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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

BEZORGERS GEZOCHT 
SUYTKADE:

1e Tussendijk, Breedijk, 
Duizeldonksestraat, Noorddijk, 

Vlierdensedijk

CENTRUM: 
Beelstraat, Molenstraat, 

Paterslaan, Welpenstraat.

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

ACCU GEREEDSCHAP

Nu met 

10% 
Korting   

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

prijzen vanaf €199,- Kijk voor alle modellen op onze website

Veilig & gebruiksvriendelijk
ZOMERACTIE

10% korting
op de servicebeurt

! TIJD VOOR ONDERHOUD !

Meld uw tuinmachine(s) aan via de website 
voor 31-12-2021 en ontvang: 

*

De beste service in de regio!

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

10% korting
op de servicebeurt

! TIJD VOOR ONDERHOUD !

Meld uw tuinmachine(s) aan via de website 
voor 31-12-2021 en ontvang: 

*

De beste service in de regio!

Webshop - Reparatie - Onderhoud

Sinds 1980
40 jaar Vakmanschap!

Beekerheide 32 - Beek en Donk - www.vdwielgremac.nl

Alweer een jaar voorbij.
De kinderen zijn opnieuw blij.

Wat zal ik vinden in mijn schoentje klein?
Had ik toch niet iets liever moeten zijn?

Wees niet bang, er is een verrassing voor 
jong en oud.
Een blij gezicht is waar Sint van houdt!

De goedheiligman heeft geshopt in zijn 
eigen stad.
Lokaal kopen, belangrijk vindt hij dat!

Voor degenen met een ingewikkelde  
verlanglijst,
is er de HellemondGift, waarbij altijd 
een lach verrijst.

Rijk aan fraaie winkels en leuke onder-
nemers is ons mooie Helmond.

Sint weet dan ook zeker: dat wordt een 
fijne Pakjesavond!

Weekkrant De Loop Helmond wenst 
iedereen een leuk Sinterklaasweekend.

OOK IN 
DEZE 
UITGAVE

HappyHappyHolidaysHolidays

GeschiedenisEen familie van ondernemers
3.

Uittips in de PeelEvenementen in de regio CultuurWinterkasteel Helmond

10.
17.

F | Shutterstock
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InhoudUitgave Groot Peelland

Zorg
In de regio!

VacaturesWerken in de regio
WinkelenKoop lokaal, vooral nu!

HELMOND

DEURNE

ASTEN
SOMEREN

SOMEREN
EINDSOMEREN 

HEIDE

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESHOUT

MIERLO

LIEROPFijne Pakjesavond! 

F | Wim van den Broek.
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Gecombineerd verbruik: 5,1 - 5,5 (l/100 km) / 18,2 - 19,6 (km/l); CO2 - emissie: 115 - 123 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brand-
stofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Oostendorp Hyundai ‘5 + 2 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai i20 1.0 t-GDI comfort en die initieel aan een 
eindgebruiker is verkocht door Oostendorp Hyundai. De Oostendorp i20-Daagse actie is van toepassing op de aangeboden Hyundai i20 1.0 t-GDI comfort en geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 20-12-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. 
Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk 
Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. 
Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Van 1 - 20 december

Ontdek meer op hyundai.com/nl/oostendorp 

Varenschut 5, Helmond, tel. 0492 - 745 600autogroep

Nu of nooit! Profiteer tijdens de Hyundai i20-Daagse van een zeer hoge korting van maar liefst € 2.000 op 
de Hyundai i20 1.0 t-GDI comfort! Maar dat is nog niet alles, want Oostendorp Hyundai geeft nu tijdelijk niet 
5 maar 7 jaar kilometergarantie op je nieuwe Hyundai i20! Kom daarom tussen 1 en 20 december naar de 
showroom en pak dit voordeel op deze sportieve en zeer complete auto. Overtuig jezelf en maak een 
proefrit. Maar wees er snel bij want OP = OP!

De Hyundai i20-Daagse bij Oostendorp.  
Profiteer 20 dagen van € 2.000 voordeel op de Hyundai i20!

Alléén bij Oostendorp Hyundai van 1 t/m 20 december.

€ 2.000
Hyundai i20 1.0 t-GDI comfort

Tijdelijk korting

€ 325 p.m.

€ 19.435
Private Lease vanaf

5 + 2 Garantie:
Exclusief bij Oostendorp niet 
5 maar 7 jaar kilometergarantie.

Actieprijs: 

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Helmond Akkerweg 70 | Elke zondag open

Echte bomenEchte bomen
nu verkrijgbaar!

Amaryllis
Of Hippeastrum in pot. 
Diverse kleuren. Excl. 
sierpot. 
3.79

2.99

Helleborus
Of kerstroos, is winterhard. 
In 17cm-pot. Excl. sierpot. 
9.99

7.99

Grote Kerstster
4-6 bloemschermen, 
in 12cm-pot. Excl. 
sierpot. 3.99

2.49

Picea Conica
Kan binnen en buiten. 
Excl. manden. 
100cm hoog. 16.99
60cm hoog. 8.99

Picea Conica
Kan binnen en buiten. 
Excl. manden. 
100cm hoog. 
60cm hoog. 

5.99

11.99

Nobilis bos 
2.99

1.99

Eucalyptus
Decoratief en geurend. 
Per bos.

