustraat en afvalinzameling. In dit bericht vindt u een overzicht van 
de bijzonderheden.

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• Donderdag 24 december vanaf 15.30 uur
• vrijdag 25 december
• zaterdag 26 december
• donderdag 31 december vanaf 15.30 uur
• vrijdag 1 januari 2021

Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 08.30 tot 16.00 uur. Wilt u de Milieustraat bezoeken? Maak dan een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. 

Aangepaste ophaaldagen huishoudelijk afval
Op eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval opgehaald. Dat 
betekent dat die ophaaldagen op een andere moment worden ingehaald. Valt uw 
standaard ophaaldag voor afval op vrijdag? Vul dan uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien wanneer de inhaaldag plaatsvindt.

Let op: de inzameldienst rijdt op inhaaldagen met een andere bezetting dan 
normaal en kan daarom vroeger (of later) bij u langskomen. 
Zet uw container en/of PMD-zak daarom voor 7.30 uur aan de straat. 

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. 
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Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 22 december 2020 en 
12 januari 2021. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Zijdevlinder kavel Z16 28-11-2020 oprichten woning OLO 5516773

Kaldersedijk 5B 26-11-2020 maken uitweg OLO 5629779

Venstraat 12 30-11-2020 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 5576987

Suytkade Waterburcht 5 30-11-2020 oprichten appartementen,  OLO 5623701

  zorgkamers en aanleunwoningen 

A. vd. Dyckestraat (10) kavel 3 30-11-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5637725

Peeleik 5 01-12-2020 plaatsen tent i.v.m. corona 2020-X1681

Mierloseweg 149 01-12-2020 Maken uitweg (plan parc verde) OLO 5638895

Lucas Gasselstraat 25 01-12-2020 opbouw/uitbreiding eerste verdieping 2020-X1687

Holterbergweide 26 03-12-2020 garagedeur vervangen door  OLO 5647147

  raamkozijn 

van Weerden  30-11-2020 plaatsen dakraam OLO 5631189

Poelmanstraat 100 

Hollandhof 59 03-12-2020 aanvraag kunststof kozijnen OLO 5641647

Dorpsstraat 19 04-12-2020 wijziging bestemming in wonen  OLO 5649503

  (benedenverdieping) 

Zoete Kers 57 02-12-2020 plaatsen windschermen op balkon OLO 5589637

Montgomeryplein 8 03-12-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5555483

  i.v.m. groepsbewoning

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

Laathoeve 28 28-11-2020 melding realiseren van een  OLO 5616973

  gesloten bodemenergiesysteem 

Ermgardhoek 25 28-11-2020 melding realiseren van een  OLO 5632201

  gesloten bodemenergiesysteem 

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

Weg op den Heuvel 35 01-12-2020 rooien 1 boom (wilg) OLO 5591421

3e Haagstraat 151 01-12-2020 uitbreiding woning OLO 5423469

Aarle-Rixtelseweg 107 01-12-2020 maken 2e uitweg OLO 5604281

Dr. Dreeslaan 4 02-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5424937

Aarle-Rixtelseweg 107 02-12-2020 plaatsen tent OLO 5581161

Geeneindse Kerkweg 19 05-12-2020 vergroten woning met erker OLO 5514465

Leeuwenborchweide 68 05-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5550773

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Ruwe Putten 3B 10-12-2020  huisvesting arbeidsmigranten OLO 5219835

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

• 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

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Herselsestraat 9  30-11-2020 vestigen fitnessbedrijf OLO 4131203

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

Stiphout Sectie B 1478 ontwikkeling en exploitatie van een  OLO 5474331

  zonneweide 

Abendonk 35 oprichten woning en maken uitweg OLO 5095327

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

Peeleik 5 02-12-2020  plaatsen tent i.v.m. corona 2020-X1681

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

Elzehoutstraat 2 05-10-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5498219

1e Bosweg 10 10-10-2020 vergroten woning OLO 5512089

Havenweg 4 12-10-2020 plaatsen tijdelijke overkapping OLO 5516001

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

Ter inzage leggen para-commerciële drank- en horecavergunning
Horecalocatie: Datum indiening: Omschrijving aanvraag: Kenmerk:

Kloosterstraat 5 26-10-2020 Ontwerp-beschikking drank- en  34445577

  horecavergunning 

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze over 

de conceptvergunning naar voren brengen. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend 

nadat onze burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden 

eveneens gepubliceerd.

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Zuid                     10-12-2020             21-01-2021                Oprichten 4 stadswoningen OLO 4370427

Koninginnewal 9, 9A, 11 en 13

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning 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).

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Enexis Netbeheer B.V.           Generaal Robertsstraat Het vervangen van een

vestiging Brabant Zuid-Oost gasdrukregelstation

Ariza B.V., Korendijk 13 Het uitbreiden van het pand.

Anterieure exploitatieovereenkomst Oud Brandevoort 11 te Helmond
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 03 december 2020 

met de heer J.J. Swinkels en mevrouw M.W.J. van der Linden (tezamen: de exploitant) een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het stuk grond gelegen aan/nabij Oud Brandevoort 11 

te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 5890 (gedeeltelijk) (het 

exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen 

van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie.
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• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Zuid Koninginnewal 9-13, Beugelsplein en Kerkstraat 

 (locatiecode AA079400610)

Melder: Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.

Datum ontvangst: 2 december 2020

Vastgesteld bestemmingsplan Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35-
Huis voor de Stad    

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

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 1 december 2020 het bestemmingsplan 

“Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35-Huis voor de Stad” heeft vastgesteld. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 11 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw gemeentekantoor mogelijk, zodat 

de gemeentelijke dienstverlening,  die nu op vier verschillende locaties plaatsvindt,  wordt 

geconcentreerd op de centraal gelegen locatie Weg op den Heuvel 35.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200049-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de 

papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 

14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 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.

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. 

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Ecometal B.V. voor het oprichten van een bedrijf voor het verwerken van oude kabels aan de 

Breedijk 13 in Helmond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 5300353 en wordt 

tevens gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor dit bedrijf.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is beperkt gewijzigd ten opzicht van het ontwerp (herstel onjuiste datering document).

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 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. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek. Een voorlopige 

voorziening kan worden aangevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een voorlopige 

voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant 

te ’s-Hertogenbosch.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Helmond West - Mierloseweg 34-46”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het 

bestemmingsplan  “Helmond West - Mierloseweg 34-46” op 17 september 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze 

waarde bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Europaweg en maximaal 49 dB ten 

gevolge van de Mierloseweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen appartementen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”.

Inzage

Met ingang van 11 december 2020 kunnen het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken 

door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Wij adviseren 

u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag 

de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen 

met 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 14 december 2020 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

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

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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. 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.

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.

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

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 

Vochtige doekjes en (wegwerp) 
mondkapjes veroorzaken 
verstoppingen in het riool. 
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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
RAAMBEKLEDINGHedde gullie hem al? dun 

Hellemonder. Nee? dan is nu 
het moment om hem in huis te 
halen. Wat een leuk cadeau vur 
onder de kerstboom Of vur unne 
verjaardag of wat voor feestje dan 
ook. We weten nooit niet wat we 
moeten geven en dan is dit vur elke 
Helmonder het ultieme cadeau.

Hier staat ie al 36 jaar. Hij past zich 
ook aan elk interieur aan. Hij staat 
hier naast de kruikenzeiker die in 
elk huis sta waar unne Tilburger 
(ikke) woont. En da moet in 
Helmond ook gebeuren. Overal 
in elk Helmonds huiske heurt 
unne hellemonder te staan. Deze 
week heeft onze burgemeester 

D’n Hellemonder

vertelt…Ons
Elly Blanksma er ook intje 
overhandigd gekregen, dus bij 
haar staat er ook vurtaan intje te 
pronken. Dit gebeurde in de pop-
up store van Helmond Sport in de 
Elzas Passage.
In de pop-up store kunde deze 
beeldjes kopen en het mooie is 
er gaat ook een deel van naar de 
jeugdacademie van Helmond 
Sport. Je kan ze ook bestellen via 
email  info@heelhelmondsupport.
nl. Dus met dit beeldje steunde ook 
nog eens de jeugd van Helmond 
Sport. Ik was deze week op bezuuk 
bij de ontwerper van dit kei skonne 
beeldje Raymond Nicholson.  Ik 
heb er 2 uur gezellig zitten buurten 
ook zijn vrouw José was aanwezig. 
Zij is de spil achter de hergeboorte 
van het beeldje d’n Hellemonder. 
37 Jaar geleden werd Raymond 
gevraagd het beeldje te 
ontwerpen, maar hoe komde er 
nou op om het zo te maken zoals 
het nu er nog steeds uitziet? Daar 
was ik nou weer benieuwd naar. 
Hij wou vural de Helmonder 
vriendelijk maken, in die tijd was 
er al genoeg negativiteit rondom 
unne Helmonder. Zijn inspiratie 
gaat terug naar rond 1900 naar de 
Helmonders die in de Helmondse 
haven werkte. Dat waren toch 
de Echte Helmonders. Ze hadden 
een ribfluweel jaske en bokse aan 
en een pet op. Ze waren wel wat 
magerder als het beeldje maar hij 
wou het een beetje Bourgondisch 
maken.
Dus heeft d’n Hellemonder een 
bietje een buikske gekregen. Dat 
sta toch net iets gezelliger, vindt 

