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Helmond introduceert
Jeugdvriendelijke
stad

Activiteiten
Maand december.

Jeugd
vriendelijke
stad

Helmond
Het was maandag een grote
klap: Nederland moest in lockdown. Vele winkels hebben hun
deuren moeten sluiten, evenals
theaters, bioscopen, kappers,
schoonheidsspecialisten enzovoorts. Alleen essentiële winkels mogen open blijven, zoals

De jeugd heeft
de toekomst.
Helmond doet
dan ook hard
haar
best om een
jeugdvriendelijke
stad te worden.
Een stad waar
kinderen en
jongeren serieus
genomen worden
en waar naar
geluisterd wordt;
hen
waar zij plezierig
wonen en naar
school gaan,
waar
zij zorgeloos
opgroeien en
waar
voldoende
leuke evenementen
uitgaansgelegen
en
heden te vinden
zijn. Een stad
waarin zij hun
toekomst voor
zich zien.

supermarkten en drogisterijen.
Voor een compleet overzicht,
zie www.rijksoverheid.nl
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van
de informatiepagina’s
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te zijn, zijn de Helmondse onder- dernemer. Zij hebben juist nu uw cultuur etc.) en blijft oneindig
voorafgaand aan deze krant en vindtgeldig.
u opMen
www.helmond.nl.
De datum van
kan dus met bon,
nemers zo creatief geweest om hulp harder nodig dan ooit!
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eventuele
zodra dat
weer kan
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Er is een project
gestart waar
samen met
kinderen en
de
jongeren in
Helmond nagedacht
wordt over wat
de belangrijkste
speerpunten
zijn voor zo’n
jeugdvriendelijke
stad en hoe
een en ander
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Kasteel Helmond
Het verhaal

Aan het woord.

De Kerstman.
Pieter Klumpers
van
Ietste44 kruipt
graag
in de huid van
de
allemansvriend
met een
altijd stralend
humeur.
‘Het is ontzettend
leuk om
mensen te amuseren,
om
een lach op
het gezicht
te toveren.’

De Kerstman

(Kindervriend)

Foto: De feestdagen
zĳn gearriveerd
| F Shutterstock
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• Colmoré
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More
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WC DE BUS,

NIEUWVELD
TEGEN INLEVERING
49B,
VAN DEZE BON HELMOND
10% KORTING

De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl iseloleidend
i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
op
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feest

l
Onze bezorgers zijn, zelfs in deze crisistijd, een heel jaar
nu.n
ond
elm
w.h
w
door weer en wind gegaan om ervoor te zorgen dat onze
w
lezers elke week op tijd De Loop in de brievenbus vonden.
Hun inzet wordt door ons erg gewaardeerd. De komende periode zullen zij bij u aanbellen om u fijne feestdagen te wensen en geven zij het
afgebeelde kaartje af, tezamen met de krant. Wij hebben hen gevraagd
hierbij voldoende afstand te houden en een mondkapje te dragen.

STIJL & CO EIGENTIJDS WONEN
AAN-HUIS-SERVICE

Specialist in het verkopen van
woningen tot € 300.000,- k.k.

Gemeente
Gemeente
berichten
berichten
Helmond
Helmond

ALLES
ONDER 1 DAK

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

Gratis bouwdoos
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl | T 0492 47 56 24

.nl
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Dat wordt genieten
deze kerst met dé
Diepvriesspecialist

de loop weekkrant HELMOND

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Van Rijsingen

Wij willen u informeren dat
tijdens de lockdown periode
onze winkels gewoon open zijn.

ALTIJD
DIRECT
SCHER DE
PSTE
PRIJS!

Extra
openingstijden

Zo 20 december 10.00 - 16.00 uur
Ma 21 december 09.00 - 20.00 uur
Di 22 december 09.00 - 20.00 uur
Wo 23 december 09.00 - 20.00 uur
Do 24 december 09.00 - 17.00 uur
1e en 2e kerstdag GESLOTEN

Keuken

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm

kroketten, oven kroketten,
pom’duchesse of pom’pin

Aardappelspecialiteiten

Croissants

750 gram - Lutosa

10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,29 - 2,99

Normaal 3,39

2,49

1,

99

4,49

zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist

€ 5.999,Keuken

Konijnenbouten

stunt

Ambachtelijke
worstenbroodjes

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

2 stuks - Vogely
Normaal 6,

99

Per zak 5,99

Elias

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

Diverse smaken

+1
2
GRATIS

€ 8.699,-

Bavarois

750 ml - Diepvriesspecialist - van Gils
Eilandkeuken

per stuk 3,79

Rauw en gepeld

Garnalen
400 gram - Epic
Normaal 7,

99

Felino

2 tulbanden
voor

+1
2
GRATIS

4,

99

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

Kerst roomijs schnitt
1000 ml - van Gils
Normaal 8,49

5,

49

3 soorten

Gourmetmix
vis
800 gram - Epic
Normaal 8,99

4,49

6,

49

Kerst
roomijs mix
4 stuks - van Gils
Normaal 6,49

€ 11.995,Keuken

Vinci

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

€ 5.899,-

Nougatine ijstaart
500 gram - Schoonderwoerd

HELMOND

Normaal 3,99

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

34

ns

ld

750 ml - Castillo San Simon

keuke

12,

99

Cabernet
Sauvignon
of Chardonnay

te

Normaal 15,49

o p ges

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

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

GRATIS tegen
inlevering van
200 spaarpunten

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN
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De grote voor M’kaar Kalender
voor ouderen in Helmond

3
(Vervolg pag. 1)
Op deze manier wordt de
Helmondse economie ondersteund. HellemondGift: fijn
om te geven, maar nog fijner
om te krijgen! Kijk op www.
hellemondgift.nl voor de verkooppunten. Grotere bestellingen graag mailen naar administratie@hellemondgift.nl
Houtsnippers
Het
Houtsnippers-spaarsysteem gaat stoppen per 31
december 2020. Vanaf die tijd
worden er geen punten meer
op de spaarpas bijgeschreven.
Tot 31 december 2021 kan men
de gespaarde punten inleveren
voor de Kerstloterij met mooie
prijzen en/of waardebonnen
(geldig tot 31 december 2021) die
te besteden zijn bij de aangesloten ondernemingen. Kerstloten
kan men kopen bij supermarkt
Jan Linders. Waardebonnen
voor gespaarde punten op de
spaarpas kan men bij Wim
Mulkens in verkrijgen (gehele
jaar 2021, na lockdown.
Prijzen Houtsnipper Kerstloterij:
Hoofdprijs: Samsung 65”
QLED TV t.w.v. € 1599,- beschikbaar gesteld door Wout
van Vlerken.

De Grote Voor M’kaar Kalender
| F Wendy Lodewijk

Helmond
Veel ouderen in Helmond wonen zelfstandig en vaak ook alleen. Door corona gaan ze minder de deur uit en ontvangen ze
geen of weinig bezoek. Verveling en eenzaamheid steken de
kop op.
Verschillende partijen in Helmond hebben de handen ineengeslagen om een speciaal
Kerstcadeau te laten maken voor
alle ouderen in Helmond die het
moeilijk hebben: ‘De Grote Voor

M’kaar Kalender, dé scheurkalender voor ouderen’. Deze kalender loopt van 21 december
tot en met zondag 28 februari en
heeft op elke dag een leuke opdracht, bijvoorbeeld het oplossen van een woordzoeker of het
raden van een liedje.
De werkgroep Aandacht voor
Ouderen (Omzien naar Elkaar,
LEVgroep, Helmondvoorelkaar,
Savant, KBO Stiphout-Warande,
KBO st. Lucia, PVGE, CultuurContact, Lang Leve cultuur,
Jibb+) heeft de kalender laten
ontwerpen door Liefletterij. Tij-

dens de eerste Coronagolf heeft
Lang Leve Cultuur een ‘coronakalender’ uitgegeven, die liep tot
31 mei 2020. Deze nieuwe kalender is voor de periode van Kerst
tot na Carnaval.
Een tijd waarin de dagen kort
zijn en de feestdagen een hele
andere invulling zullen krijgen
dan andere jaren.
De kalender wordt via verschillende zorg- en welzijnsorganisaties verspreid onder eenzame
(kwetsbare) ouderen. Maar
daarmee wordt nog niet iedereen bereikt.

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

2e Prijs: Bosch Home Professional wasmachine t.w.v. €
1249,- beschikbaar gesteld
door Wim Mulkens.
3e Prijs: Siemens
koffiemachine t.w.v. € 599,-.
Verder: 10 frietpannen en
vele andere prijzen.
Stichting Houtsnippers wil iedereen bedanken voor het mee
sparen en ondersteunen van
het systeem. Is iets onduidelijk of hebt u vragen? Mail dan
naar info@houtsnippersnu.nl

Omdat iedereen anders is...

#samendezorgboog(extra)

Aandacht voor gezonde leefstijl tijdens Gezondheidsweken 2021
Helmond
Na het succes in 2020 organiseren de Zorgboog en Zorgboogextra ook in januari 2021 weer
de Gezondheidsweken. In verband met corona, dit jaar alles
online. Een maand lang kunnen
leden, medewerkers en vrijwilligers van beide organisaties gratis online webinars bijwonen
rondom de thema’s gezondheid
en vitaliteit. Skinnyminds, Tis
hier geen hotel, Zorgen voor jezelf, Innovatie in hulpmiddelen
en mantelzorgen vormen een
greep uit het aanbod.
“Vorig jaar waren de gezondheidsweken een groot succes“,
vertelt Monique Gubbels-van
Oosterhout, manager van Zorg-

boogextra. “En juist nu - in deze
bijzondere tijd - willen we er
alles aan doen om leden, medewerkers en vrijwilligers gezond en actief te houden. Een
gezonde leefstijl is belangrijker
dan ooit. Een gezonde leefstijl
helpt om mentaal, fysiek en
sociaal gezond te blijven, ook
in coronatijd."
"Vanwege corona is het helaas
niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren", vervolgt Monique Gubbels, "daarom bieden we nu alles online
aan. Het enige wat je nodig hebt,
is een computer of tablet. Leden
die nog niet eerder een onlinebijeenkomst hebben gevolgd, ontvangen een uitgebreide handleiding of kunnen oefenen tijdens
testsessies. We doen er alles aan

om iedereen een kans te geven
deel te nemen. Uiteraard hadden we onze leden liever fysiek
ontmoet. Maar dat is helaas niet
mogelijk, dus hebben we gekeken naar de mogelijkheden die
er wel zijn."
Ruim 20.000 huishoudens in de
Peelregio zijn lid van Zorgboogextra, onder hen ook alle medewerkers en vrijwilligers van de
Zorgboog. In de maand januari
kunnen zij gratis deelnemen aan
een scala aan workshops, lezingen en activiteiten.
Een goede start van het nieuwe
jaar en een kans om direct met
goede voornemens aan de slag te
gaan! Op www.zorgboogextra.
nl/gezondheidsweken staat het
volledige programma en kunnen
leden zich aanmelden. s

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
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Gewijzigde dienstregeling openbaar vervoer
in Helmond

Aangepaste openingstijden gemeentelijke
kantoren rond de feestdagen

Met ingang van 3 januari 2021 wijzigt de dienstregeling van het Openbaar
Vervoer in Brabant. Dat betekent dat sommige routes of tijden anders worden.
Per ingang van 1 januari 2021 rijdt lijn 24 Eindhoven CS – Helmond bijvoorbeeld
niet meer in de avonduren. Dit is helaas een gevolg van minder reizigers door
de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen van de Rijksoverheid. Ook is
besloten om te stoppen met de vervoersdienst Bravoflex. Een alternatief vervoer
van deur tot deur is de Taxbus, waar alle inwoners van Helmond gebruik van
kunnen maken. Daarnaast gaan er vier extra buslijnen rijden.

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

Bravoflex stopt, vier buslijnen erbij
Na een tweejaarlijkse testperiode is regionaal besloten om de vervoersservice
Bravoflex vanaf 1 januari 2021 niet langer meer aan te bieden. Ter vervanging
van Bravoflex rijden er in Helmond vanaf 1 januari weer vier extra stadslijnen.
Deze lijnen rijden op werkdagen met een 8-persoons busje. Het gaat om buslijn
52 (Rijpelberg - Station), buslijn 53 (Straakven - Station), buslijn 54 (Brouwhuis Station) en buslijn 55 (Stiphout - Station). Kijk voor de actuele dienstregeling op
www.hermes.nl.

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.

Meer vormen van openbaar vervoer in Helmond
Naast verschillende buslijnen is Helmond ook uitstekend bereikbaar per trein
vanuit één van de vier treinstations. Kijk voor het totaaloverzicht van openbaar
vervoersmogelijkheden op www.helmond.nl/openbaarvervoer. Hier kunt u ook
doorklikken naar de verschillende vervoerders voor meer informatie en de actuele
dienstregelingen.

Nu de dagen korter en kouder zijn en iedereen veel thuis is, is het zinvol
om energie te besparen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine
energiebesparende maatregelen kunt u uw energierekening al verlagen.
Dus doe mee en haal meer energie uit uw huis met de actie van gemeente
Helmond en Energiehuis Helmond.

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

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.

Haal meer energie uit uw huis

Heeft u een eigen woning in Helmond? Dan kunt u een gratis energieadvies
krijgen van een onafhankelijk energiecoach van het Energiehuis. De energiecoach
kijkt samen met u naar uw energieverbruik en de mogelijkheden om energie te
besparen. Dat kan gaan om eenvoudige maatregelen zoals het juiste gebruik
van uw cv, het aanbrengen van radiatorfolie of het besparen op verlichting.
Maar de energiecoach kan ook adviseren over grotere maatregelen zoals isolatie
of zonnepanelen. Bij het advies ontvangt u ook de energiebespaarbox met
gratis ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een douchetimer en veel handige
bespaartips.
Meld u aan voor het gratis energieadvies en de bespaarbox
Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website:
www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach Het Energiehuis neemt contact met u
op om een afspraak in te plannen. Vanwege de feestdagen kan het iets langer
duren voordat de afspraak gemaakt wordt.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• 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

de loop weekkrant HELMOND
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Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Tolpost 1

Verzenddatum besluit:
08-12-2020

Dr. Schaepmanplantsoen 2
de Heese 31
Karpaten 14
Rivierensingel 728
Schutterslaan 8A
Overhorst 5
Kromme Haagdijk 17

09-12-2020
09-12-2020
10-12-2020
10-12-2020
10-12-2020
10-12-2020
11-12-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
modernisering telecommunicatie
OLO 5469691
installatie
vergroten woning
OLO 5537177
plaatsen dakkapel
OLO 5395285
plaatsen overkapping
OLO 5592851
uitbreiden yogastudio
OLO 5540089
verbouwen woning
OLO 5535999
verbouwen woning
OLO 5570713
oprichten woning (tweekapper)
OLO 5180531

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Dorpsstraat 32
08-12-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
modernisering telecommunicatie
OLO 5460457
installatie

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Ansemhoek 1

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
02-12-2020 bouwen bouwwerk en erf- of
OLO 5643481
perceelafscheiding
Vossenbergdreef 17
05-12-2020 oprichten overkapping
OLO 5651575
Houtse Parallelweg 100D
07-12-2020 vergroten woning
OLO 5652665
Burgemeester Geukerspark, 04-12-2020 oprichten wooncomplex de weef
OLO 5614603
kadastraal I 2112
met 67 app. en maken uitweg
Mierloseweg 86I
05-12-2020 wijzigen winkel naar appartementen OLO 5633519
Hoogeindsestraat 2
07-12-2020 plaatsen betonschutting
OLO 5655275
Jan van der Spekstraat 23
06-12-2020 opbouw berging
OLO 5651377
De Groene Loper,
06-12-2020 oprichten woning
OLO 5651963
Zoete Kers kavel 48- /B3
Oranjekade, Sectie E, nr. 3164 08-12-2020 Oprichten 247 woningen,
OLO 5621161
2 parkeergarages en maken 2 uitwegen
(plandeel noord)
Kluisstraat 12A
09-12-2020 wijzigen begane grond en
OLO 5661343
splitsen woning
Rakthof 4
10-12-2020 oprichten loods
OLO 5664481
Van der Weidenstraat 1 t/m 11-12-2020 Oprichten woonzorgcomplex
OLO 5634925
11a en Sprengersstraat 2 t/m 6
(18 zorgkamers en 12 studio’s) en maken uitweg
Molenstraat 213
09-12-2020 handelen in strijd met
OLO 5661375
bestemmingsplan/uitbreiding kamerverhuur
Martinalidonk kavel L59
10-12-2020 oprichten woning
OLO 5646993

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Hertelaan 27

Datum indiening:
23-10-2020

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5545905

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Mierloseweg 86I
Kluisstraat 12A

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
strijdig gebruik (wijzigen bestemmingsplan)
OLO 5612633
wijziging bestemming (splitsen woning)
OLO 5655417

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
Het Breedbandhuis B.V.

Locatie
Beemdweg perceel F242

Omschrijving melding
Het op- en overslaan van grond.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Naast de bij de aanwezige laadpaal reeds aangewezen parkeerplaats voor het laden van
elektrische auto’s, wordt een tweede parkeerplaats aangewezen als parkeergelegenheid
bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord
model E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de
volgende locatie: Nassaustraat.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten
in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact
opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 14 0492.

• 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
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast
kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom
besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”.
Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij
zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Bame, J.
Willems, F.A.M.
Janse, M.A.
Lückger, M.
Voorn Pimentel, R.
Luijs, J.H.S.
Mazur, S.P.

Geboortedatum
03-04-1992
14-06-1999
17-12-1976
08-08-1997
05-06-1985
15-10-1994
06-04-1999

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP).
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening
te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar
voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen
paspoort, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Versteegh, F.
Onofrei, A.G.
Van de Graaf, D.C.P.L.
Duno, L.
Benal, F.
Sierra Ramos, A.

Geboortedatum
11-09-1982
09-03-1998
16-09-1988
25-03-1986
01-03-1970
05-07-1981

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

17 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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“Samen zetten we
de schouders eronder,
iedereen draagt een
steentje bij.”

de loop weekkrant HELMOND

wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2021!
Bekijk onze aangepaste openingstijden op www.vanberlooptiek.nl | Hoofdstraat 99, Helmond (Mierlo-Hout) | info@vanberlooptiek.nl

Frederieke, Fysiotherapeut
Zorgboog in Balans regio Helmond
#samendezorgboog

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.

06-20336878

werkenbijdezorgboog.nl

voor €10,95 p.p. (v.a. 2 pers.)

DE LEKKERSTE

BUFFETTEN

Tijdens de feestdagen
gratis thuisbezorgd.

Tip voor de
feestdagen!

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

bij wasprogramma 1 (€15,00)

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

Grand Prix Carwash Helmond B.V.