3.49

11.99
Nordmann den

Nordmann den
Gezaagd, diverse maten 
tussen de 130-150cm. 
Excl. mand. 19.95
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Amaryllis wax velvet
Witte bloem. 
11.99 p.st.

6.99

Witte bloem. 
 p.st.

99

Of Hippeastrum in pot. 
Diverse kleuren. Excl. 

2.99
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Hints- Hints- && Prinseroaje Prinseroaje

Wie wordt Prins Briek XLIX?Wie wordt Prins Briek XLIX?
Máárrr.. wa fijnMáárrr.. wa fijn.!.! Iedere week een nieuwe hint opIedere week een nieuwe hint op

www.keiebijters.nlwww.keiebijters.nl
Speel mee en maak kans op mooie prijzen!Speel mee en maak kans op mooie prijzen!

Orange the World – Stop geweld tegen vrouwen

Door: Henk van Dijk 

De Peelregio kleurt 16 dagen oranje
Soroptimistclub Helmond-Peelland heeft 
het initiatief genomen om ervoor te zor-
gen dat ook in de regio Helmond-Peelland 
gebouwen oranje kleuren. In 2021 is het 
thema van de campagne in Nederland 
preventie. De urgentie wordt alsmaar gro-
ter: huiselijk geweld neemt toe tijdens de 
coronacrisis. De Soroptimistclub wil voor 
dit jaar nog meer gebouwen oranje  doen 
kleuren dan in voorgaande jaren.

Social Sofa
Dit jaar wordt er een bijzonder project 
gemaakt door de Soroptimistclub Hel-
mond-Peelland. Vanaf 27 november is er 
een groep dames aan de slag gegaan met 
het bekleden van een Social Sofa. Voor 
wie het element Social Sofa niet kent, dit 
is een betonnen zitbank die met mozaïek 
wordt ingelegd en als hij klaar is kan hij ge-
plaatst worden in de openbare ruimte. De 
Social Sofa is ongeveer 2 meter lang en 
heeft de vorm van een chaise longue. Zo’n 

Social Sofa wordt beplakt met duizenden 
gekleurde steentjes door de dames van de 
Soroptimistclub Helmond-Peelland. De 
club heeft in het kader van het invullen 
van de Sustainable Development Goals 
van de gemeente Helmond subsidie ge-
kregen om deze bank te maken. 

Roel Hanssen aan de Kromme Steen-
weg heeft de dames onderdak verleend, 
om bij hem in de zaak dit karwei tot een 
goed einde te kunnen brengen. Het en-
thousiasme bij het bekleden van de Social 
Sofa is zo groot, dat het eten er bijna bij 
inschoot. Dus moest er ook maar eens ge-
pauzeerd worden, om de inwendige mens 
te versterken.

De plaats van de Social Sofa
Hij zal als hij klaar is, op een mooie cen-
trale plaats in de stad geplaatst gaan wor-
den. Hij zou mooi tot uiting kunnen ko-
men in het stadspark bij het Kasteel, want 
daar wordt bij mooi weer veel gebruikt 
gemaakt van de nu al aanwezige banken, 
om lekker uit te rusten en te genieten van 

de mooie omgeving. We zullen echter nog 
even geduld moeten hebben, want voor 
deze aankleding van de Social Sofa zijn 
enkele honderden uren uitgetrokken.

Soroptimistclub Helmond-Peelland
Soroptimisten zetten zich in voor gelij-
ke rechten en de positieverbetering van 
vrouwen en meisjes. Dat doen ze op inter-
nationaal niveau door de VN en de Raad 
van Europa te adviseren en lokaal door 
goede doelen te steunen en initiatieven op 
te zetten. Er zijn wereldwijd 3000 clubs 
in 130 landen met ruim 80.000 leden.

HELMOND Het is naar genoeg, maar een op de drie vrouwen 
maakt in haar leven geweld en agressie mee. Iedereen kan iets 
doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Het is niet alleen 

in Helmond, Nederland of Europa, maar in heel de wereld. 
Orange the World is een internationale campagne van de 

Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. Ook in 
Helmond wordt meegedaan en wordt de vlag van Orange the 
World gehesen. In heel Nederland doen meer dan 100 steden 

mee, met deze campagne.

F | Henk van Dijk

F | Henk van Dijk

We willen daarmee bijvoorbeeld ruimte 
bieden aan jongeren en hen de kans 
geven om te studeren op een veilige en 
rustige plek. En natuurlijk is iedereen 
welkom, ook gewoon om boeken te 
komen uitzoeken. Voor de overige bi-
bliotheken vervalt de komende weken 
de avondopenstelling: op dinsdag in 
Deurne en vrijdag in Asten en Someren. 
Deze bibliotheken sluiten om 17.00 uur. 
De overige openingstijden blijven gelijk. 
In onze vestigingen is vanaf 13 jaar een 
mondkapje en 1,5 meter afstand hou-
den verplicht en bezoekers moeten een 
winkelmandje gebruiken; zo weten we 
dat er niet teveel bezoekers binnen zijn.

De Bibliotheek in Helmond is ook open 

op zondag van 12.00 tot 16.00 uur en 
is dus 7 dagen per week geopend. Ook 
op zondag is er rust en ruimte om een 
krant of tijdschrift te komen lezen, de 
werkplekken te gebruiken of boeken en 
DVD’s te lenen. Ook VVV Helmond is 
geopend en elke week zijn er leuke ac-
tiviteiten in de bieb. 

