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F Wim van den Broek

HELMOND Afgelopen weekend
heeft de coronacrisis een nieuw
dieptepunt bereikt met alle
ongeregeldheden die overal en
nergens hebben plaatsgevonden.
Het verdriet is groot. We kijken
allemaal reikhalzend uit naar dat
lichtje aan het eind van de tunnel
waar Mark Rutte het over heeft.
Winkeliers willen onderhand weer

flink aan de gang, de horeca kan
niet wachten om de eerste fusten
weer op de tap aan te sluiten.
Ziekenhuispersoneel dat zich de
benen onder het lijf vandaan loopt
om alle zieken de zorg te geven die ze
nodig hebben, terwijl ze kampen met
een personeelstekort omdat een deel
zelf ziek thuis zit.
Het gevolg hiervan is een nog hogere
werkdruk en nog meer stress, ze

lopen inmiddels op hun tandvlees.
Maar we gaan door. We moeten
door. Laten we, wanneer we de kans
hebben, proberen te genieten van de
mooie dingen om ons heen.
De natuur gaat ook door en als je
goed oplet, zie je dat zij zich al aan
het voorbereiden is op de lente.
Bloembollen lopen uit, her en der
worden al knopjes gevormd. Ben je

WINTERBANDEN &

Bron:
www.helmond.nl
niet zo’n buitenmens?
Pak een
(oude)
hobby op of duik de keuken in voor
een lekkere maaltijd. Van een mooi
gepresenteerd en smakelijk diner
wordt niemand chagrijnig. Het hoeft
niet ingewikkeld te zijn, kies gewoon
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
iets wat je lekker vindt. Deze geitjes
weten het wel, zij genieten van elke
hap hooi die ze naar binnen werken.
Bosscheweg 30 • Beek en Donk
Een waterig zonnetje zorgt voor het
0492
- 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL
sfeerlicht, meer hebben zij niet nodig.
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Manders:
Verbieden of aanpassen?
Helmond moet bij het kabinet aandringen op een landelijk
vuurwerkverbod voor particulieren, dat heeft de raad onlangs
in een motie bepaald. Hoewel wij als fractie niet ‘doof en
blind’ zijn voor de gaande discussie, werd deze motie toch
niet door de VVD gesteund. Het gaat ons namelijk om het
vinden van de ‘juiste balans’.
HELMOND Wij snappen heel goed
dat mensen er klaar mee zijn als
er vuurwerk wordt gegooid naar
hulpverleners, als mensen zich
onveilig voelen of als ze bezorgd zijn
over de kinderen en hun huisdieren.
Ikzelf heb nog nooit van mijn leven
vuurwerk afgestoken en kan moeilijk
begrijpen waarom mensen honderden
euro’s uitgeven om na het aftellen het
in een half uur de lucht in te schieten.

Ervan genieten doe ik wel!
Het is heel eenvoudig om vanuit de
politiek te roepen dat we dit maar
snel moeten verbieden en vervolgens
denken dat het probleem daarmee is
opgelost. Afgezien van het feit dat een
verbod niet te handhaven is, hebben
we hier ook te maken met een andere
discussie.
Moeten we straks de auto en
vliegreizen gaan verbieden omdat

dit zorgt voor teveel slachtoffers en
schade aan het milieu, moeten we
de consumptie van vlees of te vet
voedsel gaan verbieden omdat dit
slecht is voor het dierenwelzijn en ook
het aantal hart en vaatziektes doet
toenemen? Mogen we straks geen
wijntje, bier of whisky meer drinken
omdat dit meer kapot maakt dan ons
lief is?
Woody Allen zei hierover eens ‘You
can live to be a hundred if you give up
all the things that make you want to
live to be a hundred’.

maar extremere vormen aannemen.
Net als bij het succesvolle en breed
gedragen ontmoedigingsbeleid ten
aanzien van roken, zetten we in op
gedragsverandering en gaan we de
mensen nog beter voorlichten. We
maken vuurwerk afsteken daarnaast
veiliger, stappen af van knallers en
vuurpijlen, kiezen voor siervuurwerk,
voeren vuurwerkvrije zones in en via
influencers zorgen we voor een meer
verantwoord gebruik. Uitwassen en
illegale import pakken we keihard
aan zodat we een aangepaste, mooie
traditie behouden.

Het gaat in al dit soort zaken om het
vinden van de juiste balans en niet om
verbieden en betuttelen, anders werkt
het niet en zal de weerstand alleen

De goedwillende meerderheid kan zo
blijven genieten van de bubbels, de
vette oliebollen een kleurrijk begin van
het nieuwe jaar.

Theo Manders,
Raadslid VVD Helmond
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Weekaanbiedingen
Gerookte zalm

200gr voor € 2,95
400gr voor € 4,95

DAAR GAAN WE VOOR!

Super aanbieding!!!!

Verse royal
dorade

GLASVEZEL
VOOR
HEEL
HELMOND

3 kilo voor € 25

Romige
kreeftensoep

vanaf € 5,95

Gerookte
zalmbuikjes

500 gr voor € 8,95

Met internet via glasvezel heb je geen last meer
van een trage verbinding. Je bent klaar voor de
toekomst want er gaat steeds meer digitaal.
Kijk op www.glasvezelhelmond.nl voor alle
mogelijkheden.

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

glasvezelhelmond.nl
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Mag ik op je rekenen?
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Linksback Berk Cetin
terug naar Kasımpaşa

waarmee we een volgende stap in de
goede richting zetten.

F | Gemeente Helmond.

Wat gebeurt er toch om ons heen? Ik vind het verschrikkelijk
wat er gaande is, in Helmond maar ook op andere plekken in
Nederland. Is dit hoe wij met elkaar om willen gaan?
Beste jongeren, het is niet stoer of
leuk om onrust te zaaien in onze
stad. Ben je er trots op dat inwoners
en ondernemers bang zijn voor jullie?
Dat winkels eerder sluiten uit angst
om geplunderd te worden, kinderen
en ouderen bang zijn om rellen
mee te moeten maken? Ik kan mij
niet voorstellen dat je daar trots op
kunt zijn. Oproepen tot rellen horen
zeker niet thuis in Helmond. En
geweld tegen de politie is al helemaal
onacceptabel.
Ik begrijp dat het een lastige tijd is
voor jullie: scholen die dicht zijn, geen
feestjes en niet gezellig met elkaar op
stap kunnen gaan. En dan ook nog
die avondklok. En toch reken ik op
jullie, dat ook jullie je de komende tijd
houden aan de maatregelen tegen
corona.
Beste ouders en verzorgers, ik richt
mij ook tot u. Weet u waar uw kinderen
zijn als ze thuis weggaan? Heeft u ze

gevraagd of zij onderdeel zijn van
deze groepen die twee avonden op rij
onrust veroorzaken? Ik kan mij niet
voorstellen dat u het van uw kinderen
accepteert dat ze spullen van anderen
vernielen. Wat zich nu afspeelt in het
land is niet normaal en mogen wij
ook nooit normaal vinden. Met elkaar
moeten wij deze onrust een halt
toeroepen. Ik reken ook op u!
De veerkracht in Helmond hebben
we de afgelopen dagen weer gezien.
Ik ben trots op onze stad en ik voel
de steun vanuit de stad. Met elkaar
vinden we wat er gebeurt niet
normaal. Ik kan niet begrijpen dat
deze kleine groep onruststokers de
stad op z’n kop zetten. Ik ben trots
op iedereen die zich iedere dag inzet
om Helmond beter, mooier en fijner te
maken. Ook in deze moeilijke periode
met coronamaatregelen.
Vanaf aankomende week starten
we ook in Helmond met vaccineren,

Ik wil ook via deze weg mijn grote
waardering uitspreken voor het
kordate optreden van de politie.
Mannen én vrouwen die zich iedere
dag inzetten om de rust in onze
stad te bewaren. Geweld tegen
hulpverleners is écht onacceptabel.
Politiemensen hebben thuis ook een
partner, kinderen en vrienden. Maar
zij staan wél voor ons klaar, dag en
nacht. Zíj zijn het die juist een stap
naar voren doen wanneer ieder ander
een stap opzij zet.
Gelukkig heb ik de afgelopen
dagen meer inwoners zien opstaan
tegen het geweld in onze stad.
Jongerenwerkers, toezichthouders en
vele anderen staan met ons op tegen
geweld. De steun van de supporters
van Helmond Sport om - letterlijk voor de ondernemers van Helmond te
gaan staan, doet mij goed. Maar laten
we de politie vooral hun werk laten
doen met handhaven.

Berk Cetin. F | ProShots.

HELMOND In goed overleg zijn
Helmond Sport en Kasımpaşa
overeengekomen dat Berk
Cetin met onmiddellijke ingang
terugkeert naar de club die
uitkomt op het hoogste niveau
van Turkije.

dusdanige stappen gemaakt
in zijn ontwikkeling, waardoor
hij gevraagd is om vroegtijdig
terug te keren bij Kasımpaşa. De
voormalige jeugdinternational
van zowel Duitsland als Turkije
speelde drie competitiewedstrijden
(waarvan twee in de basis) voor
onze club en gaf hierin één assist.
Helmond Sport bedankt Berk
voor zijn inzet en wenst hem alle
succes toe in zijn verdere carrière.

Het is goed dat we met elkaar opstaan
tegen geweld. Uitspreken dat je het
oneens bent met keuzes en beleid?
Natuurlijk, dat mag altijd. Maar
rellen en geweld hebben daar echter
niets mee van doen. En zullen we in
Helmond ook nooit accepteren. Laten
we door alle negatieve berichten heen
die positieve en sociale kant van onze
samenleving, juist na deze avonden
met onrust, niet uit het oog verliezen!

De 20-jarige linksback werd
afgelopen zomer voor één
seizoen gehuurd, maar heeft bij
opleidingsclub Helmond Sport

Het is vreselijk wat er gebeurd is en
ik stel de vraag opnieuw: mag ik op je
rekenen?

Omdat iedereen anders is...

Elly Blanksma
Burgemeester Helmond

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

GGD BZO opent extra
vaccinatielocaties
HELMOND GGD Brabant-Zuidoost
opent de komende periode nieuwe
vaccinatielocaties. Als eerste gaat
in Helmond op 1 februari Sporthal
De Braak aan de Wethouder
Ebbenlaan 30 als vaccinatielocatie
fungeren. Daarnaast openen de
komende weken ook in Best en
Valkenswaard vaccinatielocaties.
Om er voor te zorgen dat er een
goede spreiding is in de regio en men
op verschillende plekken terecht
kan voor een vaccinatie, opent
GGD BZO in samenwerking met de
regionale partners de komende tijd

extra vaccinatielocaties. De eerst
extra locatie opent in Helmond op 1
februari. De andere locaties in Best
en Valkenswaard volgen spoedig
daarna. Momenteel vindt daarover
afstemming plaats.
Genoeg prikcapaciteit
“Als GGD BZO willen we klaar staan.
Aan onze prikcapaciteit gaat het
niet liggen”, aldus Gonny van Loon,
programmamanager COVID-19, GGD
BZO. “Als GGD zijn we afhankelijk
van het aantal doses vaccins dat we
toegewezen krijgen. Alle vaccins die
nu beschikbaar zijn, worden gezet.

We hebben opgeleide medewerkers
om deze prikken te zetten. De locaties
worden zorgvuldig gekozen, daarbij
zijn onder andere bereikbaarheid,
veiligheidseisen en spreiding in
de regio criteria die meegewogen
worden.”
Meer informatie?
www.coronavaccinatie.nl

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

4

vrijdag 29 januari 2021

de loop weekkrant HELMOND

Infopagina
Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen:
Grijs/Wapen: K=50

Online inloopbijeenkomst Energietransitie
Gemeente Helmond nodigt u uit voor een online inloopbijeenkomst over de
energietransitie op woensdag 3 februari van 18:00 tot 21:00 uur. Tijdens de
inloopbijeenkomst hoort u over de laatste ontwikkelingen van de regionale
energiestrategie en wat dit betekent voor de gemeente Helmond en voor u
als inwoner of ondernemer. Onderwerpen zoals energiebesparing, warmte en
grootschalige opwek komen aan bod. Ook kunt u uw vragen stellen tijdens
speciale vraag- en antwoordsessies.
De bijeenkomst is via Microsoft Teams. U bent welkom om op ieder gewenst
moment digitaal in en uit te lopen. Ieder uur start met een presentatie over de
ontwikkelingen binnen de regionale energiestrategie. Gevolgd door een vraag- en
antwoordsessie waarin u uw vragen kunt stellen.
De energietransitie
De doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord zijn duidelijk: in 2050 is Nederland
bijna geheel energieneutraal. Met de energietransitie doelen we daarom op een
overgang van fossiele brandstoffen naar volledig groene energie.
Een behoorlijke opgave dus! Maar wat betekent de energietransitie voor uw regio
of uw eigen situatie? En wat staat er eigenlijk in zo’n regionale energiestrategie
(RES 1.0)? Ontdek het op onze sub-regionale online inloopbijeenkomst van de
Peelgemeenten.
Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen, meldt u zich dan vooraf aan. Voor meer informatie over het
programma en inschrijving, ga naar www.allelichtenopgroen.nl/RES

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf
én voor uw buurt
Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt
gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste
manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor
uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor
uzelf én voor uw buurt. Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.
Stook droog hout
Zorg ervoor dat het hout droog is, met een vochtpercentage van maximaal 20%.
Het stoken van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige verbranding.
Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en
rookkanaal. Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter
gebruiken.
Gebruik alleen ongeverfd en onbehandeld hout
Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen namelijk gevaarlijke stoffen
vrijkomen. Let op als u een zogenaamde allesbrander heeft. U kunt daarin geen
behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond
voor uzelf en uw omgeving.
Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes
Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het aanmaken van het vuur.
Stook niet als het windstil of mistig is
Bij die weersomstandigheden trekt uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin
en in uw omgeving hangen. U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw
buren veroorzaken. Check daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en zie
meteen of de weersomstandigheden goed zijn.
Meer tips? Zie www.helmond.nl/houtstoken.

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)

Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Stoefshoeve 6
18-01-2021
Straakvense Bosdijk 15
18-01-2021
Mierloseweg 143
18-01-2021
Nassaustraat 19
18-01-2021
Meanderlaan 2A
17-01-2021
Grasbeemd 1
20-01-2021
Lage Dijk 24
21-01-2021
van Heijnsbergenstraat 17
21-01-2021
Helmondselaan 11
01-01-2021
Flevolandhof 9
21-01-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning
OLO 5752125
realiseren erker voorzijde woning
OLO 5751757
maken uitweg
OLO 5752473
maken uitweg
OLO 5749991
vestigen b&b
OLO 5749543
plaatsen nieuwe buitengevel
OLO 5760039
splitsen pand
OLO 5761175
plaatsen erfafscheiding
OLO 5744349
plaatsen dakkapel en verhogen dak OLO 5763719
plaatsen overkapping en
OLO 5714257
erfafscheiding

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Medevoort 29A
19-01-2021
Dr. Klompélaan 1
21-01-2021
Dr. Klompélaan 3
21-01-2021
Stoefshoeve 6
21-01-2021
Hertelaan 27
21-01-2021
Juttenbeemden 6
25-01-2021
Martinalidonk 5
25-01-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 5705287
vergroten dakkapel
OLO 5676969
vergroten dakkapel
OLO 5677003
vergroten woning
OLO 5752125
plaatsen dakkapel
OLO 5545905
oprichten woning
OLO 5448741
oprichten woning en maken uitweg OLO 5568073

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Kamstraat 1 t/m 15 oneven
26-11-2020 realiseren 8 appartementen
OLO 5379467
Zuidende/Hemelrijksestraat 26-11-2020 plaatsen containervoorziening
OLO 5592251
Sectie G 3433
tbv afvalinzameling
Adriana van den Dyckestraat 1030-11-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5637725
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.
De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat
ons college over de plannen heeft beslist.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Stoefshoeve 6

Projectomschrijving:
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5740431

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie:
Mierloseweg 149

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
18-01-2021 Maken uitweg (plan parc verde)
OLO 5638895

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb.
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen
te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:

Weg op den Heuvel 35 (locatiecode AA079409159)
Konings Groep B.V.
18 januari 2021

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 en dergelijke.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Lipiarz, Z.P.
Tielemans, P.W.