Raymond. En dan moest er nog 
iets typisch Helmonds toegevoegd 
worden zodat iedereen ziet dat is 
unne Helmonder. 
Dat was de kat op de schouder, 
ondanks dat wij kattenmeppers 
heten waren de Helmonders ook 
absoluut diervriendelijk dus kwam 
de kat   gewoon op de schouder. 
Raymond is een echte Helmonder. 
Trots op zijn Helmond en hij zou 
echt nooit ergens anders willen 
wonen. Hoe mooi dat hij samen 
met José, om Helmond Sport te 
steunen, dit beeldje weer nieuw 
leven inblaast.
Zoals iedereen weet hou ik van 
Helmonders van dit kaliber die 

zich inzetten om Helmond nog 
mooier te maken en Raymond is 
er zo inne en José natuurlijk ook. 
Ik maak nog een foto samen met 
Raymond en dun Hellemonder er 
natuurlijk ook op en dan is het tijd 
om weer naar huis te gaan. Dees 
weekend allemaal op pad om 
zon beeldje te bemachtigen en als 
ze uitverkocht zijn kunde er intje 
bestellen.
Iedereen een fijn weekend en zorg 
goed voor elkaar.
Stay safe 

Tekst: Mariëlle de Beer
Foto: Mark Barten

Joëlle Fleskens en Shally Verheijen van 
SAMEN! zijn al een tijdje samen onderweg. 
Onlangs openden ze de deuren van hun 
nieuwe plek op het terrein van ‘Boer Frans 
(van den Heuvel)’ in Aarle-Rixtel waar ze 
specialistische begeleiding voor kinderen 
bieden. Het begeleiden van kinderen 
zoals Sam; dat is wat hen drijft en waar ze 
zich in gespecialiseerd hebben. Liefdevol 
en professioneel stellen ze kinderen op 
hun gemak en laten ze opbloeien.

Joëlle en Shally, jullie locatie is 
veranderd (voorheen Koetje Boe). 
Geldt dit ook voor jullie manier van 
werken? 
“Zeker niet”, vertelt Joëlle, “Ons 
uitgangspunt blijft ‘gewoon waar 
mogelijk, speciaal waar nodig’. We bieden 
nog steeds kleinschalige, gespecialiseerde 
begeleiding voor kinderen tussen 2,5 en 
12 jaar oud.”

Hoe doen jullie dat?
“We willen kinderen een thuisgevoel geven 
met veel ruimte voor individuele aandacht. Op 
onze groepen staat 1 vaste hbo-geschoolde 
begeleider per vier kinderen. We werken met 
zowel jeugd- en gezinsprofessionals als een 
leerkracht om de kwaliteit te waarborgen. 
Door de kleine groepen gaan kinderen niet op 
in de massa en kunnen we ook daadwerkelijk 
het verschil maken. Hierdoor worden kinderen 
gezien en kunnen ze werken aan bijvoorbeeld 
het verkrijgen van meer zelfvertrouwen.”

Hoe zie je dat terug?
“Je treft bij ons altijd dezelfde gezichten en 

een vast dagprogramma aan. Bovendien 
heb je altijd direct contact met ons. De lijntjes 
zijn kort. We bieden duidelijkheid, 
structuur en begeleiding in een 
spiksplinternieuwe, veilige én 
agrarische omgeving. De 
beweegruimte is enorm 
hier en dat vinden de 
kinderen fantastisch!”

Wie kan jullie
benaderen?
“We worden ingeschakeld door 
bijvoorbeeld het consultatiebureau, 
huisartsen, basisscholen en het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Maar iedere ouder 
die zich herkent in bovenstaand verhaal 
en op zoek is naar advies of professionele 
begeleiding voor zijn of haar kind op wat 
voor gebied dan ook, is van harte welkom 
om contact met ons op te nemen.” 
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Op de kof� e bij…SAMEN!

Shally Verheijen (l) en Joëlle Fleskens (r)

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel 06-10042163, ook voor een vrijblijvende afspraak!                Voor alle overige info: www.samenlaarbeek.nl.

Sam is een lief, druk jongetje 
van 3,5 jaar oud. Hij gaat drie 
dagen per week naar een 
kinderdagopvang. Nog een 
half jaartje en dan mag Sam 
naar groep 1. De pedagogisch 
medewerkers geven bij 
ouders aan dat Sam zich 
anders lijkt te ontwikkelen. 
Hij vertoont jonger gedrag 
en is gauw afgeleid. Is hij wel 

toe aan de basisschool? SAMEN!
is verhuisd!
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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

DE LEKKERSTE 
BUFFETTEN

Tip voor de 
feestdagen!

www.hetbuffetje.nl - chris@hetbuffetje.nl - 06 - 54 23 78 29

LUXE SALADE
Ambachtelijke rundvleessalade 
bestaande uit gekruide kipfilet, 

achterham met asperges, 
drumsticks, gehaktballetjes, 

canadese mosselen, zalmfilet, 
palingfilet, makreelfilet, krabchunks, 
2 soortengarnalen, gegarneerd met 

vers fruit, eieren en lollo rosso.

Tijdens de feestdagen 
gratis thuisbezorgd.

voor €10,95 p.p. (v.a. 2 pers.)

Ontdek de mooiste 
houten vloeren

 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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PEIJS:
cultuurimpuls

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Afgelopen week bezocht ik ons museum. 
Het mocht weer. Ik vergaapte me - van-
achter m’n mondkapje - aan de foto’s van 
Harry Gruyaert. Daarna wandelde ik naar 
de Cacaofabriek voor de expositie Berlin 
Baustelle.
Wat hebben wij in Helmond mooie cultu-
rele voorzieningen. Wat een prachtige lo-
caties met de afgelopen jaren ook steeds 
meer kwaliteit in het aanbod. En dat zie je 
ook terug in de groeiende bezoekersaan-
tallen. 

Afgelopen week stemde de gemeenteraad 
in met de kaders voor een Corona Impuls 
voor cultuur van € 2,3 miljoen. Met deze 
impuls investeren we in de toekomst van 
cultuur in onze stad. We stemden in met 
de kaders, want daar gaan wij over als 
raad. De daadwerkelijke keuzes en uit-
voering zijn vervolgens aan het culturele 
veld, in samenspraak met het college. De 
kaders zeggen dat we toekomstbesten-
dige voorzieningen willen voor een breed 
publiek uit Helmond en daarbuiten. We 
willen dat onze culturele instellingen toe-
gankelijk, gastvrij, inclusief en open zijn: 
kunst is voor iedereen, binnen en buiten. 
We willen meer culturele beleving in onze 
stad en een jeugdvriendelijk centrum. 

Ik hoor u denken: nou, daar kun je nog 
alle kanten mee op. En dat klopt. Met 
deze kaders proberen we richting te ge-
ven, maar ook vooral ruimte te laten voor 
creativiteit. Want dat moeten onze cul-
turele instellingen sowieso hebben. Zij 
hebben niet zoveel stoeltjes en budgetten 
als bijvoorbeeld een Effenaar of een Park-
theater. Toch hebben het Speelhuis, de 
Cacaofabriek en Museum Helmond zich 
de afgelopen jaren keer op de keer op de 
kaart weten zetten, ook buiten de grenzen 
van Helmond. Ik denk dat we ons wel wat 
vaker zouden mogen realiseren dat dat 
een knappe prestatie is, zeker omdat ze 
voor een groot deel draaien op de inzet 
van vrijwilligers. 

Maar terug naar de Corona Impuls Cul-
tuur en naar de kaders. Ik hoop dat de 
culturele instellingen plannen ontwik-
kelen met lef, dat het geld niet alleen in 
fysieke zaken gaat zitten, maar ook juist 
ten goede komt aan Helmondse makers 
én dat er mooie en verrassende samen-
werkingsverbanden worden aangegaan. 
Want kunst is voor iedereen, zowel om 
van te genieten als om te maken. 

Ik ben benieuwd wat ú onze culturele in-
stellingen mee wilt geven voor wat betreft 
de corona impuls. Wat draagt bij aan uw 
culturele beleving? 

Ik wens u een fijne decembermaand!

Met vriendelijke groet,
Nathalie Peijs
PvdA Helmond

Met vriendelijke groet,
Nathalie Peijs
PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND
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Op zondagmiddag 13 decem-
ber aanstaande komt Lucie 
Horsch, blokfl uitiste, samen 
met Thomas Dunford, luit naar 
Helmond voor een concert in 
de 66ste seizoen van de Kamer-
muziekcyclus Theo Driessen. 

Aangezien bij de concerten de 
anderhalvemetermaatregel in 
acht moet worden genomen, 
zijn er in het Theo Driessen In-
stituut onvoldoende zitplaat-
sen beschikbaar voor de vaste 
bezoekers van onze concerten. 
Er is daarom gekozen voor een 
tijdelijke andere locatie en wel 

de  Bethlehemkerk, Sperwer-
straat 2 in Helmond.

De aanvang van de concerten is 
om 14.00 uur of om 15.30 uur, dus 
2 keer hetzelfde concert zonder 
pauze en maximaal 1 uur. Zo is er 
plaats van 30 personen per ses-
sie, met inachtneming van alle 
geldende maatregelen 

Blokfluitiste Lucie Horsch en 
luitist Thomas Dunford geven 
met een breed gevarieerd pro-
gramma een bloemlezing uit het 
Barok epertoire voor de beide 
instrumenten. Hierbij treden ze 
ook buiten de grenzen van het 
instrumenteigen repertoire met 
arrangementen van de luit-par-

tita van J.S. Bach en Les Folies 
d’Espagne van Marin Marais. Ze 
spelen niet alleen muziek uit hun 
beide thuislanden, Nederland en 
Frankrijk, maar nemen de luis-
teraar verder mee op reis naar 
Duitsland, Engeland en Italië. De 
twee instrumenten treden met 
elkaar in dialoog, variërend van 
verstilde intimiteit tot uitbundi-
ge virtuositeit en demonstreren 
zo hun veelzijdigheid.