Grote CD-verkoop
Op zondagmiddag 5 december is er een 
grote verkoop van afgeschreven cd’s. De 
Bibliotheek Helmond-Peel is gestopt 
met het uitlenen van CD’s, omdat daar 
bijna geen vraag meer naar was. Maar 
de muziekliefhebber kan zondag komen 
struinen tussen 2000 cd’s en wellicht 
zitten er echte juweeltjes voor je tussen. 

Prijs € 1,- per stuk. 

Andere activiteiten
Alle activiteiten in de bibliotheek heb-
ben een educatief karakter voor diverse 
doelgroepen. Die activiteiten gaan over-
dag door, tot uiterlijk 17.00 uur. Daarmee 
houden we de lijn aan die er gevolgd 
wordt in de rest van de maatschappij. 
Dit betekent dat de cursussen, digiwij-
zer-spreekuren (voor onder andere hulp 
bij de corona-qr-code), voorlezen, Boek-
jes & Babbels, TechLab-activiteiten etc. 
overdag doorgaan. Bij activiteiten wordt 
rekening gehouden met voldoende af-
stand tussen de bezoekers.
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
corona  

Bibliotheek blijft open
HELMOND/REGIO Vanaf zondag 28 november gelden landelijk nieuwe coronamaatregelen. 

Bibliotheken zijn aangemerkt als essentiële dienstverlening en kunnen daarom ook na 17:00 uur open 
blijven als zij dat noodzakelijk vinden. In Bibliotheek Helmond blijven de openingstijden ongewijzigd, 

iedereen kan nog steeds op dinsdag- en donderdagavond in de bibliotheek terecht tot 19.00 uur.

F | Bibliotheek Helmond-Peel.
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Vuurwerkverbod tijdens aankomende 
jaarwisseling
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken 
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp en bij 
de huisartsenposten. Daarom heeft het kabinet op 19 november besloten dat er 
tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. 

Carbidschieten verboden
Carbidschieten is het gehele jaar verboden in Helmond, net zoals het in bezit 
hebben en vervoeren hiervan in de openbare ruimte.

Overlast melden
Ondervindt u toch overlast doordat er vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit dan. 
Dat kan via de app Mobile Alert (van Intergraph Corporation). In de app geeft u 
aan op welke locatie u vuurwerk hoort of ziet. U kunt ook foto’s of filmbeelden 
toevoegen. Een melding doorgeven kan ook op www.helmond.nl. 
Liever anoniem melden? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ondersteuningsmogelijkheden ondernemers
Bent u vuurwerkverkoper en heeft u vanwege het vuurwerkverbod ondersteuning 
nodig? Op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk vindt u informatie over een passende 
compensatie. 

Meer informatie over de maatregelen of het melden van vuurwerkoverlast staat 
op www.helmond.nl/vuurwerk.

Bekendmakingen

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

Faassenhoek (bij rotonde) 17-11-2021 plaatsen reclamebord 6521045

Piet Soerstraat 18 22-11-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6533699

   (kamerbewoning) 

Elandlaan 5 21-11-2021 wijzigen voordeur in raam 6532851

De Groene Loper, Berlaer,  19-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6224251

Zomereik kavel 32 

Liverdonk kavel L 61 19-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6531715

Liverdonk kavel L 101 22-11-2021 oprichten woning 6535631

Liverdonk - Brandevoort,  23-11-2021 oprichten woning 6270965

Kavel L86 

President Rooseveltlaan 35 24-11-2021 maken tweede inrit 6542005

Hollandhof 98 25-11-2021 wijzigen aanbouw 6543605

Heibloemweg 10 26-11-2021 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2 6547493

Merelstraat 8 26-11-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6546051

Schrijvershoeve 72 26-11-2021 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6548349

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

Abendonk kavel L 74  23-11-2021 maken uitweg 6529823

(sectie U - 7923)  

Hemelrijksestraat 28 23-11-2021 vergroten woning en strijdig gebruik 6511751

Kloosterstraat 11A 23-11-2021 oprichten noodhuisvesting  6409591

Kasteel- Traverse  23-11-2021 brandveilig gebruik 6248451

(Studio 5701) 

Prins Bernhardlaan 2 24-11-2021 maken uitweg 6525897

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Heistraat 38 - Heistraat 23-11-2021 Heistraat Braderie (19 juni 2022) 2021-00817

evenemententerrein Helmond 23-11-2021 Circus Renz International  2021-00818

  (van 9 t/m 27-2-2022) 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Infopagina

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

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

Vraag evenementensubsidie 2022 aan 
vóór 15 december 2021
De gemeenteraad heeft op 9 november 2021 de hoogte van het 
evenementensubsidiebudget voor komend jaar vastgesteld. Wilt u in 2022 een 
regulier evenement organiseren? Vraag dan voor 15 december subsidie aan bij 
de gemeente. 

Versoepeling voorwaarden subsidieregeling evenementen
Voor evenementen in 2021 zijn enkele voorwaarden uit de subsidieregeling 
voor evenementen tijdelijk versoepeld. Zodat ook ‘coronaproof’ evenementen in 
aanmerking konden komen voor een evenementensubsidie. 
Ook in 2022 blijven evenementen waarschijnlijk hinder ervaren door verplichte 
coronamaatregelen. De gemeente houdt daarom ook voor komend jaar de 
versoepelingen in stand. Zo hoeven evenementen niet vergunningsplichtig te 
zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Daarmee kunnen ook kleinere 
evenementen (tot 250 bezoekers) voor subsidie in aanmerking komen. Ook 
vervalt de cofinancieringsplicht van 50% voor reguliere evenementen en 25% voor 
wijkevenementen.