Geboortedatum
07-07-1974
26-08-1985

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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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)
Cabeca Vitoreira, A.
Luszewska, J.A.
Cabeca Vitoreira, R.M.
Nashimento Vitoreira Do, A.
Dembek, M.P.
Dembek, M.P.
Lisiak, K.K.

Geboortedatum
14-04-1986
05-12-1992
16-07-1991
11-08-1961
07-03-1988
31-10-1968
18-06-1990

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.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:
Ameidepark 1409, Ameidepark, Ameidewal 10, Brugbeemden 11, Cornelis Troostraat,
Deltaweg 177, Dirck Boutsstraat 14, Drenthehof 111, Elzas 202, Elzas 302,
Ferdinand Bolstraat 20, Fokkerlaan 226, Geijsendorfferstraat 67,Gerard ter Borchstraat 20,
Gerard Doustraat 4, Hof van Bruheze, IJsselstraat 52, Jan Luijkenlaan 14,
Kardinaal Enckevoirtstraat 29, Kottenlaan 52, Nieuwveld 22, Nieuwveld 120, Oostende 1,
Parmentierstraat 3, Patrijsstraat 3 (1), Rijnlaan 162, Rogier van der Weydenstraat 17 2e,
Rubensstraat 23, Theo Driessenhof 25, Van Speijklaan 15, Van Weerden Poelmanstraat 71,
Walnoothof 22, Waterreelaan 13, Wethouder van Deutekomplein 47, Zoutmanstraat 10.
Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen: Ameidepark 410,
Ameidepark 507 2e, Baroniehof 180, Heeklaan 109, Jan Tooropstraat 30,
Kardinaal van Enckevoirtstraat 38, Hadewychstraat 15, Klaproosplein 6, Kasteel Noord 47,
Mercuriuslaan 32 (2), Mercuriuslaan 32, Nieuwveld 92, Schipholplein 10, Springendaldreef 20,
Willem van der Zaenstraat 3.
Een gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen, op het de volgende adres: Stationsplein 26.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met
dhr. E. de Haan, telefoonnummer 0492 - 587605.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

IJsselplein (locatiecode AA079409269)
gemeente Helmond
8 januari 2021
immobiel

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplannen
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Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 januari 2021 het bestemmingsplan
Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 29 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Dit plan maakt de realisatie van twee vrijstaande woningen mogelijk.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.0000BP200079-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 1 februari 2021 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 23 november
2020 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot
maximaal 54 dB ten gevolge van de Rivierensingel hebben vastgesteld ten behoeve van het
bestemmingsplan “Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 januari
2021 gedurende zes weken (t/m 11 maart 2021) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph
van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw
afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.
Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit kan met ingang van 1 februari 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende
bestemmingsplannen:
1. Stiphout – Herz. Geeneind 10. Dit plan maakt de bouw van 2 vrijstaande woningen mogelijk.
2. Molenbunders II. Dit plan maakt de bouw van 12 vrijstaande woningen en maximaal 24
appartementen plus een parkeerkelder mogelijk.
3. Centrum III. Dit plan is voor een groot deel conserverend en volgt voor een deel het door de
raad in 2017 vastgestelde Centrumperspectief.

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.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt
geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage
kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop
en op www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen vermelden wij nog dat er
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het
voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

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

28 januari 2021

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.

6

vrijdag 29 januari 2021

Meer mogelijk met
Voetbalkleding zoekt
fans Helmond Sport
HELMOND Stichting ‘Meer mogelijk
met Voetbalkleding’ is op zoek naar
personen met een beperking (tot 30
jaar) die supporter zijn van Helmond
Sport. De stichting financiert
normaal uitjes voor deze doelgroep,
maar omwille van de lockdown kan
deze niet doorgaan.

Op 30 januari 2021 bestaat Hospice
en Logeerhuis Valkenhaeghe 10 jaar

geldt dat op ook echt op is. Het kan
zijn dat bij een niet-beschikbare
kledingmaat een andere maat wordt
opgestuurd.

In plaats daarvan wil de stichting
mensen in deze doelgroep voorzien van
een wensdoos met items van Helmond
Sport. Ook kan de doos gevuld
worden met fanartikelen van Ajax,
Feyenoord, PSV en/of het Nederlands
Elftal. Zelfs Jordy Thomassen heeft
zijn medewerking verleend aan de
actie door enkele items te signeren.
Kent u iemand binnen deze
doelgroep die een doos verdient?
Stuur dan een e-mail naar info@
meermogelijkmetvoetbalkleding.nl en
vermeld de naam- en adresgegevens
van de begunstigde, zijn of haar
kledingmaat en clubvoorkeur(en) en
uw contactgegevens. Als de stichting
de aanvraag honoreert, dan sturen zij
de doos op. Deze is voor de aanvrager
en begunstigde volledig gratis. Wel
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In het hart van Helmond-West is het huiselijke Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe gevestigd. Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
maakt deel uit van Sint Annaklooster en biedt zorg in de laatste levensfase en logeermogelijkheden. F | Valkenhaeghe.

Jordy Thomassen. F | Meer
mogelijk met Voetbalkleding.

HELMOND Hospice en Logeerhuis
Valkenhaeghe bestaat 10 jaar. Sint
Annaklooster had deze mijlpaal
graag samen met de medewerkers,
vrijwilligers, verwijzers en de
vrienden van Valkenhaeghe willen
vieren. Gezien de coronamaatregelen
zal er hiervoor later in het jaar een
mogelijkheid zijn.
Mevrouw Anita Schavemaker, algemeen

OPEN AVOND
1 februari
18.00 – 21.00 | ONLINE

MELD JE AAN!
www.bouwmensen.nl/evenementen/open-avond-online

directeur/bestuurder Sint Annaklooster,
laat weten enorm trots te zijn op het
team van Valkenhaeghe. Valkenhaeghe
heeft zich de afgelopen 10 jaar geweldig
weten te profileren in de regio.
Het team van Valkenhaeghe betreft een
sterk, flexibel en deskundig team. Dat
blijkt ook uit het feit dat Valkenhaeghe
momenteel, net als tijdens de eerste
besmettingsgolf, fungeert als een

speciale cohort-afdeling voor de regio,
waar COVID-19 patiënten worden
verpleegd.
Het is prettig dat Valkenhaeghe hiermee
voldoet aan de maatschappelijke vraag
in de regio van dit moment. Echter, we
kijken uit naar het moment waarop
Valkenhaeghe weer een Hospice en
Logeerhuis voor reguliere cliënten zal
zijn en we de coronaperiode achter ons
kunnen laten.

OPEN
avond

check de
website

1 t/m 5
februari
Alleen op aanmelding

www.roc-teraa.nl
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Kort Verhaal

Och, wa mis ik
de Keieklets!
Al 53 jaar present op de Keieklets en nu
dan voor de eerste keer zonder, och wân
gemis voor mij en zonder twijfel veel andere
carnavalisten. Ik herinner me goed hoe ik
samen met mijn OLUM-vriend wijlen Wim
van Kraay de eerste avond in 1968 bezocht.
Winnaar van dat vijfde toernooi na de start
in 1964 was toneelspeler Leo Stienen, een
jaar later als winnaar gevolgd door Noud van
der Heijden, alias d’n Dreuge. Daarna begon
de opmars van de onvergetelijke Eddy Buys,
vijfmaal de beste in Helmond. Als klassieke
floitiest kreeg hij les van Ganzekopskova, die
hem toefluisterde: “Ik zal proberen een goeie
floitiest van je te maken, maar onthoud één
ding: een goeie floitiest wordt niet gemaakt,
die wordt geboren!” Waarop floitiest Eddy
antwoordde: “Jawel, jawel, maar vóór
de geboorte zal je ‘m toch eerst moeten
maken, nietwaar?” Eddy was de eerste die
in dit optreden niet het Helmondse dialect
gebruikte, maar een verbasterd Duits.
Geniaal!
Tijdens die eerste periode van het
Keiebijters Kletstoernooi waren het allemaal
Hellemonders die optraden, ook bij de
amusementsgroepen was dit het geval.
Verdere bekende keiekletsers waren onder
meer Gerrit van de Water, viermaal winnaar
van de Zilveren Narrekap. Leo van den Hurk
(tweemaal winst), Tjeerd van de Kimmenade
(driemaal winnaar) en Frans Brugmans, die
er ook drie keer met de Narrekap vandoor
ging. De allereerste Zilveren Narrekap was
in 1964 voor ons aller Bert Kuijpers. Hij was
ook de grote animator van amusementsgroep

de Prinsenzangers die in 1973 bij het eerste
jubileum van de Keiebijters Stichting een
heuse carnavalsmusical op de planken
van Zaal Traverse bracht. Met als slotlied
en uitsmijter ‘Ik heb u lief mijn Hellemond’
gebaseerd op het bekende ‘Ik heb u lief mijn
Nederland’ en door een volle zaal uit volle
borst meegezongen. Kippenvel! Er waren
veel meer bekende groepen die tussen de
kletsers door optraden: de Bovendommers
onder leiding van Loek van Poppel en
de Hoezepoezen bijvoorbeeld. Ik weet
ook nog dat zelfs het Stedelijk Helmonds
Concertkoor van Roland de Kroon present
was op een kletsavond. Langzamerhand
ging het aandeel Hellemonders dat deelnam
evenwel achteruit en sinds de eeuwwisseling
stonden we vaak op de stoelen voor
Andy Marcelissen en Rob Scheepers (uit
Sterksel), die allebei viermaal wonnen. Wel
Brabanders, maar geen Hellemonders.
De afgelopen vier toernooien leverde
telkens een andere winnaar op: Nulander
Kouwenberg in 2017, Hellemonder Rob
Bouwman in 2018, Boy Jansen uit Budel
in 2019 en vorig jaar dan Joep de Wildt uit
Oudenbosch. Dit carnavalsjaar, 2021, dus
tot mijn grote verdriet geen Keieklets en dus
geen winnaar. Maar….ik ben er de afgelopen
53 jaar altijd getuige van geweest en geniet
nu maar van mijn herinneringen. En van het
vooruitzicht dat over een jaar het volgende
Keiekletstoernooi zeer zeker zal doorgaan,
want dan zullen we dat virus toch onderhand
wel uitgeroeid hebben?
Leo de Bruyn

Wijkmaatjes
gevraagd

HELMOND LEV Helmond is op zoek naar
maatjes voor mensen die door een ziekte of
beperking niet veel contact meer hebben.
Heb je een paar uurtjes per week over en
wil je iemand in de wijk blij maken met een
bezoekje, praatje, wandeling of spelletje?
Meld je dan aan, er is altijd een hulpvraag
die goed bij je past!
Maatjes Helmond-West
Mevrouw (85) zoekt een maatje voor een
wandeling, praatje of een kopje koffie/thee
drinken. Veel van haar sociale contacten zijn
weggevallen, waardoor ze behoefte heeft aan
een rustig persoon die het leuk vindt om haar
regelmatig gezelschap te houden.
Meneer (73) zoekt een maatje die regelmatig
leuke dingen met hem gaat doen. Meneer zit in
een elektrische rolstoel en wil graag samen met
iemand erop uit, zodat hij zijn gedachten kan
verzetten. Meneer heeft veel meegemaakt en wil
weer vreugde halen uit de kleine dingen in het
leven.
Interesse?
Neem contact op met Fanny van der Laak:
fanny.vanderlaak@levgroep.nl
Meer hulpvragen en vacatures vind je op
www.helmondvoorelkaar.nl
Maatjes Helmond-Noord
Mevrouw (61) zou graag wat meer aanspraak
willen. Iemand om samen mee te buurten, te
wandelen of even naar de stad te gaan. Kom jij
mevrouw af en toe gezelschap houden?
Slechthorende vrouw (56) zou graag wat
gezelschap willen en meer naar buiten gaan.
Wandelen, een ritje met haar scootmobiel, koffie
drinken en wat buurten of een spelletje.
Mevrouw hoopt door het contact ook haar
Nederlands nog wat te kunnen oefenen en
verbeteren. Ben jij de dame die bij haar langs wil
gaan?

OUTFIT OP MAAT!
Gratis aan huis bezorgd.

R. Deelen 06-13612876 rolanddeelen@upcmail.nl
M. Deelen 06-54637563 deelenmark@gmail.com
www.deelenmenswear.nl

SALE tot

50%

Jongeman (32) zoekt een maatje om samen
wekelijks mee te sporten. Voor zijn goede
voornemens zoekt hij een man die het leuk vindt
om samen te gaan. Iemand die tijd heeft voor een
gezellig praatje en begrip heeft wanneer hij wat
minder goed in zijn vel zit.
Heb jij of wil jij een abonnement bij een
sportschool (voorkeur Fit For Free)? Dan zijn we
op zoek naar jou!
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Interesse?
Neem contact op met Lindi Jansen:
lindi.jansen@levgroep.nl
Meer hulpvragen en vacatures vind je op
www.helmondvoorelkaar.nl
Maatjes Helmond Centrum-Binnenstad
Een mevrouw (63) die veel last heeft van reuma,
is op zoek naar iemand die zo nu en dan een
boodschap voor haar doet (non-food winkel,
geen supermarkt) of een handje helpt met wat
kleine praktische klusjes in huis.
Een meneer (begin 80) is op zoek naar iemand
die hem kan helpen met het uitlaten van zijn
twee hondjes, zodat meneer wat verder kan
lopen dan wanneer hij alleen gaat. Hij vindt het
fijn om na afloop samen nog een kop koffie te
drinken bij meneer thuis.
Een spontane jonge vrouw (26) is door
lichamelijke beperkingen gebonden aan haar
woning. Zij zoekt een leuke vlotte vrouw die haar
met regelmaat gezelschap houdt en een hand
biedt, bijvoorbeeld met boodschappen en in- en
uitladen van de rolstoel in de auto. Daarnaast
vindt ze het gezellig om leuke activiteiten te
ondernemen, een blokje om te lopen of even de
stad in voor een kopje koffie.
Voor een vrouw (46) zijn we op zoek naar een
vrouwelijk maatje dat gezellig kan kletsen
en graag buitenshuis leuke activiteiten wil
ondernemen; samen gaan wandelen, een rondje
fietsen, een middagje winkelen. Als haar maatje
moet je wel tegen een rookomgeving kunnen.
Een vriendelijke jongeman (31) is op zoek
naar een leeftijdsgenoot om samen te koken,
boodschappen te doen en thuis gezellig te
praten. Hij zit in een rolstoel, maar is heel
zelfstandig. Zijn interesses zijn onder andere
computers, gamen, honden, auto’s en allerlei
kleine machines bouwen.
Een dame (65) met autisme wil graag eenmaal
per week een gezellig praatje maken. Ze houdt
van fietsen en wandelen. Ze zoekt een maatje
die makkelijk praat, omdat ze zelf vrij stil is.
Structuur is belangrijk voor mevrouw, daarom
graag een afspraak voor een vast dagdeel.
Interesse?
Neem contact op met Anke of Wafae:
vipcentrum-binnenstad@levgroep.nl
Meer hulpvragen en vacatures vind je op
www.helmondvoorelkaar.nl

www.helmondvoorelkaar.nl
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Rundvlees- of
goulashkroket

16 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 6,89 - 7,79

Van Rijsingen

4,

99

STUNT
STUNT
STUNT

Soepballen

1000 gram - Diepvriesspecialist
Normaal 6,89

4,

Erwtensoep

99

1 liter - Diepvriesspecialist

2,99

Bamischijf oriëntal of
nasischijf oriëntal

Belgische, klassieke,
alumettes of steak

4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 3,89 - 3,99

Vanaf 4,09

Frites

1 kilogram - Belviva

2,

99

Normaal 2,69 - 2,79 - 2,99
2 zakken
naar keuze
voor

3,49
Gebakken
lekkerbekjes

4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 5,69

4,49
Boerenroomijs
met walnoot
900 ml - Primafrost
Normaal 3,09

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 27 januari t/m dinsdag
9 februari 2021. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
150 spaarpunten
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Spekzullekes gaan
gewoon door in
coronatijd
Dat het rare tijden zijn, hoeven we niet meer uit te leggen. Na carnaval 2020
ging alles al snel op slot. Ook voor ons betekende dat natuurlijk dat alle
plannen werden geannuleerd. Toch hebben wij als vereniging geprobeerd om
zichtbaar te blijven.
BROUWHUIS/RIJPELBERG Je zag ons
bijvoorbeeld op onze social mediakanalen. We
hadden verschillende ludieke filmpjes, zoals
het hijsen van de vlag op de 11e van de 11e, de
proostfilmpjes met onze bevriende verenigingen
en niet te vergeten de countdown van:
‘Spekzulleke van het jaar’.