Uitgevoerd wordt muziek van 
J.S. Bach, van Eyck, Castello, 
Dowland, Hotteterre en Marais 

Informatie en reserveren: www.
kamermuziekcyclus-tdi.nl s

Blokfluitiste Lucie Horsch en luitist Thomas Dunford. F | Theo Driessen Instituut.

Kamermuziek Theo Driessen 
met blokfluitiste Lucie Horsch

Helmond

5432 ANW Adventure Store.indd   28 16-11-2020   13:35

In de Artist in Residence (AiR) 
in Helmond worden nationale 
en internationale kunstenaars 
uitgenodigd om een paar we-
ken te komen werken. Zij laten 
zich tijdens hun verblijf inspire-
ren door de stad, de wijk en de 
bewoners.

De eerste twee weken van de-
cember is componist, bassist en 
zanger Daniël de Boer te gast  in 
het huisje in de Leonardusbuurt. 
Hij werkt daar aan nieuwe mu-
ziek voor diverse projecten, 
waaronder MINSTRELS, het duo 
dat hij vormt met spoken word 
artist Ozan Aydogan en het pro-
ject Digital Nature of Life, de 
elektroakoestische rendez-vous 

tussen hem en de Italiaanse ac-
cordeon virtuoos en componist 
Simone Bottasso. 

Daniël groeide op in een mu-
zikaal gezin en leerde al jong 
diverse instrumenten spelen. 
Na accordeon, drums en gitaar 
hield hij op zijn achttiende voor 
het eerst een contrabas in zijn 
handen en het was liefde op 
het eerste gezicht. Hij studeerde 
klassieke muziek aan het conser-
vatorium en sindsdien speelt en 
schrijft hij voor uiteenlopende 
muzikale projecten. 

In het voorjaar van 2021 brengt 
hij het eerste album uit met MIN-
STRELS, wat een mengelmoes 
zal zijn van rap, spoken word en 
prachtige melodieën. Het project 
Digital Nature of Life gaat vanaf 

februari 2021 een samenwerking 
aan met kalligrafie kunstenaars 
met als doel het ontwikkelen van 
een audiovisuele voorstelling. 

In dat project brengen Simone 
Bottasso en Daniël de Boer hun 
verschillende culturele en muzi-
kale achtergronden samen om 
tot een fraaie combinatie te ko-
men van Italiaanse folk, klassiek 
en elektronische muziek.

Op zondag 13 december zal Da-
niël een presentatie geven van 
zijn werkproces bij AiR in de 
vorm van een open inloop.

Tussen 14.00 en 16.00 kunnen alle 
geïnteresseerden binnenlopen in 
de residence op het adres Bij de 
Populieren 1 in Helmond. Wees 
welkom! s

Presentatie Daniël Artist in Residence
Helmond

F | Artist in Residence
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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%!

Jaarlijks organiseert de Gemeente Hel-
mond een moment om met elkaar het 
nieuwe jaar in te luiden. “Helaas kan 
een fysieke bijeenkomst geen doorgang 
vinden door de huidige corona-crisis. 
Het is echter juist in deze tijd belangrijk 
om momenten van verbinding te zoeken 
met elkaar en stil te staan bij bijzondere 
inzet en prestaties”, aldus burgemeester 
Blanksma. Daarom is er besloten om een 
digitale nieuwjaarsbijeenkomst te orga-
niseren, toegankelijk voor alle inwoners.  

De digitale nieuwjaarsbijeenkomst staat 
gepland op maandag 4 januari om 19:00 
uur. In het programma van de digitale 
nieuwjaarsbijeenkomst staat onze inwo-
ner centraal. En natuurlijk staan we daar-
in stil bij enerzijds de pijn en onzekerheid 
van het afgelopen jaar en anderzijds de 
prachtige initiatieven die in onze stad tot 
stand zijn gekomen. Diverse helden zullen 
dan ook – virtueel – in het zonnetje wor-
den gezet. 

Tegelijkertijd tonen we Helmonds talent 
en kijkt burgemeester Blanksma samen 
met de stad terug én vooruit, in haar jaar-
lijkse nieuwjaarstoespraak. Doordat we 
de bijeenkomst (die wordt gepresenteerd 
door Leon van der Zanden én door de di-
verse collegeleden) digitaal organiseren, 
creëren we binnen de corona-richtlijnen 
een speciale vorm van verbinden. Ofte-
wel: het wordt een unieke bijeenkomst, 
passend bij het unieke jaar dat bijna ach-
ter ons ligt.

Hoe kun je deelnemen aan de 
bijeenkomst?
Vanaf woensdag 9 december kun je een 
gratis ticket krijgen op www.theaterspeel-
huis.nl/voorstelling Met dit ticket kan ie-
dereen binnen en buiten Helmond) – on-
line meekijken. Tickets zijn onbeperkt te 
verkrijgen tot uiterlijk 1 januari 2021. 

Helmondse helden
Tijdens de live-uitzending zetten we een 
aantal bijzondere Helmonders in het zon-
netje, maar we zijn natuurlijk ontzettend 
trots op al onze inwoners. Daarom ma-
ken alle kijkers kans op cadeaus, die we 
uitsluitend hebben ingekocht bij lokale 
ondernemers. De ticketnummers zullen 
daarvoor worden gebruikt. Oftewel: Alle 

kijkers met een Helmonds woonadres 
maken kans op een cadeau met een 
Helmonds tintje. Er zijn ook twee grote 
cadeaus die worden weggegeven aan de 
kijkers: 250 euro aan boodschappen naar 
keuze* en het grootste cadeau: Vrij te be-
steden Hellemond-gift cheque ter waarde 
van 500 euro. 
*Voorwaarden van de weggeefactie zijn 
hier te vinden: www.helmond.nl/nieuw-
jaarsreceptie2021. 

Live-uitzending 
Ook dit jaar wordt de nieuwjaarsreceptie 
in Het Speelhuis georganiseerd. Hoewel 
dit keer zonder publiek in de theaterzaal 
kan iedere Helmonder de receptie alsnog 
bijwonen. Met de recent geïnstalleerde 

opname-installatie wordt de nieuwjaars-
receptie live uitgezonden via de website 
van Het Speelhuis. ,,Het publiek koopt via 
de website van Het Speelhuis een V-ticket 
en die geeft toegang tot de live-uitzen-
ding’’, legt theaterdirecteur Jochem Otten 
uit. 

Digitale ‘bezoekers’ kunnen dus vanaf hun 
eigen scherm meekijken naar het toneel 
in de theaterzaal. Bovendien is streaming 
een goed middel om meer mensen te be-
reiken. Via de live-verbinding wordt het 
voor veel groepen mogelijk om een voor-
stelling buiten de theaterzaal te volgen. 
,,Denk aan mensen in een verzorgingste-
huis of mensen die minder mobiel zijn’’, 
aldus Otten. s

Helmond

Nieuwjaarsreceptie: Helmondse helden
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EIGENTIJDS WONENVOOR GAAF 
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES

Helmond: Het zorgpersoneel 
heeft het in deze coronatijd 
zwaar te verduren. Een attentie 
is hier dan ook op zijn plaats, 
vond Sjef Foolen. Dankzij de 
hulp van diverse sponsoren, 
kon Sjef afgelopen weekend op 
pad om een attentie uit te de-
len: meer dan duizend banket-
staven voor zorginstellingen in 
Helmond. 

Enige voorbereiding voor deze 
grootste actie was wel geboden. 
“Tijdens het auto rijden dacht ik 
aan het zorgpersoneel en de eer-
ste uitbraak van het virus. Toen 
werd er gezongen en geklapt. 
Nu we midden in de tweede golf 
zitten horen we niets, terwijl zij 
dag en nacht klaar staan voor de 
patiënten. Ik kwam terecht bij 
Bakkerij der Kinderen en vanuit 
daar is het balletje gaan rollen,” 
zegt Sjef. 

Iets verzorgen voor mensen uit 
de Helmondse zorginstellingen 
werd het plan. Met de hulp van 
Wijkmanagement Helmond 
werden diverse sponsoren ge-
zocht. Dankzij deze sponsoren 
kon Sjef de plannen concreet 
maken. Nadat de sponsoren en 
bakkers geregeld waren, was het 
tijd om zorginstellingen te con-
tacten. Zo mochten Savant, de 

Zorgboog, KBWO Brouwhuis en 
Het Hurkhuis een banketstaaf in 
ontvangst nemen. In totaal wa-
ren dit 1072 banketstaven, te bak-
ken door de bakkers welke mee-
deden. Op 4 december was het 
tijd om de staven uit te reiken. 
Overal werden de lekkernijen 
met open armen ontvangen. Bij 
elk bezoek deed Sjef een woordje 
van dank. “Beste mensen, deze 
actie is opgezet om het volgen-
de. Toen we de eerste Corona 
golf hadden werden jullie toe-
gezongen en er werd geklapt en 
nu horen we weinig of niets. Dit 
vonden we niet terecht, omdat 
het nu ook weer druk was voor 
jullie. Daarom hebben we deze 
actie op touw gezet als dank 

voor het drukke werk wat jullie 
met de tweede golf hebben ge-
kregen én het gehele jaar 2020.”
Sjef: “Tenslotte een woord van 
dank naar alle sponsoren om 
hen te bedanken voor de snelle 
reactie.. Zonder jullie was dit niet 
gelukt. Allemaal top onderne-
mers met het hart op de goede 
plek. Nogmaals mijn hartelijke 
dank!” Deze actie werd mede 
mogelijk gemaakt door Wijk-
management Helmond, ROC ter 
AA zorg en welzijn, de winkel-
centra van de wijken Stiphout, 
Straakven, Brandevoort, Mierlo 
Hout, de  Bus, Helmond Oost, 
CDA Helmond en Bakkerij Der 
Kinderen , Morssink en het Bak-
kertje ▲

Helmond

ADVERTORIAL

Banketstaven voor 
Helmonds zorgpersoneel

Meet & Match Online 2020 
voor (maatschappelijke) 
organisaties

Jaarlijks organiseert Vrijwilligerswerk LEV Helmond een Meet 
& Match bijeenkomst waar (maatschappelijke) organisaties 
elkaar treff en om kennis en kunde met elkaar te delen en el-
kaar op weg te helpen. Dit jaar is er vanwege corona voor een 
andere vorm gekozen: twee inspirerende én gezellige online 
sessies op dinsdag 15 en woensdag 16 december.