Subsidie aanvragen of meer informatie? 
Vraag vóór 15 december 2021 subsidie aan als u in 2022 een regulier evenement 
wil organiseren. Het moet gaan om een evenement dat reuring brengt in de stad, 
maar wel ‘coronaproof’ is. Kijk op www.helmond.nl/algemene-coronamaatregelen 
welke coronamaatregelen er gelden. 
Kijk op www.helmond.nl/evenementensubsidie-aanvragen voor de voorwaarden 
en hoe u online subsidie kunt aanvragen. 

Nieuw grondwatermeetnet in Helmond
Gemeente Helmond krijgt een nieuw grondwatermeetnet. Hiermee krijgt de 
gemeente meer inzicht in de grondwaterstanden. 

Een grondwatermeetnet bestaat uit een aantal peilbuizen op verschillende 
plekken in een gebied. Een peilbuis is een buis in het grondwater waarmee je kan 
zien hoe hoog het grondwater staat. De peilbuis steekt voor een klein deel boven 
de grond uit. 

Waarom is het meten van het grondwater 
belangrijk?
De hoogte van het grondwater verschilt door 
het jaar heen. Door inzicht in het verloop van de 
grondwaterstanden kunnen we bepalen waar 
maatregelen nodig zijn en wat hiervoor nodig is. 
De informatie vanuit het meetnet is van belang 
voor allerlei ontwikkelingen in een gebied, zoals 
woningbouw, natuur en waterberging. 

Maandag 6 december starten de 
werkzaamheden in Helmond 
In totaal plaatsen we 93 peilbuizen in het 
openbaar gebied binnen de bebouwde kom. 
De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

De aanleg van het nieuwe grondwatermeetnet 
pakken we op in samenwerking met de 
gemeenten Deurne, Asten, Gemert-Bakel en 
Brabant Water. Zo gebruiken we elkaars kennis 
en kunde voor een beter resultaat. Voorbeeld van een peilbuis

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Zandstraat 104 21-10-2021 plaatsen erker  6460925

Faassenhoek 1 01-10-2021 oprichten woning, maken uitweg  6410987

Peeleik 31 04-10-2021 vergroten woning  6171663

Margrietlaan 40-42 29-09-2021 maken uitweg  6404385

Vlierdensedijk 101 30-08-2021 Het plaatsen van een woonwagen  6337989

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

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. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Esch van, A.J.H. 10-11-1972

Veselinovic, A. 01-11-1977

Hertogs, D.G.A. 20-04-1997

Tanasie, I. 16-04-1972

Piechurski, M.T. 12-11-1989

Blagoiu, M.A. 07-08-1978

Selimi, A. 02-12-1992

OulaÏdi, S. 07-01-1995

Zienswijzen indienen

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. Neem dan 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. 

Koop- en anterieure exploitatieovereenkomst Aquamarijnstraat te Helmond 
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 16 november 2021 heeft 

besloten om met B&N 05 B.V. (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als 

bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan. 

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan/nabij Aquamarijnstraat 

te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie T, nummer 6832 (gedeeltelijk) (het 

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

van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd. 

Inzage 

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

2 december een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes 

weken voor iedereen ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. 

U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. 

Anterieure exploitatieovereenkomst Dorpsplein Mierlo-Hout te Helmond 
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond met Stichting Savant Zorg en 

Woningstichting Compaen (tezamen: de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie 

als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan/nabij de Hoofdstraat, het 

Alphonsusplantsoen, de Houtse Parallelweg en de Pastoor Elsenstraat in het stadsdeel 

Mierlo-Hout te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie T, nummers 2630, 

4801, 4907,  5272, 6713, 7166, 7184, 7185 en 7348 t/m 7353 (het exploitatiegebied). In de 

overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de 

grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

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

2 december een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes 

weken voor iedereen ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. 

U kunt zich hiervoor melden bij de receptie.

Onttrekking aan het openbaar verkeer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in de vergadering van 16 november 2021 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft 

besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het doodlopende gedeelte van de 

Gerstdijk, gelegen op  B.Z.O.B. (Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant). 

Inzage 

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 3 

december 2021 gedurende zes weken (tot en met 13 januari 2022)  voor iedereen ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. 

U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14-0492. 

Bezwaar maken 

Tegen het raadsbesluit kunnen, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 

belanghebbenden gedurende genoemde termijn van terinzagelegging bezwaar maken bij 

de gemeenteraad.  Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de gemeenteraad van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal via www.helmond.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift 

moet voorzien zijn van een dagtekening en van de naam en het adres van de indiener, het 

besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van het bezwaar.  Degene(n) die 

een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen ook op grond van artikel 8:81 Awb 

de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als spoed dat vereist.

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

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

op 24 november 2021 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.