Het bestuur heeft samen met de commissie Zorg
en Welzijn verschillende keren een ‘Opsteeker’
bezorgd bij onze leden en Steunzoole. De
komende periode zal het bekende Opsteekertje
weer door onze leden naar mensen worden
gebracht die we een hart onder de riem willen
steken.

Thuisblijven werd veel leuker door de online quiz
die we organiseerden voor onze leden. Voor deze
quiz hoefde niemand de deur uit, want tijdens dit
avondvullend programma kregen de deelnemers
via Whatsapp opdrachten doorgestuurd. De
antwoorden of foto’s werden weer teruggestuurd
naar de organisatie. Tijdens de hele avond werd
er volop gelachen in de groepsapp. Een leuke
avond, veilig vanuit thuis, die wegens groot
succes nog eens twee keer herhaald werd.

De komende tijd zullen wij nog meer actief zijn
op onze socials, volg ons dan ook op Facebook
en Instagram. U blijft dan op de hoogte van al het
laatste nieuws, ziet als eerste ludieke filmpjes en
maakt kans op prijzen wanneer u deelneemt aan
onze winacties.
Direct meedoen? Kijk daarvoor dan meteen naar
ons ‘Gluurzulleke’ voor de instructies. U maakt
dan kans op het goed gevulde ‘Spekzullekesoverlevingspakket’.

de loop weekkrant HELMOND
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GEMERT
DE MORTEL

BEEK EN
DONK
AARLERIXTEL

BAKEL

GERWEN

NEDERWETTEN

Februari 2021
Uitgave Groot Peelland

HELMOND

MILHEEZE

NUENEN
MIERLO

VLIERDEN
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OMMEL
LIESSEL

GELDROP
SOMEREN

ASTEN
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EIND

HEUSDEN

SOMEREN
HEIDE
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Helmond Sport
Door daadkracht de
lente in
Sport
Helmondse Sporthelden
zoekt Helden uit
bedrijfsleven
Zorg
Moet ik naar de dokter?
Winkelen
Koop lokaal, vooral nu!

Helmond, de makers

11.

Helmond Sport
Kort nieuws

5.

Aan het woord.

Fransje en Ellen zijn trots
op hun vader en het bedrijf
dat hij opgericht heeft.
De zusjes zijn het erover
eens dat het een voorrecht
is om samen met hun
ouders, als familie, een
bedrijf te runnen. “Ons
bedrijf leeft logischerwijs
van oogst tot oogst.”

Fransje en Ellen de Kimpe (Ariza)

Foto: De Lightyear One,
de eerste auto op zonneenergie | F Lightyear

13.

17.

Ariza
Fris en fruitig

Lightyear One
Flitsende auto van de toekomst

Helmond groeit, Helmond bloeit. Een aantal bedrijven dragen hier een flinke steen aan bij,
zij zetten Helmond eens goed op de kaart. Een treffend voorbeeld hiervan is Lightyear. Dit
vooruitstrevende autobedrijf lanceert nog dit jaar de allereerste particuliere zonne-auto.
Een grote stap naar een duurzamere planeet.
DOOR WENDY LODEWIJK | F LIGHTYEAR

Of denk aan Ariza, begin jaren 90 begonnen als éénmansbedrijf
en uitgegroeid tot een firma dat haar vruchtenconcentraten
wereldwijd produceert en verhandelt. Iedereen eet of drinkt
wel eens iets met het fruit van Ariza daarin verwerkt. Verderop
in deze uitgave lees je meer over deze mooie bedrijven. In
deze rare tijd blijft het ook erg belangrijk dat we onze lokale

ondernemers blijven steunen. Een mooie gelegenheid
daarvoor is Valentijn. Het ultieme moment om je geliefde te
laten weten wat hij of zij voor jou betekent. Aangezien we
aangewezen zijn op online shoppen, staat op pagina 10 een
mooi overzicht van lokale ondernemingen waar je terecht kan
om de juiste verrassing te vinden voor jouw Valentijn.

www.grootpeelland.nl
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BRENG KLEUR IN
UW HUIS. ZEKER NU.
We bevinden ons nog steeds in een lockdown.
Dat houdt in, ook voor de winkelboulevard aan de Engelseweg te Helmond, dat diverse winkels
genoodzaakt blijven om hun deuren gesloten te houden.
We doen dit ook, om straks in februari 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.

Maar voor alle kleurrijke ideeën
kunt u natuurlijk altijd online kijken en bestellen.

L
A
A
K
O
L
P
O
SH ONLINE
Shopping.
HELMOND
®

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

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 03 GP

www.engelseweg.nl Gratis parkeren

SHOP LOKAAL ONLINE
OOK BIJ DE WINKELIERS OP DE
EINGELSWEG
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In augustus 2019 is de Stichting Heel Helmond Support opgericht door een zestal sponsoren en
supporters van Helmond Sport. Support betekent in dit geval de schouders eronder zetten, en
dan ook zoveel mogelijk schouders. In plaats van klagen de club helpen, zoals ze in de Maasstad
zeggen, geen woorden maar daden.
DOOR WILLIAM VERKOELEN FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT

KOMT DOOR DAADKRACHT DE LENTE IN ZICHT BIJ HELMOND SPORT?

Het doel van deze Helmondse stichting is het ondersteunen van Helmond Sport met middelen en evenementen. De stichting gaat de Eerste Divisieclub uit de Peel
weer sterker maken. Ze willen uitdragen dat Helmond Sport in stad en regio een verbindende factor is. Op zowel sportief als maatschappelijk gebied is de club op
diverse fronten aan de weg aan het timmeren. De eerste daad was het verkopen van rode en zwarte Heel Helmond Sport-hoodies. Inmiddels zijn er al ruim 1.000
exemplaren verkocht en zie je er steeds meer mensen in lopen, logisch want 1 op de 10 Helmonders heeft er statistisch gezien ééntje.

Supporters helpen en denken
mee en zorgden voor de
wederopstanding van Rondom de
Toss. De opvolger, Rond de Toss, is
cult, een prachtig wedstrijdboekje
dat gratis in een grote oplage in
de stad wordt verspreid. Het uit
de as herrezen boekje is nu al een
collectorsitem en mensen kunnen
niet wachten op de volgende
uitgave.

Voorafgaand aan de seizoenstart in 2019 volgde de
overname van het clubrestaurant, het inmiddels bekende
SolarUnie restaurant. Het unieke concept ‘Helmondse
Chefs On Tour’ zorgde steevast voor een uitverkocht huis.
Dat betekent ruim 100 gasten bij het diner voorafgaand
aan de thuiswedstrijden van Helmond Sport. De
businessclub kwam weer tot leven.

HELMOND SPORT
POP-UP STORE

In een moeilijke periode net voor de terugkeer van oudbestuursleden Philippe van Esch en Ari de Kimpe werden
er ruim 80 spandoeken in de regio opgehangen om steun
aan de club te betuigen.
Voorafgaand aan het huidige seizoen nam de stichting vol
goede moed de complete horeca in de businessclub over
en de start tegen NAC Breda was een succes.
Het najaar werd afgesloten met een crowdfundingactie
opgestart met een mooie film met daarin legendes
als Berry van Aerle, René van de Kerkhof en Hans
Meeuwsen. Geld verzamelen om de nieuwe jeugd
Academy van Helmond Sport te ondersteunen
was dit keer het doel.
Met oudjaar werd ook nog een oliebollenactie
georganiseerd en op 1 januari werd een
opbrengst van bijna 21.000 euro bekendgemaakt.

ALLE 160 VRIJWILLIGERS VAN DE
CLUB WERDEN EN WORDEN IN HET
ZONNETJE GEZET EN KREGEN EEN
BEDANKJE VOOR HUN INZET.

e in
d in de Elzas Passag
Eind november wer
e pop-up
uw
nie
n
n 2 dagen ee
ne
bin
m
ru
nt
Ce
d
arin gewilde
Helmon
ort geopend met da
Sp
d
on
lm
He
n
va
e
stor
december was
n. In de feestmaand
ele
tik
ar
rs
te
or
pp
su
n kochten er
succes. Veel mense
je Den
de winkel een waar
be
n. Zo is ook het eld n de
aa
iets leuks om te geve
nk
da
et
in de store, m
Hellemonder te koop brengst hiervan komt ook
op
familie Nicholson. De
de Jeugd Academy.
n
va
te
ns
ten gu

Inmiddels hebben zich meerdere Helmondse sponsoren en supporters aangemeld om ook mee de
schouders onder de club te zetten en op een of
andere manier een bijdrage te leveren aan Heel
Helmond Support. De stichting wordt steeds groter
en op het veld zien we het steeds beter gaan. De
mensen kunnen weer trots zijn op de club en de
spelers.
Pas hoorde ik op de Braak de eerste vogels weer
fluiten. De hyperactieve vogels vlogen om me heen
alsof hun leven ervan afhing. Ik vraag me weleens af,

waarom vogels ieder jaar weer precies in het begin
van de door ons bedachte lente zo actief worden.
Compleet verdorde planten en bomen krijgen ieder
seizoen nieuw blad, knop en veelal wonderlijk mooie
bloemen in alle denkbare clubkleuren. Zo kleurrijk
dat we er allemaal hopelijk weer vrolijk van worden.
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Stijl & Co aan-huis-service
Aan-huis-service | Wist je dat wij ook bij je thuis
komen met voorbeelden van onze gordijnen-, PVCen vloerbedekkingcollectie? Heb je stoelen gezien
die je graag een paar dagen op zicht zou willen om
te proef zitten? Of wil een mooi ingepakte kadootje
uit onze winkel laten bezorgen? Dit kan allemaal.
Neem contact met ons op via mail, app en telefoon
of facetime ons. Wij nemen je graag mee op een
digitale tour door onze winkel :-)

Interieurcoaches | Heb je behoefte aan het opnieuw
inrichten van je huis maar weet je niet waar te
beginnen? Onze interieurcoaches komen graag bij je
thuis om je van advies te voorzien, al dan niet met een
volledig uitgewerkt plan met moodboard, plattegrond
en kleurenschema. Informeer naar de mogelijkheden
(0492) 475624.

MEUBELEN • VLOEREN • RAAMBEKLEDING • BEHANG & VERF • BEDDEN
Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl
Wonen: info@stijlenco.nl, tel. (0492) 47 56 24 | Gordijnen, tapijt & PVC: info@covetex.nl, tel. (0492) 53 89 79 |

(0492) 47 56 24
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Mooi wonen is niet duur!

Een vloer of gordijnen kiezen is een heel proces: daar beslis je niet even in vijf minuten over.
Dat begrijpen ze bij Stijl en Co heel goed. Niet alleen omdat er oneindig veel keuzes zijn maar ook
omdat het een investering voor jaren is. De ervaren specialisten van Stijl en Co helpen je graag
bij dat keuzeproces. Doordat zij van elk type vloer- of raambekleding de eigenschappen perfect
kennen, de voor- en nadelen omtrent onderhoud, reiniging en gebruik, weten ze ook precies
welke soort het beste matcht met je wensen.
Stijl en Co heeft de eigen vakbekwame
monteurs en stoffeerders in dienst. Zij
komen de vloer of gordijnen inmeten
en kijken meteen welke ondervloer
nodig is. Zo kom je achteraf nooit voor
verrassingen te staan. Als ze klaar zijn,
ruimen ze alle restmaterialen netjes op.
Je kunt een afspraak maken wanneer
het jou uitkomt.
De PVC vloer wint in rap tempo
terrein aan populariteit
Stijl en Co heeft een grote collectie PVC
vloeren. Een PVC vloer is duurzaam,
hygiënisch,
onderhoudsarm
en
geluiddempend. De vloer is gemaakt
van een hard soort kunststof. Het
zijn stroken die strak tegen elkaar
aan worden gelijmd op een vlakke,
harde ondervloer. Dat maakt de vloer
waterbestendig en eenvoudig te
reinigen. De keuze aan uitstralingen is
enorm. Verrassend mooie bedrukkingen

zoals houtdessins in allerlei tinten,
betonlook, zandsteen of graniet:
er is enorm veel mogelijk. En - niet
onbelangrijk - een PVC vloer is perfect
te combineren met vloerbedekking. Qua
comfort geniet je dus ook maximaal.
Stijl en Co versus woondiscounters;
vergelijk geen appels met peren!
Bij Stijl en Co snappen ze heel goed
dat de prijs een belangrijke overweging
is bij de aanschaf van een vloer.
Vaak denkt men dat PVC vloeren bij
bekende woondiscounters goedkoper
zijn maar dit beeld klopt niet. De Stijl
en Co prijzen zijn inclusief egaliseren,
montage, lijm enzovoorts, terwijl bij de
woondiscounters er dit nog los bijkomt.
Hierdoor lijken de vloeren daar in eerste
instantie goedkoper, maar in feite is het
verschil nihil. Laat dus altijd een offerte
maken om een goede afweging te
kunnen maken. En houd ook de website

en social media in de gaten, hierop
staan vaak kortingsacties.
Stijl en Co aan-huis-service
Nu de winkel gesloten is vanwege
de lockdown, komt Stijl en Co
voorbeelden van hun gordijn-, PVC- en
vloerbedekkingcollectie gewoon bij je
thuisbezorgen. Neem hiervoor contact
op via mail, app, telefoon of facetime ze.
Zij nemen je graag mee op een digitale
tour door de winkel!
Merken
Stijl en Co is een gerenommeerde
leverancier van gordijnen, tapijt, PVC,
laminaat en vinyl. Met hun zeer uitgebreide
assortiment is er voor elk wat wils. Ze
leveren vloeren van bekende labels zoals
NL Label, Marmoleum, Desso, Bonaparte,
Parade, Novilon en MFlor. Enkele bekende
merken van raambekleding zijn Eijffinger,
Luxaflex, Artelux, Kendix en Jasno shutters.