Churchilllaan 48

Tel. 0492-555613
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vertelt…

Ons

MANDERS: Ook toen al

Het einde van het jaar is een periode om terug te kijken. Vandaag
doe ik dat met een terugblik op
het Helmond van precies 100 jaar
geleden. Afgelopen week las ik
daarvoor via de website Delpher.
nl de publicaties van ‘De Zuidwillemsvaart’ uit december 1920.
Een Helmondse krant genoemd
naar de toenmalige ‘levensader’
van de Helmondse industrie.
Al lezend zag ik dat er sindsdien
in Helmond veel is veranderd,
‘nieuwjaarswenschen’ konden
toen nog voor 0,50 cent in de
krant worden opgenomen, een
jaarabonnement was ondanks
de prijsverhoging vanwege ‘papierduurte-toeslag’ slechts f 5,60
en op de gemeenterekening van
4.469.000 gulden was er een batig saldo van bijna een half miljoen. Er werd financiële steun
verleend voor het stichten van
‘rust en vacantieoorden’ voor de
gemeenteambtenaren en R.-K.
H.V.V. M.U.L.O. speelde gewoon
nog tegen Sparta.
Maar ondanks de grote verschillen werd er ook geschreven over
thema’s die nu nog actueel zijn.

Hoewel het begrip anticyclisch
investeren nog niet was uitgevonden sprak onze wethouder
van Wel over een krediet voor
extra woningbouw die ‘nu vooral
bij de dreigende werkeloosheid
goed te pas zal komen’. Daarnaast klaagde men in Helmond
(een gemeente van 20.000 zielen
met ‘drukken handel en industrie’) ook toen al over de slechte
bereikbaarheid. Er was namelijk
sprake van ‘onvoldoenden treinenloop’ en dat was een ‘groot
bezwaar voor de handelslieden’.
Ook in 1920 was de jeugd problematisch, hoewel de aanpak
minder kostbaar was dan tegenwoordig. ‘De jonge mensch’ kon
namelijk het beste worden geholpen door ‘liefde tusschen de
leden van het gezin aan te kweeken en meer dan ooit werk te maken van een beschaafde christelijke opvoeding’. Met 53.434 gulden was men voor de armen veel
meer kwijt. Een voortdurende
bron van zorg, zeker omdat het
armenbestuur met een ‘nadeelig
saldo van 1002,13 gulden’ kwam
te zitten.
Hoewel er van een Black Friday

in die decembermaand nog geen
sprake was adverteerde men
al wel met een ‘GROOTE BALANS-OPRUIMING’. En terwijl
onze stadsharmonie Phileutonia
al regelmatig repeteerde schreef
men ook toen al veel over voetbal. Zo speelde Helmond met
1-1 gelijk tegen Willem II omdat
‘Melis twee keer op het nippertje
de bal uit zijn heiligdom wist te
houden’ en bij een uitwedstrijd
tegen Philips gingen er ook toen
een paar honderd supporter mee
naar Eindhoven.
Laat ik eindigen met de hoop dat
een columnist in 2120 niet meer
over de Helmondse armen maar
nog wel over het Helmondse
voetbal zal schrijven.

Een fijne jaarwisseling en
veel geluk en gezondheid
toegewenst in het nieuwe jaar!
Theo Manders
(raadslid VVD Helmond)

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

WIJ BLIJVEN
EIGENTIJDS WONEN
GRAAG MET U
IN CONTACT!
www.stijlenco.nl | | info@stijlenco.nl | T. 0492 47 56 24

Reageren op
deze column kan op
www.deweblog.nl

BEBIZZY
Paar weken terug was ik op bezoek
bij dit project binnen stichting
VIPE. Ze zitten in de Dijksestraat
142 in Helmond in het gebouw
van De Cajuit. Voor mij was dit
geheel iets nieuws, een project
voor kwetsbare volwassenen ter
bestrijding van eenzaamheid
en armoede. Ik werd hartelijk
ontvangen door Anita van de Loo,
Bram Kuijpers en Natasja Makel,
drie bestuursleden van dit project
die zelfstandig werkzaam zijn in
bijzonder jeugdwerk en dit project
een warm hart toedragen. De
passie en het enthousiasme spat
ervan af bij deze drie mensen. “Wat
wordt er gedaan bij BEBIZZY?”
vraag ik ze. Ze zijn er voor iedereen
tussen de 27 en 88 jaar, die het niet
al te breed heeft en die iets te doen
wil hebben. Ze zijn laagdrempelig
en men heeft geen indicatie nodig.
Het doel is om de eenzaamheid
tegen te gaan. Je kan er langsgaan
om een kopje koffie te drinken
en gezellig te kletsen over wat je
hebt gedaan, een boekje lezen, een
spelleke doen, tekenen, schilderen
of als jij een leuke activiteit weet,
dan gaan ze je helpen om het op te
zetten. Het is een heerlijke gastvrije
ontmoetingsplek. Ze helpen je
met je financiële rompslomp,
je formulieren invullen en bij
afspraken als je dat zelf niet
kan. Waar helpen ze je niet mee
eigenlijk? Je kan hier echt voor van
alles terecht. Ze hebben ook gratis
leuke cadeautjes voor je kinderen
ook gratis kinderkleding is er op
deze locatie. Daarnaast vind je
hier meubels en woonaccessoires.
Ze vertellen me een verhaal van een
jongen die op zichzelf moest gaan
wonen en echt geen draagkracht
had of familie om de woonruimte
op orde te krijgen. Met zijn allen
hebben ze de schouders eronder
gezet en van alle kanten kwamen
meubels en andere spullen en deze
jongen viert nu de kerst in zijn
eigen appartementje. Het is echt
Helmonds hier en op dit moment
zijn ze twee dagdelen per week
geopend: dinsdag en donderdag
van 12.00 tot 16.00 uur ben je

welkom. Eigenlijk groeien ze uit
hun voegen op deze locatie. Ze
zijn daarom op zoek naar nieuwe
ruimte, wat natuurlijk laag in
kosten moet zijn en het liefste
in de binnenstad van Helmond,
want hier zit hun doelgroep. Ook
zou een kleine werkplaats fijn zijn.
Al snel wordt me duidelijk dat
ik met drie mensen zit te praten
met een gouden hart. Ze werken
nauw samen met andere mooie
Helmondse stichtingen waar ik
wel eens over de vloer kom. Dat is
dan weer zo mooi, dat verbinden
met elkaar. Op dit moment maken
een 500 mensen per jaar gebruik
van dit project.
Wat ze nog even op mijn hart
drukken, is dat de drijvende
krachten van dit project de
vrijwilligers zijn, die net op dat
moment binnen komen. Roy
en Dianna Bruno staan altijd
voor hen klaar en als we een
foto maken, vinden ze ook dat
zij met mij op de foto moeten.
Ere wie ere toekomt, zij zijn de
spil van dit project. Heb jij nog
keimooie spullen staan of mooie
kinderkleding of speelgoed waar
je kinderen niets mee doen? Dan
zouden ze er hier keiblij mee zijn
en kun je het hier komen brengen
op de dagen dat ze open zijn. Ze
hebben ook een Facebookpagina
waar geregeld gevraagd wordt
naar specifieke dingen die op dat
moment nodig zijn. Er worden ook
spullen aangeboden, bijvoorbeeld
kinderwinterjassen of cadeautjes
vur onder de kerstboom. Een
supermooi project vind ik, heb jij
thuis goede spullen staan die weg
mogen, denk ook eens aan dit
project. De Facebookpagina heet
Bebizzy Helmond, waar je meer
informatie ook vindt.
Ik wens iedereen een
rustig weekend.
Hou je aan de regels en stay safe,

www.helmondnu.nl
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Alleen samen.
Ook wij.

Lieve Helmonders, wij gaan elkaar straks beslist weer zien!
Alweer maanden geleden is het, dat ik u mocht toespreken via een brief in de krant. ‘Stay strong, Helmond’ was mijn boodschap toen. Het was aan het begin
van de coronacrisis, de bijzondere tijd waarin we terecht waren gekomen voelde onwennig. En eerlijk is eerlijk: dat is het eigenlijk nog steeds.
Toch zitten we alweer ruim 9 maanden in een periode waar geen eind aan lijkt te komen. Het jaar is voorbij gevlogen, al zal dat voor sommigen niet zo voelen.
2020 gaat de geschiedenisboeken in, dat is wel zeker. Als een bijzonder, historisch, maar vooral onwerkelijk jaar. Het was het jaar dat corona ons deed
opschrikken, dat zó veel Helmonders het moeilijk hadden. Het jaar van afstand houden, van thuis blijven, van persoonlijk leed. Maar ook het jaar van
verbondenheid, van hartverwarmende situaties en verrassende acties. 2020 een verloren jaar? Integendeel! In deze crisis hielden we afstand, maar hebben we
elkaar tóch ontmoet. We mochten elkaar niet omhelzen, maar hebben elkaar wel geraakt. De kracht van onze stad werd zichtbaar in de dokters, de leraren en
de ambulance-broeders; de lokale bakkers, schoonmakers en medewerkers in de supermarkt. De vrijwilligers die ook in dit jaar weer dat stapje extra wilden
zetten. Iedereen droeg een steentje bij. Zo doen we dat in Helmond. En daar ben ik trots op.
De corona-besmettingen lopen weer op. En de angst voor een overbelaste zorg groeit. Daarom heeft het kabinet afgelopen maandag hard ingegrepen met
nieuwe maatregelen. De feestdagen worden daarom anders dit jaar. Moeilijker. Met minder mensen aan het kerstmenu, bezoekjes verspreid over de
kerstvakantie, en families die niet volledig bij elkaar kunnen zijn. Het is hard nodig. Zonder ingrepen nú wordt de situatie stráks uitzichtloos.
Het naleven van de maatregelen doen we voor de zorg, voor de kwetsbaren. En voor elkaar.
Bovendien, als corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel dit: samen zijn kan ook op afstand. Aandacht voor elkaar hebben, dat kan ook in kleine woorden en
daden. Het kan zelfs digitaal. Dat is niet voor iedereen even makkelijk; dat realiseer ik me maar al te goed. Maar het kán. En het helpt echt.
Om die reden wil ik een oproep aan u allen doen: heb aandacht voor elkaar. Zeker tijdens de feestdagen die voor heel veel mensen dit jaar minder feestelijk zijn
dan normaal. Het hart op de volgende pagina is symbolisch bedoeld, als hart voor elkaar. Als een kerstster anno 2020. Kleur het in, schrijf er een
persoonlijke tekst op, en hang het voor het raam. Als teken van solidariteit, naastenliefde en warmte. Of geef het weg aan iemand die wel een hart onder de
riem kan gebruiken.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: houd vol. Hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, hoe sneller dat weer kan. 2020 was historisch,
2021 wordt dat ook. In het nieuwe jaar wordt de ontmoeting nog belangrijker dan het was, en gaan we elkaar beslist weer zien.
Ondanks alle onzekerheid wens ik u mooie, betekenisvolle feestdagen.
Een zeer hartelijke groet, op afstand,
Elly Blanksma
Burgemeester van Helmond

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 /
Rood: C=0 / M=100 / Y=1
Goud: C=0 / M=10 / Y=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K
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HOUTSNIPPERS PRESENTEERT:

VISSPECIALITEITEN

Mierloseweg 41, Helmond.
(0492) 55 34 23
fishenfoodhelmond@gmail.com

AMBACHTELIJKE VISSCHOTELS
VOOR FEESTELIJKE GELEGENHEDEN
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1

HOOFDPRIJS #
SAMSUNG 65”
QLED TV

Wij helpen u graag iets bijzonders op tafel te zetten.

VISSCHOTEL DELUXE
(min. 2 personen) € 15.95
PRIJSPAKKER VISSCHOTEL
(min. 2 personen) € 11.95
VISSCHOTEL EXCLUSIEF
(min. 2 personen) € 18.95
LUXE FEESTSALADE
(min. 2 personen) € 23.95
TAPAS-SCHAAL
(per schaal) € 29.95
PARTY HAPJESSCHAAL
(per schaal) vanaf € 45.95

t.w.v. € 1599 beschikbaar
gesteld door Wout van Vlerken.

HOLLANDSE
HARINGSCHAAL

voor de haringen geldt de prijs per
stuk zoals ze in de winkel zijn geprijsd.

KOUDE GEBAKKEN
VISSCHAAL
(per schaal) vanaf € 19.95
SALADE-SCHAAL
(per schaal) € 19.50
VLEESSCHAAL
(min. 2 personen) € 12.95
SUSHI-SCHAAL

€ 1. PER STUK
(op schaal vanaf 15 stuks)
20
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BOSCH HOME PROFESSIONAL WASMACHINE

SIEMENS
KOFFIEMACHINE

t.w.v. € 1249 beschikbaar
gesteld door Wim Mulkens.

t.w.v. € 599.

#3

VERDER: 10 FRIETPANNEN EN VELE ANDERE PRIJZEN.
KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER
VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

JAN LINDERS SUPERMARKT

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!

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL
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Wilt u
zo snel
mogelijk
weer
pijnvrij
kunnen
bewegen?
Maak dan een
afspraak.
06-42952163
www.osteopathie
vandenenden.nl

Gezocht: leden
Regionale geschillencommissie
Jaarverslag 2017

De Regionale geschillencommissie (RGC) behandelt geschillen van huurders en
woningzoekenden. Dit doet zij voor tien woningcorporaties in het zuidoosten van
Noord-Brabant. Per 1 januari 2021 treden de huidige voorzitter en plaatsvervangend
voorzitter af. De maximale zittingstermijn is dan namelijk bereikt.
De tien woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zijn daarom op zoek naar:

Twee leden voor de Regionale geschillencommissie
met een juridisch profiel
Wat gaat u doen?
De taak van de Regionale geschillencommissie is het behandelen van geschillen tussen
huurders, woningzoekenden, huurdersorganisaties en aangesloten woningcorporaties,
zoals beschreven in het ‘Reglement regionale geschillencommissie’, het convenant
‘Tweede Kans Beleid’ en het convenant ‘Gegevensuitwisseling’.
Het doel van de geschillenbehandeling is het uitbrengen van bindende adviezen over
Onafhankelijke geschillencommissie voor Goed Wonen, Bergopwaarts, PeelrandWonen,
geschillen
en zoeneen
bijdrage leveren aan het functioneren van woningcorporaties.
Helpt Elkander, Compaen, woCom,
Woonpartners
Volksbelang

Bob van
den enden
osteopaat

Interesse?
De profielschets en meer
informatie over de RGC staan op
www.goedwonengemert.nl/vacatures
Heeft u een juridisch profiel en bent u
geïnteresseerd?
Stuur dan uw motivatie en CV uiterlijk
11 januari 2021 naar Martine Huisman
(ambtelijk secretaris RGC) via mail
vacature@goedwonengemert.nl.
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Helmond centrum
Veilig winkelen voor
de feestdagen
Sport
Helmond Sport timmert
aan de weg.
Helmond introduceert
Jeugdvriendelijke stad
Activiteiten
Maand december.

Helmond, het verhaal
Jeugd
vriendelijke
stad

De jeugd heeft de toekomst.
Helmond doet dan ook hard haar
best om een jeugdvriendelijke
stad te worden. Een stad waar
kinderen en jongeren serieus
genomen worden en waar naar hen
geluisterd wordt; waar zij plezierig
wonen en naar school gaan, waar
zij zorgeloos opgroeien en waar
voldoende leuke evenementen en
uitgaansgelegenheden te vinden
zijn. Een stad waarin zij hun
toekomst voor zich zien.
Er is een project gestart waar samen met de
kinderen en jongeren in Helmond nagedacht
wordt over wat de belangrijkste speerpunten
zijn voor zo’n jeugdvriendelijke stad en hoe
een en ander gerealiseerd kan worden. Er is
zelfs al een jeugdagenda opgezet. Het feit dat
Museum Helmond is uitgeroepen tot landelijk
het leukste museumuitje voor kinderen, sluit
hier mooi bij aan.
In deze editie van Groot Peelland lees
je onder andere meer over Helmond als
jeugdvriendelijke stad.

13.

Kasteel Helmond
De rijke historie van

19.

Aan het woord.
De Kerstman.
Pieter Klumpers van
Ietste44 kruipt graag
in de huid van de
allemansvriend met een
altijd stralend humeur.
‘Het is ontzettend leuk om
mensen te amuseren, om
een lach op het gezicht
te toveren.’

De Kerstman (Kindervriend)

F | ALINA TANYA / SHUTTERSTOCK.COM

Foto: De feestdagen
zĳn gearriveerd
| F Shutterstock

23.

Jeugd
Helmond jeugdvriendelijk

31.