De melding is afkomstig van de afdeling A&E van de gemeente Helmond en betreft de locatie 

die bekend staat als Weg op den Heuvel 35 (Stadskantoor) met locatiecode AA079409159.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Braakweg 33 te Helmond   

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Stiphout – Hoek Ruwe Putten – Stiphoutse Dreef” vanwege het oprichten 

van een woning en het maken van een uitweg, op het perceel Braakweg 33 te Helmond

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

2 december 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

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

Zienswijzen indienen

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

het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team 

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

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 2 december 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.
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de Werkboog
dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

Zorgen met 
en voor elkaar 

Jouw wensen zijn 
het uitgangspunt  

Doorgroeimogelijk-
heden en kansen 

Werkgeluk 
en vitaliteit

Werken bij de Zorgboog
Ontmoetingsmomenten

Ontmoet ons in een persoonlijk digitaal gesprek en kom alles te weten 

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

Medicura Zorgoutlet Helmond
De outlet is tot kerst geopend 
van donderdag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kanaaldijk N.O. 18
5701 SB Helmond
088 - 007 11 00  
www.medicura.nl

Tot en met eind december kunt u in de 
thuiszorgwinkel van Medicura, gelegen aan de 
Kanaaldijk Noordoost 18, terecht voor scherp 
afgeprijsde zorghulpmiddelen! OP=OP!

Zorgoutlet
Alles moet weg!

Alle Zorgboog Extra leden krijgen 10% extra 
korting op het gehele zorgoutlet assortiment!

10% extra korting!
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Er wonen circa 250.000 Polen in Ne-
derland, waarvan ongeveer 4.000 in 
de regio Helmond-Peel. Deze mensen 
wonen in dezelfde buurten als jij en ik 
en brengen hun kinderen naar school in 
dezelfde wijk. Zij wonen en werken in 
dezelfde omgeving als jij. Heel dichtbij, 
maar hoe goed kennen we ze eigenlijk? 
Wat zijn hun dromen en hoe zijn ze hier 
gekomen?

Zij hebben hun leven opgebouwd in Ne-
derland en de fotograaf vertelt hun ver-
haal in woord en beeld. Fotograaf Tahné 
Kleijn bezocht ze op hun werkplek en 
thuis. Dit leverde een boeiende reeks 

foto’s op, die laten zien hoe ‘gewoon’ 
deze buren zijn. Toch hebben zij elk een 
bijzonder verhaal! 

In deze expositie zie je het dagelijks le-
ven van Kasia, Magda, Staszek, Wojtek, 
Magda, Sławek, Kinga, Olga en Adam. 
Inwoners uit Helmond en dorpen zoals 
Someren maar ook Sint Anthonis. De 
foto’s tonen de Poolse inwoners in hun 
werksituatie en ook in hun vrije tijd.

De foto’s zijn te vinden op de begane 
grond en op de eerste verdieping van de 
Helmondse Bibliotheek. De expositie is 
gratis te bezoeken. 

De verhalen zijn ook online te lezen: 
www.levgroep.nl/kennenweelkaar.
Deze expositie is tot stand gekomen 
in samenwerking met fotograaf Tahné 
Kleijn, Bibliotheek Helmond-Peel en 
LEVgroep. 

De foto’s zijn tot en met 9 januari te 
zien in de Bibliotheek Helmond tij-
dens de openingsuren: maandag tot 
en met zaterdag van 10:00-17:00 uur;  
dinsdagavond en donderdagavond tot 
19:00 uur. 
Daarna gaan de foto’s verder op reis in 
de regio, onder andere naar Veghel en 
Lieshout. 

Door innovatieve zorgtechnologie meer vrijheid en eigen regie 

Leefcirkels vergroten
bewegingsruimte bewoners

In de Open Pannehoeve dragen alle 
bewoners een slim polsbandje met een 
sensor, die bewegingsruimte ‘op maat’ 
bepaalt. Sommige deuren gaan voor de 
bewoner open, andere deuren blijven 
gesloten. Hierdoor krijgen de bewoners 
optimale bewegingsvrijheid. Ze behou-
den hun eigen regie en ervaren vrijheid 
in bewegen. Ze voelen zich gelijkwaardig 
aan medebewoners, bezoekers en me-
dewerkers die in en uit lopen. 

Meer rust en aandacht 
Bewoners kunnen wanneer ze dit willen 
zelfstandig naar de tuin gaan, beneden 
een kopje koffie drinken in de Gaste-
rij, een praatje maken met anderen of 
gewoon even wandelen. De inzet van 
deze zorgtechnologie vermindert onrust 
onder bewoners. Ook medewerkers 
ervaren meer rust. Zo kunnen ze meer 
aandacht geven aan de bewoners op de 
afdeling, en bijvoorbeeld een activiteit 
met ze doen. 

Zorgtechnologie ondersteunt 
Coby Nogarede-Hoekstra, voorzitter 
raad van bestuur: "Door leefcirkels krij-

gen bewoners meer bewegingsruimte 
en -vrijheid. Hiermee kunnen we de 
levenskwaliteit echt vergroten en tege-
lijkertijd het werk van medewerkers on-
dersteunen. Dat is belangrijk, zeker als 
je kijkt naar de stijgende zorgvraag en 
de krapte op de arbeidsmarkt. De Open 
Pannehoeve is een concreet voorbeeld 
van hoe we onze zorg en ondersteu-
ning anders kunnen inrichten. Zorg-
technologie kan daarbij ondersteunen.” 
De Zorgboog heeft de ambitie om deze 
zorgtechnologie op termijn ook op ande-
re locaties te gaan inzetten. 