www.stijlenco.nl | info@covetex.nl | tel. (0492) 53 89 79

Ariza: een fris en
fruitig familiebedrĳf
Bij Ariza weten ze alles van groeten en
fruit. Zij verwerken per jaar meer dan
140.000 ton tot hoogwaardige (dik)sappen, concentraten en purees, dat alles
biologisch. In landen verspreid over de
hele wereld worden de gewassen geteeld
en verwerkt, om vervolgens ook weer
wereldwijd verkocht te worden.
DOOR: WENDY LODEWIJK

De missie van Ariza is duidelijk: het beste wat de
natuur te bieden heeft, zonder nare bijsmaak. Puur
natuur. Deze kwaliteit is wel bewezen. Niet alleen
doordat Ariza wereldwijd opereert, ook omdat grote
bedrijven en producenten van levensmiddelen de
weg naar Ariza hebben gevonden.
Familiebedrijf sinds 1991
Ariza bestaat dit jaar 30 jaar, een mooie mijlpaal. In
1991 is Ari de Kimpe begonnen met zijn toen nog
kleinschalige bedrijfje. Hij was op zoek naar ander
werk en solliciteerde onder andere bij een bedrijf dat
zijn interesse had, namelijk Covelt Dixap. Hij werd
helaas niet aangenomen, het was een lastige tijd
voor de banenmarkt. Dat heeft hem doen besluiten
zelf te beginnen met het verwerken van fruit tot
sappen. “In zijn eentje regelde hij vanuit huis de
complete bedrijfsvoering”, vertellen Fransje en Ellen
de Kimpe, dochters van Ari en ook eigenaar van
Ariza, lachend. Later ging moeders de administratie

doen en kort daarna werd ook de eerste externe
medewerker in dienst genomen. Uiteindelijk is
het uitgegroeid tot ons huidige bedrijf in Helmond,
inclusief een fabriek in Turkije. Ongeveer zeven jaar
geleden heb ik me bij het bedrijf van mijn vader
aangesloten”, vertelt Ellen. “Even later is ook Fransje
aangesloten.” De zusjes zijn het erover eens dat
het een voorrecht is om samen met hun ouders,
als familie, een bedrijf te runnen. “Ons bedrijf leeft
logischerwijs van oogst tot oogst. We hebben samen
nu 6 oogsten meegemaakt en elke oogst heeft wel
weer zijn eigen uitdagingen. We pakken dit samen
op, als familie. We hebben alle vier dezelfde passie.”
Trots
Fransje en Ellen zijn trots op hun vader en het bedrijf
dat hij opgericht heeft. “We hebben bewondering voor
zijn lef een eigen bedrijf te beginnen en zijn keuze
destijds om direct voor biologische producten te
gaan. Ari ontdekte al snel dat er al genoeg standaard
concentraten op de markt waren en sloeg mede
daarom de biologische weg in. Later heeft hij de fabriek
in Turkije opgezet en Covelt Dixap overgenomen, het
bedrijf waar hij in 1991 nog gesolliciteerd had.
Grote diversiteit
De producten van Ariza worden op diverse
manieren verwerkt. Dixap beslaat zo’n 15% van
de markt, daarnaast worden de concentraten
aangekocht door grote, bekende bedrijven in

de levensmiddelenindustrie. Bijvoorbeeld voor
babyvoeding, maar ook iets algemeens als rode
kool met appel. “Die wordt dus gezoet met
appelconcentraat.” Naast de grote firma’s bedient
Ariza ook de kleinere ondernemingen. “Dat geeft
een fijne mix van grote en kleine klanten en
daarmee ook veel afwisseling”, leggen de zusjes
uit. “We leveren bijvoorbeeld ook aan de
producent van het zogeheten Kutbier,
een bier van een lokale brouwerij in Den
Bosch. Kutbier met de pruimen van
Ariza!”, wordt er gekscherend gezegd.
Vers van de pers
Bij Ariza wordt efficiënt
gewerkt. “Daar waar het fruit
groeit, wordt het ook geoogst
en verwerkt. Zo hoeven we geen
vrachten vol vers fruit te verschepen
en houden we de lijnen letterlijk
kort. Op die manier hebben
we een wereldwijd netwerk
opgebouwd van leveranciers aan
de ene kant en een uitgebreid
klantenportfolio aan de andere
kant. Daarnaast zijn we flexibel in
de hoeveelheden die de klant wenst.
Wij kunnen al produceren vanaf
een kannetje van 5 kilo, maar ook een
compleet volle tankauto is mogelijk.“

DE ZUSJES ELLEN EN FRANSJE DE KIMPE | F ARIZA
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Ook in
lockdown
kunnen we
leveren.

Specialist in
designvloeren

72 kleuren op voorraad
Heb je interesse, bezoek onze website www.tajima-europe.com

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

Tajima Europe

dé specialist op het gebied
van designvloeren
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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Creatief ondernemen in coronatijd,
het is letterlijk een crisis...
De coronacrisis zorgt voor noodgedwongen creativiteit bij de ondernemers. We zagen het voorbijkomen in het nieuws.
Ze moesten toch wat, om iets van een inkomen te genereren. Het werd met enthousiasme ontvangen, een goed en origineel idee. Men ziet de
creatieve ondernemer graag. Complete pakketten voor een high tea of uitgebreid diner zijn zo op een website te bestellen en worden thuisbezorgd.
Kleding wordt aangeprezen via Facebook, betaald via een tikkie en thuisgebracht. Schoenen worden bij je thuis aangemeten.
Het stond allemaal in de media.
DOOR: WENDY LODEWIJK | F SHUTTERSTOCK

De keerzijde van creativiteit
Heel mooi die creativiteit, maar het heeft ook
een keerzijde. Een restaurant dat afgelopen jaar
opende, maar nu alweer weken gesloten is, zal niet
meer heropenen omdat de eigenaar kampt met een
schuld die hij nu niet kan afbetalen. En steun vanuit
de overheid hoeft hij ook niet te verwachten, want
hij kan geen omzethistorie laten zien. Over zo’n
geval lees je niet veel in het nieuws. Het lijkt bijna
alsof men denkt dat hij maar wat creatiever had
moeten zijn om het hoofd boven water te houden.
Of denk aan een modewinkel, dat haar collectie
toont op sociale media, iets verkoopt en dan het
pakketje zelf wegbrengt. Dat kost tijd en moeite,
maar de klant mag het zelf niet komen halen; dan
riskeer je een boete van 4000 euro.
Er zijn natuurlijk ondernemers die het toch redelijk
verdienstelijk doen. ‘Koop lokaal, steun de lokale
ondernemer’ is een slogan die je overal wel terugziet.
Dat is ook belangrijk, de grote concerns redden het
wel, juist die kleinere lokale ondernemers hebben
nu die omzet het hardste nodig. Alle beetjes

helpen. In die zin is het fijn dat de creativiteit van
ondernemers breed uitgemeten wordt in de media.
Wat je niet of minder ziet, is de stress die het bij de
ondernemer veroorzaakt. Moet hij blij zijn dat hij één
blouse heeft verkocht en die thuis mag afleveren bij
de klant? Zo weer een uur kwijt en wat levert het
op? En wat als de vaste lasten van je winkelpand
hoger zijn dan de verdiensten van zo her en der een
artikeltje verkopen? Wat biedt creativiteit nog als
je een zaak hebt met nagenoeg geen omzet? Alle
lasten lopen door, er ligt een stapel facturen, maar
je hebt geen inkomen meer. Moet je dan maar geluk
hebben dat je in de juiste branche valt? Of dat je in
aanmerking komt voor hulp?
Alleen online verkopen werkt niet
De HEMA is veel in het nieuws geweest. De
online verkoop hebben ze niet op orde, dat moet
echt anders. Er zijn meer ondernemers die in dat
schuitje zitten. Maar in de meeste gevallen werkt
het niet om alleen online te verkopen. Online in
combinatie met een winkel, dat werkt vaak wel. Het

is niet voor niets dat een online gigant als Bol.com
zich steeds meer ging richten op het platformmodel
(simpel gezegd het fungeren als tussenpersoon
tussen diverse aanbieders en de klanten). Ben
je geen gigant maar een kleine ondernemer, is
alleen online niet afdoende. Enkele uitzonderingen
daargelaten natuurlijk. Voor de klant werkt het

Alle lasten lopen door,
er ligt een stapel facturen, maar je hebt
geen inkomen meer.
overigens prima: je koopt wat je nodig hebt en klaar.
Voor de ondernemer is het anders. De inkomsten
zijn te weinig en creatief zijn is ineens noodzakelijk.
Noodzakelijk voor een te laag bedrag, eigenlijk. In
alle pogingen er toch nog niets van te maken, moet
je nog uitkijken ook, dat er straks niet beknibbeld
wordt op je steun.
Om nog maar niet te spreken over grote multinationals die soms volledig in de weg zitten.
Zeker online. Bijna alles wat je hier wil verkopen,

wordt vanuit China of een ander ver land voor
de helft aangeboden. Maar hebben onze lokale
ondernemers een keuze? Wat kunnen ze anders
doen als faillissement dreigt?
Steun harder nodig dan ooit
Het is triest. Als een ondernemer weer iets
ludieks bedacht heeft, weet je dat daarachter een
hoop leed schuilt van iemand die zijn levenswerk
vernietigd ziet worden. Maar daar hebben we het
niet over. We praten meer over een avondklok dan
over de ondergang van onze eigen ondernemers. Zij
leven al 10 maanden tussen hoop en vrees. En wie
weet hoe lang deze periode nog duren zal.
Probeer dus vooral nu zoveel mogelijk bij de lokale
ondernemer te kopen. Online, telefonisch of via
whatsapp. Zij zijn uiteindelijk ook degenen die
de lokale sportclubs en verenigingen steunen.
Valentijnsdag staat bijvoorbeeld voor de deur: doe
eens extra romantisch en laat een ontbijtje bezorgen
of verras uw geliefde met een leuk cadeautje! Laten
we onze ondernemers in deze barre tijd zoveel
mogelijk steunen.
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RUIM 60%
VERKOCHT
START BOUW
IN ZICHT

67 LUXE

KOOPAPPARTEMENTEN
Nog enkele woningen beschikbaar

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

ONTWIKKELING EN REALISATIE:

ONTWERP:

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

VERKOOP:

Nieuwbouw Makelaars
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Lightyear One
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Een flitsende auto die grotendeels op zonne-energie rijdt
Een auto die meer dan 700 kilometer kan rijden zonder te tanken of op te laden.
Het klinkt als toekomstmuziek, maar dan wel uit de heel nabije toekomst.
De verwachting is dat we nog dit jaar dit duurzame pareltje gaan
tegenkomen op de Nederlandse weg.
DOOR: WENDY LODEWIJK | FOTO’S: LIGHTYEAR

Lightyear One is een innovatieve en vooruitstrevende auto, met een grotere actieradius en
energiezuiniger dan de elektrische auto’s die al
op de markt zijn. Hierdoor hoef je hem minder
vaak op te laden, heeft hij de minste uitstoot en
kun je gerust zeggen dat hij het meest duurzame
ontwerp is dat we in Nederland hebben mogen
bewonderen. De auto met vierwielaandrijving
heeft een gestroomlijnd uiterlijk, wat natuurlijk
past bij energiezuinig, en ziet er licht futuristisch
uit. De buitenspiegels zijn vervangen door kleinere
camera’s en de achterwielen zijn deels afgedekt
om tot 10% meer rijbereik te bewerkstelligen. De
motorkap en dak zijn zwart, daarin zit vijf vierkante
meter aan zonnecellen. De auto laadt daarmee
zichzelf op en je kunt er op de meest zonnige
plekken in deze wereld wel tot 20.000 kilometer per
jaar mee rijden. Op naar een schonere toekomst!
Idee van studenten
Het idee van een personenauto die volledig op
zonne-energie rijdt, kwam van een vijftal studenten

aan de TU van Eindhoven. Eind 2016 werd het
bedrijf Lightyear in Helmond opgericht en in 2019
werd het eerste prototype gepresenteerd. Dit alles
met het idee om schone mobiliteit een algemeen
goed te maken. De eerste exemplaren rijden naar
verwachting eind 2021 de fabriek uit, op weg naar
hun nieuwe eigenaar. Op dit moment zijn er dat nog
niet enorm veel; de auto kost zo’n 150.000 euro
en is daarmee nog niet toegankelijk voor iedereen.
Daar komt echter verandering in: over een paar
jaar komt er een tweede model die in grotere
hoeveelheden geproduceerd wordt en daarmee
betaalbaarder is. Bij de eerste lichting kan de auto
laten zien wat hij in huis heeft, bewijzen wat hij kan.
Dan volgt de rest vanzelf.
Duurzaam en comfortabel
De auto is zo ontworpen dat hij flink wat comfort
biedt; een auto voor lange afstanden die niet lekker
rijdt, daar wordt niemand blij van. Daarnaast
heeft men zich gericht op een aanzienlijke
gewichtsbesparing: geen grote, zware accu’s, een

onderstel van aluminium en de carrosserie bestaat
uit koolstofvezel. Met zijn 1300 kilo heeft hij een
heel gemiddeld gewicht en is toch zeker geen kleine
auto. Met een lengte van vijf meter biedt hij ruimte
aan vijf passagiers en ook nog eens 780 liter aan
bagageruimte.

je met een volle accu zo’n 725 kilometer rijden, bij
slechtere weersomstandigheden zoals flinke vorst,
wordt nog altijd zo’n 400 kilometer gegarandeerd.
Een nachtje bijladen blijft dus voldoende.

Ook een goede auto bij weinig zonlicht
Nederland is niet bepaald het beste land als het
gaat om zonnekracht en -uren, maar ook zonder
al te veel zonlicht presteert de Lightyear goed. De
auto is namelijk ook aan een ‘gewone’ stekker te
laden. Met 230 volt kun je zo’n 400 kilometer per
nacht bijladen. Een gemiddelde bestuurder zal
dit niet in één dag verrijden. Laden bij een (snel)
laadstation behoort ook tot de opties.

Toekomstplannen
Lightyear moet uiteindelijk de wereld gaan
veroveren. Als de prijs gedrukt kan worden
tot minder dan 50.000 euro, is hij al voor veel
mensen betaalbaar. Dit is het doel van Lightyear
op de middellange termijn. Daarnaast heeft een
elektrische auto veel minder onderhoud nodig dan
de traditionele brandstofauto en rijdt hij voor het
grootste deel op gratis energie van de zon. Alles bij
elkaar genomen komt de Lightyear daarmee binnen
handbereik voor veel consumenten.