Kansarme jeugd
Judith Meulendijks Open 2021

Woonaccessoires & Geurwinkel
• Lampe Berger
• Janzen
• Yankee Candle
• Woodwick
• Bridgewater
• Colmoré

Nieuw:

BIBBI

Bedding
Cleaning
More

WC DE BUS, NIEUWVELD 49B, HELMOND
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 10% KORTING
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De rĳke historie van
Kasteel Helmond

13
3

EEN ACTRICE VERTELT HAAR VERHAAL AAN DE BEZOEKERS | F FOTOSTUDIO5700.NL

Museum Helmond bestaat uit twee locaties: Kasteel Helmond en
Kunsthal Helmond. Kasteel Helmond is de grootste waterburcht van
Nederland en is bijna 700 jaar oud. De bouw begon in 1325 voor een
militaire verdedigingsburcht, daarna kreeg het kasteel in de loop der tijd een
woonfunctie. De bouw werd pas in de 17e eeuw voltooid. In 1923 werd het
kasteel verkocht aan de gemeente en sinds 1982 heeft het zijn huidige functie:
dat van een museum. Dit jaar is Museum Helmond uitgeroepen tot
landelijk het leukste museumuitje voor kinderen.
DOOR WENDY LODEWIJK

Familie Van Berlaer
Het begon allemaal bij ’t Oude Huys, de houten
voorloper die 200 meter ten zuidwesten van
het huidige kasteel lag. De bekendste bewoner
hiervan was Maria van Brabant. Zij heeft veel voor
Helmond betekend, ze heeft onder andere de abdij
van Binderen gesticht. ’t Oude Huys werd later
bewoond door de familie Van Berlaer.
Zij gaven in 1325 opdracht een nieuw kasteel te
bouwen. De vierkante omtrek, de ronde torens op
elke hoek en de gracht eromheen stonden vanaf het
begin gepland. De plek werd strategisch gekozen en
dit type burcht zou beter te verdedigen zijn.
Familie Cortenbach
In 1433 ging de burcht door overerving over op
de familie Van Cortenbach. Door een felle brand
in 1549 werd een deel van het kasteel verwoest.
Kasteelheer Joost van Cortenbach liet het een stuk
luxer wederopbouwen.
Familie Van Arberg
De 32-jarige Albert Joseph van Arberg trouwt in
1683 de slechts 9-jarige Félicité van Cortenbach.
Het grote leeftijdsverschil én het opvliegende en
autoritaire karakter van hem, zorgen ervoor dat het
niet bepaald een gelukkig huwelijk is. Het kasteel is
inmiddels een luxe woonverblijf voor de adel, met
status en aanzien, waar men trots op kan zijn. De

familie Van Arberg schittert echter door afwezigheid
en laat het kasteel beheren door een rentmeester.
Familie Wesselman
In 1781 koopt Carel Frederik Wesselman uit Utrecht
het kasteel. Hij geeft hiermee de economie van de
Zuidelijke Nederlanden een eerste boost, maar
heeft daarna ook veel voor de stad betekend. Zo
zet hij een weefstoffenfabriek op en zorgt ervoor
dat de Zuid-Willemsvaart, die in het begin van de
19e eeuw werd aangelegd, vlak langs het kasteel
kwam te liggen. Door alle inzet voor de stad, wordt
de familie in 1841 tot de adel benoemd door koning
Willem II.
Verkocht aan gemeente
In 1923 is het kasteel eigenlijk niet comfortabel
genoeg meer om in te blijven wonen. De laatste
kasteelheer verkoopt het kasteel aan de gemeente,
een deel van de kasteeltuin wordt verkocht aan
de Vlisco. De gemeente verbouwt het grondig, er
komen ramen bij en er wordt een galerij voor de
oorspronkelijke ingang geplaatst. De binnenplaats
wordt hiermee aanzienlijk kleiner. Daarnaast
wordt een hoop stucwerk verwijderd, waardoor de
oude bouwstenen van het kasteel weer zichtbaar
worden. Na deze verbouwing diende het als
gemeentehuis en was het mogelijk hier te trouwen.
Een mogelijkheid die er tegenwoordig nog steeds is.
In de jaren ’70 werd het kasteel te klein voor de

KASTEEL HELMOND IN WINTERSE SFEREN | F MUSEUM HELMOND

gemeenteambtenaren en verhuisden zij naar een
andere locatie. Twee trouwzalen en één raadzaal
bleven nog in gebruik.
Sinds 1982 museum
In 1982 werd het kasteel omgedoopt tot museum.
Eerst werd er alleen kunst tentoongesteld en
werden er exposities gehouden die in feite niets
te maken hadden met het kasteel. Vanaf 2000
verhuisden de collecties naar hun nieuwe depot
in Kunsthal Helmond, een gebouw dat onderdeel
uitmaakt van het Boscotondocomplex dat rond de
eeuwwisseling werd opgeleverd.
In de huidige inrichting van het museum in Kasteel
Helmond start het verhaal in de kelder. De bezoeker
ziet gaandeweg hoe en in welke fasen het kasteel
is gebouwd en hoe de diverse families het kasteel
hebben aangepast aan hun eigen behoeften,
gebruiken en tradities. De Wesselmanzaal toont
zelfs hoe de woonzaal van de heer er toentertijd uit
zag. Kasteel Helmond gaat met de seizoenen mee,
in elk jaargetijde wordt het kasteel op passende

wijze aangekleed en gethematiseerd. Iedere
schoolvakantie is er iets te doen en worden acteurs
ingezet om het verhaal op een levendige manier te
vertellen.
Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn
beide locaties van Museum Helmond gesloten tot
en met 19 januari 2021.
Voor meer informatie, zie:
www.museumhelmond.nl/kasteel-helmond
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Afgelopen week is Nederland in een lockdown terecht gekomen.
Dat houdt in, ook voor de winkelboulevard aan de Engelseweg te Helmond,
dat diverse winkels genoodzaakt zijn om de deuren te sluiten.

HELAAS!

Zeker in een spannende tijd waar de retail zich momenteel al in bevindt.
Maar we doen dit ook, om straks in januari hopelijk weer de deuren te kunnen
openen. Indien u een van onze winkels wilt bezoeken raden wij u aan,
om vooraf even te bellen, of om te kijken op de internetsite van de winkel die u zoekt.

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.
Voor iedereen het beste en het mooiste wat er is. Zeker nu!

Wij wensen u
Prettige Feestdagen
en een voorspoedig
en gezond Nieuwjaar

www.engelseweg.nl

Shopping.
HELMOND

®

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

Een inspirerende kersttijd en een
positief 2021 toegewenst,
vooral in een goede gezondheid.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 51 GP

Gratis parkeren
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MUSEUM HELMOND

WENST JE
EEN GEZOND
2021
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Adventure Store in Mierlo-Hout
(Helmond) is dé outdoor specialist!

CORONA UPDATE
ADVENTURE STORE HELMOND

Op de outdoor afdeling vind je alles voor het wandelen, buitensporten en voor al je reizen.
De recreatieve vakantiewandelaar en de fanatieke vierdaagse lopers komen helemaal op niveau
met de collectie (berg) wandelschoenen, accessoires en outdoor kleding van Adventure Store.
Ook voor de bagage die in de rugzak mee gaat en gadgets zoals een nieuw mes of de nieuwste
verrekijker kun je terecht bij Adventure Store. Je zult versteld staan van het aanbod.
Natuurlijk ook voor de mensen die lichtgewicht reizen.
Naast de uitgebreide collecties
topmerken zijn er deskundige adviseurs
om je te helpen met de optimale keuze
voor jouw wandeluitrusting. Wij werken
samen met bijna alle gerenommeerde
podotherapeuten uit de regio. Onze
podotherapeut Emile Itz is regelmatig
in onze winkel aanwezig van 13:00 tot
16:00 uur voor gratis advies. Wil je weten
wanneer hij aanwezig is bij Adventure
Store? Kijk dan op www.adventurestore.
nl. of bel even met de winkel. In de winkel
hebben wij een eigen (sport)podoloog
in fulltime dienst en ook onze andere
specialisten weten je alles te vertellen
over voeten, schoenen, looppatronen en
alle vetertechnieken. De laatste jaren is
de wetenschap ook in de wereld van de
wandelschoenen toegetreden. Met alle
knowhow uit de medische wereld over
de voeten en beweegpatronen tijdens
het wandelen, kunnen we veel beter

mensen helpen aan de juiste schoenen.
Vaak in combinatie met een corrigerende
zool of een specifieke pasvorm van een
wandelschoen.
Adventure store is ook dé winter
specialist in de regio!
Adventure Store is dé winterspecialist
voor de regio. Naast een modieuze,
comfortabele en functionele collectie
wintersportkleding van o.a. de merken
Protest, Columbia, Tenson, Wolfskin,
RAB, Icepeak hebben we ook nog de
outdoor winter kleding van de bekende
merken (zie outdoor kleding).

Beste klanten, wandel en – buitenliefhebbers
Helaas is onze fysieke winkel gesloten i.v.m. het Corona virus.
Dat vinden wij heel erg jammer, want wij gaan u missen in de gezelligste weken
van het jaar. Maar om toch in contact met u te blijven, bieden wij u de volgende
mogelijkheden aan om producten aan te schaffen.
• Bestellen via onze webwinkel www.adventurestore.nl
• Telefonisch bestellen 0492-523668
• Per mail bestellen info@adventurestore.nl
• Besteld voor 12.00 uur in Helmond, dezelfde werkdag bezorgd
• Gratis schoenen aanmeten bij u thuis op afspraak !
• Bel voor advies of informatie naar 0492-523668
• Ook geven wij u tot en met 19 januari 15 % Lockdown korting
op het hele assortiment. Ook via onze webshop
www.adventurestore.nl

kunnen we naast de normale goretex
wandelschoenen ook een hele collectie
met snowboots en moonboots
aanbieden van alle bekende merken,
zoals Olang, Meindl en Gri-Sport. Tot
slot is er een speciale afdeling met alle
ijshockey schaatsen, kunstschaatsen
en noren, aangevuld met de sledes
en glijschotels ed. om optimaal van de
winter te kunnen genieten.

BLIJF FIT GA WANDELEN !
MET VRIENDELIJKE GROETEN
ADVENTURE STORE TEAM HELMOND

Naast de kleding hebben we een
enorme collectie winter accessoires
zoals mutsen, sjaals en handschoenen,
Ziener (functionele handschoenen
en wanten), Falke (thermo ondergoed
en ski sokken) etc. In de winter

10 CADEAU AANBIEDINGEN
8

1

3

7

9

5

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 51 DL ®
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1 Fenix 6 Pro Navigatie, Garmin VAN 699,00 VOOR 589,00
4 Classic sd 7 functies Mes 18,99

2 Barska Lucid View 10 x 25 Verrekijker VAN 39,99 VOOR 29,99

5 Fiets Boxer Short Dames 26,99

8 Ac lite 18 Daypack 79,99 59,99
•
•
•
•

3 Hot Potatoes VAN 44,99 VOOR 39,99

6 Locarno GTX QC ws Heren, Wandelschoen 189,99

9 Led Harness USB Lime 29,99

7 Cobber Sjaal Assorti 17,99

10 Yoga mat with belt 19,99

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

BESTELLEN 24/7

www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

OFFIC IE E L PARTNE R VAN
•
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Werkplaats 5 jaar geopend in Helmond

Open Werkplaats
``Uw handen, onze machines´´
Hoofdstraat 48a, Helmond

Run jouw bedrijf vanuit onze werkplaats

week nummer 51 vrijdag 18 december 2020

Open Werkplaats Manu Forti
biedt kansen voor zzp-ers
5 Jaar geleden startte in Helmond de
Open Werkplaats Manu Forti. In een schitterende hal aan de Hoofdstraat bevinden
zich vijf werkruimtes, een aantal werkbanken en vijftien professionele houtbewerkingsmachines.

Werkplekken
De werkruimtes zijn te huur. Bij de huur zit het
gebruik van het machinepark inbegrepen. Ideaal,
want zelf investeren in machines is dan niet nodig.
En zo hoeven de zzp-ers ook niet meer vanuit een
te krappe schuur of een bus te werken.

Het verhaal
Het aantal zzp-ers neemt toe en oprichter/eigenaar
Bert Jongeling wil hen, maar ook starters en kleine
ondernemingen, de kans bieden zelfstandig te
werken met een uitgebreid machinepark van
houtbewerkingsmachines.

Kansen
De Open Werkplaats Manu Forti ziet dus veel
kansen voor zzp-ers en klusbedrijven in deze regio
en raadt geïnteresseerden zeker aan een kijkje te
gaan nemen. “De werkplaats is inspirerend en hier
liggen zo veel kansen om elkaar te ontmoeten en
samen te werken. Hier wordt iedereen beter van.”

De oplossing werd Open Werkplaats Manu Forti. Een
inspirerende plek waar vakgenoten elkaar ontmoeten,
(samen)werken aan hun projecten en gebruik
kunnen maken van nieuwe, goed onderhouden,
houtbewerkingsmachines. Enkele voorbeelden: vlak/
vandiktebank, langgatboormachine, kantenaanlijmer,
formaatzaag enzovoort.

Contact
Open Werkplaats Manu Forti is gevestigd aan de
Hoofdstraat 48a, in Helmond. Voor informatie kun
je langskomen, mailen naar info@manuforti.nl
of bellen naar Bert Jongeling op 06-44277286.
Uiteraard ook online te vinden op www.manuforti.nl.

Huur is inclusief het gebruik van onze houtbewerkingsmachines

www.manuforti.nl of bel 06-44277286

VERDUURZAAMHEID BEGINT BIJ ZONNEPANELEN

G
R
A
TIS
bt

w-teruggave
serv
t.w.v. € 149.9 ice
5!

LAAT OOK IN DE WINTER
DE ZON UW ELEKTRICITEIT BETALEN
WIJ WILLEN DE ZON BEDANKEN
SAMENWERKEN MET JOU IS

FANTASTISCH!

177

085 - 002 84 17
INFO@VERIGO.NL
WWW.VERIGO.NL
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Advertorial

Amerikaanse Dr. R.E. Conger wint prĳs ‘Doctor van het jaar 2020’
het gebruik van medicijnen of operaties.
- De president van de Verenigde Staten, de heer
Donald Trump, doneert een derde van
zijn salaris aan de probleemoplossing van
de opioïdencrisis.

In deze tijd van de wereldwijde opioïdencrisis, waar pijnstillers in veel verschillende landen van de wereld tot crisissituaties leiden, is het alleen gepast en
trendsettend om een niet-farmaceutisch
en niet-chirurgisch type arts te nomineren
voor de prijs van ‘Doctor van het jaar
2020’. Dit is het geval, de prijs is toegekend
aan Dr. R.E. Conger.

-

Weinig tot geen andere artsen, therapeuten
of onderzoekers houden zich bezig om deze
wereldwijde crisis op te lossen door de
daadwerkelijke fysieke oorzaken van deze
pijnproblemen te vinden. Daardoor leiden
deze problemen vaak tot opioïdengebruik en/
of operaties. Een ‘chemische bestrijding’ of
operaties aan chronische pijnklachten zullen
deze waarschijnlijk niet oplossen. Naast het
ontwikkelen van niet-farmaceutische en nietoperatieve technieken en theorieën tegen
pijnklachten en hun oorzaken, heeft Dr. Conger ook
methoden ontwikkeld om het immuunsysteem te
versterken en beter te reguleren tegen virussen,
waaronder het coronavirus.

Dr. Conger is om de volgende redenen bekroond
met bovengenoemde prijs:
- Hij behoedt honderden patiënten voor
operaties aan een nek- en onderrughernia en
heup-, schouder-, knie- en scoliose-operaties
en daarmee ook het toekomstig gebruik
van opioïden.
- Hij helpt duizenden patiënten het gebruik van
opioïden te verminderen of te stoppen.
- Hij behoedt veel patiënten van beenen teenamputaties.
- Hij ontwikkelt natuurlijke behandelingsprogramma’s voor de ziekteprocessen van
neuropathie, een lekkende darm, metabolische
ziekten en schildklierdysfunctie.
- Hij helpt veel professionele atleten hun doelen
te behalen, te kunnen blijven spelen en zo
toekomstige prijzen/contracten binnen
te kunnen halen.
- Hij heeft een basis ontwikkeld om
bovengenoemde doelen te bereiken zonder

een fysieke behandeling zonder gebruik
van medicijnen en/of operaties.
Hij heeft een plan ontwikkeld en openbaar
gemaakt (op 26 januari 2020) om het
functioneren van het immuunsysteem te
verbeteren, voorafgaand aan de
corona-pandemie in Europa.
Hij bleef werken voor pijnpatiënten tijdens
de corona-pandemie.
Hij publiceerde het volgende artikel,
waarin wordt uitgelegd hoe manipulatie de
pijnniveaus wetenschappelijk kan
verminderen: ‘Mechanismen betrokken bij
de geluiden geproduceerd door manipulatie
in synoviale gewrichten: mogelijke rol van
pH-veranderingen bij het verminderen van
pijnniveaus.’
Hij maakte zijn persoonlijke leer en kennis
over het menselijk lichaam en pijnsyndromen
openbaar voor andere artsen en therapeuten.
Hij was de enige kliniekstagair tijdens zijn
opleiding aan het Cleveland College in de
Verenigde Staten die zich vrijwillig aanmeldde
om aids-patiënten te behandelen aan het begin
van de aids-epidemie in de jaren tachtig. Deze
behandeling werd ook zonder handschoenen
gedaan.
Hij heeft persoonlijk deelgenomen aan een
Amerikaans medisch FDA onderzoek naar het
aids-gerelateerde aids-wasting-syndroom,
als onderdeel van de HIV-negatieve
controlegroep.

-

-

-

Vanwege de buitengewone prestaties van Dr.
Conger is hij daarnaast onderscheiden voor de
prijs van ‘Doctor van de toekomst (21e eeuw)’. De
redenen voor deze prijs zijn:
-

- Hij ontwikkelde samen met de orthopedisch
chirurg van de Real Madrid Football Club een
uitgebreid PhD-programma (met
onderscheiding) om pijn bij mensen te
verminderen en/of te stoppen. Dit met

DR. CONGER MET BEIDE PRIJZEN,‘ DOCTER OF THE
YEAR 2020’ EN DE ‘DOCTER OF FUTURE 21 CENTURY’
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Vind je het een uitdaging om Landgoed en Natuurbegraafplaats
Weverslo te beheren? Wil jij de centrale figuur zijn in het
krachtenveld tussen bestuur, medewerkers en vrijwilligers
enerzijds, en cliënten, deelnemers en bezoekers anderzijds?
Wil je voorop gaan om natuurbegraven bij een breed publiek
onder de aandacht te brengen en betekenisvolle activiteiten
magazine
Helmond
magazine Helmond
december feestmaand
stadrondom
in beweginghet levenseinde te organiseren?
ontwikkelingen in de Helmondse

ontwikkelingen in de Helmondse

Heb je de motivatie, kwaliteiten en toerusting voor deze
functie, ben je flexibel beschikbaar voor 20 uur per week
en wil jij deze teamleider/beheerder zijn?
Stuur dan je sollicitatie naar ge@weverslo.nl
Voor uitgebreide informatie: www.weverslo.nl
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De toekomst
Plannen van de gemeente
Helmond.
Sport
Helmond Sport Centraal.
Cultuur
Helmond Museum.
Het Speelhuis.
De Cacaofabriek.
Activiteiten
Maand Januari.

Unieke Helmondse bedrijven voorop met globale innovaties.

Helmond. De makers.

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

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

5.

Foto: The Lightyear One,
heeft het licht gezien in
Helmond.
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Nieuwe ontwikkelingen
Food Campus - Automotive

13.

Vacaturebank
Je horizon verbreden of een nieuwe baan?