Op dinsdagavond 15 december van 19.30 uur tot 21.00 uur 
Een sessie over het behouden van vrijwilligers, zeker nu in deze 
bizarre tijden van corona! Hoe houd je jouw vrijwilligers actief 
en betrokken? Hoe kun je jouw vrijwilligers waarderen? 

We zullen een leuke combinatie neerzetten van het delen van 
kennis en met elkaar aan de slag gaan. Er kan veel worden ge-
netwerkt. Alles online maar op een leuke, afwisselende manier!
Op woensdagmorgen 16 december van 10.00 uur tot 11.30 uur
In deze dynamische workshop krijg je informatie over de diverse 
financieringsmogelijkheden van jouw vrijwilligersorganisatie of 
bewonersinitiatief. Uiteraard gaan we met elkaar aan de hand 
van diverse werkvormen in dialoog én sluiten we af met het op 
een creatieve manier opzetten van een eigen Case for Support 
voor jouw project. Online en informatief, maar zeker afwisse-
lend en vooral veel zelf doen en ervaren! 

Doe mee! 
Wil je deelnemen aan een of beide sessies, meld je dan aan via 
www.levhelmond.nl/meet-match. Je ontvangt direct een beves-
tiging dat je aanmelding is ontvangen en een week voor de sessie 
een link (ZOOM) om in te loggen met verdere instructies. Met 
vragen kunt je contact opnemen: vrijwilligerswerkhelmond@
levgroep.nl of bel 0492 59 89 89. s

Helmond

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Lanzo
Alle spotlights op Lanzo! Hij is pas 3 jaar en zit pas drie maanden bij ons, maar 

we gunnen hem zó graag een nieuw liefhebbend baasje... Hij heeft namelijk een 

hartkwaal waarmee hij waarschijnlijk niet oud gaat worden. Het heet HCM; de 

wanden van zijn hart worden steeds dikker, waardoor er minder ruimte overblijft 

voor het rond te pompen bloed. In welk tempo dit plaatsvindt, weet je pas na een 

tweede hartecho. Er is geen genezing mogelijk, wel kan medicatie ingezet worden 

als hij last krijgt. U moet rekening houden met dierenartskosten in de toekomst. 

Wij zoeken voor Lanzo een liefdevol, zorgzaam baasje dat Lanzo nog zo lang 

mogelijk een prettig leven biedt. Gun hem ook het plezier van een tuin. Het is 

een lieve, rustige lobbes die zijn adoptie meer dan verdient! Hij begroet iedereen 

vriendelijk, geeft veel kopjes en wordt heel graag geaaid. Hij komt niet op schoot 

maar komt wel spinnend bij je zitten voor een kroelsessie. Af en toe wil hij ook 

best spelen met een hengeltje of een laserlichtje. 

Moeraseik in de Eeuwsels. F | Sjef Foolen. 

Rivierenhof in Brouwhuis.
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WEEK 48
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

GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!

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

Wij accepteren de HellemondGift cadeaubon.

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

GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, 

Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, 
maat, aantal en tekst naar info@adcommunicatie.nl

Wij accepteren de HellemondGift cadeaubon.

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

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES
Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

MONDKAPJES

Beter een gek idee, dan geen idee!

UNNEN
HELLEMONDER

Deze week hebben we het 
‘vrijheidssymbool’ Miss Liberty 
van de USA nog een keer voor 
het Speelhuis gezet. 

We smachten allemaal naar 
‘vrijheid’ van Corona, binnen 
afzienbare tijd en samen gaan 
we dat winnen, dat is zeker. We 
moeten er nog even doorheen.

Vrijheid 
van Corona

#TROTS
OP HELMOND 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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Jello Family is een bedrijf waar 
je via een app of website, mak-
kelijk en snel jouw eigen per-
soonlijke postkaart kan creëren 
om de band met de mensen om 
je heen te versterken. 

Je kan jouw postkaart zo per-
soonlijk mogelijk maken. Dit is 
mogelijk, omdat je jouw eigen 
foto kan maken of kan kiezen 
uit je galerij en vervolgens voeg 
je jouw persoonlijke tekst toe. 
Ons doel is om mensen een ge-
luksmoment te geven. Bij het 
versturen van een persoonlijke 
postkaart krijgt zowel de verzen-
der als de ontvanger een geluks-
moment. 

De betekenis van de postkaart
Je laat met dit mooie gebaar ook 
weten dat je jouw vriendschap-
pen en relaties waardevol en 
belangrijk vindt. Je laat zien dat 
je aan iemand denkt en dat je ze 
extra liefde en aandacht wilt ge-
ven. Je maakt voor een paar euro 
iemand heel erg vrolijk. 

Over onze postkaart
Wij gebruiken professionele ma-

terialen, waardoor de postkaart 
van zeer goede kwaliteit is. Zo 
kan de ontvanger langer kan 
genieten van onze persoonlijke 
postkaart. 

Donaties
Wij doneren ook geld aan een 
organisatie die bomen plant. Dit 
doen wij omdat wij zelf papier 
gebruiken. In het verleden zijn 
er veel bomen zijn gekapt en wij 
vinden het noodzakelijk om de 
balans in de wereld te behouden. 
Bij 50 verkochte postkaarten do-
neren wij 1 boom aan een orga-
nisatie die bomen plant. Zie op 
onze website www.jellofamily.nl

Wij zijn 13 december om 12:20 te 
zien op RTL4 in het progamma 
‘Dit is Holland’.  In het program-
ma kan je meekijken in ons be-
drijf. Van hoe we de bestelling 
binnen krijgen tot wanneer we 
jouw postkaart in de brievenbus 
doen bij PostNL. s

Stuur dit jaar een persoonlijke  
zelf ontworpen kerstkaart

ADVERTORIAL

Helmond

GEZOCHT: 
MAATJES 
VOOR 
JONGEREN 
WWW.MATCHMENTOR.NL

Veel jongeren hebben 
vragen en kunnen hierbij 

een steuntje in de rug 
gebruiken van een maatje. 

Wil jij zo’n maatje zijn 
en als MatchMentor het 

verschil maken? 

We zijn op zoek naar 
maatjes die 1 jaar lang 

iedere week 1 uurtje vrij 
maken om met een jongere 

in gesprek 
te gaan.

Kijk op onze website 
voor meer informatie en 

aanmelden:
www.matchmentor.nl 

of bel-app naar: 
06-29340067 

in gesprek 
te gaan.

Kijk op onze website 
voor meer informatie en 

aanmelden:
www.matchmentor.nl 

of bel-app naar: 
06-29340067 

In Weekkrant de Loop van 
week 48 stond een Sinter-
klaas kleurplaat. Deze kon-
den de kinderen inleveren 
om kans te maken op di-
verse mooie prijzen. 

De sint wil iedereen heel 
hartelijk bedanken voor de 
prachtige kleurplaten en 
heeft  voor onderstaande 
kinderen een leuke prijs ach-
tergelaten bij MigaGifts in de 
Elzas Passage. Jullie mogen 
deze ophalen, wel even je ID 
bewijs laten zien.

• Abbygail Aarts
• Alan
• Amy van der Linden
• Frits Niewerth
• Ian Malinka
• Jeevan
• Joy-Lynn Verstappen
• Juul Hoeksema
• Lenka
• Mikay Houpperichs
• Nara van de Kerkhof
• Ravi Maas
• Sara Donkers
• Vince, Wess en 
 Mara Nielen
• Zuviënna Hollander

Veel plezier met de 
gewonnen prijzen!

Winnaars 
kleurplaat

Centrum
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Op woensdagavond 16 decem-
ber is Teun van de Keuken, 
journalist, columnist en pro-
grammamaker, te gast tijdens 
‘Rondje Brabant Presenteert’ 
in de Bibliotheek Eindhoven. 
Al jaren is Teun van de Keuken 
één van de gezichten van Keu-
ringsdienst van Waarde (KRO) 
dat inzicht probeert te geven in 
de wondere wereld achter ons 
voedsel én hij is de oprichter 
van Tony Chocolonely. Teun 
van de Keuken wordt geïnter-
viewd door Theo Verbruggen 
over onder andere de (on)eer-
lijke productieprocessen van 
ons voedsel.

Het interview met Teun van 
de Keuken is de aftrap van de 
nieuwe Brabantse talkshowse-

rie Rondje Brabant Presenteert. 
Elke maand nodigt één van de 
Brabantse Bibliotheken een in-
teressante spreker uit. Teun van 
de Keuken is de eerste gast, maar 
ook Antoine Bodar (20 januari - 
Huis73 Den Bosch), Maarten van 
Rossem (17 februari - Veldhoven), 
Eva Rovers (17 maart - Helmond-
Peel) en Bart Verheggen (21 april 
- Dommeldal) staan op het pro-
gramma. Alle interviews zijn zo-

wel live als via en livestream te 
bekijken.

Elke spreker is gespecialiseerd 
in een actueel onderwerp dat 
naadloos aansluit op onze snel 
veranderende samenleving en de 
Duurzame Ontwikkelingsdoe-
len. Dit zijn zeventien doelen om 
van de wereld een betere plek te 
maken in 2030. De bibliotheek 
draagt hier graag haar steentje 
aan bij en elke spreker staat in 
relatie tot één of meer van deze 
doelen. 