De zonnecellen zijn daarnaast zo ontworpen
dat ze ook bij minder licht blijven opladen. Dit in
tegenstelling van daken met ‘gewone’ zonnepanelen,
die bijna niets meer bijladen als één van de panelen
in de schaduw terecht komt. Bij normaal weer kun

Aangezien vervoer op dit moment nog een
behoorlijke vervuilende factor is in ons milieu,
worden zo flinke stappen gezet om schoner, beter
en duurzamer met onze planeet om te gaan:
‘schone mobiliteit voor iedereen en overal’.
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STEUN ELKAAR. BESTEL EN KOOP
BIJ DE LOKALE ONDERNEMERS

JULIA’S HOME HELMOND

Valentine

O O K

KOOPT LOKAAL ONLINE
PIERROT - HANNEKE VAN BRAGT

de loop weekkrant
HELMOND
Groot PEELLAND

MIET HELMOND
MARKT 52
06-41 09 33 32

VEESTRAAT 23A
0492-529 484
www.juliashome.nl
f julias home

JUWELIER VAN OSCH

AMEIDESTRAAT 18, 5701 NP HELMOND
0492-532 373
www.helmondkooptlokaal.nl/juweliervanosch
f nl-nl.facebook.com/helmondvanosch/

ZIENGS - JESSICA VAN RIXTEL

VEESTRAAT 55
0492-476 013
www.ziengs.nl
f @ziengsschoenenhelmond I #ziengsschoenen

JUUDs Foederer

AMEIDESTRAAT 7
0492-522 028
www.pierrot-helmond.nl
f pierrot I pierrot

f miet helmond I miet helmond

SMALLE HAVEN 8
06-17 23 09 82
www.juudsfoederer.nl
f juudsfoederer I juudsfoederer

RESTAURANT DE WAARD
TOM VAN KEIJZERSWAARD
MARKT 34
0492-526 021
www.restaurant-de-waard.nl

LORO BLONYO

MARKT 44
06-83 79 09 20
www.loroblonyo.lownch.com / loroblonyo.nl
f facebook.com/TSIC218

BELLA DONNA LINGERIE

SAMSAM KINDERSCHOENEN

CAPELLI KAPPER

GRIEKS RESTAURANT YASAS

STEENWEG 26
0492-520 229
www.samsamkinderschoenen.nl
f samsamkinderschoenen I samsamkinderschoenen

MANGO

ELZASPASSAGE 44-52
0492-347 107
www.shop.mango.com

VOLKSBELANG SCHOENEN EN
SCHOENREPARATIES
VEESTRAAT 43A 06-50 26 05 73
www.volksbelangschoenen.nl
f volksbelangschoenen I volksbelang

INTERSPORT GUNNEMAN
STEENWEG 12
0492-565 685

MOLENSTRAAT 176
0492-523 360

STEENWEG 26
06-18 26 68 47
f belladonnalingerie.helmond
I belladonnalingerie helmond

f www.facebook.com/capellikapper

MARKT 26A
0492-554 479
f Grieks Restaurant yasas
I Restaurant Yasas

MIGAGIFTS

BLOEMSIERKUNST VALENTIJN

ELZASPASSAGE 44-52
0492-524 411 06-58 92 08 57
www.migagifts.nl
f Migagifts I Migagifts

STEENWEG 37
0492-525 600
www.bloemsierkunstvalentijn.nl
f bloemsierkunst valentijn I valentijn_bloemsierkunst

ARNANI SCHOENEN

THE PAWN STORE

ELZAS PASSAGE 23
0492-523 424
www.arnanischoenen.nl
f arnani-schoenen

BBOX BIJOUX

STEENWEG 46
06-53 89 00 99

www.thepawnstore.nl

STYLE DOK

www.gunnemansports.nl

ELZASPASSAGE 35
06-82 67 33 53
www.bboxhelmond.nl
f bboxbijoux I bboxbijoux_helmond

ELZASPASSAGE 10
06-82 68 21 55
www.styledok.nl
f styledokhelmond I styledokhelmond

CHOCOLATERIE BOULANGER

LUNCH EN LEESCAFE DE BIEB

MONIQUE EN DAAN KELDERHUIS

ELZASPASSAGE 53
0492-543 969
www.helmondkooptlokaal.nl/boulanger-helmond
f boulanger helmond

www.helmondkooptlokaal.nl/de-bieb

OUDE AA 53
0492-475 010
f TerralifegezondheidswinkelHelmondEindhoven
I www.instagram.com/terralifegezondheidswinkels

FOTO VAN DE KERKHOF

MAMA PANTER VAN DE GROENE PANTER
DIJKSESTRAAT 142
06-55 54 73 24
www.helmondkooptlokaal.nl/degroenepanter
f degroenepanter I degroenepanter

TIENDAS DIFERENTES

MARKT 45A
06-40 40 80 60
www. tiendasdiferentes.nl
f @tiendasdiferentes I @tiendasdiferentes

SCHELLEKENS NAAIMACHINES

STADSBROUWERIJ DE DEFTIGE AAP

IETS ANDERS!

VAN UFFELEN MODE

VAN OS TASSEN EN KOFFERS HELMOND

NOORD KONINGINNEWAL 9
0492-537 649
www. fotovandekerkhof.nl/3-webshop
f fotovandekerkhof I fotovandekerkhof/

NOORD KONINGINNEWAL 18
0492-523 290
www.naaimachinespecialist.nl
f Schellekens Naaimachines I naaimachinespecialist

MARKT 207
0492-554 184
www.vanuffelenmode.nl
f vanuffelenmode I vanuffelenmode

WATERMOLENWAL 11
0492-200 029

MARKT 14
0492-729 592
www.deftigeaap.nl
f deftigeaap I deftig_aap/

OUDE AA 40
0492-729 592
www.vanostassenenkoffers.nl
f vanostassenenkoffers I vanostassenenkoffers

MARKT 5
0492-555 190/06-15 14 44 51
www.ietsandershelmond.nl
f Iets anders Helmond I Ietsanders.sieraden.lifestyle

IMPRESSION

ELZASPASSAGE 4
0492-521 538
www.impressionhelmond.nl
f impressionhelmond

DOUGLAS

ELZASPASSAGE 20/22
0492-538 562

DEZE PAGINA IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
CENTRUM MANAGEMENT HELMOND - ELZAS PASSAGE - ELZAS MARKETING

www.douglas.nl
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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
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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 bevin-den
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

Ontmoetingsmomenten

Werken bij de Zorgboog
Ontmoet ons in een persoonlijk digitaal gesprek en kom alles te weten

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

over werken bij de Zorgboog. Of je nu aan de slag wilt als (leerling)
verzorgende, verpleegkundige, gastvrijheidsmedewerker, medewerker
bij ZorgboogSchoon of vrijwilliger; er is altijd een plek die bij je past.

Meer informatie en aanmelden via:
www.werkenbijdezorgboog.nl/ontmoet-ons
06 203 368 78

COLOFON

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond

Redactie
Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 24 februari
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info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon (06-30 25 25 12)
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KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Werkgeluk
en vitaliteit
Jouw wensen zijn
het uitgangspunt

Zorgen met
en voor elkaar

Doorgroeimogelijkheden en kansen

de Werkboog
dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl
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Nieuwbouw Oranjekade
fase 1 nu in verkoop
De verkoop van de 65 woningen en appartementen van
Oranjekade fase 1 in Helmond is gestart
Aan de Kanaaldijk N.O. in het centrum van Helmond wordt nieuwbouwplan Oranjekade gerealiseerd.
In het plan komen 265 koop- en huurwoningen, verdeeld over 15 woongebouwen. De eerste fase met
65 koopwoningen bestaat uit gezinswoningen, diverse appartementen, stadswoningen en patio’s.
Oranjekade helemaal OK
Het kanaal in Helmond ondergaat
een transformatie. De intentie is
om een ‘compacte stad’ te creëren
die aantrekkelijk is voor mensen en
bedrijven, met kwaliteit van wonen,
winkelen en werken. Het plan
Oranjekade gelegen aan de Kanaaldijk
N.O. en aan het water, gaat mee in
deze grootschalige ontwikkeling.
Kenmerkend voor Oranjekade zijn
de groene binnenpleinen en de
pakhuisarchitectuur, afgewisseld met
moderne woongebouwen. Daarnaast
omvat het plan ook een nieuw stadspark
rondom de Watertoren.
F | VB&T

Nog enkele woningen beschikbaar
Vlak vóór de jaarwisseling zijn de eerste
woningen toegewezen. Op dit moment
is het merendeel onder optie en worden
de eerste handtekeningen gezet. Er
zijn nog diverse gezinswoningen en
appartementen beschikbaar.
Bestemmingsplanprocedure
Centrum II-Kanaaldijk N.O. Oranjekade
Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf
begin oktober tot medio november
ter inzage bij de gemeente Helmond.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad,
is geagendeerd voor maart 2021.
Verwachte bouwtijd en oplevering
Oranjekade wordt in drie fasen
gebouwd. Wanneer het startschot
van de bouw daadwerkelijk klinkt,
is afhankelijk van de zogenoemde
opschortende voorwaarden.
Het streven is om de kopers hierover in
het voorjaar van 2021 positief te kunnen
berichten. De bouw van het totale
plan zal vanaf aanvang tot en met de
oplevering circa 2 jaar in beslag nemen.
Meer informatie
Heb je interesse in één van de
woningen of wil je meer weten over
het plan? Het woningaanbod en de
verkoopinformatie zijn te bekijken op
www.oranjekadehelmond.nl.

NU IN VERKOOP
65 WONINGEN & APPARTEMENTEN
MET NIEUW WONINGAANBOD
IN HET CENTRUM VAN HELMOND
DRIELAAGSE GEZINSWONINGEN & PATIO’S

EXCLUSIEVE APPARTEMENTEN

BEKIJK HET GEVARIEERDE AANBOD OP:

ORANJEKADEHELMOND.NL

VIERLAAGSE PAKHUIZEN
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Het TechLab in Bibliotheek
Helmond-Peel gaat online
In februari gaat het TechLab in Bibliotheek Helmond-Peel weer
beginnen met nieuwe activiteiten. Nu de bibliotheek vanwege de lockdown gesloten is,
gaat de start online plaatsvinden. Zodra fysieke workshops weer mogelijk zijn,
dan gaan de workshops weer door in de bieb.
FOTO’S: BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL

TechLab Club
Op zaterdag 6 februari start de
splinternieuwe TechLab Club. Als je
lid wordt van de TechLab Club, ga je
elke week op zaterdagmiddag (online)
naar de bibliotheek. De begeleiding is
in handen van 'Technauten', de experts
op het gebied van maaktechnieken. Zij
gaan met de Club de wereld van film,
programmeren, 3D, robotica en nog veel
meer ontdekken. De deelnemers gaan
vooral veel zelf doen, bijvoorbeeld een
robot of een drone programmeren. Of
jezelf, met behulp van een green screen,
laten vliegen tussen de wolkenkrabbers
en zo een film maken.
Elke vijf weken staat één thema
centraal. Het thema sluit af met een
gave challenge. Bijvoorbeeld: wie krijgt
zijn robot het snelst geprogrammeerd
om over de finishlijn te komen? Voordat

er een nieuw thema begint is er een
TechLab Clubdag. Op deze dag kunnen
kinderen die nog geen lid zijn een keertje
komen kijken en meedoen. De eerste
reeks van de TechLab Club is gratis,
zodat kinderen hier kennis mee kunnen
maken. Er kunnen maximaal 16 kinderen
deelnemen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Expeditie Webdesign
Maak je eigen website of blog met
Wordpress bij de Expeditie Webdesign.
Je leert in 4 workshops wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een
website. Na de expeditie kun je thuis
verder met het vullen en bijwerken
van de website. De eerste workshop
start online op dinsdag 2 februari om
15.30 uur. De expeditie kost 20,00
euro voor een reeks van 4 workshops,
vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Bij deze expeditie is het belangrijk

om al basisvaardigheden te hebben,
zoals kunnen werken met een laptop.
Daarnaast werken we veel met tekst,
dus lezen en typen is een pré . Ook
moet je een e-mailadres hebben om een
inlog te kunnen maken. In maart starten
ook nog de Expeditie Programmeren
en de Expeditie Film & Vloggen. Ook
hiervoor is aanmelden nu al mogelijk.
Alle informatie en aanmelden via www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab
Het TechLab van de Bibliotheek
Helmond-Peel organiseert (na)schoolse activiteiten voor kinderen in de
leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Er zijn
TechLab expedities, de TechLab Club
op zaterdag en op woensdagmiddag is
er de TechLab Skoolzone en Digiwijs.
Ook Coderdojo Helmond organiseert
haar bijeenkomsten in het TechLab in
de Bibliotheek aan de Watermolenwal.

Het Speelhuis start
met online open podium
‘Speelkwartier’
Een – online – podium bieden aan creatieve makers uit de regio.
Dat is de insteek van het nieuwe ‘Speelkwartier’ waar theater Het Speelhuis mee begint.
Het Helmonds theater heeft recentelijk professionele opnameapparatuur geïnstalleerd voor liveregistraties. Zo kan Het Speelhuis zelf ‘TV’ maken. Iedere maker krijgt een kwartier podium.
De eerste opnames waren in december. Vanaf 19 januari 2021 komen er gedurende vier weken
twee opnames per week online beschikbaar voor kijkers.
“Creatieve makers hebben momenteel
vaak geen podium en geen publiek”,
aldus theaterdirecteur Jochem Otten.
Met dit nieuwe initiatief – een open
podium voor creatieve makers – brengt
het theater een alternatief. “Ondanks
de huidige situatie willen we toch graag
beweging in de stad en regio blijven
creëren”, zegt Otten.
Creatief verhaal
Met de huidige maatregelen is het
telkens de vraag of er gespeeld mag
worden en voor hoeveel publiek.
“Enerzijds kunnen makers daardoor hun
creatieve verhaal niet kwijt. Anderzijds
hebben ze geen inkomsten”, schetst
Otten. Daarom bedacht Het Speelhuis
iets nieuws. “Een virtueel podium. En
het is ook enigszins een verdienmodel

voor de makers.” Want de opbrengst,
die is volledig voor de artiest. Betaling
door het publiek geschiedt via het
‘pay what you want’-principe. “Kijkers
kiezen na afloop zelf of ze betalen en
hoeveel ze eventueel betalen. Het is
dus ook bedoeld om die creatieven te
ondersteunen. Je moet er namelijk
niet aan denken dat zij stoppen met het
maken van al die mooie dingen. Zonder
hen hebben we helemaal niets aan onze
podia in de toekomst”, legt Otten uit.
Regionale makers
“Als theater moeten we weliswaar met
minder publiek spelen of soms zelfs
sluiten, maar als organisatie willen we
de verantwoordelijkheid blijven dragen
om te verbinden, te vermaken en te
veroorzaken”, zegt Otten. Daarom zet

het theater de deuren open voor alle
creatieve makers in de regio. “Samen
met hen willen we ondanks alle
beperkingen verwondering brengen in
de stad en regio.”
De eerste makers hebben zich al
aangemeld voor het Speelkwartier.
Eén van hen is de Helmondse Sem
Jansen (28). De zanger, gitarist en
muziekdocent won afgelopen oktober
het SBS-muziekprogramma ‘Hit The
Road’. “De laatste maanden heb ik
weinig kunnen spelen. Alle shows van
begin dit jaar werden verzet naar het
najaar en worden nu weer verzet terwijl
ik er zo naar uitkeek om eindelijk te
mogen spelen”, vertelt Jansen.
“Daarom is het superfijn dat Het
Speelhuis de deuren opent. Ik kan

F | ERIK DE BROUWER

thuis ook opnames maken, maar het
voelt toch anders op een toneel met
tenminste een paar technici als publiek”,
aldus de Helmondse zanger. Het
gevoel van een optreden dat hij thuis
mist, was er tijdens het Speelkwartier
weer even. “Thuis kan je iets eindeloos
opnemen, maar nu moet het toch in
één keer goed. Dat geeft een andere
spanning, vergelijkbaar met een
optreden. Daarnaast is het mooi om dit
met muziekliefhebbers te delen, zodat
degenen die livemuziek missen het in
huis kunnen halen.”

Opnames
Creatieve makers die hun werk ten
tonele willen brengen, kunnen zich
alvast aanmelden met een video van
één minuut. In dat filmpje moeten zij
laten zien of vertellen wat ze in het
Speelkwartier van plan zijn.
De video’s mogen gestuurd worden naar
speelkwartier@theaterspeelhuis.nl
De opnames vinden pas plaats wanneer
dit weer mogelijk is. Natuurlijk met
inachtneming van de dan geldende
coronamaatregelen.
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KLANTENKRING O.A.