Aan het woord

Frans Huijbregts, de smaakmaker - Huijbregts Food Groep

Helmond de makers
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in de stad
HELMOND - De Kerstman is toch wel één van de bekendste mannen in
een rood pak en met een witte baard. En hij is net zo populair als zijn vriend
die net het land weer verlaten heeft. Pieter Klumpers van Ietste44 (voor
meer informatie: zie www.ietste44.com) kruipt graag in de huid van de
allemansvriend met een altijd stralend humeur.
DOOR WENDY LODEWIJK

“Het is ontzettend leuk om mensen te amuseren, om een
lach op het gezicht te toveren. Zeker in deze tijd van het jaar,
de maand die bol staat van festiviteiten, is het altijd een fijne
omgeving om dit te doen. Mensen zijn vrolijk en ontvangen
je met open armen”, vertelt Pieter enthousiast. “Ooit ben
ik begonnen met het Sinterklaasfeest. Aangezien ik erg
perfectionistisch ben, wil ik dat alles piekfijn in orde is. We
maken heel veel zelf; van kostuums tot decorstukken. Ik wil
mezelf echt graag onderscheiden. De Kerstman was een
logische ‘uitbreiding’ en uiteindelijk zijn we ons eigen bedrijf
begonnen: Ietste44. Voor Sinterklaas hebben we zelfs een
echt Sinterklaaskeurmerk mogen ontvangen. Daar zijn we
natuurlijk trots op.”
Klantgericht en met een kritische blik
De Kerstman zorgt er uiteraard ook voor dat alles tot in de
puntjes geregeld is. “Ik ben heel blij met het team dat ik om
me heen heb. De opdrachtgever staat bij ons natuurlijk
voorop en ik heb een kritische blik. Ik vind het bijvoorbeeld
belangrijk dat ‘mijn’ elfjes goed in hun rol blijven en niet
onderling gaan lopen ginnegappen. We improviseren graag,
maar onthouden altijd dat wij er voor de mensen zijn en niet
voor onszelf.
Die instelling werpt zijn vruchten af, we krijgen bijna altijd
complimenten dat we het samen zo leuk doen en dat het
vermakelijk is voor jong en oud. Vaak levert dat ook weer
aanvragen voor een volgend optreden op. Ik zie dat als een
compliment voor het hele proces en dat geeft ontzettend veel
energie. Ik ben echter ook altijd op zoek naar verbeteringen.
Ik stuur na afloop naar onze opdrachtgevers een enquête,
juist om ervan te leren en dingen te verbeteren.”
Bekende Kerstman
‘Onze’ Helmondse Kerstman is een bekend figuur en niet
alleen om zijn typerende verschijning. Pieter heeft in deze
hoedanigheid al heel wat werk door het hele land verricht.
Hij heeft bijvoorbeeld jarenlang cadeautjes ingepakt voor
het Sterrenfonds. Of hij bracht gezinnen in de academische
ziekenhuizen een kerstpakket. Hij werkte hiervoor samen
met bekende namen als Frans Bauer, John van den Heuvel,

Johnny Heitinga en Barbara
Barend. Hij bezocht gezinnen
die écht een opvrolijking
nodig hadden.
“Zo kwam ik bijvoorbeeld bij
mensen van wie hun kind
doodziek was. Letterlijk
doodziek, de ouders moesten
misschien nog wel diezelfde
dag hun kind afgeven. Dat
zijn juist de mensen bij wie een
bezoekje van de Kerstman het
verschil maakt en dat raakt je diep.
Sowieso probeer ik me regelmatig in te
zetten voor goede doelen, juist in deze tijd
van het jaar vind ik het extra belangrijk om
iets voor een ander te kunnen betekenen.”
Kerstman naar Amerikaans voorbeeld
Pieter heeft Santa Clause als grote voorbeeld. “Je
ziet in Nederland sowieso wel een verschuiving,
we nemen steeds meer van de Amerikanen over.
Kijk naar Halloween of Black Friday. Maar dat niet
alleen, ik vind de Amerikaanse Kerstman toch de enige
echte hoor”, legt hij vrolijk uit.
“Ik heb ook een aantal Amerikaanse Kerstman-vrienden,
van wie ik veel leer en die mij op ideeën brengen.” Pieter
heeft er een duidelijke kijk op. Hij heeft eens meegedaan
aan een internationale Kerstman-wedstrijd in Duitsland
en werd daar tweede.
Complete plaatje
De Kerstman is uiteraard niet alleen. Hij wordt
vergezeld door Elfjes en rendieren inclusief
slee en kondigt zijn komst aan met zijn
bekende bel. Het decor is prachtig, het hele
plaatje is compleet. Onlangs heeft Pieter
zelfs een brievenbus gemaakt waar kinderen
hun brief aan de Kerstman in kunnen doen.
Gegarandeerd dat deze aankomt!
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WAT MOET JE DOEN? KLEUR DEZE TEKENING.
VUL JE NAAM, ADRES EN LEEFTIJD IN:
NAAM:

___________________________________________________________

ADRES:

___________________________________________________________

TEL.:

_________________________

LEEFTIJD: _________________________
LEVER DEZE TEKENING IN VÓÓR 25 DECEMBER A.S.

Geef deze tekening af bij
MigaGifts in de Elzas Passage
van maandag tot vrijdag van
10.00-17.00 uur.
Je kunt er grote prijzen mee
winnen zoals o.a. skelters,
opblaasgoals, speelquads en
zwembaden.
De winnaars worden persoonlijk
op de hoogte gesteld.
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Helmond op weg naar een
Jeugdvriendelĳke Stad
Een stad waar kinderen en jongeren zorgeloos opgroeien.
Waar het aanbod van uitgaan, evenementen en wonen aantrekkelijk is voor
alle jeugd. Dat is waar het project Jeugdvriendelijke Stad van gemeente
Helmond zich voor inzet. We roepen jeugd, organisaties en ondernemers uit
de stad op om Jeugdvriendelijke Stad samen vorm te geven.
TEKST CHRISTY VAN CREY | FOTO’S GEMEENTE HELMOND

Jeugd aan zet
Aan de start van het project is er aan kinderen
en jongeren in Helmond gevraagd hoe een
Jeugdvriendelijke Stad eruit moet zien en wat de
belangrijkste aandachtspunten zijn. Ruim 2.100
kinderen en jongeren dachten hierover mee en
de Jeugdagenda is hier het eindresultaat van.
Met de volgende thema’s in de top 6: Armoede,
discriminatie en pesten, duurzaamheid en
milieu, gezondheid, onderwijs en veiligheid.
Vervolgens is er een gesprek met organisaties
uit de stad gevoerd om te kijken wie zich al inzet
voor de jeugd.
Betrek ons bij het maken van
belangrijke beslissingen
Dat was één van de belangrijkste boodschappen
van de jeugd. Daarom zijn er verschillende
bijeenkomsten georganiseerd waarbij kinderen
en jongeren in de spotlight stonden. Aan de
hand van de eerste thema’s op de jeugdagenda,
zoals veiligheid en discriminatie & pesten,
werden waardevolle gesprekken met wethouder
Dortmans, de jeugd én organisaties uit de stad
gevoerd. Daarnaast komen actuele onderwerpen
zoals de corona-crisis en de gevolgen voor de
jeugd hiervan ook aan bod.
Wil jij Helmond Jeugdvriendelijk maken én
meepraten over deze thema’s? Meld je dan aan
via jeugdvriendelijkestad@helmond.nl
Ideeën uitwerken
Met de uitkomsten en ideeën van deze sessies
wordt ook écht iets gedaan. Zo was er tijdens
de sessie over veiligheid vanuit de jongeren
behoefte aan een plek om bij elkaar te komen.
Een plek waar ze niemand tot last waren én waar
ze konden chillen. In het nieuwe jaar worden er

drie mobiele hangplekken in Brandevoort, een
wijk met veel jeugd, geplaatst. Daarnaast wordt
er ook een extra mobiele pannakooi aangeschaft
die door Helmond rouleert. Het komende jaar
worden de andere thema’s van de Jeugdagenda
besproken met wethouder Dortmans, de jeugd
en organisaties uit de stad. Concrete ideeën
worden gekoppeld aan lopende projecten en
ontwikkelingen in Helmond en waar mogelijk
samen met organisaties in de stad uitgevoerd.
Lancering mascotte
In een ontwerpwedstijd hebben verschillende
ontwerpers uit Helmond een mascotte
ontwikkeld voor Jeugdvriendelijke Stad. Uit alle
inzendingen, heeft de jeugd het ontwerp gekozen
dat hen het meeste aanspreekt. Dit is het ontwerp
van Laura Cornet geworden. Vervolgens hebben
alle groepen 7 en 8 in Helmond de mogelijkheid
gehad om een naam voor de mascotte te
bedenken. De naam die het vaakst gekozen is, is
Ridder Rutger! Vanaf nu wordt Ridder Rutger hét
gezicht van Jeugdvriendelijke Stad.
Op 18 december wordt Ridder Rutger
gelanceerd bij het winterkasteel van Museum
Helmond. Onlangs ontving Museum Helmond
de award voor Kidsproof Museum 2021. Een top
prestatie waarbij Ridder Rutger als symbool van
Jeugdvriendelijke Stad niet kan ontbreken.
Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven over wat er allemaal
gebeurt bij Jeugdvriendelijke Stad?
Vergeet ons dan zeker niet te volgen op
Instagram:
@jeugdvriendelijkestad of kijk op de website:
www.helmond.nl/jeugdvriendelijkestad

Wat is een jeugdvriendelijke stad? Jeugdburgemeester Noël Silalahi gaat
iedere week op pad en stelt deze vraag aan Helmondse jongeren.

Let op! Dit zijn activiteiten die georganiseerd werden vóór de aangekondigde lockdown op 14 december.
Kijk voor een actueel overzicht op de Instagramaccounts van Jeugdvriendelijkestad, Bijzonderjeugdwerk en LEVgroep.
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Een pop-up store
van Helmond Sport
midden in de stad

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

Binnen twee dagen een complete winkel
“Op maandag hebben we met de stichting erover
gebrainstormd. Op donderdag hebben we onze
ideeën met het bestuur van Helmond Sport
besproken en diezelfde dag is Sam Schoonmaak
al begonnen met het poetsen van het pand in
de Elzaspassage. Vrijdagochtend regelde VGL
Pro de televisie en verlichting, kwam Arian
Vereijken met steigerhouten stellingen aanzetten,
leverde William Verkoelen de hoodies, kwam de
supportersvereniging met nog meer fanartikelen
en zorgde KlaasenVandeursen voor de bestickering
van de ruiten. Op vrijdagavond was alles in kannen
en kruiken en zaterdag konden we al open. We
hadden direct ook een behoorlijke toeloop. Een
schot in de roos, zo net voor de feestdagen.”
“We wilden graag iets verzinnen waardoor we toch

DE WINKEL IS GEHEEL IN STIJL INGERICHT | F WENDY LODEWIJK

iets konden betekenen als supportersvereniging.
De winkel van merchandise en dergelijke zit
gewoonlijk onder het stadion gesitueerd. Nu het
stadion dicht is voor bezoekers, konden we daar
weinig meer beginnen. Om Helmond Sport te laten
zien in de stad is dan een mooi uitgangspunt. De
locatie zit goed in de loop en je trekt op deze manier
ook echt weer extra mensen naar de passage. Van
Oorschot mode ondersteunt ons met een hoekje
met Helmond Sport-kleding. Er staat zelfs een
paspop met die kleding in de etalage! Alles vormt
een mooi geheel zo.”
De winkel is al helemaal af. Het plafond is geheel
in stijl gedecoreerd met oude doelnetten van
Helmond Sport met daarin voetballen waarmee
écht gespeeld is. Langs de wanden staan rekken
met allerlei merchandise. Van hoodies tot mokken,

van dassen tot boeken. Op een tafel staan beelden
van ‘D’n Hellemonder’ die opnieuw in productie
zijn genomen om te verkopen, geheel ten bate
van Helmond Sport. “We hebben ook het boekje
‘Rond de Toss’ weer nieuw leven ingeblazen”, legt
Maria uit. Op de televisie draait ondertussen een
presentatie over het nieuwe stadion.
Groot enthousiasme
“We zijn ontzettend blij dat zoveel mensen deze
winkel een warm hart toedragen. We hebben het
samen gerealiseerd, langs alle kanten kwamen
mensen met ideeën en hulp. Dat was echt heel
erg mooi om te zien. We zijn daarom extra trots op
iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
De store draait volledig op vrijwilligers. Uiteraard
zijn we ook de verhuurder van het pand ontzettend
dankbaar dat we dit mogen doen. Zolang er geen

nieuwe huurder zich aandient, mogen wij er blijven
zitten. Zo ontzettend fijn!”
Het voorbijkomend publiek reageert erg enthousiast
op de winkel. “Veel mensen zijn onder de indruk van
hoe mooi het is geworden, dat is natuurlijk geweldig
leuk om te horen.”
De pop-up store van Helmond Sport
is gedurende reguliere winkeltijden
geopend, maandag tot en met
zaterdag. “Omdat alles gedaan wordt
door vrijwilligers, zijn extra handjes
altijd welkom. Mocht iemand interesse
hebben om te komen helpen, dan kan
hij of zij contact opnemen met Heel
Helmond Support.”

Tajima Europe

dé specialist op het gebied
van designvloeren

Specialist in
designvloeren

72 kleuren op voorraad
maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom

Visgraat PVC

59.

incl. egaliseren en leggen.
Vanaf

95
m²

PVC stroken

49.

incl. egaliseren en leggen.
Vanaf

95
m²

Vlamovenweg 24 - Helmond
Tel. 0492-798002 www.tajima-europe.com

De natuurlijke en warme uitstraling van
hout met de hygiëne en het gebruiksgemak
van pvc. Niet alleen in de retail, onderwijs
en industrie, maar ook in ziekenhuizen,
verzorgingscentra, fysiotherapiepraktijken,
fitnesscentra en woningen worden de
vloeren van Tajima Europe steeds frequenter toegepast. Met Maaswanden in
Andel, De Regent in Rijen, Huize Salem in
Katwijk, Ziekenhuis Bernhoven in Uden en
Fivestar Fitness in Neuwied (D) heeft het
Europese verkoopkantoor van het Japanse
Tajima Flooring al een indrukwekkende
referentielijst opgebouwd.
Het assortiment is onder te verdelen
in vier collecties:
• Ambiente, verlijmbare planken en tegels
• Contract-Click, clickplanken en tegels
• Contract-SL, loslegplanken en tegels
• Contract-Lock, puzzeltegels
Speciaal voor de woninginrichting levert het bedrijf
sinds enkele jaren de Ambiente collectie; een luxe
assortiment verlijmbare vinylplanken in hout-,
visgraat-, steen- en betondesign. De Ambiente
collectie wordt vervaardigd volgens de hoogste
kwaliteitsnormen en met uitsluitend hoogwaardige

materialen. Een hoge resolutie filmprint geeft
de vloerplanken een exclusieve en realistische
uitstraling, waarbij een transparante PU-toplaag de
vloer beschermt tegen slijtage en krassen. Doordat
de planken worden verlijmd, ontstaat een naadloze
vloer die ook vochtig gereinigd kan worden. De
vinylplanken worden geleverd in een dikte van 3
millimeter, waar collega-bedrijven met diktes van
2,5 millimeter werken. Deze extra materiaaldikte
zorgt voor een hoger loop- en geluidscomfort,
waarbij contactgeluid tot een absoluut minimum
wordt beperkt.
De totale Ambiente collectie omvat
24 houtdessins in verlijmbare vloerplanken
Tevens biedt Tajima Europe de Ambiente-Uniq
collectie aan, beschikbaar in de houtdessins,
visgraatdessins en steendessins. De kleuren, houten steendessins, zijn zodanig op elkaar afgestemd
dat ze goed te combineren zijn. Waarbij de grote
afmetingen meer rust bieden in grote(re) ruimtes
en de visgraat designs een ambachtelijke uitstraling
geven.
Neem gerust contact met ons op voor meer info:
Tajima Europe, Vlamovenweg 24 te Helmond,
Telefoonnummer: 0492-798002 of kijk op:
www.tajima-europe.com
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Speciale wedstrijdshirts
Helmond Sport

VUR
WELLEKE
CLUB
BENDE
GAI?
DEEL 3
HEEL
HELMOND
SPORT

HELMOND - Drie wedstrijden (Jong PSV thuis, Go Ahead Eagles thuis en Roda JC uit) speelt Helmond Sport in
speciale wedstrijdshirts. Deze unieke shirts staan in het teken van de crowdfundingactie ten behoeve van de
Jeugd Academy van Helmond Sport. Stichting Heel Helmond Support heeft een grote crowdfundingactie opgezet
om samen met veel vrijwilligers middelen op te halen voor de Jeugd Academy van Helmond Sport.
DOOR WILLIAM VERKOELEN | F HELMOND SPORT

De Helmond Sport Jeugd Academy bloeit weer
op en vele regionale jeugdspelers combineren
hun school- en voetbalopleiding via de prachtige
samenwerking tussen OMO Scholengroep Helmond
en BVO Helmond Sport. De gedragen shirt worden
voorzien van een handtekening en worden na drie
wedstrijden geveild. Alle opbrengsten hiervan komen
ten goede van de Jeugd Academy.
Wilt u ook zo’n uniek Helmond Sport shirt?
Bied dan mee op de facebookpagina van Heel
Helmond Support. Voor meer informatie kunt u
ook terecht op de website:
www.heelhelmondsupport.nl

REGELS

Startbod €50,-

Berk Cetin

(opbieden kan met minimaal €10,
centenbiedingen zijn niet geldig);

Arno Van Keilegom
Alec Va

Veiling sluit maandag
21 december 2020
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nb e e c k

om 22:00 uur

Een ‘bewerkt’ bod is
helaas niet geldig.

Boyd Re

Dean van der Sluijs
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Bij twijfel plaats een nieuw bod.
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Rowen Koot
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De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu online te bewonderen.

Online/telefonisch 7 dagen
per week van 09.00 tot
21.00 uur bereikbaar

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

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

nieuwe Kia Sorento Hybrid.
n de showroom.
Online/telefonisch 7 dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar:
0492-588970 / info@vdns-kia.nl / www.kia-helmond.nl

VDNS Helmond

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

Weten wat jouw auto waard is?

Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en
drukfouten voorbehouden.
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De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

r. Bekijk de voorwaarden

10.000 km per jaa
seerd op 60 maanden en

*Geba

se

op suzuki.nl/privatelea

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

euwe Kia Sorento Hybrid vanaf €

45.995,-

VDNS SUZUKI IS ONLINE/TELEFONISCH 7 DAGEN PER WEEK VAN 09.00 UUR TOT 21.00 UUR BEREIKBAAR
Varenschut 21D · 5705 DK Helmond · Tel 0492-588988 · verkoop@vdns-suzuki.nl · www.suzuki.nl/VDNS

U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf €

45.995,-

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

o Hybrid: reis in stijl

e Kia Sorento Hybrid:
een
stoere
mixreis
vanin on-road
klasse en off-road robuustheid. Echte blikvangers zijn de k
De Kia
Sorento
Hybrid:
stijl
en verticale achterlichten. De rijervaring is ontspannen met de hybride aandrijving, standaard automaat en ta
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Maak kennis met de vier nieuwe modellen van Kia bij

VDNS Kia Helmond

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

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

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

Nieuwe Kia Rio
gaat voor Mild Hybrid.

Spannend onder elke hoek:
de nieuwe Kia Stonic

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

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

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

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

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

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

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

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

7 jaar fabrieksgarantie

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

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

Online/telefonisch 7 dagen per week bereikbaar, van 09.00 uur tot 21.00 uur.

Wil jij kennis maken met de nieuwe Kia modellen?

Voor een vrijblijvende proefrit of advies op maat op locatie kun je telefonisch een afspraak maken met
onze verkoopadviseurs op telefoonnummer 0492-588 951 / 0492-588 958,
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom
of via WhatsApp: 06-202 107 07.

karakteristieke
alloze veiligheids-

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

Varenschut 21-D, 5705 DK Helmond | 0492-588 951 / 0492-588 958 | www.kia-helmond.nl
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In de regio
Leuke uitjes bij jou ‘om de hoek’

ASTEN

DEURNE

Museum in Wintersfeer

DAF Wandeling door Deurne

Van 21 december t/m 3 januari 2021
Museum in Wintersfeer tijdens de kerstvakantie in Klok & Peel.
Voor een gezellig en veilig uitje tijdens de kerstvakantie kan jong
en oud terecht in Museum Klok & Peel. De kerstklokjes klinken
uitnodigend in de vaste collectie. ‘Museum in Wintersfeer’ is
bovendien de laatste kans om het volledige drieluik ’75 Jaar
Vrijheid’ te beleven. In januari 2021 wordt één deel daarvan, de
tijdelijke expositie Death Valley De Peel, ontmanteld. Speciaal
voor kinderen is binnen de geldende RIVM-richtlijnen een leuk
kerstaanbod samengesteld.
6-13-27 januari 2021
Van 10.00 tot 11.00 uur door beiaardier Rosemarie Seuntiëns
in de H. Maria Presentatie kerk, Kerkstraat 2, 5721 GV Asten.
Luisterplaats: Moussaultpark.