Onze interviewer Theo Verbrug-
gen daagt elke spreker uit de 
diepte in te gaan en antwoord 
te geven op vragen over bijvoor-
beeld het milieu, mensen en cul-
tuur. Elke maand op een andere 
locatie in Brabant, met ruimte 
voor een kleine groep live pu-
bliek en een livestream. 

Over Teun van de Keuken
Vanuit het door Teun van de 
Keuken gepresenteerde tv-pro-
gramma Keuringsdienst van 
Waarde ontstond ook Tony’s 
Chocolonely, de slaafvrije cho-
colade waarvan Teun de naam-
gever en initiatiefnemer is. Teun 
is een echte out-of-the-box den-
ker en maatschappelijk verant-
woord ondernemer. Daarnaast 
presenteert hij diverse onder-

zoeksprogramma’s en schrijft 
wekelijks een column voor de 
Volkskrant. Bij het schrijven van 
zijn columns stelt hij -met de no-
dige humor- actuele maatschap-
pelijke kwesties aan de kaak. 

Tevens is Van de Keuken auteur 
van drie boeken: van een roman 
over de schrijnende ongelijkheid 
in de maatschappij eind jaren ze-
ventig tot ‘De Supermarkt Survi-
valgids’: keuzes maken in de su-
permarkt waar veel misleidingen 
op de loer liggen.

Over Theo Verbruggen
Theo Verbruggen heeft al meer 
dan 30 jaar ervaring als journa-
list, radio- en televisieverslagge-
ver en televisiepresentator. Hij 
werkte voor de Vara, de NOS, 
VPRO en werd verslaggever van 
het Koninklijk Huis. 

Bij Omroep Brabant presenteer-
de hij de programma’s ‘Gestrikt’ 
en ‘Zaak voor tv’. Overal waar 
hij komt, heeft hij wel iemand 
geïnterviewd. Bekende én onbe-
kende mensen. Hij kan ingewik-
kelde zaken terugbrengen tot de 
kern in voor iedereen begrijpe-
lijke taal. Serieus, met af en toe 
een kwinkslag.

Rondje Brabant Presenteert is 
een samenwerking tussen de 
Brabantse Bibliotheken Breda, 
De Kempen, Den Bosch, Dom-
meldal, Eindhoven, Helmond-
Peel, Heusden, Midden-Brabant, 
Veldhoven en Cubiss. 

Praktische informatie
Woensdag 16 december 2020, 
20.00 uur in De Witte Dame, 
Emmasingel 22. Het interview is 
live bij te wonen maar ook via 
een livestream. Entree is € 12,50 
fysiek / € 7,50 livestream. Aan-
melden en meer informatie via 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/rondjebrabantpresenteert s

Oprichter Tony’s Chocolonely 
eerste gast in talkshow 
Brabantse bibliotheken

Helmond

Actie van Rotary 
voor eenzame ouderen 

Rotary Quartier van Peel-
landt heeft een actie opgezet 
om een lichtpuntje te bren-
gen in het leven van eenzame 
ouderen in deze donkere da-
gen tijdens de coronacrisis.

Om hiervoor geld in te zame-
len is een kleine webwinkel 
opgezet waarin een kleine 
selectie decemberproducten 
te koop worden aangeboden. 
Met hulp van een aantal re-
gionale ondernemers is een 
mooi scala aan producten 
verzameld die voor een scher-
pe prijs zijn ingekocht. 100% 
van de winst gaat naar de ac-
tie ‘Eenzame ouderen’ en ook 
de verzendkosten worden ge-
doneerd aan het goede doel! 
Maar er wordt uitsluitend 
bezorgend in Helmond, Ba-
kel, Deurne, Asten, Someren, 
Mierlo en Aarle-Rixtel?

Neem een kijkje in de web-
winkel! Ga naar rotaryqvp.
nl/aanbiedingen en koop 
mooie producten voor het 
goede doel. Bestellen kan tot 
20 december. Niets nodig? 
Doneren kan ook op deze 
site! Rotary Quartier van Peel-
land is een niet-traditionele 
Rotaryclub; een leuke jonge 
club met een evenredige man/
vrouw verdeling en een gevari-
eerd programma met de focus 
op hands-on projecten. Wil je 
meer weten over deze club? 
Kijk op www.rotaryqvp.nl s

Helmond

F | Rotary Quartier van Peellandt.

Muziek rondom Advent in
Kerst in de Lambertuskerk

Op 12 december bespeelt stads-
organist van Helmond, Jan van 
de Laar, het Robustelly orgel 
met muziek in het teken van 
Advent en Kerstmis. De be-
spelingen zijn van 16.00 uur tot 
16.30 uur. Toegang is gratis.  De 
regels rondom het coronavirus 
zijn in de kerk van toepassing.

Nieuwe CD van 
Robustelly orgel
De  CD “Grand Cru” is de eerste 
opname van het Robustelly or-
gel in de Helmondse St. Lamber-
tuskerk nadat het prachtige en 
unieke instrument in 2016 werd 

gerestaureerd. Jan van de Laar, 
organist van de kerk en stadsor-
ganist van Helmond heeft voor 
deze opname gekozen voor een 
breed en afwisselend program-
ma om het orgel in alle herstelde 
schoonheid te laten horen. 

Zoals een goede wijn in geur en 
smaak de fijnproever kan be-
koren, zo zal de muziek en het 
orgel dat bijna 250 jaar oud is, 
eenieder mogen welgevallen. De 
opbrengst van de CD komt ten 
goede aan het onderhoudsfonds 
voor het orgel. CD is verkrijgbaar 
via de website www.robustelly-
society-helmond.com en bij 
Boekhandel de Ganzenveer in 
Helmond. s

Centrum

Teun van de Keuken.

Theo Verbruggen.
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Afgelopen week was de raads-
vergadering die herinnerd zal 
worden als dé raadsvergadering 
met betrekking tot de Multi-
functionele Sportaccomodatie. 
Het was een historisch moment!  
Er werd namelijk ingestemd met 
het aangepaste raadsvoorstel 
waarin alle partners (OMO, Hel-
mond Sport, Jeurissen van den 
Ingh en SV de Braak) zich kon-
den vinden. Hulde! Het was de 
enige oplossing om de impasse 
in dit complexe dossier te door-
breken. Naast dit agendapunt 
stond er meer op de agenda. 
Onderwerpen die al snel in de 

vergetelheid zullen raken.

Zo heeft Helder Helmond 2 mo-
ties vreemd aan de orde van de 
dag ingediend. Een motie die op-
riep tot een hardere aanpak van 
vuurwerkoverlast. En een andere 
motie samen met de VVD om 
aandacht te vragen voor artikel 
7. Het artikel dat onze vrijheid 
van meningsuiting waarborgt. 
Je kunt moeilijk ontkennen dat 
onze vrijheid van meningsuiting 
door de recente maatschap-
pelijke onrust weer onder grote 
druk is komen te staan. Daarom 
is het van belang dat we pal voor 

het vrije woord gaan staan en 
ons verzetten tegen diegenen die 
onze vrijheid daarin bedreigen.

Onze artikel 7-motie was een 
reactie op de eerder ingediende 
motie van Groen Links en SP, 
die aandacht vroeg voor Artikel 
1: ‘’Gelijke behandeling en dis-
criminatieverbod’’. Er werd tij-
dens de begroting met een grote 
meerderheid van de raad inge-
stemd. Zo komt er een plaquette 
in de stad en raadszaal met de 
tekst van dit artikel. Helder Hel-
mond en de VVD stemden toen 
tegen omdat in navolging van 

artikel 1 ook artikel 7 niet mag 
ontbreken op een plaquette. Er 
zijn namelijk regelmatig discus-
sies over de mogelijke conflicten 
tussen beide artikelen. Helaas 
werd het verzoek om beide ar-
tikelen in de motie op te nemen 
verworpen. Vandaar dus dat we 
gedwongen waren om met deze 
artikel 7-motie op de proppen 
te komen. Een motie die opriep 
om in navolging van artikel 1 ook 
een plaquette te realiseren met 
de tekst van artikel 7.

Helaas stemde een meerderheid 
van de gemeenteraad tegen deze 
artikel 7-motie. In de stemverkla-
ringen van de verschillende par-
tijen werden de indieners (Helder 
Helmond en VVD) weggezet als 
‘’populisten’’. Overigens zonder 
enige beargumentatie. ‘’Popu-
lisme’’ begint een modewoord te 
worden voor alles wat niet in het 
straatje past van de vaak linkse 
gevestigde partijen. Ik begrijp dat 
dit een non-discussie is en dat er 
belangrijkere zaken zijn om te 
bespreken.  Maar het is zorgwek-
kend dat een meerderheid van 
de raad de vrijheid van menings-
uiting niet belangrijk acht!

Met vriendelijke groet,
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

RIETER:
Vrijheid van meningsuiting

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

WEEKKRANT
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In regio de Peel heeft Staats-
secretaris Mona Keijzer digi-
taal een cheque uitgereikt ter 
waarde van € 400.000. Het 
geld wordt besteed aan ont-
wikkeling van digitalisering in 
de regio, dit is het werk van de 
toekomst. Bedrijven in de regio 
worden warm gemaakt voor 
nieuwe digitale toepassingen 
zoals bijvoorbeeld robotisering. 
Daarnaast is het doel om 26.000 
leerlingen in het basisonder-

wijs, voortgezet onderwijs en 
mbo met praktijkopdrachten, 
stages en evenementen op het 
gebied van techniek te laten er-
varen hoe belangrijk technische 
beroepen zijn, nu en in de toe-
komst.