KlaasenVandeursen Communicatie is een modern communicatie
bureau met lokale en landelijke klanten, dat meedenkt met de klant
en ook een visie en richting mede ontwikkeld.

•

Dit uit zich in de pasklare idee-en en voorstellen om uw product of
dienst te promoten. De On-Line en Off-Line communicatie is haar
werkgebied. Alles begint bij een sterk ontwerp en goed concept,
dat is onze overtuiging.

KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie

STERK IN
CONCEPT EN
ONTWERP.

O.A. UITGEVER VAN

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

Helmondse Sporthelden
zoekt Helden uit bedrĳfsleven
Het was de weg die voormalig wethouder Frans Stienen als voorzitter van de stichting Helmondse Sporthelden juist niet wilde bewandelen:
met het plan van producent Fast Forward onder de arm naar het gemeentehuis van de vijfde stad van Brabant om daar subsidie aan te vragen.
“Daar heb ik zelf te veel plannen voor op mijn bureau gehad. Of de gemeente maar even de portemonnee wilde trekken. Helmondse Sporthelden
moet voor Helmonders, door Helmonders en met Helmonders zijn.”
Volgens Stienen is het niet uitgesloten
dat de gemeente Helmond instapt als
partner van de stichting die in 2021 zeven
gratis evenementen gaat organiseren,
met de namen van zeven Helmondse
sporthelden in zes takken van sport.
“De wethouders sport en jeugd staan
positief tegenover het verhaal om
kinderen in beweging te brengen. En
zeker kansarme kinderen. Het slagen
van Helmondse Sporthelden moet
echter niet afhangen of de gemeente
wel of niet instapt. Het fundament moet
breder en sterker zijn dan alleen de
gemeente en in omgekeerde volgorde:
niet eerst subsidie van de lokale
overheid en dan het bedrijfsleven, maar
andersom.”
Daarom wilde Stienen en zijn zes
bestuursleden plus een adviseur
hun plannen voor 2021 graag op de
kerstlunch presenteren, maar corona
haalde hier een dikke streep doorheen.
“We willen het bedrijfsleven aan de
stichting binden, omdat we voor
kinderen kosten gaan maken. Een
voorbeeld is dat we kinderen samen
met Jibb+ clinics gaan aanbieden.
Niet op het schoolplein, maar onder
schooltijd bij de club of sportschool in
hun omgeving. Op die manier doet de
hele klas mee en komen kinderen bij
clubs waar ze vaak nog nooit over de
vloer zijn geweest. Vooral kansarme
kinderen, omdat sport geld kost en bij
kansarme kinderen is het antwoord
dan bijna altijd ‘nee’. Natuurlijk zijn er
regelingen met het JeugdFonds Sport
en Cultuur die voor deze doelgroep de
contributie overneemt. Een prachtig
initiatief, maar geen enkele ouder meldt
zich bij de secretaris van een club met
de mededeling dat er geen geld is voor
een lidmaatschap en of het bestuurslid
dat dan via het JeugdFonds wil regelen.”
Volgens Stienen is armoede vaak
verborgen en omgeven door schaamte.
“Steun van het JeugdFonds kan ook
worden aangevraagd per computer,
maar dan moet je die wel thuis hebben
en bovendien de procedure snappen. In
Helmond leeft één op de elf kinderen op
of onder de armoedegrens. Het is zoals
bestuurslid Mohammed Chahim zegt:
‘Sport is voor deze groep een luxe aan
het worden.’ Door clinics gratis onder

V.L.N.R. FRANS STIENEN, CHRISTEL SANDERS, AD KLAASEN | F RASID SABLJICA

schooltijd aan te bieden, kan elk kind
meedoen zonder dat de ouder of ouders
in eerste instantie betrokken hoeven
te worden. Alles kan vanuit de dertig
basisscholen binnen de gemeente
Helmond onder schooltijd worden
geregeld. De intern begeleider weet echt
wel welk kind vervolgens geholpen zou
zijn met contributie via het JeugdFonds.
Niemand merkt dan dat dat kind wordt
geholpen, maar het kan wel meedoen
met andere kinderen.”

‘Adcommunicatie is
sponsor van de Helmondse
Sporthelden’

is. Daar willen we ze mee grijpen, een
steuntje in de rug geven. De Helden zijn
ook op hun eigen evenement, om mee te
doen of de medailles uit te reiken.

tenue of openbaar vervoer naar een
evenement. Daarom is gratis de rode
draad. En gratis moet mogelijk worden
door steun van het bedrijfsleven.
Die moet zich, net als Helmondse
Sporthelden, verantwoordelijk voelen
voor de volgende generaties in de

Ook zoiets: elk kind krijgt na een
evenement een medaille, zodat hij of
zij op maandag op school eindelijk ook
eens een verhaal te vertellen heeft.
Want een kansarm kind komt in de regel
nergens en doet nergens aan mee. Hoe
mooi is het om die te zien glunderen bij

Helmondse Sporthelden gaat volgens
Stienen proberen het vervoer, maar ook
de tenues voor deze kinderen voor hun
rekening te nemen. “Vervoer wordt de
grootste kostenpost. Als je tegen een
kind, van wie de ouders de middelen
domweg niet hebben, niet zegt dat
een evenement na de clinics gratis is,
denken ouders direct in tijd en kosten.
Een kind dat ’s ochtends amper ontbijt
krijgt, krijgt ook geen geld voor een

stad. De toekomst van kinderen uit
bepaalde wijken is eigenlijk al vanaf
de basisschool bepaald. Dat klinkt
vreemd maar waar.” Hij vervolgt: “Nieky
Holzken was vuilnisman gebleven, als
hij zich via boksen en kickboksen niet
had opgewerkt. Zulke verhalen maken
indruk bij kinderen. Die kennen de
gebroeders Van de Kerkhof niet, maar
elk kind weet dat twee keer de finale van
het WK voetbal spelen heel bijzonder

een medaille van één van de Helden.
Kindergeluk hangt soms van simpele
zaken af; een medaille of een woord van
de Held. We zijn allemaal klein geweest
en weten wat de impact is van iemand
waar je tegenop hebt gekeken.”
Stienen is bevlogen en praat met
zijn hart. “Het is veel eenvoudiger en
goedkoper om clinics op de basisscholen
te verzorgen, maar we willen kinderen

ook bij de diverse sportclubs krijgen,
laten zien dat elk kind mee kan doen.
En natuurlijk kost dat geld. Daar zoeken
we het bedrijfsleven ook voor op. ‘Voor
Helmonders, door Helmonders en met
Helmonders’ impliceert precies onze
doelstelling. We willen met elkaar de
kosten opbrengen om de Helmondse
jeugd van vier tot en met twaalf jaar in
beweging te brengen en kansrijker te
maken.” De voorzitter haalt het rode
boekje tevoorschijn. “Ik lijk Mao wel”,
lacht de voormalige wethouder. “Ik heb
het altijd en overal bij mij. En daar waar
het kan laat ik het achter. Alles staat
erin, inclusief de sponsorpakketten, van
klein tot groot. We hebben in 2021 naar
verwachting 100 duizend euro nodig.
Veel zal afhangen van hoeveel clinics we
op basisscholen gaan geven.”
Helmondse
Sporthelden
heeft
inmiddels hulp gekregen van student
Rasid Sabljica, die voor zijn studie
Sportmarketing en Management
afstudeert op Helmondse Sporthelden.
De voormalige kickbokser prijst het
bestuur van Helmondse Sporthelden.
“Ze hebben eigenlijk een boekje, visie
en gevoel in de verkoop. Verder nog
niets concreet. Maar het vuur en de
passie waarmee ze te werk gaan is
fantastisch. Daardoor hebben bedrijven
zich al aangesloten. Puur en alleen op
het verhaal en het enthousiasme van
de bestuursleden. En bovendien het
gevoel dat iedere volwassene kent: er
komt een fase in het leven dat je liever
een kind dan jezelf blij maakt. Daar
gaat het bij bedrijven ook steeds meer
om. Betrokkenheid, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en social
responsibility zijn de sleutelwoorden.
Zeker in de tijd van corona worden
zaken anders en met een ander gevoel
beoordeeld. Iets terug doen voor
de volgende generaties, past daar
uitstekend bij. Het vuur waarmee
Stienen en de bestuursleden praten
doet de rest. Je kunt daardoor bijna
geen nee zeggen tegen Helmondse
Sporthelden. Het zit te goed in elkaar
en komt daar terecht waavan iedereen
snapt dat dat nodig is.”

www.helmondse
sporthelden.nl
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App helpt om te bepalen of je zorg nodig hebt

Moet ik naar
de dokter.nl?

Het zal je niet zijn ontgaan: het is druk in de zorg. Op de spoedeisende hulp,
op de IC, bij de huisarts, in de psychische zorg en in de ouderenzorg.
Deels komt die druk natuurlijk door corona. En het mag duidelijk zijn: als je
urgente klachten hebt, dan moet je altijd een beroep doen op de huisarts
of het ziekenhuis. Maar wist je dat ruim 40% van alle mensen die een
dokter bezoekt, daar eigenlijk helemaal niet naar toe hoeft?
FOTO’S: ELKERLIEK ZIEKENHUIS

Stel: iemand verstuikt in het weekend zijn enkel.
Dan wil diegene daar meestal direct naar laten
kijken. Hij belt dus naar de huisartsenpost of gaat
naar de spoedeisende hulp, maar in bijna de helft
van de gevallen heb je of géén zorg, of geen dirécte
zorg nodig. In het voorbeeld van de enkel neem je
bij een lichte verstuiking rust en hoef je niet naar
de dokter. Als je niet meer kunt staan, dan is het
uiteraard wel goed om het na te laten kijken.
Check op Moetiknaardedokter.nl
Het Spoedzorgnetwerk Helmond – De Peel begrijpt
dat het lastig is om in te schatten óf je direct zorg
nodig hebt, óf dat het even kan wachten, óf dat je
wellicht helemaal geen zorg nodig hebt. Daarom
adviseert zij om dat eerst te controleren met de
app of website moetiknaardedokter.nl. Je krijgt
dan een betrouwbaar advies of je wel of niet een
dokter moet bezoeken en hoe snel. Je checkt
gemakkelijk, veilig en vlug, voordat je contact
opneemt met de huisarts of spoedpost. De app/
website moetiknaardedokter.nl is goedgekeurd
door het Nederlandse Genootschap van huisartsen
en heeft een keurmerk.
Welke zorg heb je nodig?
• Uiteraard bel je bij een levensbedreigende
situatie meteen 112.
• Als het spoedeisend is (hartklachten, een wond
die gehecht moet worden of ander ernstig
letsel), dan bel je meteen je huisarts. In
de avonduren, nacht en weekend bel je de
huisartsenpost.
• Weet je niet zeker of je direct zorg nodig
hebt? Kijk dan eerst op de app of website
moetiknaardedokter.nl voor advies.

Download de app ‘Moet ik naar de dokter.nl’
Download de app in de App Store of Play Store,
zodat je deze altijd bij de hand hebt. Door eerst te
controleren, heb je snel een antwoord op je vraag.
Dat geeft duidelijkheid en in veel gevallen rust. En….
het zorgt dat de druk op zorgmedewerkers minder
wordt. Dus: download de app en check altijd eerst
bij twijfel. Zo zorgen we samen voor elkaar!
In het Spoedzorgnetwerk Helmond – De Peel
bundelen het Elkerliek Ziekenhuis, Huisartsenpost
Oost-Brabant, Savant Zorg, De Zorgboog, GGZ OostBrabant, GGD BZO, CZ en de huisartsen in de regio
hun krachten om (spoed)zorg toekomstbestendig
te maken. De regionale campagne ‘Moet ik naar
de dokter.nl’ is een gezamenlijk initiatief van het
netwerk.
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BLIKVANGER
AAN UW SAAIE
BINNENMUUR?
F U L L C O LO U R
TEXTIELDOEK
G E L U I D S D E M P E N D,
AFGEMONTEERD
IN ALUMINIUM FRAME
S TA P 1 : B E PA A L D E
VRIJE RUIMTE (AFMETINGEN).

80,PER M2
EXCL. BTW

S TA P 2 : Z O E K E E N B E E L D U I T O P
W W W. S H U T T E R S T O C K . C O M E N
GEEF DE LINK DOOR.
S TA P 3 : Z E L F M O N T E R E N ( A F L E V E R E N
A L L E E N I N H E L M O N D E .O. ) , O F W I J
M O N T E R E N O P LO C AT I E ( E X T R A K O S T E N ) .

MAIL OF BEL NAAR
I N F O @ A D C O M M U N I C AT I E . N L
0492-845350

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
www.adcommunicatie.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie
partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
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Made in Helmond
Helmond is van oorsprong een stad
van makers. Vanuit het verleden
met name in de textielindustrie
en metaalindustrie, tegenwoordig
innoverend in automotive en foodtech.
Waar de speelvelden iets verschoven
zijn, is de mentaliteit door de jaren
heen hetzelfde gebleven. Helmond is
een stad waar ontwikkeling plaatsvindt
en producten gemaakt worden.

Zonder dat veel inwoners hiervan op
de hoogte zijn, worden in Helmond
verschillende producten gemaakt
die nationaal en internationaal in de
schappen liggen. Denk hierbij aan
producten zoals: Dixap, Maxi-Cosi, Candy
Carrots en gymnastiekattributen van
Janssen-Fritsen. In de YouTube-serie
Made in Helmond neemt presentator
Joop Vos de kijker op een humoristische

wijze mee in het productieproces van
talrijke iconische bedrijven uit Helmond.
Joop Vos is een komediant met de nodige
kennis over het Helmondse bedrijfsleven
en is hierdoor de aangewezen persoon
om deze serie te dragen. Wil jij meer te
weten komen over de maakindustrie
en innovatie binnen Helmond? Made in
Helmond is vanaf juni te zien zijn op het
YouTube-kanaal van Helmond Marketing.

F | VVV GEMERT-BAKEL

Groot Gemertse
Carnavalsspeurtocht
F | HELMOND MARKETING

Een online alternatief voor
de Keiebijters Kletsavonden
In samenwerking met Omroep Brabant en met medewerking van maar liefst
16 kletsers zenden de Keiebijters op zaterdag 30 januari en 6 februari twee edities uit
van het Keiebijters Kletsverhaal 2021.
Vertellers Andy Marcelissen en Boy
Jansen vertellen een kolderiek verhaal,
waarin korte optredens van meerdere
kletsers de revue passeren. Net als in de
ton vertolkt iedere kletser een typetje;
Rob Bouwman kruipt in de huid van een
taxichauffeur, Rob van Elst in die van
een gynaecoloog en Dirk Kouwenberg
is astronaut. Maar ook Wichard de
Benis als duivenmelker, Hans Keeris als
wielrenner en Peter van der Maas als

Peerke Safari spelen mee in de verhalen.
Theo Nellen, Arian Compen en René
van de Heuvel geven een carnavaleske
persconferentie. De Helmondse Rob
Scheepers, Tom van Osch, winnaar van
vorig jaar Joep de Wildt, Erik Mulder
en Iveke van Gerwen doen met een
bestaand of een nieuw typetje mee.
Op zaterdag 30 januari en 6 februari
worden de kletsverhalen om 20.00 uur
door Omroep Brabant op tv uitgezonden.

Op de website van de Keiebijters zijn
deze verhalen vanaf dat moment ook te
zien, maar dan inclusief een optreden
van de amusementsgroepen Tadaa en
Applaus.
Keijologische Hogeskool
Op vrijdag 12 februari wordt op het
YouTube-kanaal van de Keiebijters een
compilatie van 11 jaar Keijologische
Hogeskool uitgezonden.