Bij de Zorgboog staan we klaar voor 
alle generaties. Iedereen, ongeacht 
welke leeftijd, kan bij ons terecht voor 
een breed pakket aan diensten in zorg, 
wonen en welzijn. Van zwangerschaps-
begeleiding en kraamzorg tot gemaks-
diensten, cursussen en verpleging en 
verzorging. U vindt ons in een woonzorg-
centrum bij u in de buurt, in onze thuis-
zorgwinkel in Helmond of we komen bij 
u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 
Dagelijks zetten zo’n 2600 medewerkers 
en 1300 vrijwilligers zich hier voor in.

Vanaf maandag 22 november opent Zorgbooglocatie de 
Pannehoeve in Helmond de deuren van de verpleegafdelingen. 
De woonzorglocatie gaat werken met zogenaamde leefcirkels, 

waarbij bewoners zich vrij door de Pannehoeve kunnen 
bewegen, oftewel de Open Pannehoeve. Het inzetten van deze 
zorgtechnologie vergroot de leefwereld en de eigen regie van 

de bewoners. En ondersteunt het werk van medewerkers. 

‘Kennen we Elkaar?’ 
over Poolse migranten in de regio

HELMOND Op dit moment is in Bibliotheek Helmond de fototentoonstelling ‘Kennen we Elkaar? 
| Czy my się znamy?’ te zien. In deze expositie maak je door middel van foto’s en tekst kennis met 

9 van onze Poolse buren. ‘Kennen we elkaar?’ Dat zeg je tegen iemand die je denkt te kennen, 
maar waarvan je het niet zeker weet. 

Slawek. F | Tahné Klein.

Kinga. F | Tahné Klein.

Normaliter vindt de collectieve 
schrijfactie in de publieksruimte van 
de bibliotheek aan de Watermolen-
wal in Helmond plaats. Geen schrijf-
marathon dit jaar, maar wel een 
schrijfactie: in de week van 6 tot en 
met 12 december kunnen belangstel-
lenden in de bibliotheek een schrijf-
pakket ophalen, dat gebruikt kan 
worden om thuis één of meer brieven 
te schrijven. De brieven kunnen daar-
na worden gepost in een brievenbus 
die in de bibliotheek staat. Amnesty 
Helmond zorgt dan voor verdere ver-
zending. Ook is er meer informatie 
verkrijgbaar over de activiteiten van 
Amnesty.

Met de schrijfactie streeft Amnesty 
naar een rechtvaardige wereld waar-
in iedereen gelijke rechten heeft en 
in vrijheid kan leven. Met acties zo-
als deze, maar ook met lobby-werk, 
campagnes en rapporten, oefent de 
organisatie druk uit op machthebbers 
die de rechten van mensen schen-
den. Dat blijkt een effectieve metho-
de. Gewetensgevangenen komen vrij, 
doodvonnissen worden omgezet, dis-
criminerende wetten worden aange-
past, marteling stopt, daders worden 
berecht. De schrijfactie is bedoeld 
om gevangenen een hart onder de 
riem te steken en te laten merken dat 
er aan hen wordt gedacht.

Schrijfmarathon Amnesty wordt 
thuisschrijfpakket 

HELMOND Door de aangescherpte coronamaatregelen 
gaat de traditionele schrijfmarathon van Amnesty dit jaar 

door in een andere vorm. 

www.helmondnu.nl
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WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen 

040-2847272

KERSTBOMEN 
BLAUWSPAR
NORDMANN

ABIES FRASERI 
BIJ ONS STAAN DE BOMEN DROOG

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug. tuindersbedrijfandrevanrooij

EASY-FIT POT 
KERSTBOOM OPZETTEN

BINNEN 1 MINUUT

KERSTSTUKJES

G E R W E N

Voor een relatie zijn wij op zoek naar 
de eigenaar van een modern 
appartement in Helmond die het wil 
verkopen en vervolgens wil terug huren. 

Zodoende profiteert u van de hoge 
huizenprijzen en kunt u gewoon in 
uw huis blijven wonen! 

Heeft u interesse? Of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact 
op met 123Wonen, 
Jeroen Dorresteijn. 
Telefonisch 040-30 40 400, 
of per e-mail: 
eindhoven@123wonen.nl

HELMOND
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LEVgroep organiseert in het nieuwe 
jaar trainingen voor ouderen en 

mensen met NAH 

De deelnemers gaan aan de slag met 
oefeningen en krijgen daarnaast infor-
matie over NAH. Ze ontdekken wie ze 
zijn met hun beperking en hoe ze weer 
mee kunnen doen. Door deze bewust-
wording krijgen deelnemers de kans 
om passende keuzes te maken en hun 
leven, ook op de langere termijn, anders 
in te richten. 

Startdatum: donderdag 13 januari
Aantal 2-wekelijkse bijeenkomsten: 8
Tijden: 9.30 – 12.30 uur
Plaats: Centraal kantoor LEV groep,
Penningstraat 55, Helmond.
Deelname: Gratis

Opgeven kan via bit.ly/lerenmet-
lev-nah of neem contact op met: 
Saske van Engeland: 06 14 87 12 15/
saske.vanengeland@levgroep.nl

Tamar Bolier (MEE): 06 43 36 65 03/
tamar.bolier@gebiedsteamdeurne.nl 

De tweede training is speciaal voor 
ouderen en heet ‘Leuk Ouder Wor-
den’. Ouder worden gaat gepaard met 
veranderingen, zoals het stoppen met 
werken, het verlies van dagelijkse con-
tacten en een minder goed werkend lijf. 
Al deze veranderingen geven soms een 
gevoel van eenzaamheid en ongemak. 
Ben je zelf al wat ouder (65+) en herken 
je jezelf hierin? Denk dan eens na over 
meedoen aan onze training. Dan gaan 
we samen met jou aan de slag, zodat 
je je situatie kan verbeteren en ouder 
worden weer een stuk leuker wordt. In 
de bijeenkomsten doen we een aantal 
oefeningen en geven we informatie. Zo 
ontdek je hoe eenzaamheid ontstaat 
en wat je er zelf aan kunt doen. Vooraf-

gaand aan de training maken we graag 
even kennis, zodat we zeker weten dat 
jij bij deze groep op je plek zit.