Wethouder Serge van de Brug 
van gemeente Helmond nam 
de digitale cheque namens de 
samenwerkingspartners in ont-
vangst: “In de Peelregio wordt 
ontzettend goed samengewerkt. 
Ik ben ongelofelijk trots dat deze 
regio ook vanuit het Rijk wordt 

gezien als dé plek waar inno-
vatie aan de orde van de dag is 
en de ontwikkeling van digitale 
toepassingen voor het bedrijfsle-
ven snel gaan. De jeugd heeft de 
toekomst, zij gaan ervaren welke 
kansen er zijn als je kiest voor 
een technisch beroep”.  

Samenwerkingspartners 
Peel Digitaal 
Peel Digitaal is een gezamenlijk 
initiatief van de regiogemeen-
ten in de Peel en het Midden- en 
Klein Bedrijf (MKB). Partners in 
deze samenwerking zijn Inno-

vatiehuis de Peel, Stichting High 
Tech Helmond-De Peel, Smart 
Industries Fieldlab De Peel, Re-
giegroep Onderwijs en Arbeids-
markt Helmond-De Peel, de 
gemeenten Helmond, Deurne, 
Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten 
en Someren.

Inhoud van de MKB-deal 
Peel Digitaal 
Het project Peel Digitaal kent 
twee onderdelen met samen-
hangende doelen. Enerzijds is 
het doel om de kansen van di-
gitalisering beter onder de aan-
dacht te brengen en toeganke-
lijker te maken voor regionale 
MKB-bedrijven en anderzijds om 
de arbeidsmarkt daar beter op 
te laten aansluiten. De partners 
gaan in het project aan de slag 
om ondernemers te inspireren 
op het gebied van digitalisering 
in hun bedrijf. Hiervoor worden 
inspiratieworkshops, succesver-
halen, en opgedane kennis en 
ervaringen gedeeld. 

Daarnaast wordt er een plat-
form Stageregio Helmond-De 
Peel ontwikkeld, waarin 500 
tot 750 MKB-bedrijven uit alle 
sectoren deelnemen. Deze be-
drijven bieden innovatieve prak-
tijkopdrachten, stages en eve-
nementen aan, bedoeld voor 
alle inwoners en studenten van 

de Peelregio. Daarmee willen ze 
inwoners beter verbinden met 
het MKB bedrijfsleven. Concreet 
heeft het project als doel om 
5.000 medewerkers bij te scholen 
op het gebied van digitalisering 
en 26.000 leerlingen te bereiken 
in het basisonderwijs, voortge-
zet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. De aandacht 
voor educatie op het gebied van 
techniek en digitalisering zorgt 
voor de nieuwe, digitaal vaardige 
medewerkers van de toekomst. 
Dit is belangrijk voor de regio 
waar techniek en digitalisering, 
zeker in het MKB groeit en bloeit. 

Het ministerie EZK investeert 
in de MKB-deals 
Het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) draagt 
in totaal ruim zeven miljoen euro 
bij aan regionale MKB-projecten 
van provincies en gemeenten, de 
zogeheten MKB-deals. Staatsse-
cretaris Mona Keijzer heeft der-
tien MKB-deals  verspreid over 
het hele land uitgereikt. Bedrij-
ven worden op deze manier be-
ter in staat gesteld om te innove-
ren, te digitaliseren en internati-
onaal te ondernemen en om hun 
personele uitdagingen beter aan 
te kunnen. Op www.helmond.
nl/mkb-deal is meer informatie 
beschikbaar in de vorm van een 
filmpje. s

Regio ontvangt geld vanuit het Rijk voor ‘Peel Digitaal’

Helmond

EXTRA
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Begin december draaide Bob van den En-
den (31) voor het eerst volledig als oste-
opaat. Bij Maarten van Berlo in de Tim-
paanstraat op de Suytkade in Helmond 
heeft Van den Enden nu zijn eigen plekje. 
Een plekje waar hij na zes jaar fysiothera-
peut en zes jaar studie in Antwerpen als 
osteopaat aan de slag gaat.  
 
‘Toen mijn actieve loopbaan als professi-
oneel basketballer door het faillissement 
van Giants uit Bergen op Zoom voorbij 
leek te zijn, schakelde ik in dat weekend 
meteen over naar mijn andere, en wellicht 
wel nog grotere passie. Voordat ik als pro-
fessioneel basketballer bij Eiffeltowers in 
Den Bosch begon, zat ik in de eerste klas 
fysiotherapie bij Fontys in Eindhoven.’ 
 
Combineren 
Twee passies combineren kon niet. ‘In de 
buurt Leeuwarden en Bergen op Zoom 
waren geen mogelijkheden om mijn stu-
die te vervolgen. Toen Giants failliet ging, 
was dat iets minder voor het basketbal, 
maar erg prettig voor mijn studie.’ In re-

cord tempo zat de Helmonder van Den 
Enden weer in de schoolbanken. ‘Na het 
afronden van mijn fysiostudie wist ik dat 
ik verder wilde. Ik wilde nog meer over het 
menselijk lichaam weten. Nog beter we-
ten hoe je pijn moet genezen. Nog beter 
oorzaken en verbanden kunnen vinden. Ik 
koos voor de beste studiemogelijkheid. De 
osteopathiestudie in Antwerpen staat het 
beste aangeschreven. Ik wil altijd voor het 
beste gaan.’ 
 
Eigen benen 
Na een combinatie van zes jaar werken als 
fysiotherapeut en studie is het eindelijk zo 
ver. Op dinsdagen, woensdagen en don-
derdagen is Osteopathie Van den Enden 
bereikbaar. ‘Oude patiënten kennen me 
en weten hoe ik werk, maar meer aan-
dacht voor een nieuwe fase in mijn werk 
kan geen kwaad. Ik sta nu echt op eigen 
benen.‘ Maar als jeugdinternational Van 
den Enden met dezelfde passie aan de slag 
gaat als in zijn sportieve leven als basket-
balleer en fysiotherapeut, moet het goed 
komen. s

osteopathievandenenden.nl 
06-22880330 

Wilt u 
zo snel 
mogelijk 
weer 
pijnvrij 
kunnen 
bewegen? 

Maak dan een
afspraak.
06-42952163
www.osteopathie
vandenenden.nl

Bob van
den enden

osteopaat

Bob van
den enden

osteopaat

Annawijk/Suytkade

Van 
basketballer 
naar 
osteopaat

Op maandag 28 en dinsdag 29 
december organiseert het An-
natheater twee dagen vol thea-
terplezier voor jongeren en kin-
deren! Op maandag gaan ze met 
het verhaal aan de slag. Dinsdag 
spelen we de hele dag toneel en 
’s avonds hebben we een voor-
stelling, in een echt theater met 
alles er op en er aan. Vanuit een 
spannend verhaal gaan we een 
fl itsend   toneelstuk maken. We 
gebruiken alle kleuren licht en 
projecties van kasteelzalen en 
griezelige bossen!

Kom in het Annatheater in 
de spotlights staan!
Wanneer: maandag 28 
december van 10.00 tot 16.00 uur 
en dinsdag 29 december van 
10.00 tot 21.30 uur.
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 
5 en jongeren.
Wat kost het: € 12,50
Voorstellingen: dinsdag 29 
december om 19.00 uur en 
om 20.30 uur.

Geïnteresseerd? 
Neem contact op met  Lavínia 
Germano: telefoon: 06-44369288 
laviniagermano@annatheater.nl

 Op de planken met Anna is me-
de mogelijk gemaakt door  Cul-
tuur Contact.

In de maand januari 2021 gratis
proefl essen Jeugdtheaterschool 
Annatheater
Speel je thuis weleens dat je een 
popster, een held of de baas van 
de wereld bent? Kom dan eens in 
het theater toneelspelen! Vanaf 
woensdag 6 januari beginnen de 
cursussen op onze Jeugdtheater-
school weer. Kom in de maand 
januari een gratis proefles vol-
gen! Op het toneel kun je van al-
les beleven. Je fantasie gebruiken 
om allerlei spannende, gekke en 

Helmond

December 2020 en
begin 2021  in het Annatheater

onverwachte situaties te beleven. 
Het is niet alleen ontzettend leuk 
om toneel te spelen, je leert ook 
nog een heleboel. In de acteerles-
sen werk je aan je houding, stem 
en verbeelding. 

Je vermogen om samen te wer-
ken, te presenteren en je fantasie 
worden verbreed. In alle groepen 
krijgen kinderen en jongeren on-
der de enthousiaste begeleiding 
van theaterdocent Lavínia Ger-
mano professionele acteerles-
sen.

Doe je mee? Kom gratis en vrij-
blijvend een proefles volgen. De 
lessen worden vanaf 6 januari op 
woensdagen en donderdagen 
gegeven.

“Op het toneel kan alles, hoe gek 
of ongeloofwaardig het ook is! 
Met de beste acteerprestatie, het 
mooiste decor en het prachtigste 
licht voel ik me een superster.” 
(Evi, 14 jaar)

Meer informatie: laviniagerma-
no@annatheater.nl of bel: 06-
44369288. Voor lestijden: www.
annatheater.nl rubriek Jeugd-
theaterschool

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond.

Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.an-
natheater.nl  s

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED

Op zaterdagavond 12 december 
treedt het internationaal gere-
nommeerde ensemble Música 
Temprana op in de Trudokerk, 
Dorpsstraat 34 Helmond/Stip-
hout. Op het programma staat 
Spaanse kerstmuziek onder de 
titel ‘Estrella Oriental (oosterse 
ster). Aanvang: 20.00 uur. En-
tree: €10 tot €15.