Geen carnaval, dan toch carnaval, moeten ze gedacht hebben in
Gemert. De VVV Gemert-Bakel en GCS de Drumknaauwers hebben
de handen ineen geslagen om toch iets leuks te maken van carnaval.
Vanwege de maatregelen om de corona niet verder te verspreiden
kunnen er geen activiteiten plaatsvinden zoals de optocht, de
Gemertse avonden, de sleuteloverdracht, blaaskapellenfestivals,
boerenbruiloften, carnavalsbals enzovoorts. Maar wandelen mag wel.
Voor de carnavalsdagen hebben diverse inwoners en winkeliers een mooie
carnavalscreatie gemaakt voor een grote speurtocht tijdens carnaval in
Waeverstad. Deze creaties staan in etalages, voor ramen thuis en in de
tuinen van inwoners. De speurtocht kan van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16
februari van 11.11 uur tot 23.11 uur gelopen worden.
Bij elke creatie vind je een cijfer en een letter. Met een combinatie van deze
cijfers en letters kun je de oplossing vinden. De speurtocht is bedoeld voor
gezinnen, kinderen en volwassenen om een heerlijke wandeling door Gemert
(Waeverstad) te maken langs de vele mooie creaties.
Er zijn vele prijzen beschikbaar voor degenen die de goede oplossingen
weten te vinden. Het mooiste zou zijn als iedereen gekostumeerd mee doet,
want het is tenslotte carnaval. Met een deelnemersformulier kan men de
route lopen en de oplossing daarop invullen.
Geef deze oplossing door vóór 18 februari en misschien win je ook nog
een leuke prijs. Een vakjury bepaalt de mooiste en origineelste creatie. Een
publieksjury, die bestaat uit de deelnemers aan de speurtocht, bepaalt de
publieksprijs voor de creaties. De deelname is geheel gratis. Houd rekening
met de coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand.
Een deelnemersformulier is vanaf 8 februari te downloaden op www.
drumknaauwers.nl. Voor meer info en de oplossing kun je een mail sturen
naar carnavalscreatiegemert@gmail.com.

BOY JANSEN | F KEIEBIJTERS
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Bakkerij ’t Bakkertje heropent
winkel in Mierlo-Hout

Open
kaart

29

Eilandjes
De vernieuwde winkel in Mierlo-Hout. F | Wendy Lodewijk.

Op dinsdag 26 januari was het zover: de vernieuwde winkel van Bakkerij ’t Bakkertje aan de
Hoofdstraat 150 in Mierlo-Hout heropende haar deuren.
Door: Wendy Lodewijk
MIERLO-HOUT Na 19 jaar vonden
de broers Dirks het wel tijd voor een
verbouwing. De winkel is volledig
aangepast aan de huidige tijd een
heeft een frisse, moderne uitstraling,
inclusief nieuw betaalsysteem voor
contante betalingen.
Vernieuwd en gemoderniseerd
“In 1987 zijn we hier in Mierlo-Hout
gestart met onze bakkerij en een

winkel”, licht Theo Dirks (een van de
broers die samen ’t Bakkertje runnen)
toe. “In 2002 is er een geheel nieuw
winkelcentrum gebouwd, waarin ook
’t Bakkertje weer op een mooie plek
kwam zitten.
Nu 19 jaar later werd het weer
tijd om de winkel te vernieuwen
met ledverlichting en een nieuwe
toonbank voor een mooie presentatie.
De winkel is doormidden gesplitst,
maar doordat het magazijn bij de
winkel gekomen is, hebben we weer

een mooie grote winkel kunnen
creëren en tegelijkertijd plaats vrij
kunnen maken voor een nieuwe
winkel tussen de bakker en de slager.”
Feestaanbieding
Om de vernieuwde winkel te vieren
heeft ’t Bakkertje deze week een
mooie aanbieding: tot en met zaterdag
30 januari kun je een goed gevulde
broodtas kopen voor maar 9,95 euro
(normale prijs 17,35 euro). “U bent van
harte welkom!”

Aan de mondkapjes in de supermarkt ben ik inmiddels wel gewend,
al blijft het een surrealistisch beeld. Dat gevoel van ‘Zit ik wel in de
juiste film?’. En ligt het nu aan mij dat het lijkt of iedereen ineens
met gebogen hoofd loopt? Alsof ook oogcontact ineens verboden
is? Een glimlach naar een ander blijft verstopt achter de mondkapjes, maar wist je dat ook je blik energie bevat? Ogen zijn de spiegel
van de ziel én laten exact zien hoe jij je voelt. Zie je het voor je: stralende ogen boven een mondkapje, en een knipoog als vervanging
voor de glimlach? En in deze tijd van afstand: met één woord, één
glimlach of één knipoog haal je misschien iemand zomaar eventjes
uit de cocon van eenzaamheid. Want dat is wel een dingetje, we
zitten allemaal een beetje op een eilandje nu, met minder tot soms
geen contacten, en/of een wereldje dat steeds kleiner wordt.
Dat is wat ons allemaal belast, merk ik aan de telefoontjes en mailtjes die ik in mijn praktijk binnen krijg. Met ons allen zitten we achter een masker, waarachter we onze angsten, zorgen en verdriet
en al die malende gedachten verbergen, omdat we een ander niet
willen belasten. Maar toch: deel je angsten, je zorgen, je pijn en je
verdriet wél met met een ander, zeker nu, in deze tijd, waarin zoveel
mensen vastlopen in malende gedachten en eenzaamheid.
Angst is een natuurlijke, gezonde reactie op dreigend gevaar. Ga
je nu uit angst dingen vermijden, heb je kans dat je probleem alleen maar groter wordt en de angst je steeds meer gaat belemmeren. Angst en stress gaan vaak hand in hand: angst en stress zijn
een overlevingsstrategie van het lichaam. Je lichaam maakt het
hormoon adrenaline aan, ook wel het vlucht-of-vecht-hormoon
genoemd; je lichaam is optimaal alert. Stress is niet per definitie
ongezond, we hebben een bepaalde mate van stress nodig om te
kunnen functioneren en om alert te kunnen reageren, chronische
stress daarentegen is wél ongezond!
Lieve mensen, blijf niet met die gevoelens rondlopen maar praat erover of schrijf het van je af. Want het venijn lijkt ook deze keer in de
staart te zitten: de energie voelt zwaar, lontjes worden steeds korter en tegelijkertijd worden de tegenstellingen steeds groter, terwijl
negativiteit groeit. Dus: wat nou als we dat venijn vervangen door
licht en kracht? Tegenstellingen vervangen door verdraagzaamheid? En negativiteit door positiviteit? De hand uitsteken naar een
ander door er alleen maar te zijn? Door een kaartje, een belletje of
misschien een pannetje soep? Zouden we dan samen het verschil
kunnen maken? Omdat we samen sterk staan en het samen moeten doen?

grootpeelland.nl

Louise

Re-Mind
www.re-mind.eu
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OPENINGSTIJDEN

Betere zichtbaarheid voor
jouw website binnen de DETrans-Siberische
spoorlijn
ZOMER IN
zoekmachines aan de hand
Ondanks de lockdown gaat de lezing ‘Trans-Siberische spoorlijn’ op
9 februari van de Volksuniversiteit Helmond (VUH) toch door. De lezing zou
van het SEO verbeterplan
gehouden worden in de Bibliotheek Helmond-Peel.

WORDT U SLECHT
GEVONDEN OP
INTERNET?

HELMOND De VUH heeft in samenwerking
met de bibliotheek gekozen voor een live-stream,
zodat alle geïnteresseerden vanaf 14.30 uur de
lezing thuis kunnen volgen (en daarna kan de
lezing nog een week teruggekeken worden).
Elena Bronnikova neemt de deelnemers mee
op een boeiende virtuele reis van Moskou naar
Vladiwostok.

genoemd. Met een lengte van 9289 km is het
nog altijd de langste spoorweg ter wereld,
die als een ijzeren as door zeven tijdzones
gaat en Europees Rusland en Siberië tot een
geheel maakt. De spreker vertelt over de rol
die de beroemde spoorlijn heeft gespeeld in de
geschiedenis en cultuur van Rusland en de rest
van de wereld.

Door de huidige maatregelen kan er helaas op
locatie geen publiek aanwezig zijn. Omdat er
Dit boekje is van
toch veel vraag is naar de lezing, is besloten
over te gaan tot een online variant. “We vinden
het heel belangrijk om juist in deze tijd dit aan
te bieden”, vertelt Monique Wessels van de
Volksuniversiteit Helmond. “Een lezing leent
zich er goed voor om online uit te zenden. En
de bibliotheek had de apparatuur in huis om dit
mogelijk te maken. Heel fijn!”

Kaartjes kopen
Geïnteresseerden kunnen voor 5 euro een
kaartje kopen voor de livestream. Tijdens
de lezing kunnen zij via de chat hun vragen
stellen aan de spreekster. Aanmelden kan via
de website https://helmondpeel.op-shop.nl,
onder het kopje activiteiten vindt u bij 9 februari
de betreffende lezing. Wie een kaartje heeft
gekocht, ontvangt op de dag van de lezing een
link om deel te nemen aan de stream. Inloggen
kan vanaf 14.15 uur.

KOMT U HIER ZELF NIET AAN Lees
TOE OM HET TE VERBETEREN?

De Bibliotheek heeft een zomerprogramma boordevol activiteiten.
Bekijk deze via: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/zomerbieb.
Hier vind je na de vakantie ook de filmvoorstellingen
en data waaruit je kan kiezen.

4 boeken en spaar zo
voor Achtste
eenwereldwonder
gratis filmuitje!*

Laat ons een
verbeterplan
maken en vergroot
uw vindbaarheid
op het net.
DE KOSTEN VALLEN MEE!
ZET 2021 GOED IN,
PAK HET NU AAN!
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

Spreker Elena Bronnikova vertelt over het
‘achtste wereldwonder’, zoals de spoorlijn bij
de oplevering begin van de 20e eeuw werd

Kluppels vieren toch carnaval
met twee live tv-uitzendingen

MIERLO-HOUT Geen
polonaise
in
hoftempel de Geseldonk deze carnaval,
maar wel solonaise door je huiskamer. Op
zaterdag 13 en zondag 14 februari brengen
De Kluppels met twee live tv-uitzendingen
carnaval naar jouw huiskamer. Met muziek
en entertainment van onder meer De Heeren
Van en De Skoepies kan iedereen op afstand
genieten van carnaval met het Kluppelcafé
live vanuit hoftempel de Geseldonk.
Live meekijken kan vanaf 19.30 uur via
DitIsHelmond op tv en de Facebookpagina
van De Kluppels.

De Heeren Van • De Skoepies • Berry Knapen
Rob Scheepers (Helmond) • Immer Hansi

Vanwege alle coronamaatregelen zit een groot
carnavalsfeest in hoftempel de Geseldonk er dit
jaar niet in. Maar een jaar zonder carnaval, dat
kan niet. Carnaval gaat altijd door, in welke vorm
dan ook. Daarom heeft carnavalsvereniging De
Kluppels besloten het feestgedruis dit jaar naar
iedereen thuis te brengen. Met deze topartiesten
belooft carnaval 2021 iets bijzonders te worden:

Hoe kun je het Kluppelcafé op carnavalszaterdag
13 en carnavalszondag 14 februari zien en
horen? Kijk live mee via de Facebookpagina van
De Kluppels of via DitIsHelmond op Youtube
en tv: Ziggo kanaal 36, Breedband Helmond
kanaal 21 of KPN kanaal 1429. De uitzendingen
beginnen om 19.30 uur met het voorprogramma.
Het hoofdprogramma begint om 20.00 uur.

Daarnaast zullen ook verschillende bekende
Houtenaren aanschuiven en spelen we nog
een heuse muziekquiz met alle online- en tvkijkers. Verder willen De Kluppels nog niet te
veel verklappen, je moet gewoon kijken. Dus
haal de serpentines maar in huis, versier je
woonkamer en trek je mooiste pakje aan; dan
zorgen De Kluppels voor de carnavalssfeer in
jouw huiskamer, zoals je ook van De Kluppels
gewend bent in de Geseldonk.
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ELZAS MARKETING

PROMO TEAM

haar mooie pekske wat haar achterpoot tegen likken beschermde. Ook de verwarmde
kersenpitzak werd op prijs gesteld in dur
bench.

Voor ons promoteam Elzas Marketing zijn wij op zoek naar
enthousiaste jongeren tussen de 15 en 20 jaar.
Heb je zin om ons team te komen versterken, en tijdens
festiviteiten in de Elzas Passage aanwezig te zijn, geef je dan nu op.
Je krijgt hier tevens een leuke vergoeding voor.
Schrijf een e-mail met je naam, leeftijd en telefoonnummer naar
info@elzas.marketing
Je krijgt altijd antwoord.
Mocht je vragen hebben kun je natuurlijk ook altijd bellen

0653 417605.

Ziekenboeg
Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met een
ziekenboeg. Ons hundje Kate is uitgegleden
en had zich lillik bezeerd, haar knieschijf
lag los. Kate is de hond met zwart, op de foto
rechts. Zo zielig, dat werd dus een operatie
waarvan het hille gezin uit zun doen was/
is. Zon hondenkind is toch net een kiendje
van je, bij ons teminste wel.
Op de dag van de operatie kiek ze me aan
bij het wegbrengen, ik las in haar ogen de
overlevering, zo sneu. Toen ik haar afgaf en
ze met de dierenartsassistente richting operatiekamer liep, keek ze nog om van vrouwtje laat me hier niet achter... Ik heb eerst
eens even zitten huilen in dun auto voordat
ik naar huis kon rijden.
4 uur later kwam het verlossende telefoontje: de knieschijf zit weer stevig op zijn
plaats. Ze mog gehaald worden. Vanwege
corona mochten we niet mee naar het hok
waar ze lag bij te komen, maar Kate werd
naar ons gebracht. Nog een bietje van de
wap keek ze naar ons en ik zag haar denken wie bende gullie in godsnaam, nog onder invloed van de narcose was ze. Ze kon
ook nog niet goed haar lichaam op temperatuur houden, dus die avond zaten wij met
de verwarming op zijn hoogst in een t shirt
te zweten en Kate had het heerlijk warm in

Elk geluid is
onbetaalbaar
Ieder toestel

€ 99,-

Welk geluid wilt u niet verliezen?

Gelach, een gesprek of het feestje bij uw buren; alleen met een goed gehoor geniet u
van deze mooie momenten. Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor
uzelf én de mensen om u heen. Dat vraagt om alle aandacht en deskundigheid.
Zet de eerste stap naar een beter gehoor en maak nu een afspraak voor een hoortest.
Vraag naar de voorwaarden en ontdek waarom onze kwaliteit u niet meer hoeft te
kosten dan € 99,- per toestel plus eventueel uw eigen risico.

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl
Zuid Koninginnewal 30a,
5701 NT Helmond
(0492) 547 091

Het is met dit soort operaties een zwaar revalidatietraject van tenminste 6 weken benchrust en langzaam het lopen opbouwen.
Ze wil overal bijzijn en is kaai naaiskierig
un echt Helmonds hundje wa da betreft.
Dus mag ze ook op de bank even naar buiten kijken als er een politie-agent naast zit,
een van ons. Na 2 weken gingen we op controle, wa denkte? Pin los, dus deze week is
ze opnieuw geopereerd en we beginnen weer
opnieuw met 6 weken benchrust. Wat een
uitdaging is dit, gelukkig is het winter en
kunnen we allemaal leven met iets minder
buitenlucht. We meugen hopen dat ze in de
zomer weer springt en rent, daar gaan we
wel vanuit. Dur zusje (Maddi) is heel zorgzaam en heeft Kate verdriet dan heeft zij
dat ook, echte zusterliefde. Wat is dierenliefde toch skon. Daar zouden wij als mensen echt een vurbeeld aan meugen nemen.
Vur ons Kate ist echt zielig, maar het is niet
anders helaas.
Aan alle wandelaars rondom het Bakelsbos: jullie weten nou waarom ge ons al effe
niet meer ziet of met 1 hundje in plaats
van 2.
Jullie krijgen allemaal een knuffeltje van
ons Kate en wordt vervolgd.
Tot volgende week.
Fijn weekend.