Startdatum: donderdag 20 januari
Aantal 2-wekelijkse bijeenkomsten: 8
Tijden: 9.30 – 12.30 uur
Plaats: Centraal kantoor LEV groep,
Penningstraat 55, Helmond.
Deelname: Gratis

Heb je interesse? Geef je dan op via bit.
ly/lerenmetlev-ouderworden of neem 
contact op met: Ineke Folgerts: 06 – 34 
16 48 90/Ineke.folgerts@levgroep.nl  
Saske van Engeland: 06 – 14 87 12 15/
saske.vanengeland@levgroep.nl 

Op het moment dat de trainingen star-
ten, houden we ons aan de dan gelden-
de coronamaatregelen.

In januari gaan er twee groepen van start, de eerste is een training voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletstel (NAH): Doe weer mee met NAH. De training is bedoeld voor 

volwassenen met NAH, al dan niet gerevalideerd, die graag weer mee willen doen. Mensen die 
willen onderzoeken wat hun mogelijkheden en kansen zijn en hoe ze daar vorm aan kunnen geven. 

F | Pixabay

HELMOND Het bestuur van de 
PvdA afdeling Helmond heeft het 
bovenste deel van de kandidaten-
lijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen in concept vastgesteld. 
De leden van onze afdeling zijn 
hierover op 25 november per mail 
geïnformeerd.

Met deze lijst wil de PvdA Helmond 
voortbouwen op de basis die is ge-
legd én vernieuwen. Ons doel bij de 
komende verkiezingen is om met een 
stevige vertegenwoordiging in de ge-
meenteraad te komen en via die weg 
bij te dragen aan een stad waarin het 
voor iedereen fijn samenleven is, nu 
en in de toekomst.
Annegien Wijnands is beoogd lijst-
trekker van de Helmondse PvdA tij-
dens de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2022. Met Annegien weten 
we ons verzekerd van ervaring en 
deskundigheid in de politieke arena, 
gecombineerd met vernieuwing als 
nieuwkomer in de gemeentepolitiek 
Helmond. Ze heeft het vertrouwen 
van de groep en straalt senioriteit uit. 
Annegien Wijnands was eerder Sta-
tenlid namens de PvdA Brabant en 
wethouder in respectievelijk Nuenen, 
Dongen en Best. Momenteel is zij bur-
gercommissielid van de PvdA-fractie 
en programmamanager bestuurlijke 
weerbaarheid bij de Taskforce-RIEC 
Brabant-Zeeland.
Met Hans de Mare op de tweede plek 
van de concept-lijst kiest de PvdA 
voor ervaring. Hans is de ervaren 
kracht op de achtergrond. Loyaal en 
deskundig, gewaardeerd om zijn ge-
degen werk en inhoudelijke kennis, 
binnen en buiten de fractie. Hans de 
Mare is architect en al jarenlang lid 
van de fractie van de PvdA Helmond, 
eerst als burgercommissielid en sinds 
2020 raadslid.
Op de plekken drie tot en met vijf staat 
een aantal nieuwkomers. Hassana 
Kadaoui (werkzaam bij de Rabobank 
en actief bij Mansouri Gym) heeft het 
vermogen om in wisselende situaties 
de eigen persoonlijkheid en identiteit 
in te zetten, door in gesprek te blijven 
met de inwoners van de stad. Sleu-
telwoorden bij Hassana zijn energie 
en actiegerichtheid en ze heeft uitge-
breide netwerken in onze stad. Erik 
Bakker (pastor in Brouwhuis) is een 
netwerker met een links hart. Erik is 
een katalysator en een verbinder.
Cindy Schouteren (werkzaam bij Tes-
ten voor Toegang en Super Sociaal) is 

een potentieel talent. Ze is nieuw in de 
politiek, maar haar drijfveren zijn dui-
delijk: ze wil mensen helpen.

Op de plaatsen zes tot en met tien 
vinden we een mix van bekende en 
nieuwe gezichten. Op plaats zes staat 
Bert Valentijn, op dit moment burger-
commissielid van de PvdA Helmond. 
Op plaats zeven staat Susan Verheij, 
taalhuiscoördinator Bibliotheek Hel-
mond/Peel. De ondernemer en voor-
zitter van de PvdA afdeling Helmond 
Libbe Kooistra staat op plaats acht. 
Op plek negen: Mirjam van der Pijl 
(werkzaam als lokaal assistent van 
Europees Parlementslid Mohammed 
Chahim, trouwambtenaar en actief 
bij onder andere het Kasteel van Sin-
terklaas en Stichting Speel je mee. 
Plek 10 is voor Ruud van der Zanden, 
bestuurslid Volkstuinen Delta, drager 
van de vrijwilligerspenning Helmond 
voor zijn inzet bij de wijkvereniging 
Haverveld, Bloem- en Paardenvelden.