Wilt u in de adventstijd genie-
ten van bijzondere en originele 
kerstmuziek, dan is het concert 
van Música Temprana een must. 
Vanaf de oprichting in 2001 heeft 
Música Temprana onder lei-
ding van Adrián Rodriquez Van 
der Spoel baanbrekende pro-
gramma’s gebracht met muziek 
uit Boliviaanse missieposten, 
Peruaanse straatmuziek uit de 
18e eeuw en de muzikale voorge-
schiedenis van de beroemde Mi-
sa Criolla. De cd-opname van dit 

laatste programma werd door 
het tijdschrift Luister bekroond 
met een 10! 

Dirigent en oprichter Adrián 
Rodríguez van der Spoel (Argen-
tinië,1963) volgde een brede mu-
ziekopleiding, in Buenos Aires en 
in Amsterdam, waar hij koordi-
rectie en compositieleer volgde 
bij resp. Daniel Reuss en Daan 
Manneke. Hij specialiseerde zich 
in de oude muziek bij grote na-
men als Jos van Veldhoven en 
Paul van Nevel. Als dirigent, gita-
rist, slagwerker en zanger werkt 
met ensembles als La Sfera Ar-
moniosa, Cappella Amsterdam, 
en Holland Baroque. Met zijn 
ensemble Música Temprana 
geeft hij concerten op belang-
rijke (inter)nationale festivals, 
zoals het Festival Oude Muziek 
Utrecht, Musica Sacra in Maas-
tricht, het Festival van Vlaande-
ren, en op festivals van Scandi-
navië tot Tokyo. Het is daarom 
heel bijzonder dat het ensemble 

zich nu in Helmond presenteert 
en onder de titel Estrella Oriental 
(oosterse ster) kerstmuziek uit-
voert uit het 16e-eeuwse Spanje. 
Liederen over Maria, de Drie Ko-
ningen, het Kind Jezus en de her-
ders, met een zeer intieme vocale 
en instrumentale klank. Daarbij 
wisselen zangstukken en instru-
mentale muziek elkaar af. Deze 
klanken worden voorgebracht 
door de vihuelas, de snaarinstru-
menten uit die tijd, gestreken en 
getokkelde vihuelas en de re-
naissanceharp. 

Op het programma staan wer-
ken van Juan del Encina, Lope de 
Vaena, Pedro de Escobar en Di-
ego de Ortiz, rustig maar ook on-
stuimig, passend bij het Spaanse 
temperament. Dit concert vormt 
zo een prachtige opmaat naar 
kerst in een sfeervolle entourage. 

Niet te missen dus! Meer actuele 
info is te vinden op: 
www.lambertusconcerten.nl s

Lambertus Concerten presenteert: 
Ensemble Música Temprana 

met Spaanse kerstmuziek

F Música Temprana

Helmond

Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun hond. 
Senioren willen graag de gezelligheid van een dier maar niet 
de continue zorg. Koppel die twee aan elkaar en iedereen is 
blij! Stichting OOPOEH doet dat. Een prachtig initiatief dat 
nu al ruim 8 jaar zeer succesvol is.
 
Een oppashond is niet alleen gezellig, maar zorgt ook voor 
meer beweging, een frisse neus en sociale contacten. Vooral in 
coronatijd melden ongelofelijk veel senioren zich aan als ‘opa’ 
of ‘oma’ voor een hond. Ouderen die vaak jarenlang een hond 
hebben gehad missen juist in deze eenzame tijd een lief dier om 
zich heen. Daarom is de stichting op zoek naar honden die af 
en toe lekker vertroeteld kunnen worden door een oudere in de 
buurt, ook al zijn hun baasjes vaker thuis.
 
Stichting OOPOEH - Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier 
is ruim 8 jaar geleden in het leven geroepen vanuit de wens 
om honden en ouderen meer van elkaars gezelschap te laten 
genieten. De stichting begon klein, maar al snel was er veel be-
langstelling, en vooral in deze coronatijd is er ongelofelijk veel 
animo om op te passen. Ellen Groneman, directeur van Stich-
ting OOPOEH: “Veel ouderen zitten nu alleen thuis. 

Alle leuke dingen zoals vrijwilligerswerk en bridge-, zang- of 
dansclubjes zijn door corona gestopt. Juist nu vinden zij het ex-
tra fijn om wekelijks op een hond te kunnen passen. Lekker sa-
men naar buiten. De buitenlucht doet een mens goed, en met 
een hond bij je heb je ook allemaal gezellige gesprekken. Dan 
voel je je minder eenzaam.”
 
Om alle senioren te bedanken en om ze onderling kennis met 
elkaar te laten maken, verzorgt Stichting OOPOEH bovendien 
gezellige uitjes. Nu zijn dat even online "uitjes", maar zodra de 
coronamaatregelen het weer mogelijk maken zullen ook de 
echte uitjes weer doorgang vinden.
 
Stichting OOPOEH in Helmond e.o.
In Helmond en omgeving is de stichting dus dringend op zoek 
naar hondenbaasjes om meer mooie matches te kunnen ma-
ken.
 
Omdat veel zorgpersoneel momenteel overuren draait biedt de 
stichting hen een gratis inschrijving. Ook senioren kunnen zich 
uiteraard (gratis) aanmelden via www.oopoeh.nl of bellen naar 
020-7853745. s

Een oppashond voor senioren:
gezellig èn gezond

Stichting OOPOEH
zoekt hondenbaasjes in

Helmond e.o.

www.oopoeh.nl

F | Bram Kloos
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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

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

KerstKerstKerstKerst
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 LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER 

Kerst
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

werkenbijdezorgboog.nl

Susanne, Gastvrijheidsmedewerker 
Locatie Sint Jozefparochie Deurne

#samendezorgboog                                 06-20336878

“Ik ben in een 
warm bad terecht 

gekomen in een top team 
met fijne collega’s.” 

‘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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F | CV de Kluppels.

Kerstwensen komen 
uit  in Helmond

Door het uitbreken van het co-
ronavirus, zag dit jaar er heel 
anders uit dan normaal. Ook de 
feestdagen zullen veel mensen 
op een andere manier vieren. 
Voor Helmond Marketing was 

dit dé reden om de kerstboom 
op de Markt om te toveren tot 
wensboom. Stadsmarketeer 
Loes Swinkels legt uit: ‘Met deze 
actie willen we mensen die iets 
extra’s verdienen verrassen. Als 

lichtpuntje in donkere tijden of 
een bedankje voor iemand die 
een ander geholpen heeft. Een 
wens doen voor een ander, past 
perfect bij de kerstgedachte.’  
 
Doe een wens  
Bij verschillende ondernemers, 
zoals stadsbrouwerij De Def-
tige Aap, restaurant Il Borgo en 
boekhandel De Ganzenveer 
zijn vanaf 8 december speciale 
wenskaarten in de vorm van een 
kerstbal verkrijgbaar. De wensen 
kunnen tot en met 24 december 
ingeleverd worden. Dit kan bij 
de deelnemende ondernemers 

of bij de huiskamer van de kerst-
man aan de Elzaspassage 49-
51. Gedurende de actieperiode 
en na de feestdagen selecteert 
Helmond Marketing de mooiste 
wensen en vervullen zij deze sa-
men met lokale ondernemers. 

Op deze manier krijgen ook 
zij een steuntje in de rug. Het 
wordt een mooie kerst in Hel-
mond!  

Op www.helmondmarkting.nl/
kerstwensboom zijn de voor-
waarden rondom deze actie te-
rug te lezen. s

Tijdens dit bijzondere jaar, waarin de feestdagen er anders uitzien 
dan normaal, laat Helmond Marketing de mooiste kerstwensen 
uitkomen. Bezoekers van het centrum van Helmond mogen een 
wens doen voor een ander die een cadeautje verdient. Alle wensen 
worden opgehangen in de kerstboom op de Markt. De meest bij-
zondere wensen worden vervuld in samenwerking met lokale on-
dernemers.   

Centrum

Kluppel-
trekking: 

gun uw oud 
papier, kleding 

en schoeisel 
een tweede 

leven 

Zaterdag 5 december 2020 
is de tweede trekking ver-
richt, deze trekking geldt 
voor alle loten die zijn uit-
gegeven in de maand no-
vember 2020.

1e prijs cadeaubon t.w.v. 50,- 
euro is gevallen op lotnum-
mer 0247.

2e prijs cadeaubon t.w.v. 25,- 
euro is gevallen op lotnum-
mer 0481.

3e prijs cadeaubon t.w.v. 10,- 
euro is gevallen op lotnum-
mer 0275.

De prijzen kunnen worden 
afgehaald bij de Kluppelhal, 
iedere zaterdag tussen 09.00 
uur en 13.00 uur. Cadeau-
bonnen kunnen worden 
ingeleverd bij de Houtse on-
dernemers. Breng uw oud 
papier, kleding en schoei-
sel naar CV de Kluppels en 
speel maandelijks gratis 
mee met onze loterij.

Iedere zaterdag geopend 
van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Brenglocatie CV de Kluppels
Koeveldsestraat 16
Mierlo-Hout. s

Mierlo-Hout

Meedoen in de digitale wereld
De wereld wordt steeds digita-
ler, ook in Helmond. Dit zorgt 
voor kansen om te komen tot 
een slimmer, duurzamer en so-
cialer Helmond. Inwoners kun-
nen bijvoorbeeld digitaal een 
baan vinden, een opleiding vol-
gen, langer thuis blijven wonen 
als ze ouder en meer hulpbe-
hoevend worden en makkelijk 
op de hoogte blijven van actuele 
informatie uit de wijk. Digitale 
toegang is door de coronacrisis, 
nog meer een belangrijke le-
vensbehoefte geworden. Maar 
sommige Helmonders kunnen 
deze ontwikkelingen niet bij-
houden. 