In de voetsporen van een bekende Deurnenaar
Deurne wordt Palet van De Peel genoemd vanwege de vele
creatieve en innovatieve inwoners. Kunst en inventiviteit zijn
kenmerken die voor Deurne staan. Denk aan schrijvers zoals
Toon Kortooms, Antoon Coolen en Friso Wiegersma, die de
tekst van het bekende lied ‘Het Dorp’ schreef. Maar ook Hub
van Doorne, oprichter van de DAF en uitvinder van het ‘Pientere
Pookje’. Hij maakte de DAF wereldberoemd met de uitvinding van
de automatische transmissie.

Wandelroute
In Deurne herinneren diverse locaties aan het leven en werk
van Hub van Doorne. Zoals de villa waar Hub lang woonde en
bijvoorbeeld het Bronzen Duobeeld in het Hub van Doornepark.
Aan de hand van een themawandelroute, verkrijgbaar bij VVV
Deurne, wandel je langs deze en andere bezienswaardigheden.
In de routefolder vind je achtergrondinformatie. Zo verneem je
al wandelend van alles over creatieve Deurnenaar Van Doorne.
Wil je na de wandeling nog meer weten over de geschiedenis van
de DAF? Breng dan eens een bezoek aan het DAF Museum in
Eindhoven. Entreekaartjes voor het DAF Museum zijn ook bij
VVV Deurne verkrijgbaar. Ook leuk om cadeau te geven.
Voor meer informatie: VVV Deurne, www.vvvdeurne.nl

REGIO

DEURNE
13 eeuwen Deurne gevierd met activiteiten

De oudste vermelding van de plaatsnaam Deurne (Durninum)
dateert van 721, in 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. De vermelding
is terug te vinden in de schenkingsakte -uit het Gouden boek- van
Echternach. Ter gelegenheid van 13 eeuwen Deurne is ‘Deurne
1300’ het nieuwe thema van Deurne Palet van De Peel in 2021.
Het komende jaar staan er allerhande leuke activiteiten op de
agenda, die zijn te zijner tijd zijn terug te vinden op de website
Deurne1300.nl
Vooruitblik
De feestelijke opening van het themajaar ‘Deurne 1300’ vindt
plaats rond hemelvaart, met de hernieuwde overdracht van
het Document van Echternach: ‘In 4 dagen heen, in een
seconde terug’. De acte vertrekt op 10 mei uit Echternach en
arriveert 13 mei in Deurne. Hiervoor worden diverse vervoer- en
communicatiemiddelen gerbuikt. Vervolgens vinden rondom het
thema allerhande evenementen plaats.
Eén van de initiatieven is bijvoorbeeld een bijzonder wandkleed,
de canon van Deurne, waarop de geschiedenis van Deurne in 40
taferelen te zien is. Momenteel wordt er nog hard gehandwerkt
aan het 20 meter lange kleed, dat volgens planning vanaf 30 mei
in de Sint Willibrorduskerk in Deurne te bewonderen zal zijn. Kijk
voor info, evenementen en exposities op www.deurne1300.nl

ONDERWIJS, TOP KOKS EN BOEREN MAKEN SAMEN PLANNEN | F INNOVATIEHUIS DE PEEL

Lekker lupine op ieders bord
Lupine is het gouden boontje voor
de toekomst, het zit boordevol goede
eiwitten en kan met gemak op onze
zandgrond geteeld worden. Alleen
we kennen in Nederland dit boontje
nog niet op ons bord. Hier willen vier
top-koks, drie koksscholen, HAS Den
Bosch/Venlo en boer Henk verandering
in brengen. Op 3 december hebben ze
het startsein gegeven om plannen te
maken om lupine op de kaart te zetten.
In Nederland en Europa willen minder
afhankelijk zijn van de import van plantaardig
eiwit. Dat geldt met name voor sojaproducten,
waar import uit Noord- en Zuid-Amerika
belangrijk is. De vraag naar plantaardige
eiwitten voor de humane voeding groeit
hard, vooral voor alternatieven voor vlees en

zuivel. Lupine biedt kansen voor onze boeren
om in Nederland te telen en hiermee kunnen
heerlijke gezonde gerechten bereidt worden
voor onze consumenten. Naast de waarde
voor de humane consumptie is de lupine
zeer waardevol voor een vruchtbare bodem
en de biodiversiteit. Een gewas dat prima kan
passen in de kringlooplandbouw.
Samen lupine in
de schijnwerper zetten
Boer Henk teelt in zijn bijzondere groentetuin
lupine en is op zoek gegaan naar partijen
om samen lupinen meer bekend te maken
bij consumenten en boeren. Donderdag 3
december hebben vier topkoks (Manfred
Albrecht, Mathijs Jacobs, Jan van Hout,
Jaap Volman), drie koksscholen (Koning
Willem I College Den Bosch, Summa College

Eindhoven, Gilde Food en Hospitality College
Venlo), HAS Den Bosch/Venlo en boer Henk
afgesproken om samen plannen te gaan
maken om lupine meer bekend te maken.
Liza Simons van het Innovatiehuis de Peel
helpt mee met deze mooie plannen.
Het jaar van lupine
De initiatiefnemers hopen dat 2021 het jaar
wordt, waarin Lupine meer bekend wordt.
Het zou mooi zijn als lupine over 10 jaar zijn
plek heeft veroverd op onze zandgronden en
op de borden van vele Nederlanders. Heerlijk
lokaal plantaardig eiwit! Restaurants die
deelnemen aan dit initiatief zijn:
• Restaurant Beejekurf, Venray
• Boompjes Restaurant, Overloon
• Restaurant Ons Jongens, Someren-Eind
• Bij Albrecht, Eindhoven.
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SOMEREN

Kerstevent Gemert

Dit jaar is het de negende editie met nog meer entertainment,
muziek en beleving, maar helaas geen kramen. Op het traject
Nieuwstraat, Kerkstraat en Ridderplein zal er van 12.00 uur tot
17.00 uur weer van alles te zien zijn, met als hoogtepunt om
12.30 uur de intocht van de Kerstman met zijn elven.

Kerststallen in Someren

De Kerststal in het centrum van Someren op het Wilhelminaplein(zie foto onder)
De Kerststal in het centrum van Someren-Eind aan het Einderplein(zie foto rechts)
De kerststal in Someren-Heide aan de voet van de kerktoren.
De Kerststal binnen in de Lambertuskerk in Someren aan de Kerkstraat
De Kerststal binnen in de Koepelkerk in Lierop

Jaarkaart Museum Klok & Peel
voor gezinnen met laag inkomen
Stichting Leergeld Asten-Someren en Museum Klok & Peel slaan de handen ineen
ASTEN
Museum Klok & Peel heeft met de Stichting Leergeld AstenSomeren een bijzondere sociaal-culturele overeenkomst
gesloten. Dankzij die overeenkomst krijgen 65 gezinnen met
een laag inkomen uit Asten en Someren een jaarkaart voor
het museum.
Het idee voor deze samenwerking kwam van Joop van Dijck,
voorzitter van Stichting Leergeld Asten-Someren. Van Dijck: „Steeds
meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onze stichting stelt zich ten
doel om daar iets aan te doen.”
Museumvrijwilliger Bram Nugteren en operationeel manager
Frank van Kempen reageerden direct positief op het idee van
de Stichting Leergeld en kwamen al snel met een concreet
voorstel. Al eerder maakte Bram Nugteren namens het museum
met diverse maatschappelijke organisaties afspraken over
samenwerkingsverbanden. Zo kunnen bewoners van Wooncentrum
Savant de Lisse uit Asten bijvoorbeeld het hele jaar door het
museum bezoeken met een speciaal pasje.
De jaarkaart geeft de gezinnen niet alleen het recht om Museum
Klok & Peel te bezoeken, maar is ook bedoeld voor de evenementen
die het museum door het jaar heen organiseert. Een voorbeeld is de
komende – coronaproof - editie van ‘Museum in Wintersfeer’ die van
21 december tot en met 3 januari plaatsvindt.

JOOP VAN DIJCK (L) KRIJGT VAN BRAM NUGTEREN (R) HET EERSTE PASJE UITGEREIKT | F COR VAN DE VEN

De wethouders van Asten en Someren die het sociaal domein in hun
portefeuille hebben zijn enthousiast over het samenwerkingsverband.
Wethouder van Asten, Janine Spoor: „Ik juich het toe dat een bezoek
aan ons mooie museum ook voor onze inwoners met een krappe
beurs mogelijk wordt gemaakt”.

DOMEIN REGISTRATIE
SUPPORT WEBSITE
HOSTING WEBSITE
COMMUNICATIE

ALl-In 120 euro excl. per jaar
(probleemloze/kosteloze verhuizing)

Wethouder Theo Maas van Someren onderstreept dit: „Uitstekend
dat kinderen en jongeren via Leergeld het mooie Klok- en
Peelmuseum in Asten kunnen bezoeken. Óók als het om cultuur
gaat is het voor hen belangrijk om méé te kunnen doen. Hopelijk
volgen nog vele culturele instellingen dit mooie voorbeeld!”

NIEUWE MODERNE WEBSITE BOUWEN?
0492-845350 OF MAIL NAAR
INFO@ADCOMMUNICATIE.NL
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STERK IN CONCEPT
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STERK IN UITVOERING
EN REALISATIE.
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Team KlaasenVandeursen
Team Adcommunicatie
www.klaasenvandeursen.com
www.adcommunicatie.nl

Mijn dier is gechipt,
nu nog registreren!
Het chippen van je huisdier is niet
alleen slim en handig maar vaak ook
verplicht! Hieronder vertellen wij je
graag meer over chippen én registreren van je huisdier(en).
Het is niet meer alleen gebruikelijk om
je kat of hond te laten chippen, maar je
kunt bijvoorbeeld ook konijnen, paarden, koi karpers, papegaaien, fretten,
slangen en schildpadden laten chippen.
Chippen mag alleen gedaan worden
door dierenartsen of door iemand die
beroepsmatig chipt. Je huisdier laten
chippen is niet alleen bij de meeste verzekeringen verplicht maar ook erg handig als je je huisdier kwijt bent geraakt
of hij/zij bijvoorbeeld is weggelopen.
Dankzij de geregistreerde chip kunnen
de mensen van Dierenambulance en
dierenasiel Helmond e.o. snel dier en
eigenaar herenigen. Dit voorkomt extra
verblijf van het dier in het dierenasiel
en kosten voor de eigenaar. Maar ook
vooral onnodige stress bij de dieren.
Belangrijk: Registreren
Je huisdier laten chippen is één, maar
je moet je dier zelf registeren op een

van de databanken. Er zijn er verschillende. Een overzicht vind je op www.
chipnummer.nl. Daarnaast moet u er
ook nog voor zorgen dat deze gegevens up-to-date blijven! Als je gaat
verhuizen moet je dus ook de gegevens wijzigen die gekoppeld zijn aan
de chip, dit wordt door veel huisdiereigenaren vergeten. Als de eigenaar niet
meteen gevonden kan worden, moet
het dier langer in het asiel blijven. Dit
kan erg stressvol voor het dier zijn. Na
twee weken kan het dier bovendien
herplaatst worden bij een nieuw baasje. Om dat te voorkomen is een goede
registratie ontzettend belangrijk!
Meer informatie over dit onderwerp
vind je op LICG.nl en bij de Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o.
Telefoon 0492-513971 of via info@
dierenambulancehelmond.nl
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Judith Meulendĳks Open
eerste evenement 2021
Helmondse Sporthelden
HELMOND - Helmondse Sporthelden kan op de drempel van 2021 met trotst de datum voor haar eerste
officiële evenement presenteren. Op zondag 21 maart zal de stichting onder leiding van voorzitter Frans
Stienen in de sporthal van Hotel Fletcher op Suytkade badmintonster Judith Meulendijks eren met een
eigen evenement voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar.
DOOR ORGANISATIE HELMONDSE SPORTHELDEN

kinderen te brengen. En ik moet eerlijk gezegd de eer voor dit initiatief
afstaan aan onze producent Fast Forward. Maar eigenlijk zit ook de
kracht van dit plan in de eenvoud. Wat is er voor een kind dat in het
Elkerliek ziekenhuis ligt nu leuker dan rond een evenement bezoek te
krijgen van een van de Helmondse Sporthelden? Het is alles bij elkaar
twee uur van de tijd in diens agenda en van grote waarde voor het
kind en zijn of haar ouders. Het gaat om aandacht en interesse en
natuurlijk een medaille alsof ze aan het evenement van de Helmondse
sportheld hebben deelgenomen. Al helpt het maar één procent in het
proces van herstel of genezing, dan is het al geslaagd.”
De Judith Meulendijks Open is geen traditioneel badmintontoernooi
voor jeugd. Het is de leukste en gratis badmintondag voor jeugd.
Uiteenlopende van kinderen die reeds lid zijn van een club in Helmond
of elders in het land. Kinderen die op vakantie wel eens een racket
en shuttle vast hebben gehouden en kinderen die nog nooit een
badmintonveld op zijn gestapt, maar door de clinics in samenwerking
met Jibb+ enthousiast zijn geworden voor de sport van Judith
Meulendijks.
De drievoudig nationaal kampioene en voormalige nummer tien van de
wereld is zelf op de dag in de dubbele sporthal op Suytkade aanwezig.
Kinderen worden ingedeeld naar kracht en leeftijd en krijgen in een
circuit training in verschillende onderdelen van het spel. Daar hoort
ook een slagenwisseling met de naamgever van het evenement
natuurlijk bij.
Helmondse Sporthelden is momenteel in gesprek met de eerste club
van Meulendijks, HBV Phoenix en de Helmondse Badmintonbond
over een samenwerking. Met Jibb+ wordt gesproken over clinics
die in de aanloop naar de Judith Meulendijks Open voor Helmondse
basisscholen worden gegeven. Doelstelling van Helmondse
Sporthelden is om bij het eerste evenement een volle sporthal met
actieve kinderen te krijgen.
Meulendijks heeft veel moeite gedaan om bij haar eigen evenement
aanwezig te kunnen zijn. “Het is even puzzelen geweest, omdat de
internationale kalender door het Corona-virus al een paar keer
ingrijpend is gewijzigd. Ik werk als trainer in Zwitserland, dus moet
echt dat weekeinde vrij kunnen maken. Maar ik doe het graag voor
de kinderen, Helmond en mijn sport. Ik ben trots om een van de acht
sporthelden en een van de zeven evenementen op de kalender van de
stichting te zijn. Badminton is in ons land geen grote sport, dus kan
wel een zetje in de goede richting gebruiken. Daar verleen ik graag mijn
medewerking en naam aan. Zeker omdat Helmondse Sporthelden
een duidelijk missie heeft om het voor elk kind in de stad mogelijk te
maken om te sporten. Ik ben eerlijk gezegd een beetje geschrokken
van de cijfers over armoede. Het is bijna niet voor te stellen dat een op
de negen kinderen in Helmond door financiën niet kan sporten of lid
kan worden van een sportclub.”
Elkerliek Ziekenhuis
Omdat Helmondse Sporthelden er met ingang van 2021 voor alle
kinderen in de vijfde stad van Brabant wil zijn, gaat de stichting
ook een samenwerking aan met het Elkerliek Ziekenhuis. Tot grote
tevredenheid van het voltallige bestuur van de Stichting. Voorzitter
Frans Stienen: “Doelstelling van het partnership is om kinderen die
door ziekte niet naar het evenement kunnen, het evenement naar de

Judith Meulendijks wordt daardoor de eerste Helmondse Sportheld
die een bezoek gaat brengen aan de jeugdige patiënten van het
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. “In eerste instantie begreep ik niet zo
goed wat ik daar zou moeten doen. Maar na de uitleg was het eigenlijk
heel logisch. Ik werd er enthousiast van, want waarom zouden we niet
iets extra voor een kansarm of ziek kind doen. Maar logisch is nog iets
anders dan doen. Ik ben blij dat ik ook op dat vlak iets kan bijdragen
voor de volgende generaties in Helmond. En iedereen die zelf in het
ziekenhuis heeft gelegen of een kind in het ziekenhuis heeft bezocht
weet hoe waardevol aandacht in zo’n situatie is. Toen het bestuur
mij vroeg een uurtje vrij te maken, heb ik daar direct mee ingestemd.
Kinderen blij maken, geeft een soort van Sinterklaas gevoel. De
gezichten en verwondering zijn onbetaalbaar. Geweldig als je dat een
kind kunt bezorgen. En laten we eerlijk zijn, aandacht kost niets.”

‘We willen met Helmondse Sporthelden echt het
verschil gaan maken voor jeugd in de stad’

JUDITH MEULENDIJKS IN ACTIE
BRON: INGE SCHEPERS /
SHUTTERSTOCK.COM

Helmondse Sporticonen is niet alleen trots
op haar acht helden met een eigen evenement,
maar ook op het Comité van Helden. Mensen met
een verdienste voor de sport en de stad, zonder
dat ze een eigen evenement naar zich vernoemd
hebben gekregen. Berry van Aerle is er daar een
van. De rechtsback van PSV werd
8 december 58 jaar.
De snelle verdediger, bijgenaamd Turbo Berry,
speelde veertien seizoen in het betaalde voetbal,
waaronder twaalf voor PSV. Van Aerle die in 1988
met Oranje in Duitsland Europees kampioen
werd, begin en eindigde zijn sportieve loopbaan
in Helmond. Hij speelde in de jeugd van HVV
Helmond, inmiddels opgegaan in Sv De Braak
en nam in 1995 definitief afscheid bij Helmond
Sport. Volgens kenners was de Helmonder een
antiheld. Maar wel een met vijf landstitels, drie
KNVB-bekers, een Supercup, een Europa Cup en
een Europese titel in de prijzen kast.

Tot grote tevredenheid van het bestuur van de Stichting Helmondse
Sporthelden. “We willen met Helmondse Sporthelden echt het verschil
gaan maken voor jeugd in de stad. En bij voorkeur met zo veel mogelijk
partners. We zoeken met iedereen de samenwerking. We doen het
misschien anders, maar houden het niet voor ons zelf. Het gaat om de
kinderen en niet om de Stichting.
Daarom was de stap naar het Elkerliek ziekenhuis feitelijk ook logisch.
We willen iets doen voor alle kinderen. Geen onderscheid maken
betekent ook dat niemand opvalt in negatieve zin. Kansarm willen we
niet zichtbaar maken. Kansarm willen we kansrijk maken. In deze tijd
van Corona worden de zwakste groepen in de maatschappij juist het
hardst geraakt. Een extra redenen om dus voor kinderen die het nodig
hebben extra inspanning te gaan leveren.”

F | WIM VAN DEN BROEK

8-7-6
Stienen predikt daarom het 8-7-6 concept van Helmondse
Sporthelden. “We hebben acht sporthelden, want de gebroeders
Van de Kerkhof zijn met zijn tweeën, zeven evenementen in zes
verschillende takken van sport. We gaan alle middelen inzetten
om kinderen in Helmond in 2021 aan het sporten te krijgen. We
scoren in deze stad onder het landelijk gemiddelde en zijn in
sportparticipatie nog lang niet de beste van de vijf grote Brabantse
steden. Er is dus nog veel te doen, maar van deze vliegende start
krijgen we als bestuursleden allemaal energie. Dat hebben we hard
nodig en met enthousiaste ondersteuning van gedreven instellingen,
verenigingen en bedrijven gaat 2021 een bijzonder jaar voor de
Helmondse kinderen worden.”