Houdoe!

Rieza

Rieza (4 jaar) was bij binnenkomst nogal
bang. Ze heeft zich wekenlang verstopt in
het holletje van een krabmeubel; ook voor
eten kwam ze er niet uit. Aan de ene kant
wilde ze graag geaaid worden, aan de andere
kant vond ze handen ook heel eng. Als ze er
genoeg van had of als haar spanning te hoog
opliep, dan gaf ze een pets. Ze vond het wel
fijn om brokjes aangereikt te krijgen in haar
holletje.
En toen ging opeens de knop om! Ze heeft
voldoende vertrouwen opgebouwd om
tevoorschijn te komen, om je heen te draaien,
kopjes te geven en geaaid te worden. Als
er echter ergens een onverwacht geluid is,

schiet ze direct als een konijntje terug haar
holletje in. Maar ze laat zich zien en ze laat
ook zien dat ze van goede wil is.
Rieza is gebaat bij een heel rustig huishouden
met zo min mogelijk opschudding. Houd
rekening met een flinke wentijd. Niet geschikt
voor bij kinderen en ervaring is gewenst. Ze
zal straks ook voldoende naar buiten moeten
kunnen.

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
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Veilig op elke hoogte. DIRKS
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Bakkerij Frits van
de Looveren stopt

Afkomstig uit een familie van bakkers begon Frits van de Looveren senior samen met zijn
vrouw Lenie een banketbakkerij aan de Mierloseweg 48a.
Begin jaren 70 verhuisden ze met hun zes kinderen naar het huidige pand aan de
Mierloseweg 39, waar zij boven de zaak gingen wonen.

Ladders & trappen

Kooiladders

Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

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

DIRKS

KLIMMATERIALEN

HELMOND-WEST Inmiddels was
Bakkerij Frits van de Looveren een
begrip geworden in Helmond. In
1979 namen hun zonen Wim en
Frits de zaak van hun ouders over.
Lenie en Frits senior bleven nog
lange tijd meehelpen in de zaak.
Het was tenslotte hun kindje en een
goedlopende bakkerij.
In 1998 stapte Wim uit de zaak en
ging iets anders doen, Frits ging na
het vertrek van Wim alleen verder
en in de loop der tijd veranderde
hij het assortiment stevig. Er kwam
meer nadruk op hartige producten
en niet te vergeten de alom bekende
worstenbroodjes en dergelijke zijn
uitgegroeid tot bestsellers.
De winkel werd in de loop van de tijd
uitgebreid met tafels en stoelen, zodat
de klanten hier ook terecht konden
voor een lekker bakje koffie met
gebak of een heerlijk belegd broodje.
De kinderen werden niet vergeten: zij
konden altijd rekenen op een minicroissant. De hartige stokbroodjes,
high tea en hapjesplanken waren
bij veel klanten erg gewild. Helaas
zijn alle tafels en stoelen door de
coronacrisis tijdelijk verdwenen, maar
de winkel mocht gelukkig open blijven.
En nu is er een einde gekomen aan
dit hoofdstuk en gaat de winkel en
bakkerij sluiten. Voor een collega aan
de overkant, Bakkerij Vedder, komt

dit op het juiste moment, want hij
moet verhuizen omdat op die plaats
woningen gebouwd gaan worden. Dus
Bakkerij Vedder verhuist binnenkort
naar de Mierloseweg 39.

Frits van de Looveren opent zijn
winkel op zaterdag 6 februari voor
de laatste keer en gaat daarna samen
met zijn vrouw Wilma genieten van
een welverdiend pensioen.

Vrijdag 29 januari start de
Nationale Tuinvogeltelling
Op 29, 30 en 31 januari is het weer zo
ver: heel Nederland telt tuinvogels!
Vogelbescherming
Nederland
organiseert dan de jaarlijkse de
Nationale Tuinvogeltelling, al
jaren een fenomeen in het laatste
weekend van januari.

Roodborstje. F | Pixabay.

De gaande bakker en de komende bakker. F | Nico van de Looveren.

Vorig jaar telden meer dan
negentigduizend mensen de vogels
in hun tuin of op hun balkon. Door
een half uurtje de vogels te tellen,
helpt men mee aan het grootste
burgeronderzoek naar natuur van
Nederland. Kijk voor meer informatie
op www.tuinvogeltelling.nl.
Vogelbescherming heeft voor de

telling een nieuwe website ontwikkeld,
waardoor vogels herkennen nog
eenvoudiger is. In het weekend zelf
is Vogelbescherming bereikbaar
via Twitter, Facebook, Instagram,
mail (info@vogelbescherming.nl)
en telefoon (030-6937799) om alle
vragen te beantwoorden. Op www.
tuinvogeltelling.nl vind je naast de
resultaten van de telling ook veel
informatie over diverse soorten
tuinvogels.

Liefde van vogels gaat door de maag
In de wintermaanden struinen
groepen vogels de tuinen af op zoek
naar voedsel. In de bossen en op de
weilanden is er steeds minder voedsel
te vinden, waardoor de vogels op het
op zoek gaan in de tuinen aangewezen
zijn. Wie dus voert, zal zeker vogels
te zien krijgen. Met een vetbol, een
zadensilo, een pot vogelpindakaas
of gewoon een appel help je de
tuinvogels al enorm.

de loop weekkrant HELMOND

vrijdag 29 januari 2021

33

Uitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.
Eén vaste contactpersoon die
alles stap voor stap met u regelt.
Voor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.

Ook met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Donderdag 28 januari
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout

Zaterdag 30 januari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Riet de Ruijter-Manders wegens verjaardag; Theo van Mullekom
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout

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

Zondag 31 januari
09.30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Maria van den Berg-Jacobs; Marie-Thérèse Panhuizen;
Donderdag 4 februari
19:00 uur Luciakerk
Zaterdag 6 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout, José Rijkers vw sterfdag; Jan van Kessel vw sterfdag
Zondag 7 februari
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout boerenbruiloft, Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Toos
Huijbers-Adelaars; Zr. Livina van Hest; Coba de Haas-Honing.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 31 januari
11.00 uur
Roos van de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van
Wetten, John Raymakers en dochter Bénèdicte.
Zondag 7 februari
11.00

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.

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 anderhalve-meter 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.

BEZORGERS GEVRAAGD VOOR:
BROUWHUIS EN RIJPELBERG
BEZORGING@DELOOP.EU 06-18938912

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
www.adcommunicatie.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie
partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD

SCHERPE
PRIJZEN!
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Hoe verdubbelen we het aantal
vrijwilligers in 2021?

Vier sterren van Blik op werk

Topscore voor inburgeringsopleiding ROC Ter AA

2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar lang staan vrijwilligers en
vrijwilligerswerk in de spotlights. In Helmond neemt LEV Helmond het voortouw met de
campagne ‘Mensen maken Helmond’.
HELMOND Zij zoeken vrijwilligers
die het leuk vinden om gefotografeerd
en geïnterviewd te worden voor de
fototentoonstelling ‘Deze mensen
maken Helmond’ die in maart van start
gaat. Helmondvoorelkaar organiseert
op vrijdag 12 februari om 16.00 uur
een Vrijwilligersborrel waar mensen
online kunnen kennismaken met
andere vrijwilligers en potentieel
vrijwilligerswerk en met elkaar kunnen
brainstormen over de verdubbeling van
het aantal vrijwilligers in Helmond.
Mooie voorbeelden gezocht voor
fototentoonstelling
Er zijn in Helmond heel veel mensen
die zich vrijwillig inzetten voor
anderen, hun wijk of stad. Deze
mensen maken Helmond mooier,
socialer, groener, diervriendelijker of
gewoon gezelliger. In het magazine
‘Mensen maken Helmond’ dat vorige

week is uitgekomen, heb je al over
verschillende van hen kunnen lezen.
Ben je of ken je iemand die ook
een mooi verhaal heeft, dan kun
je hem of haar aanmelden voor de
fototentoonstelling die in maart van
start gaat.
We missen nog mensen
Ondanks de mooie aantallen
vrijwilligers zijn er op www.
helmondvoorelkaar.nl nog ruim 100
hulpvragen en vacatures. Zo is er
bijvoorbeeld behoefte aan wijk-, taal-,
kook- en kletsmaatjes, zoekt het repair
café handige handen en kun je aan
de slag als activiteitenbegeleider bij
de Zorgboog of Savant Zorg. Kijk eens
welke vraag bij jou past.
Vrijwilligersborrel (online)
Om de bestaande vrijwilligers te
ontmoeten en nieuwe vrijwilligers een

kans te geven kennis te maken met
andere vrijwilligers en organisaties,
organiseren
Helmondvoorelkaar
en LEV Helmond op vrijdag 12
februari van 16.00 – 17.00 uur de
VrijwilligersMixBorrel. Samen zal
er gebrainstormd worden over hoe
Helmond in 2021 het aantal vrijwilligers
kan verdubbelen. Voor de online borrel
gebruikt de organisatie een makkelijke
tool waar je niets voor hoeft te
installeren. Na aanmelding ontvang je
een link waar je alleen maar op hoeft
te klikken. Alle vrijwilligersorganisaties,
vrijwilligers en iedereen die wel eens
iets voor een ander doet, zijn van harte
uitgenodigd.
Wil jij gefotografeerd of geïnterviewd
worden of op de online borrel aanwezig
zijn? Kijk op www.helmondvoorelkaar.
nl/mensenmakenhelmond om je aan
te melden.

F | ROC Ter AA.

HELMOND Het kwaliteitsinstituut
Blik
op
Werk
heeft
de
inburgeringsopleiding van ROC
Ter AA de maximale score van
vier sterren toegekend. Dit is hét
keurmerk voor arbeidsparticipatie
en inburgering in Nederland. ROC
Ter AA werd beoordeeld met een
tevredenheidscijfer van 9,2.
Ingeborg Janssen Reinen, voorzitter
college van bestuur ROC Ter AA:
“We zijn ontzettend blij met deze
erkenning. Onderwijs is nooit af, we
blijven ons ontwikkelen om de kwaliteit
hoog te houden. Maar minstens zo
belangrijk is maatwerk en persoonlijke
aandacht. Om dit zo vertaald te zien
in een maximale kwaliteitsscore en
een hoog tevredenheidscijfer, is een
groot compliment, zeker voor onze
medewerkers die met hart en ziel
werken met en voor deze doelgroep!”
ROC Ter AA boogt op jarenlange
ervaring als het gaat om
inburgeringsonderwijs. Extra leuk is
dat de deelnemers tijdens projecten

Portretten door M&M Fotografie

als ‘Taaldorp’ en ‘Schrijfmaatjes’
contact leggen met mbo-studenten
van ROC Ter AA. Hierdoor leren zij niet
alleen de taal in een praktijksituatie,
maar beiden leren over elkaars
cultuur, normen en waarden. Dit
resulteert in wederzijds respect. Ook
stromen er deelnemers door naar een
van de mbo-opleidingen binnen ROC
Ter AA.
Blik op Werk
Het kwaliteitskeurmerk van Blik op
Werk wordt verleend aan organisaties
die met hun dienstverlening bewijzen
kwaliteit te leveren en duurzame
arbeidsparticipatie en inburgering
te bevorderen. Keurmerkhouders
bieden onafhankelijk gecontroleerde
kwaliteit.
Het tevredenheidscijfer komt tot
stand door de tevredenheid van de
cliënten en opdrachtgevers te meten,
het percentage prestatieafspraken en
transparante inspanningsafspraken
en opgeleid personeel volgens de
gestelde functie-eisen.

LEUK VOOR JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!
Ma,
ge bent mun
hartsvriendin,
bijna altijd goei zin.
Ik zeg ut nie gauw,
maar wit da...
Ik kei veul van
jaw hauw!

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

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

MONDKAPJES

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

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

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk

Met eigen tekst of als voorbeeld.

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl
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 Helmondgift Cadeaubon!

1 shirt ,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 15.-

per stuk

2 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 12.-

per stuk

3 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 11.-

per stuk

4 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 10.-

per stuk

5 shirts,
1 shirtkleur, 1 opdruk

€ 9.-

per stuk
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TE KOOP GEVRAAGD

Marktspullen, antiek, klokken,
FEESTJE?
Div AbrahamProbeer
en
Wat
te verkopen?
‘n loopje,
verrassend succesvol!
Appartement
Sarah
opblaasfiguren
voor
jong
Uitsluitend schriftelijke opgave
d.m.v. deze bon. schilderen, beelden en meer
Hoofdstraat 115B
gezocht.
Heb je iets?
en
oud
€
35,tel.
0492-510855
Contante gepaste betaling in gesloten
enveloppe. Geen
afkortingen.
(begane grond),
Bel
Twan:
06-13208306.
www.ikgeefeenfeestje.nl
1 letter of cijfer per hokje. Tussen
ieder(75
woord
Mierlo-Hout
m2), een hokje vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
elke
maandag
17.00 uur.
woonkamer,
2 slaapkamers,
Rolluiken,
luifels,
vloerbedekking,
te koop lamellen, (rol)
gordijnen,
jaloeziën,
etc. Zeer
te koop
gevraagd
concurrerende
prijzen.
Gratis
diversen
meten en prijsopgaaf. Willie’s
evenementen
stoffering, Braaksestraat 10,
Helmond, T: (0492) 535901

keuken,
2 wc’s, badkamer.
cursussen
Per
1
maart a.s. te
te huur
aanvaarden (tijdelijk
huisdieren
contract, max. 2 jaren).
auto’s en motoren
info@adcommunicatie.nl

woningruil

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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.

DIVERSEN
kennismaking

vakantie
Spiritueel
medium Anne.
personeel
Heb je hulp
en inzicht nodig in
goed
dezeonroerend
onzekere tijden?
tv op
Bel mij radio
voor eenen
afspraak
06-53582939

35

e 6,50
e 6,50
Op zoek naar een
e 6,50
Doe Het Zelf
PVC vloer?e 8,00
e 9,50
e 11,00
Beekerheide 28
e 12,50
Beek en Donk
e 14,00
www.vloerenland.com
e 15,50

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

Inleveradres:

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

e 12,50
e 14,00

Weekkrant De Loop HELMOND

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

e 15,50

Tevens uw adres voor zonneschermen.
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

UITGEVER
Adcommunicatie
0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
redactie@deloop.eu
www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen:
graag z.s.m. melden via
bezorging@deloop.eu of
telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Inleveradres:

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Weekkrant De Loop HELMOND

Aan de inhoud van Weekkrant De
Loop Helmond is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden.

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

Voor al uw rolluik reparaties!

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

WWW.HELMONDNU.NL

weekkrant de loop

HELMOND
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

Lenie Klaasen | 06-52716622

BUSINESS

OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een
afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad
leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).
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ONDERHOUDSBEURT* VOOR UW FIETS
INCLUSIEF POETSEN
NU VAN € 89.00 VOOR

SLECHTS € 59.00
MAAK ALVAST EEN AFSPRAAK

GELDIG TM 5 MAART 2021 *EXCL. ONDERDELEN

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFFICIËLE

DEALER

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 04 DL

aanbieding|DL