De gemeente Helmond vindt 
dat iedereen mee moet kunnen 
doen in de digitale samenleving: 
dat noemen we digitale inclusie. 
Om dit te bereiken, is het Actie-

plan Digitale Inclusie opgesteld.
De gemeente Helmond werkt 
actief aan de slimme stad van nu 
én van de toekomst. 

Maar in de wereld die steeds 
digitaler wordt, is een ‘digitale 
kloof’ ontstaan tussen mensen 
die profiteren van digitale tech-
nologie, omdat ze weten wat hier 
de kansen en risico’s van zijn, en 
mensen die dit niet kunnen. On-
geveer 1 op de 5 Nederlanders 
tussen de 16 en 75 jaar heeft een 
laag niveau van digitale vaar-
digheden. Daarnaast hebben 
1,2 miljoen Nederlanders het in-
ternet nog nooit gebruikt. Door 
de corona-crisis gaat nog meer 
digitaal dan ervoor. Hierdoor 
wordt digitale inclusie steeds be-
langrijker. 

Om te werken aan digitale in-
clusie, is het Actieplan Digitale 
Inclusie opgesteld. Zo wil de ge-
meente dat inwoners hun digita-

le vaardigheden kunnen verbete-
ren, en weten hoe ze dit kunnen 
doen. Daarbij moeten mensen 
toegang hebben tot een inter-
netverbinding en bijvoorbeeld 
beschikken over een laptop en 
moeten digitale toepassingen 
optimaal toegankelijk zijn. Zo 
zorgt de gemeente ervoor dat 
glasvezel voor iedereen beschik-
baar is en is de gemeentelijke 
website gebruiksvriendelijk voor 
alle inwoners. Daarnaast is het 
ook belangrijk dat mensen we-
ten wat de mogelijkheden zijn 
van digitale toepassingen en 
wat de eventuele risico’s zijn. 
Daarom is één van de acties uit 
het Actieplan een campagne 
over privacy-instellingen gericht 
op jongeren. Ook een project 
om ouderen laagdrempelig in 

de wijk informatie te geven over 
digitale mogelijkheden is onder-
deel van het plan. Op deze ma-
nier wordt Helmond een slimme, 
inclusieve stad.

Wethouder Cathalijne Dort-
mans (Digitale Stad): ‘’We wil-
len ervoor zorgen dat iedereen 
mee kan doen in de digitale we-
reld. Juist nu in de corona-crisis, 
omdat in deze crisis veel alleen 
digitaal kan. De afgelopen jaren 
hebben we op dat vlak mooie 
stappen gezet, maar dat willen 
we uitbouwen. 
Daarom hebben we het  Actie-
plan Digitale Inclusie opgesteld. 
Hiermee bieden we mensen die 
nog wat hulp kunnen gebruiken 
bij de steeds digitalere wereld 
een zetje in de rug.’’ s

Helmond

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 
 

 

Wensboom in het centrum. F | Wendy Lodewijk.
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse 
wijk Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste 

activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig 
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor 

mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag 
professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Misintenties 12 en 13 december 2020 / week 50

Zaterdag 12 december Advent 3
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
voor de velen voor wie de decembermaand geen feestmaand is, 
maar een zware last.

Zondag 13 december Advent 3
9:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Ad van Stiphout; Riek Otterdijk-Berends;

www.damiaanhelmond.nl

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

Misintenties 13 december – 20 december 2020 / week 50 en 51

Zondag 13 december
11.00 uur Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-
Knoops, Fransje Hornix-Bloemen, Yolanda Buiteman-van den Eert-
wegh, Do Sanders-Peulen en Cor Sanders, Riet Boetzkes-Heijwe-
gen, Hans van der Meulen, Gerard de Wit, Harry Sanders en Do 
Sanders-Peulen, Christien Coolen-van der Linden.

Zondag 20 december
11.00 uur Pauline Meijer-Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der 
Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos van de Kerkhof-Peeters, 
Annie Meulendijks-Hendrix.       
       
       
www.damiaanhelmond.nl 

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

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.

Het is een afscheid
En afscheid nemen doet pijn
Maar laat dit een afscheid
met een glimlach zijn.

Jan Huijbers

Na een liefdevolle verzorging is rustig weggegleden uit ’t leven
onze (schoon)moeder en oma

Toos Huijbers - Adelaars
echtgenote van 

Jan Huijbers †
Geboren te Geldrop, 21 september 1929

Overleden te Aarle-Rixtel, 7 december 2020

Zij overleed op 91-jarige lee� ijd.

 Stiphout: Cor en Anneke
      Debbie en Jeroen, Just - Brent
      Marlon en Harm, Loek

 Nuoro (Sardinië): John

 Mierlo: Maria en Twan
      Niek en Margo, ♡
      Stef en Maria

 Geldrop: Doris en Ton

De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres:
Fam. Huijbers
Rode Beemden 28
5708 AX Helmond

Goederentreinen Nee heeft de handen 
ineen geslagen met andere invloedrij-
ke actiegroepen in Nederland die zich 
zorgen maken over de overlast van 
(gevaarlijke) goederentreinen in dicht 
bewoonde gebieden.

Met het nieuwe Landelijk Platform 
Overlast Goederentreinen (LPOGT) 
zorgen we dat er in samenwerking met 
Rijk, regio, vervoerders en bewoners een 
nieuwe routekaart wordt getekend om 
het spoorgoederenvervoer in Nederland 

toekomstbestendig te maken en woon-
kernen te ontlasten.

Interesse? Schrijf je in voor de nieuws-
brief http://eepurl.com/hg-cI5 of kijk op 
www.lpogt.nl 

Verspreid dit bericht
Met hoe meer we zijn, hoe beter het 
is. Verspreid daarom dit bericht onder 
buurtgenoten, vrienden/bekenden die 
ook aan het spoor wonen of anderzijds 
betrokken zijn bij goederenvervoer over 
het spoor en vraag ze om zich in te schrij-
ven via www.gtnee.nl of ons te volgen 
op Facebook. s

Landelijke samenwerking GTNEE
Helmond
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IK BEN ‘N
HELMONDER

#mondkapjegeenzwerfkapje

IN DE AFVALBAK

HELMOND
weekkrant de loop

BEZORGERS 
GEVRAAGD VOOR: 

OMGEVING MOLENSTRAAT 
EN PARKWEG, ZUIDENDE.

BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912 

EN PARKWEG, ZUIDENDE.

BEZORGING@DELOOP.EU     06-18938912 

In goed overleg met Super Sociaal, Stich-
ting Lief en de basisscholen is dit jaar be-
sloten om onze parochianen, groot en 
klein, te vragen een bijdrage te leveren 
aan de kerstuitgaven van diegenen die 
het in onze maatschappij moeilijk heb-
ben en daarom gebruik moeten maken 
van Super Sociaal en Stg. Lief. Momen-
teel zijn dat meer dan 800 gezinnen. Van-
wege het Coronavirus is de situatie nog 
nijpender geworden.  Daarom is nu deze 
actie broodnodig.

Hoe zou u kunnen helpen? 
Wij stellen voor dat ieder die zich aange-
sproken voelt om iets te doen, ook daad-
werkelijk iets kan doen, hoe klein of groot 
dan ook. Het meedoen, het solidair zijn 
met de naasten is belangrijker dan de om-
vang van uw gave.
In de periode van 9 december tot en met 
28 december kunt u uw kerstpakket of 
enkele levensmiddelen afgeven bij de pas-
torie van Stiphout, (Dorpsstraat 34) of de 
pastorie in Mierlo Hout, (Hoofdstraat 157), 
’s morgens op alle werkdagen tussen 10.00 
en 12.00 uur. 
De kinderen van de basisschool kunnen 
hun gaven op school inleveren en wij zul-
len dan samen met super sociaal zorgdra-
gen dat ze voor de kerstvakantie opge-
haald worden.     

Wij zullen zorgdragen dat alle ingeleverde 
goederen bij Super Sociaal in de winkel 
opgenomen worden en bij de Stg Lief 
worden bezorgd, waardoor de mensen die 
gebruik moeten van Super Sociaal en van 
Stg. Lief ook een beetje de kerstgedachte 
voelen in de levensmiddelen die men daar 
kan krijgen/kopen. 
Als u niet in staat bent om levensmiddelen 
en/of een kerstpakket beschikbaar te stel-
len, kunt u natuurlijk ook uw geldelijke 
bijdrage in een gesloten enveloppe met 
daarop “Kerstgave 2020” in de brievenbus 
doen van de eerdergenoemde pastorieën.  
Mocht u vanwege de Corona niet zelf uw 
gave weg kunnen brengen naar de pasto-
rie neem dan contact op met diaken Ton 
Schepens, 0615690059, die dan zal zorgen 
dat uw gaven bij u worden opgehaald op 
een corona-veilige manier.
Op deze manier komen uw gaven/giften 
ook daadwerkelijk terecht bij die mannen, 
vrouwen en kinderen die het erg hard no-
dig hebben.
Hartelijke dank namens de vele mensen 
die wij hopen te kunnen helpen. Voor na-
dere informatie kunt U contact opnemen 
met diaken Ton Schepens van de Dami-
aanparochie, 06 15690059. s

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen MierloBowen Mierlo Kerstpakkettenactie 
Damiaanparochie 2020

Helmond
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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 PERSONEEL

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. 

Salaris € 1600,- bruto.
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

Op zoek naar een 
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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).  

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

ONDANKS ALLES 
WENSEN WIJ U  

FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN VOORSPOEDIG 2021

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

cadeautip 1|DL

Op alle fietstassen, manden  
en kratten* 

20% korting
cadeautip 2|DL

Op alle regenkleding 
van Agu* 

20% korting
*aanbiedingen geldig t/m zaterdag 19 december 2020

www.henkvanrooijfietsen.nl
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