Berry van Aerle (Voetballer)
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Neem contact op voor de mogelijkheid om uw kerstkado’s
online te bestellen of te laten bezorgen!
Voor alle drie de winkels kunt u bellen naar 0492-524411
of mailen naar: helmond@migagifts.nl
Uiteraard kunt u ook onze webshop bezoeken www.migagifts.nl
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Stuur dit jaar een
persoonlijke zelf
ontworpen kerstkaart
Jello Family is een bedrijf waar je via een
app of website, makkelijk en snel jouw
eigen persoonlijke postkaart kan creëren
om de band met de mensen om je heen te
versterken.
Je kan jouw postkaart zo persoonlijk 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 geluksmoment te
geven. Bij het versturen van een persoonlijke
postkaart krijgt zowel de verzender als de
ontvanger een geluksmoment.
De betekenis van de postkaart
Je laat met dit mooie gebaar ook weten dat je
jouw vriendschappen en relaties waardevol en
belangrijk vindt. Je laat zien dat je aan iemand
denkt en dat je ze extra liefde en aandacht wilt
geven. Je maakt voor een paar euro iemand
heel erg vrolijk.
Over onze postkaart
Wij gebruiken professionele materialen, 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 doneren wij 1 boom aan
een organisatie die bomen plant. Zie op onze
website www.jellofamily.nl
Wij zijn 19 december om 15:30 te zien op
RTL4 in het progamma ‘Dit is Holland’.
In het programma kan je meekijken in ons
bedrijf. Van hoe we de bestelling
binnen krijgen tot wanneer we jouw
postkaart in de brievenbus doen bij
PostNL.
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16/17/18 december 8 dec

Helmond het verhaal,
Kindvriendelijke Stad

4

27/28/29 januari

19 jan

De Makers
Vacaturekrant

8

24/25/26 februari

16 feb

Kindvriendelijke Stad/
Zorgspecial

12

24/25/26 maart

16 mrt

De Regio/Huis & Tuin

16

21/22/23 april

13 apr

Sport & Cultuur
Sport/School
Campus

21

26/27/28 mei

18 mei

Festivals en
Evenementen

25
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Vakantie in Regio

29

21/22/23 juli
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Horeca/
Preuvenement

35

1/2/3 september

24 aug

Cultuur in de regio,
Cultureel Weekend
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21 sept

Wonen in de regio
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Zorgspecial

48

1/2/3 december
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Kerst/Oud & Nieuw

BxH

TARIEVENKAART

263mm x 385mm

1/1 pag. full color. € 1281,-

263mm x 190mm

1/2 pag. full color. € 800,-

130mm x 190mm

1/4 pag. full color. € 471,-

130mm x 90mm

1/8 pag. full color. € 261,Prijzen excl. btw. en per plaatsing
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De Diepvriesspecialist
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al meer dan 40 jaar de lekkerste vriesverse producten

DIEPVRIESSPECIALIST VEGHEL V.L.N.R PATRICK, LINDA EN NICO | F DIEPVRIESSPECIALIST

DIEPVRIESSPECIALIST HELMOND V.L.N.R. BART, PASCAL, JORDY EN MARIA | F DIEPVRIESSPECIASLIST

De Diepvriesspecialist (Van Rijsingen) opende haar eerste diepvriessupermarkt in Mierlo in 1978. Meer dan 40 jaar later is het nog altijd
een gevestigde naam in Brabant. De winkels hebben een uniek assortiment, bijna alle producten zijn diepgevroren.
DOOR WENDY LODEWIJK

Vriesvers: verser kan bijna niet
“Ons assortiment is vriesvers, het kan bijna niet
verser”, legt Nico van Rooij uit. Nico is eigenaar
van VriesVers Retail B.V., de organisatie achter de
3 Diepvriesspecialist-filialen in Helmond, Deurne
en Veghel. “Onze producten worden binnen 24 uur
diepgevroren. De smaak, structuur én alle vitaminen
blijven zo behouden. Neem het voorbeeld van een
brood. Iedereen kent het wel: je koopt een stel
verse broden en vriest deze in, om vervolgens te
ontdooien wat je eet, zodat de rest vers blijft. Dat
is een mooi voorbeeld van hoe wij te werk gaan. En
het geldt ook voor groente: zodra je groente snijdt,
gaat de kwaliteit achteruit en vitamines verloren.
Als je dus een gekoeld zakje roerbakmix koopt, is
de achteruitgang al een aantal dagen bezig. Neem
je ingevroren roerbakmix, is het nog net zo vers als
toen het gesneden werd. En vers betekent in dit
geval ook gezond!”
Goed tegen verspilling
“Niet iedereen heeft in de gaten dat vriesvers
letterlijk vers is”, zegt Nico. “Bij sommigen is het
echt een ondergeschoven kindje. Het is een grote
misvatting dat eten uit de diepvries waterig smaakt.
Juist als iets is ingevroren, pak je het pas wanneer
je het daadwerkelijk eet, je consumeert het zo vers
mogelijk. Anders dan met producten die eerst een
aantal dagen in de supermarkt of in je eigen koelkast
liggen. Het is wel van belang dat je het op de juiste
manier ontdooit of bereidt, maar dat staat duidelijk
op de verpakking aangegeven. Wat veel mensen ook
niet weten, is dat sommige producten al van oudsher
ingevroren worden. Carpaccio bijvoorbeeld. Dat
wordt bevroren gesneden en daarna ontdooid, om

zo die mooie dunne plakjes te kunnen verkrijgen.”
De Diepvriesspecialist past uitstekend in de huidige
tijd van bewustwording en het tegengaan van
verspilling. “Je pakt precies de portie uit je vriezer die
je daadwerkelijk gebruikt en gooit daarmee weinig
weg. Duurzaam, verantwoord en met een groot
gebruiksgemak.”
Traditionele winkel
De Diepvriesspecialist is een traditionele winkel met
schappen en winkelpaden. De winkel is gevuld met
rijen vriezers waar de lekkerste producten in liggen
en is verdeeld over 4 gedeeltes die met kleuren zijn
aangegeven. Bij ‘Herkomst’ vind je de groente en
fruit, vis vlees en brood. Het directe invriezen zorgt
dat de smaak en versheid gegarandeerd blijft. Bij
‘Gemak’ liggen de producten, zoals de naam al doet
vermoeden, voor als je snel een maaltijd op tafel
wil hebben staan. Complete maaltijden en soepen,
maar ook maaltijdcomponenten of snacks zijn hier te
vinden. Bij ‘Genieten’ vind je de lekkerste soorten ijs
en (ijs)gebak en daarnaast diverse hapjes voor bij de
borrel. Ten slotte vind je bij ‘Actie’ de scherpgeprijsde
aanbiedingen. Met deze 4 ‘werelden’ biedt de winkel
een compleet en overzichtelijk assortiment.

seizoenen. Enerzijds duurzaam: groenten worden
op een natuurlijk moment geoogst en doordat wij
het invriezen, kan de klant er jaarrond van genieten.
Anderzijds kijken we per seizoen ook waar de
behoeften van de klant liggen: in de zomer een
uitgebreider assortiment aan ijs, in het najaar wild
en met Kerst feestelijke producten. We hebben per
seizoen onze eigen specialiteiten.”

DIEPVRIESSPECIALIST DEURNE | F WENDY LODEWIJK

Decembermaand
Nu de feestmaand begonnen is en mensen door
de coronacrisis niet uit eten kunnen, zal er naar
verwachting meer thuis gekookt worden. “Daar
springen wij op in. We hebben nu bijvoorbeeld
exclusieve ijstaarten en diverse soorten wild in
de schappen liggen. Mensen willen toch graag
uitpakken en daarvoor bieden we graag een
helpende hand. Sowieso bewegen wij mee met de

Meer informatie is ook te vinden op www.diepvriesspecialist.nl

Koop Lokaal en help elkaar
“Ik vind het belangrijk dat we er, zeker in deze
tijd, voor elkaar zijn. Corona raakt ons allemaal,
maar maakt ons ook noodgedwongen creatief. Zo
hebben we, toen de horeca moest sluiten, lokale
ondernemers geholpen door hun producten te
verkopen. Zij hebben ons altijd geholpen door bij
ons in te kopen, nu konden wij iets terugdoen. We
moeten ons samen door deze crisis slaan.”
Meer informatie?
“Onze medewerkers staan natuurlijk klaar voor
de klant. Je kunt altijd bij ze terecht voor advies
of vragen.”

Wij willen u informeren
dat tijdens de lockdown periode
onze winkels gewoon open zijn.
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Residentie Acuut

wenst u allen hele mooie feestdagen
en een gelukkig en vooral gezond 2021!
Laten we ook in 2021 goed voor elkaar
zorgen en hopelijk zien we u op onze eerst volgende

Open Dag op 30 januari.

Tot ziens op
Residentie Suytkade of
Residentie Helmond Centrum.

PROF E SSION A L S I N ZORG
www.acuutzorg.nl | 088-6000400

KLAASEN | VANDEURSEN.COM RAZ WK 51 GP
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De Damiaan
bij Weekkrant
de Loop

F | Bart van Overbeeke Fotografie

Helmond
In deze uitgave van Weekkrant de Loop vindt u de
kersteditie van Parochieblad Damiaan de Veuster.

Zelfrijdende minibus
FABULOS is in Helmond

De Damiaan wordt verspreid
in de volgende wijken: Oranjebuurt-Zwanenbeemd(O.L.
Vrouw), Stipphout (St. Trudo), Mierlo-Hout, Brandevoort, Helmond-West, Annawijk (St. Lucia/ Goddelijke
Voorzienigheid. Het blad
dient ook bezorgd te worden
in brievenbussen met een
nee-ja sticker. s

11e jaargang • nummer 1 • oplage 15.000

ex. • www.damiaanhelmond.nl

Kerst 2020 in een lege kerk

December 2020
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Dankbaarheid

Welkom I

Helmond

onze Damiaanparochie vindt u op

de achterzijde van deze uitgave. F
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Fantastische prijzen!
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STOPT PER 31-12-202
SPAARSYSTEEM
1.
HOUTSNIPPERS GELDIG TOT 31-12-202 OM VOOR
WAARDEBONNEN NTEN OP UW PAS, SNEL
BONNEN!
RUIL UW SPAARPU
en/of WAARDE
KERST-LOTEN

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!
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WIM MULKENS RADIO/TV
JAN LINDERS SUPERMARKT

nr:

Waardebonnen voor gespaarde punten op de spaarpas kan
men ook in 2021 bij Wim Mulkens verkrijgen.

nr:

ten ondernemingen. Kerstloten
kan men kopen bij supermarkt
Jan Linders.

KOSTEN: 500 HOUTSNIPPERSPUNTEN PER LOT
(UITSLAG ZIE WEEKKRANT DE LOOP HELMOND)

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

Tel.:

Het Houtsnippersspaarsysteem
gaat stoppen per 31 december
2020. Vanaf die tijd worden er
geen punten meer op de spaarpas bijgeschreven.

Tot 31 december 2021 kan men
de gespaarde punten inleveren
bij Supermarkt Jan Linders voor
de Kerstloterij met mooie prijzen en/of waardebonnen (bij
Wim Mulkens na lockdown,
geldig tot 31 december 2021), die
te besteden zijn bij de aangeslo-

Stichting Houtsnippers wil iedereen bedanken voor het mee
sparen en ondersteunen van het
systeem. Is iets toch onduidelijk of hebt u vragen? Mail dan
naar info@houtsnippersnu.nl |
www.houtsnippersnu.nl
Kerst
Kerst

Naam:

Mierlo-Hout

Prijzen Houtsnipper Kerstloterij:
Hoofdprijs: Samsung 65”
QLED TV t.w.v. € 1599 beschikbaar gesteld door Wout van
Vlerken.
Tweede prijs: Bosch Home
Professional wasmachine t.w.v.
€ 1249 beschikbaar gesteld
door Wim Mulkens.
Derde prijs: Siemens koffiemachine t.w.v. € 599. Verder: 10 frietpannen en vele andere prijzen.

Blijf op de hoogte
In het begin van de proef reizen vanwege Corona alleen nog
studenten en medewerkers van
de Automotive Campus en bedrijven aan de route mee. Wil je
graag een rit meemaken? Stuur
een mail naar fabulos@helmond.nl en blijf op de hoogte.
Kijk voor meer informatie over
de zelfrijdende minibus op www.
helmond.nl/fabulos en www.fabulos.eu s

nr:

Loten te koop bij Jan Linders Supermarkt

Europees project
De Europese Commissie, Regio
Deal Brainport Eindhoven en
de gemeente Helmond maken
de proef financieel mogelijk. De
proef is onderdeel van het Europese project FABULOS dat in
Noorwegen, Finland, Griekenland, Estland en Nederland wordt
uitgevoerd om deze nieuwe,
duurzame vormen van vervoer
te ontwikkelen en testen. De pilot in Helmond wordt uitgevoerd
door het internationale consortium SAGA uit Noorwegen en

nr:

Koop Kerstloten en/of waardebonnen voor uw punten

liteitsoplossingen zoals deelmobiliteit en zelfrijdend vervoer”.

Tel.:

Op de minibus zitten sensoren
waardoor het bewegingen op
afstand kan waarnemen en zelf
actie onderneemt. Voor de veiligheid worden er verschillende
tijdelijke verkeersmaatregelen
getroffen, zoals een maximum-

Makers van de toekomst
Helmond is als onderdeel van de
regio Brainport Eindhoven binnen Europa een voorloper op
gebied van slimme mobiliteit.
Samen met het bedrijfsleven,
overheden, onderwijs en kennisinstellingen wordt nieuwe technologie in Helmond ontwikkeld
én toegepast, op straat en op
de Automotive Campus. Dat
is niet de enige reden waarom

gemeente Helmond deelneemt
aan de proef. “De stad groeit,
dus ook het vervoer neemt toe”,
aldus wethouder Antoinette
Maas. “We willen een verkeersveilige, bereikbare, groene en
schone stad zijn met duurzame
vormen van vervoer voor iedereen. Helmond is een fietsstad
met maar liefst vier treinstations, maar het busvervoer staat
onder druk. Zelfrijdend vervoer
kan hiervoor in de toekomst een
oplossing zijn. Daarom investeren we samen met Europa, de regio Brainport Eindhoven en het
Zuid-Nederlandse programma
SmartwayZ.NL in slimme mobi-

Finland. The Future Mobility
Network is het Nederlandse bedrijf dat lokaal de ingebruikname
organiseert van het voertuig van
de Franse fabrikant Navya. RDW
beoordeelt op de minibus de
weg op mag. Daarnaast werken
tal van nationale organisaties
mee: Brainport Smart District,
Automotive Campus Helmond,
Brandweer Brabant-Zuidoost,
politie,
onderzoekscentrum
TNO, Fontys Hogescholen, Breda University of Applied Sciences, provincie Noord-Brabant,
SmartwayZ.NL, Hermes, Aon en
Hanenberg Wegenbouw.

Naam:

Het is zover: de voorbereidingen voor de proef met de zelfrijdende
minibus van het Europese project FABULOS in Helmond starten.
De komende weken worden de shuttle en de route rijklaar gemaakt
en worden testritten gereden. Als de minibus slaagt voor het eindexamen en de RDW en gemeente groen licht geven, dan start de
proef met de zelfrijdende minibus medio januari. Mét reizigers,
conform coronarichtlijnen en tussen het verkeer. Zonder chauffeur, maar met een veiligheidssteward die continu meekijkt en kan
ingrijpen als het nodig is. “De weg is nog lang, maar dit is een grote
stap vooruit naar een duurzame en verkeersveilige toekomst”, aldus wethouder Antoinette Maas.
snelheid van 30 kilometer per uur
voor al het verkeer op de route.
De shuttle wijkt niet af van zijn
baan waarop hij is geprogrammeerd, ook rijdt hij voorzichtiger
dan een gemiddeld weggebruiker en kan hij nog onverwacht
remmen. Dus op de testroute
worden andere weggebruikers
door informatieborden daarvoor
gewaarschuwd.
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Kerst
pakketten
actie
Damiaan
parochie.

| © Pastoor Norbert Swagemakers.

de kerstdagen veel mensen die
heid inperkt. Woorden van deze
Persoonlijk heb ik wel eens
wacht houden. We denken hierstrekking lezen we in de krant
Mijn gedachte gaat dit jaar uit
leegte gevoeld, in het bijzonder
bij ook aan mensen die op elen op de tablet. In het evangenaar het Kerstkind dat in een
tijdens mijn burn out. Mijn gekaar letten zodat zij zich in deze
lie wordt naar Jezus gewezen
lege kerk kijkt. Het is niet de
dachten kon ik moeilijk richting
feestmaand niet alleen en eenals “het Woord dat in de webedoeling dat het vieren van
geven, ik kon me nauwelijks
zaam hoeven voelen.
reld kwam; het Licht dat in de
kerstmis een bron van ziekte
concentreren. Doordat ik mijn
Van de beeldengroep hoeven we
duisternis kwam.” En wij kijken
en ellende wordt. Daarom gelaandacht er niet goed bij kon
geen directe actie te verwachnaar het godskind in de voederden beperkende maatregelen
houden, kwam er ook weinig uit
ten. Toch laten kerststalletjes,
bak van de stal, onbewapend,
en hebben wij besloten om de
mijn vingers. Een kaartje schrijwaar ze zich ook bevinden, ons
hulpeloos, geheel afhankelijk.
kerkdiensten met kerst dit jaar
ven ging mij moeizaam af. Het
niet onbewogen. Zij houden vol
Maar Hij houdt de wacht. Hij
alleen via livestream te houden.
Lees op pagina 3.
was een leerschool om te weten
trouwe de wacht door ons aan
hoedt als een herder zodat geen
Vieren in een lege kerk, daar is
dat mijn lichaam niet alleen bete zetten in beweging te komen
schaap verloren loopt, en het
deze foto een beeld van.
hoefte heeft aan eten en drinvoor het goede en voor de vrede.
gewonde dier verzorgt wordt.
ken, maar evenzeer ook aan beDat is de universele gedachte
met de aanstekelijke boodschap
Wachthouden betekent soms
Toch ligt het Jezuskind daar.
weging, inspanning en rust. Die
die met kerstmis over de wevan kerstmis.
niet meer en niet minder dan er
Ook zijn er de andere vertrouwtrouwe kameraad, mijn broeder
reld rondwaart. Vrede, licht en
Die wens ik u, samen met het
gewoon te zijn!
de beelden van Maria, Jozef, herezel (zoals Sint Franciscus zijn liliefde die de wereld omtovert
parochiebestuur en het pastoAls wachthouden dàt betekent,
ders, wijzen, schapen, os en ezel.
chaam noemt) houdt de wacht.
tot een wereld die mensen geraal
team van harte toe.
dan wordt ons duidelijk dat de
Ik denk daarbij aan de veelzegKerstmis zonder kerk dit jaar,
lukkig maakt. Voor dat er pokerk niet per se leeg is, maar dat
gende woorden: “zij houden vol
kan ons bewust maken van wat
pulaire influencers bestonden
Dat Kerstmis, ondanks alle aaner gewerkt wordt aan de boodtrouwe de wacht.”
we missen. Het gaat over meer
met een vlog-account wist Jezus
passingen en beperkingen van
schap waartoe de kerk er is. IeWachthouden is waken. We kodan alleen het gebed waarmee
zijn invloed door een eenvoudit jaar, toch laat weten dat de
der die zich bij de kerk betrokmen het tegen bij personeel in
we ons tot God richten. Het
dig verhaal te verspreiden. Hij
vrede, het licht en de liefde er is
ken voelt weet dat er nood is aan
verzorging- en verpleeghuizen,
gaat ook over de menswording.
kreeg niet alleen likes, want het
voor ieder mens van goede wil.
wakers die het licht brandend
bij
ambulancemedewerkers, heilig
De boodschap van Gods menshuisgezin moet na enkele houden,
Met die ogen en open armen
wachters die de vrede lievendheid
mensen die surveilleren en padagen vluchten naar Egypte.
wordt concreet in schenkt het
bewaken, hoeders die zich het
Jezuskind ons zijn
trouille rijden. Ook de brandeen mensenkind. Met handen
Maar de duimpjes blijven omlieflijk hart met een vertedelot aantrekken van anderen die
weer is een wachthouder.
en voeten, met verstand en met
hoog gaan in een wereld waar
rende baby lach. Hij is er. God
in onzekerheid zijn. De leegte
Zij houden de wacht en komen
het hart willen mensen in deze
de zwaartekracht het soms lasis er voor ons. Wij willen er zijn
die in het kerkgebouw zichtbaar
in actie wanneer hun aandacht
wereld meewerken aan verbetetig maakt. Mensen worden moe
voor Hem, en in Zijn geest voor
is, wordt gevuld met de inhoud
wordt gevraagd. Als je er zo
ring, aan het goede.
van leugen en bedrog, macht en
elkaar.
die ons gevoeliger kan maken
over nadenkt, zijn er ook met
De beeldengroep houdt vol
geweld, afhankelijkheid die vrijvoor de boodschap.
trouwe de wacht en vult de kerk
Norbert Swagemakers, pastoor.
DAMIAAN

Veiligheid voorop
De zelfrijdende minibus rijdt
straks tussen Brandevoort station en de Automotive Campus.
De route doorkruist Brainport
Smart District, de slimste wijk
van de toekomst. De drie kilometer lange route bevat vier haltes. Het gaat om station Brandevoort, Berenbroek en twee haltes
op de Automotive Campus. De
zelfrijdende minibus rijdt tijdens
deze testfase met een snelheid
van maximaal 18 kilometer per
uur. Dat is ongeveer een gemiddelde fietssnelheid.
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Welkom II

Het volledige kerstprogramma van

6

36

week nummer 51 vrijdag 18 december 2020

Vanaf nu ook onlin
e
te bestellen op
www.hardstenend
orpels.nl
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Betere zichtbaarheid voor jouw
website binnen de zoekmachines aan
de hand van het SEO verbeterplan

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken
- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

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

ksterkennatuursteen@gmail.com

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

SEO VERBETERPLAN
Twijfel je of je jouw website wel
goed genoeg hebt ingericht om goed
vindbaar te zijn binnen Google?
Doordat 2021 voor veel bedrijven
enorm van belang is, begrijpen wij
dit en bieden hulp.
In het aankomende jaar moet jij je namelijk geen zorgen meer maken over de posities van jouw website in
Google. Vraag daarom nu het gratis het SEO verbeterplan aan. Wij vertellen je waar concrete kansen liggen,
waarmee jij de volgende dag aan de slag kunt gaan. Op weg naar meer online resultaat.

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Inhoud SEO verbeterplan
In onze gratis analyse worden jouw pagina’s beoordeeld op basis van diverse factoren op het gebied
van techniek, content en nog veel meer. Allerlei factoren die van invloed zijn op de gebruiks- en
zoekmachinevriendelijkheid van jouw website.

Je ontvangt een gezondheidscheck met daarin:
Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

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

• RADIATOREN

06-55895546
0655895546

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

3
Een score die aangeeft
hoe gezond je website is.

Het aantal errors
(de meest serieuze
problemen).

Het aantal waarschuwingen (middelmatige problemen).

1

2

De top 3problemen
die aangepakt dienen
te worden.

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
Daarnaast is de kans groot dat we ook op andere
vlakken online kansen spotten waarmee je direct
verder op weg geholpen wordt.

IN DE AFVALBAK

Voor wie is het SEO verbeterplan?
Twijfel je over de huidige inzet van zoekmachine optimalisatie? Wil je weten hoe je jouw budget zeker
effectief kan besteden? Of ben je nieuwsgierig naar de samenwerking met een online marketingbureau?
Vraag nu het gratis gedetailleerde onderzoek aan en wij geven antwoord.

VRAAG NU EEN
ADVIES GESPREK AAN!
Adcommunicatie/Hey Marketing
Steenovenweg 20, Helmond
ad@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 06-13829017
www.adcommunicatie.nl/
internetmarketing

GOED DRUKWERK

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

#mondkapjegeenzwerfkapje

weekkrant de loop

HELMOND

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl

de loop weekkrant HELMOND
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Sint bezoekt
Savant Alphonsus

CASA 1.0 | F Team CASA

Eerste woningen in slimste wijk: om te testen en van te leren

Bouw innovatieve én betaalbare
woningen in Helmond gestart
Brandevoort
Woningcorporatie Woonbedrijf, Team CASA en het Eindhovens
bouwbedrijf Hurks zijn gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze
innovatieve en betaalbare woningen komen als eerste in Brainport
Smart District (BSD) in Helmond, de slimste wijk ter wereld. CASA
1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer
duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën
gebruikt die bedacht zijn door de TU/e studenten van Team CASA.
In het voorjaar van 2021 zullen de woningen klaar zijn.
Woonbedrijf is erg trots om samen
met Team CASA en de andere
partners, aan de wieg te staan van
een woning waarin baanbrekende
technologieën zijn verwerkt. CASA staat voor Comfortable, Affordable, Sustainable Alternative.
Het doel is om een comfortabel,
betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale huurwoningen te
bouwen. Dit idee kwam van Antoine Post, student Natuurkunde
aan de TU/e en manager van
Team CASA. Hij hoorde veel over
duurzame ontwikkelingen, maar
zag dat niet terug in doorsnee
woningen. Hij had ideeën over
het ontwerpen van een duurzame
woning en vond andere studenten die graag aansloten. Zo hebben ze CASA 1.0 vormgegeven en
brachten de plannen samen met
Hurks tot een uitvoeringsgereed
ontwerp.
Sociale huurwoning
van de toekomst?
Natuurlijk is er veel aandacht voor
de techniek, maar ook aan de betaalbaarheid is gewerkt. De huurprijs voor het appartement is circa
€620,00 en voor de studio’s ongeveer €430,00 (prijzen zijn exclusief
servicekosten). Huurtoeslag aanvragen is mogelijk. In het appartement gaat de teammanager van
Team CASA wonen omdat hij het
graag wil uittesten en tegelijkertijd
kan zorgen voor het goed inregelen van de technische installaties.
Voor de 2 studio’s zoeken we bewoners die hier maximaal 2 jaar
willen wonen en ervaring opdoen
met een innovatieve woning. En
die ervaring met ons willen delen
zodat we er van leren. Woonbedrijf gaat vlak voor de oplevering
1 studio verhuren. De andere blijft
beschikbaar voor exposure. Daar
kunnen de sponsors die Team
CASA met producten hebben ondersteund, kijken hoe het werkt en
tonen aan hun klanten. Deze woning wordt in 2022 verhuurd. “Ook
mensen met een kleine portemonnee moeten in een duurzame
woning kunnen wonen. Daarom

hebben we veel interesse in deze
vernieuwende technieken en toepassingen,” vertelt Ingrid de Boer,
algemeen directeur/bestuurder
van Woonbedrijf. “CASA 1.0 is de
eerste in z’n soort en we gaan deze
nieuwe technieken monitoren. We
willen er van leren en kijken of we
die binnen de sociale huursector
breder kunnen toepassen. En of
een ontwikkeling als deze op grotere schaal tot de mogelijkheden
behoort.”
Beter dan een
nul-op-de-meter huis
De studenten ontwierpen niet alleen een nul-op-de-meter huis,
maar gaan een stap verder. Nulwoningen zorgen namelijk voor
een piekbelasting op het net, met
veel overtollige energie in de zomer
en een tekort in de winter. Daarom
komt er een grote watertank, die
het teveel aan energie in de zomer
opslaat voor gebruik in de winter.
De energie voor de woning komt
uit een energiedak, die een zonnepaneel en zonneboiler combineert
en daardoor zowel elektriciteit als
warmte genereert. Het elektrisch
netwerk in de woning bestaat uit
een combinatie van gelijkstroom
(DC) en wisselstroom (AC), en
voorkomt daarmee verspilling bij
de omzetting. Ook de waterhuishouding is bijzonder: hemelwater
wordt opgevangen om het toilet
door te spoelen.
In de keuze voor bouwmaterialen
en het bouwproces zelf streeft
Team CASA ook naar duurzame
oplossingen. Zo bestaat de woning uit modulaire eenheden, die
bij montage geen lijm vereisen.
Dit garandeert duurzame sloop
met hergebruik van materialen én
maakt verbouwingen makkelijker
en goedkoper. Verder gebruiken
de studenten bewust geen beton,
vanwege de negatieve impact
van dit materiaal op het milieu.
De bouwtechniek ‘Slimbouwen’
moet het materiaalverbruik en
afval verminderen, het reduceert
bouwfouten en zorgt voor lagere

CO2-uitstoot. Dat gebeurt door
de verschillende disciplines, zoals
bouwkundig en installatietechniek, op te knippen. In CASA 1.0
zijn bijvoorbeeld alle installaties in
de kern van de woning geplaatst:
makkelijker om te installeren én
te onderhouden. Meer informatie
over CASA 1.0 vindt u op www.
teamcasa.nl, onder andere over de
gebruikte technieken en toepassingen.
Slimme wijk
CASA 1.0 is de eerste woning in
Brainport Smart District. In deze
slimme wijk worden de nieuwste
inzichten en technieken op het
gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en
circulariteit ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te
creëren. De ontwikkeling van BSD
is een co-creatieproces tussen o.a.
bewoners, professionals en andere
stakeholders. “Met de realisatie
van CASA 1.0. komen een aantal
ambities van BSD samen. Overheid, onderwijs, bedrijfsleven en
bewoners hebben de woning samen ontwikkeld. Deze woning
laat zien dat BSD een wijk wordt
voor iedereen. Iedereen moet kunnen wonen in BSD en het is goed
dat nu de eerste schop in de grond
gaat,” aldus projectwethouder Cathalijne Dortmans, die tevens als
voorzitter van de stichting BSD
betrokken is bij de ontwikkeling
van de wijk.
Hurks: founding partner
en verbinder
Als founding partner heeft Hurks
vanaf de start van CASA 1.0 in dit
project geïnvesteerd. Door intensief met het studententeam samen
te werken, specialistische bouwkennis en -ervaring uit te wisselen
en het sponseren van materialen
en uren, helpt Hurks de ambities
van Team CASA waar te maken
en tot een haalbaar en maakbaar
concept te komen. Bijvoorbeeld
bij het opstellen van de technische
omschrijving; een vertaling van de
CASA-ambities naar de dagelijkse
bouwpraktijk.
Ook verzorgt Hurks de technische
engineering vanaf de bouwaanvraagstukken. Als hoofdaannemer
van het project CASA 1.0, treedt
Hurks op als verbinder van andere
bouwpartners en leveranciers. Inge
Schipper, directeur voorbereiding
Hurks: “Onze drijfveer: door te investeren in jonge mensen en innovatie onderstrepen wij ons vertrouwen in een duurzame toekomst.” s

Mierlo-Hout
De Stichting Hart voor het
Hout, die eerder dit jaar een
ontmoetingsunit plaatste bij
Alphonsus en die nog steeds
gebruikt wordt, heeft zich als
doel gesteld om diverse keren
per jaar iets leuks te organiseren voor alle senioren die
woonachtig zijn in Alphonsus.
Het coronavirus gooide echter in het eerste actieve jaar
van Hart voor het Hout veel
roet in het eten; zo kon de
Houtse muzikale middag
niet doorgaan, maar ook de
geplande digitale André Rieu
show mocht vanwege corona
niet doorgaan. Om toch iets
voor de senioren te kunnen
doen, hebben we de hulp van
de goedheiligman ingeroepen
en zo ontstond het idee om op
Sint-Nicolaasdag alle senioren
een overheerlijke amandelstaaf uit naam van Hart voor
het Hout aan te bieden.
Zaterdag 4 december was het
zover en mochten we rond
de klok van 14.00 uur de Sint
begroeten, samen met en-

kele bewo(o)n(st)ers van Alphonsus. Er werd voor de Sint
gezongen en een praatje gemaakt en we hebben zelfs lol
gehad ondanks de vele beperkingen en voorschriften waar
we ons aan moesten houden.
Omdat er maar enkele personen bij aanwezig mochten
zijn, hebben we de amandelstaven keurig netjes bij alle
bewoners bezorgd. Erg leuk
om deze senioren te mogen
verblijden met een presentje,
te meer omdat deze senioren
een erg moeizaam jaar achter
de rug hebben. Een jaar waar
bijna niets kon en de senioren
vaak noodgedwongen in hun
kamer moesten blijven.
De Stichting Hart voor het
Hout ziet daarom uit naar een
nieuwjaar waar hopelijk alles weer mogelijk is, zoals een
gezellige muziekmiddag organiseren, gezellig samen gaan
wandelen met een ijsje onderweg en nog veel meer.
Ondanks dat de Sint alweer
terug is naar Spanje, willen
we hem bedanken voor zijn
bezoek aan Savant Alphonsus
en voor het komende jaar zien
wij hem graag weer terug. s

Sinterklaas op bezoek bij Alphonsus | F Anton van Lieshout

STIJL & CO EIGENTIJDS WONEN
CADEAUSERVICE
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl | T 0492 47 56 24
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Koninklijke Onderscheiding Lokale partners zetten zich in
voor
een
gezonder
Helmond
voor Juul van Hout
Helmond
Bij zijn afscheid vandaag als Algemeen Directeur Hermes Groep
NV en tevens directeur Openbaar
Vervoer bij Connexxion heeft burgemeester Elly Blanksma digitaal
bekend gemaakt dat de heer J. (Juul)
M. van Hout (66) een Koninklijke
Onderscheiding zal ontvangen. De
heer Van Hout is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De afscheidsbijeenkomst werd in
zeer beperkte kring gehouden.
De heer Van Hout heeft een langdurige carrière in het openbaar vervoer
in Nederland. Hij is daar vanaf 1984
werkzaam. Hij introduceerde als een
van de eerste het thema duurzaamheid op grote schaal binnen de openbaar vervoerswereld. Verder heeft hij
grote verdiensten in de ontwikkeling
van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld
de daling van de CO2-uitstoot en het
terugdringen van geluidsniveaus.
Toonaangevend
De heer Van Hout implementeerde de
eerste elektrische bus vloot in Zuidoost Brabant. Er groeide een unieke
samenwerking tussen overheid en
marktpartijen als Hermes en VDL. Hij
gaf ruim 100 presentaties in Nederland en daarbuiten over het succes
van de tientallen elektrische bussen
die in Eindhoven als eerste in Europa
op duurzame wijze succesvol werden
ingezet. Gezelschappen vanuit de hele
wereld kwamen naar Eindhoven om

hem als ambassadeur van duurzaam
Openbaar Vervoer te bezoeken. Met
dit alles droeg de heer Van Hout nadrukkelijk bij aan de realisatie van
de Nederlandse visie op duurzaam
openbaar vervoer: ‘van papier naar
praktijk’. Hermes was en is, met de
nadrukkelijke verdiensten van de heer
van Hout, toonaangevend in Nederland in ‘Zero-Emissie’.
Breed maatschappelijk perspectief
De heer Van Hout was decennia lang
zeer nauw betrokken bij het overleg
tussen de VWOV(Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer) enerzijds
en de vakorganisaties anderzijds. Hij
stond veelvuldig aan de wieg van talloze CAO’s en was lid van het scheidsgerecht OV en voorzitter sociale veiligheid streekvervoer.
De bijdragen van de buschauffeurs
was hierin altijd groot. De heer Van
Hout kenmerkte zich hierbij door
niet louter oog te hebben voor werkgeversbelangen maar voor de gehele
sector, handelend vanuit een breed
maatschappelijk perspectief.
Voetbal
In zijn vrije tijd is de heer Van Hout al
sinds 1962 nauw betrokken bij voetbalvereniging SV Tivoli in Eindhoven.
Hij was daar juniorenleider, voorzitter
van de juniorenafdeling, redactielid,
kantinebeheerder, selectietrainer en
(nog altijd) lid van de Commissie van
Beroep. Sinds 2019 is hij toegetreden
tot de Raad van Commissarissen bij
FC Eindhoven. s

Helmond

Bewoners van volkswijken in Helmond
leven gemiddeld zeven jaar korter dan anderen. Door roken, overgewicht en problematisch alcohol gebruik aan te pakken
kan de gezondheid van heel veel mensen
verbeteren. In navolging van het Nationaal Preventieakkoord is er daarom ook
een lokaal Preventieakkoord gesloten.
Een Helmonds akkoord, waaraan meer dan
40 lokale organisaties zich committeerden.
Samen werken we aan een rookvrij Helmond,
gezonde voeding en voldoende beweging
en het tegengaan van overmatig alcohol en
drugsgebruik onder Helmonders. Maandagavond 14 december vond de kick-off plaats
via een webinar. Wethouder Cathalijne Dortmans geeft daarbij aan: “Uit landelijk gezondheidsonderzoek blijkt dat bewoners in
sommige Helmondse wijken minder gezond
zijn en korter leven. Dit willen en kunnen wij
niet accepteren. We willen graag dat álle Helmonders gezond en gelukkig door het leven
gaan, en bovendien willen we dat de gezondheidsverschillen tussen wijken kleiner worden. Met het Helmonds Preventieakkoord
werken we samen met partners aan een gezonder Helmond voor iedereen.”
Kracht van preventie
In Helmond geloven we in de kracht van
preventie: voorkomen is immers beter dan
genezen. Om die reden hebben Jibb+, de
gemeente Helmond, de GGD BrabantZuidoost en de LEVgroep het initiatief genomen tot een lokaal Preventieakkoord.
Een Helmonds akkoord, waarmee we zoveel mogelijk partijen in onze stad willen
verbinden. Waarin we afspraken maken
over ieders bijdrage aan één van de volgende drie thema’s:
• Een rookvrij Helmond
• Gezond eten en bewegen en
• Het tegengaan van alcohol
en drugsgebruik

Het Helmonds Preventieakkoord beschrijft onze ambities op deze drie thema’s. Wie tekent, helpt mee om de ambities te verwezenlijken. Inmiddels hebben al
40 lokale organisaties zich gecommitteerd
aan het Helmonds Preventieakkoord om
samen te werken aan een gezonder Helmond voor iedereen. En nog steeds kunnen nieuwe organisaties zich aansluiten!
Meer weten over de doelen van verschillende Helmondse organisaties in het kader
van het preventieakkoord? Ga dan naar
www.helmond.nl/sportengezondheid.
Effecten van investeren in leefstijl
op lange termijn zichtbaar
Door te investeren in leefstijl blijven mensen langer gezond. Kinderen die van kleins
af aan bewust bezig zijn met hun gezondheid, zullen dat ook in hun latere leven
beter volhouden. Dat betekent overigens
ook dat de effecten van onze inspanningen pas op langere termijn zichtbaar zijn
– in gezondheidswinst, maar ook in besparing op de zorgkosten.
Nationaal preventieakkoord
Op landelijk niveau staan preventie en
aandacht voor een gezonde leefstijl hoog
op de agenda. Zo werd in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten, waarin
landelijke partijen zich committeerden
aan preventie op drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch drankgebruik.
Lokaal hebben wij hier ook het tegengaan
van drugsgebruik aan toegevoegd. s

GEEF ‘N MOOI SHIRT KADO!
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 F
Grijs: C=0
Rood: C=
Goud: C=
Zwart: C=

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

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

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

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

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk

Met eigen tekst of als voorbeeld.

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl
1 shirt ,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.-

per stuk

2 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.-

per stuk

3 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.-

per stuk

www.helmondnu.nl

4 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.-

per stuk

5 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.-

per stuk
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

Ladders & trappen

Kooiladders

Mevrouw Verdonschot-Meeuws ontvangt de sleutel van verhuurmakelaar Sandra van Lieshout.
Projectleider Arno Verhagen kijkt op afstand toe F | woCom

Eerste bewoners naar
energiezuinige seniorenwoningen Annawijk

Van kamperen in eigen huis
naar luxe nieuwbouw
Annawijk/Suytkade
Vandaag kregen de eerste vijf
bewoners van de in totaal eenentwintig nieuwbouwwoningen in de Helmondse Annawijk
hun sleutel overhandigd. Een
duurzaam, sociaal nieuwbouwproject dat is ontworpen voor
én zelfs door wijkbewoners.
De 82-jarige mevrouw Verdonschot-Meeuws kreeg vrijdag,
twee jaar nadat haar oude woning op deze plek werd gesloopt,
van woningcorporatie woCom
de sleutel van haar energiezuinige seniorenwoning.
Trots is ze, een van de oudste
bewoners van de Annawijk, dat
zij verhuist naar een nieuwe woning aan de overkant van haar
vertrouwde straat. In háár Annawijk. Ruim twee jaar geleden
verhuisde ze van Postelstraat 24
naar nummer 7 omdat haar huis
werd gesloopt. Een half jaar geleden stond deze tussenwoning
nog in de steigers, vanwege een

grootschalige duurzame renovatie van de bestaande huurwoningen in de Annawijk. “Dat
voelde als kamperen in eigen
huis. Overal werd gewerkt. Aan
het dak, nieuwe kozijnen, isoleren. Het is een mooie, warme
woning geworden hoor, maar
voor mij veel te ruim.” Vandaag
betrekt ze de nieuwe, energiezuinige nultredenwoning. “Hier heb
ik alles op de begane grond, hoef
ik geen trap meer te lopen en is
alles nieuw. Wat een luxe en dat
in mijn vertrouwde straat.”
Nieuwe omgevingswet
Het ontwerp van de betaalbare
woningen is in nauw overleg met
de bewoners uit de Annawijk tot
stand gekomen. En ook over de
ligging werd volop meegedacht.
Het vormde een pilot voor de
nieuwe Omgevingswet, die in
2022 in werking treedt. Daarin
staat vastgelegd dat inwoners
meer inspraak moeten krijgen
bij de bouw van nieuwe woningen in de wijk waar ze wonen. ‘Er
staan hier eenentwintig nieuwe,

energiezuinig en gasloze sociale
huurwoningen die passen in de
nieuwe Annawijk,’ vertelt Arno
Verhagen, projectleider bij woCom. “Vandaag maken we de
eerste bewoners blij. Begin 2021
volgen nog eens zes nultredenwoningen, aan het zelfbedachte
groene hofje, en tien eengezinswoningen.”
Prachtig resultaat
De Helmondse Annawijk ondergaat een flinke wijkverbetering,
waarin gemeente Helmond,
woningcorporatie en bewoners
samen optrekken bij de aanpak van woningen en woonomgeving. Op de Postelstraat
en Hoogeindsestraat maakten
oude woningen plaats voor
energiezuinige nieuwbouw. Mevrouw Verdonschot, die elke dag
bij de bouw kwam kijken, hoopt
“hier nog jaren te blijven wonen”.
De gieter, die ze cadeau kreeg,
kan ze in 2021 gebruiken als de
woningcorporatie een haag voor
haar woning plant en het hofje
ertegenover aanlegt. s

Sepp
ANou, is-ie stoer of niet? In elk geval heeft hij flink aan een stoere uitstraling
gewerkt. Hij is 4 jaar en heeft een lekker bol katerkoppie. Hij is ook nog
vriendelijk en goed hanteerbaar. Wij hebben hem inmiddels wel gecastreerd,
want hij heeft ongetwijfeld de afgelopen jaren her en der al z’n bijdrage
geleverd aan nestjes grut. Sepp stapt graag op schoot voor een kroelsessie prima gezinskat. Hij moet wel naar buiten kunnen.

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

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

DIRKS

KLIMMATERIALEN
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EVENEMERpodium
V PLAA
vr 18 DEC t/m vr 15 JAN
cacaofabriek.nl
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publiek op een kruk. Veertien
Berlijnse kunstenaars die hun
werk exposeerden tijdens ‘Berlin
Baustelle’. Sommige kunstenaars
moesten daarna verplicht twee
weken in quarantaine.
Wim Daniëls schreef het gelijknamige boek (quarantaine), maar
speelde ook 6 keer achter elkaar
voor dertig bezoekers in het theater. En de film bleef, binnen de
mogelijkheden,
drukbezocht’’,
somt Otten trots op. Ondertussen gebruiken beide cultuurhuizen hun energie en tijd ook voor
nieuwe ontwikkelingen.

De Cacaofabriek en
Het Speelhuis wensen
u fijne feestdagen!

vr 18 dec 19:30u

Comedy Night

LACHEN IN DE CACAOFABRIEK
za 19 & zo 20 dec 20:30u

Brother Moon
VOLLE MAAN

di 22 dec 19:15u

Berlijn Lezing

LEZING DOOR WIM FRANSSEN
vr 15 jan 20:30u

Clan of Xymox

BERLIN BAUSTELLE AFTERPARTY

Expo
T/M 20 DEC - LAATSTE KANS! -

De Cacaofabriek | F Dave van Hout

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

2020 was een bewogen jaar.
Voor de hele wereld en ook zeker voor de culturele wereld.
De deuren van zowel De Cacaofabriek als Het Speelhuis bleven het afgelopen jaar enkele

maanden gesloten. Maar zo
gauw er mogelijkheden waren,
grepen beide culturele instellingen ze aan.
Bezoekers kregen prachtige voorstellingen, concerten films en exposities voorgeschoteld. Ondanks
de maatregelen kijken zowel De

Cacaofabriek als Het Speelhuis
dan ook terug op een jaar vol verwondering. ‘’De bezoekersaantallen waren weliswaar gering, maar
toch hebben we wonderlijke momenten gecreëerd’’, aldus directeur Jochem Otten. “Een metalconcert van Kong in De Cacaofabriek met licht headbangend

“In 2021 kunnen we daardoor
opzienbarend nieuwe activiteiten aanbieden. Waarover later
meer.’’ Er wordt dan ook uitgekeken naar het nieuwe jaar.
Niet alleen vanwege de nieuwe
ontwikkelingen, maar ook juist
met de hoop terug te gaan naar
het ‘normale’. “Als cultuurhuizen
zijn we altijd op zoek naar het
uitzonderlijke, maar na dit jaar
snakken we naar het normale.
Dat we weer een kopje koffie
kunnen drinken vooraf. Dat zalen weer goed gevuld mogen zijn
en dat grotere voorstellingen en
concerten weer plaats kunnen
vinden’’, zegt Otten. s

film

PROMISING YOUNG WOMAN

V.A. 24 DEC

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

V.A. 24 DEC

SIX MINUTES TO MIDNIGHT

V.A. 07 JAN

Het dubbelleven van de veelbelovende Cassie

De laatste dagen van een prachtige vriendschap
Mysterieuze dood op een Nazi kostschool

Oudejaarsconference van Joop Vos gaat zowel in de
theaterzaal als in de huiskamers niet door

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

Helmond

EN
EN WORD
T
N
E
M
E
T
T/M WOT
10
SFEB
EVENZO 10EJAN
V RPLAA
THEATERSPEELHUIS.NL
ZO 10 JAN 10:00 & 11:30u

JEUGD

HET ASTRONAUTJE (4+)

Klein Amsterdam Producties
ZO 10 JAN 11:00u

JEUGD

RAAD EENS HOEVEEL IK VAN
JE HOU (2+)

Theater Terra
WO 13 JAN 18:30 & 21:00u

MUZIEK

HENK POORT-HELDEN

Henk Poort
VR 15 JAN 19:00 & 21:00u

MUZIEK

De oudejaarsconference van
de Helmondse cabaretier Joop
Vos, die Het Speelhuis en De
Cacaofabriek cadeau deden aan
de stad, gaat niet door. De Helmondse culturele instellingen
zouden de voorstelling opnemen via de livestream-installatie van het theater en deze op 31
december gratis voor iedereen
beschikbaar stellen. Vanwege
de aangescherpte coronamaatregelen is het echter ook niet
mogelijk dat plan te realiseren.

RENÉE VAN WEGBERG

Renée doet de dames
WO 20 JAN 20:15u

DANS

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk
WO 02 JAN 20:15u

TONEEL

SERVAES NELISSEN • FEIKES
HUIS

Beefteefjes
DO 21 JAN 20:15u

CABARET

GLODI LUGUNGU

Ze bedoelen het goed
ZA 23 JAN 19:00 & 21:00u

MUZIEK

KARIN BLOEMEN

Billie, Aretha, Norah, Amy… Karin
DO 28 JAN 20:15u

CABARET

ANDRÉ MANUEL

SNEU
ZA 30 JAN 16:00 & 19:00u

Met de sluiting van het theater
ziet Vos zich genoodzaakt de
voorstelling af te gelasten. “Dit
is echt een enorme tegenvaller”,
stelt hij. “We hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag
om de Helmondse oudejaars
voor publiek te spelen en naar de
huiskamers te brengen, maar ergens houdt het op”, vult Jochem
Otten, directeur van De Cacaofabriek en Het Speelhuis, aan.

JEUGD

100% COCO DE MUSICAL (9+)

Morssinkhof Terra Theaterproductiesel
WO 03 FEB 20:15u
TONEEL

BAMBIE 20

De woedende versie
DI 09 FEB 20:15u

DANS

Afgelasting
Na de aangescherpte coronamaatregelen van afgelopen
maandag 14 december jl. gaat de

voorstelling zowel in de theaterzaal als via livestream niet door.
“Met een oudejaarsconference
ben je maanden bezig. Iedere
keer leek het erop dat we zouden kunnen spelen. Weliswaar
in beperkte vorm, maar toch: dit
is echt zonde van alle energie en
tijd”, zegt Joop Vos.
Per voorstelling mochten slechts
dertig bezoekers aanwezig zijn.
Daar bedachten Joop Vos en de
Helmondse cultuurhuizen wat
op. De oudejaarsconference
zou volgens oorspronkelijk plan
vier keer voor publiek gespeeld
worden. Daarnaast werd met de
recent geïnstalleerde livestreaminstallatie in het theater een
opname gemaakt die vanaf
donderdag 31 december vrij beschikbaar zou zijn via de websites van De Cacaofabriek en Het
Speelhuis.
Zonder publiek
“We balen er enorm van. Maar
dat geldt natuurlijk wel voor
meer dingen in deze tijd. We
hadden graag bijgedragen aan
een mooi oudejaarsgevoel”, aldus Otten. Toch blijkt afgelasten na het zorgvuldig afwegen
van alle mogelijkheden de enige

Joop Vos tijdens zijn oudejaarsconference in
De Cacaofabriek | F Dave van Hout

optie. “Spelen voor dertig bezoekers geeft je al niet de respons die
je graag wil hebben. Helemaal
zonder publiek heb je gewoon
geen voorstelling. En om alleen
tv-registratie te kunnen doen,
heb je een heel ander soort show
nodig”, aldus Vos.
“Met het spelen zonder publiek
gaat alle dynamiek verloren en
dan verliest het plan en de voor-

stelling zijn kracht. Opnemen en
streamen is daardoor geen mogelijkheid meer”, vult Otten aan.
Ook het spelen van de oudejaars
op een later moment bleek geen
duurzame oplossing. “Bij een
oudejaarsconference hoort de
sfeer van oliebollen, vuurwerk
en champagne. Die sfeer zijn
we echt wel kwijt in februari”,
besluit Vos. s

DUDA PAIVA & FRACTAL
DANCE COLLECTIVE

Sonatinas 4 Feet
WO 10 FEB 19.00 & 21:30u

CABARET

DOLF JANSEN

BIJNA

HOPELIJK
TOT SNEL!
SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

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

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

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

Een natuurgraf is
groen, duurzaam en
voor altijd

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

Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Zo laten we geen extra zorgen achter.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst
tot zonsondergang. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding met de electrocar of een
oriënterend gesprek.

Misintenties 19 en 20 december 2020 / week 51
Donderdag 17 december:
Opname kerstverhaal van kinderen van het KC in het Hart van het Hout in de
pastorietuin. Te zien op de website van de parochie met de kerstdagen van 24
t/m 27 december.
Zaterdag 19 december Advent 4
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
Om perspectief in deze moeilijke tijden van de Corona.

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474
www.hoeveruth.nl
| info@hoeveruth.nl
facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
Zondag 20 december
Advent 4

9:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Jo van Vegchel-Wartenberg; Willy van der Linden-van Hout

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

www.damiaanhelmond.nl

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

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

Misintenties 20 december – 27 december 2020 / week 51 en 52
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, Peter
Hockers en familie.
Donderdag 24 december Kerstavond / alleen via livestream 21.00 uur
Femke van Stiphout, Gerrie van de Burgt.
Vrijdag 25 december 1e Kerstdag / alleen via livestream 11.00 uur
Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Julie Loop-Lemans.
Zaterdag 26 december 2e Kerstdag/ alleen via livestream 11.00 uur
Anneke van der Els-van Dijk en Jan van der Els.
Zondag 27 december 11.00 uur
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van de Kerkhof-Peters,
Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van Wetten, Jan
Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort,
Ria van den Boom-Beniers, Jan Kuijpers.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Jozefkerk, Tolpost 1: Zondag 9:30 en 11:00
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00. Pauluskerk en
Edith-Steinkerk worden niet gebruikt zolang de anderhalvemeter regels gelden. Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings. Centraal kantoor: Tolpost
1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30) Mail:
parochie@heiligelambertus.nl
Internet: www.heiligelambertus.nl.

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

Aangepaste openingstijden
Ook woCom werkt zoveel mogelijk vanuit huis. U kunt daardoor alleen op afspraak terecht op ons kantoor. Tijdens de
feestdagen zijn wij gesloten. Uiteraard blijven we telefonisch
én digitaal bereikbaar en staan we graag voor u klaar.

WoCom is alle dagen bereikbaar op 0493 49 76 66

IK BEN ‘N

HELMONDER

NU TE ZIEN OP YOUTUBE

ZOEK NAAR ‘HELMONDNU’ VOOR HET KANAAL

WWW.HELMONDNU.NL

Kerstpagina
2020 was in alle opzichten een vreemd jaar,
daar zijn we het allemaal over eens. Daarom moeten het jaar met z’n
allen toch goed afsluiten tijdens de feestdagen. Het is mogelijk via
Weekkrant de Loop Helmond uw klanten en/of uw werknemers
heerlijke feestdagen toe te wensen.
In week 52 kunt u deze kerst/nieuwjaarswens laten plaatsen
op onze speciale feestdagenpagina.
Uitgave 24 december – Deadline 22 december

50x50 mm

€35

100x100 mm

€115

Heeft u nog vragen, of u wilt een kerstwens plaatsen?
Dan help ik u daar graag bij.

0492-84 53 50 | advertentie@deloop.eu
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DIVERSEN

PERSONEEL

Op zoek naar een
Doe Het Zelf
FEESTJE?
Tent
v.a.
€
20,
;
|
Magazijnwerker
gezocht
voor
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
PVC vloer?
Staantafel € 4,-; | Karaoke
32 uur pw. te HELMOND.
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
€ 25,-; Tel. 0492-510855
Salaris € 1600,- bruto.
Contante
gepaste betaling in gesloten
Geen afkortingen.
www.ikgeefeenfeestje.nl
Stuur uw CVenveloppe.
naar
1 letter of cijfer per hokje. Tussen
ieder woord een hokje vrij laten.
jkvza98@gmail.com
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
Beekerheide 28
Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
te koop
lamellen,
(rol)gordijnen, jaloeziën,
koop
gevraagd
etc.teZeer
concurrerende
prijzen.
diversen
Gratis
meten en prijsopgaaf.
Willie’s
stoffering, Braaksestraat
evenementen
10, Helmond, T: (0492) 535901

TE KOOP GEVRAAGD

cursussen
TE
KOOP GEVRAAGD:
te huurantiek, klokken,
Marktspullen,
huisdieren
schilderen,
beelden en meer
gezocht.
iets?
auto’sHeb
en jemotoren
Belwoningruil
Twan: 06-13208306

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Beek en Donk

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

www.vloerenland.com

e 6,50
e 6,50
6,50
ODUS AUTO’SeB.V.
INKOOP & VERKOOP
een8,00
Voor rijdende sloop auto’s
bestel auto’s v.a. € 150,- geboden
e 9,50
Achterdijk 6 Helmond | 06-052642652
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

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

Inleveradres:

weekkrant de loop

Weekkrant De Loop HELMOND

HELMOND

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

e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo,
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk,
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19
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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten
van Forever, bel dan vrijblijvend voor
een afspraak. Geen party of andere
verplichtingen. De producten zijn uit
voorraad leverbaar en te bestellen.
(Forever Business Owner).

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar www.poetszorg.nl

085 076 11 00
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Zit je met je handen in het haar?

haircombi
heeft een eigen bezorgservice!

Wilt u vandaag nog uw producten in huis hebben en woont u
in regio Helmond/Deurne en Eindhoven.
Bestel dan voor 13.00 uur uw producten
via info@haircombi.nl of bel naar 0492-550982.
Ook kunt u producten via onze webshop bestellen.
www.haircombi.nl

haircombi
Haarproducten, Nagelproducten, Schoonheidsproducten en Kappersbenodigheden

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl
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