De concept-kandidatenlijst is opge-
steld door een externe commissie 
onder leiding van Mieke Verhees 
(lijsttrekker PvdA Eindhoven). De 
concept-kandidatenlijst wordt nog 
aangevuld met lijstduwers. De leden 
van de PvdA Helmond stellen de kan-
didatenlijst vast tijdens de ledenverga-
dering van 8 december 2021.

Concept-kandidatenlijst 
PvdA Helmond:
1. Annegien Wijnands, 
 Helmond-West
2. Hans de Mare, Stiphout
3. Hassana Kadaoui, Annawijk
4. Erik Bakker, Brouwhuis
5. Cindy Schouteren, Brouwhuis
6. Bert Valentijn, Dierdonk
7. Susan Verheij, Mierlo-Hout
8. Libbe Kooistra, Mierlo-Hout
9. Mirjam van der Pijl, Dierdonk
10. Ruud van der Zanden, 
 Helmond-Noord

Voor vragen of informatie kunt u con-
tact opnemen met Libbe Kooistra, 
voorzitter van de PvdA afdeling Hel-
mond: libbe.kooistra@gmail.com 
en 06 – 18 30 82 29.

Concept kandidatenlijst 
gemeenteraadsverkiezingen 2022

van PvdA Helmond

Rookworstactie Caritas Pauluskerk
11 oktober tot en met 25 december 2021 

HELMOND Nog steeds is de rook-
worstdeal, die Gerard Klaassen een 
paar jaar geleden afsloot met de 
kerkgangers van de Pauluskerk, gel-
dig. De deal was en is: Gerard zorgt 
voor boerenkool en de kerkgangers 
zorgen voor de rookworst.

Vorig jaar is de actie opengesteld voor 
zowel de kerkgangers van de Pauluskerk 
als voor iedereen die de actie een warm 
hart toedraagt. Nog steeds kookt een ze-
vental vrijwilligers van de Caritasgroep 
Pauluskerk voor ± 60 minderbedeelden 
uit de omgeving. We kunnen deze vrij-
willigers de hemel in prijzen, wat ze ook 
zeker verdienen, maar ze voelen meer 

waardering als we ze daadwerkelijk on-
dersteunen. Op elke maandagmiddag 
tussen 15:30 en 17:30 uur kunnen rook-
worsten en andere etenswaren die niet 
aan bederf onderhevig zijn, afgegeven 
worden aan de Caritasvrijwilligers in de 
Pauluskerk aan de Paulus Potterlaan. 
Onder de gedachte van ‘ik heb het goed, 
dan mag een ander dat ook!’ vragen we 

voor onze minderbedeelden een dona-
tie over te maken op: NL90 RABO 0372 
3583 49 ten name van Gerard Klaassen 
onder vermelding van Rookworst voor 
Caritas Pauluskerk. Door uw bijdrage 
kunnen zij ook in de feestmaand de-

cember genieten van een warme maal-
tijd van Caritas Kookteam Pauluskerk.
Laat Sint en Kerstman niet aan onze 
minderbedeelden voorbij gaan.

Dank u wel voor uw donatie.
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Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD 2017
Automaat, 71Dkm, Camera, ECC, HU, Lmv, 
Pdc, ECC, Cruise control, Xenon, € 399 p/m27.945

Toyota Yaris 1.0 VVT-i Now 2013
59Dkm, 1e eigenaar, 5-Deurs, 
Airco, € 134 p/m 8.440

Kia Venga 1.6i Dynamic Plus 2019
30Dkm, Navigatie, Camera, Half Leder, 
Climate control 19.445

Peugeot 2008 1.2i 2016
32Dkm, Airco, Navigatie, Trekhaak 13.945

Opel Corsa 1.4 i Favourit 5 drs 2018
48Dkm, Airco, Cruise control, 11.945

Alfa Giulietta 1.4i 170Pk Automaat 2016
63Dkm, Leder, 18inch, Trekhaak, Navigatie 17.845

Kia Optima 2.0i Hybride Automaat 2015
Climate control, Cruise control Navigatie, 
19 Inch, Hybride Automaat 15.945

Seat Alhambra 1.4i TSi 150PK 2011
130Dkm, Climate control, Cruise control, 
Trekhaak, 12.945

Kia Venga 1.6i Automaat 2012
Navigatie, Airco, Cruise control, 
Camera 10.445

Volvo XC40 2.0i T4 R-Design 2018
Sportonderstel, 20inch, Full options 38.945

Dacia Duster 1.2 TCe 4x2 Lauréate 2014
56Dkm, Navigatie, Pdc, Lederen interieur, 
Lmv, Cruise control, BlueTooth, € 179 p/m 12.450

Ford Fiesta 1.6 ST 182pk 2017
125Dkm, Navigatie, ECC, Camera, Lederen 
sportinterieur, Cruise control, Pdc, € 49 p/m16.950

Suzuki Ignis 1.2 Stijl AGS Automaat 2018
20Dkm, Navigatie, Camera, Climate con-
trol, Full LED, Trekhaak, € 249 p/m 17.450

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
50Dkm, Fabrieksgarantie, Airco, All Season 
banden, Hoge instap, € 199 p/m 14.445

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Automaat 2018
High Executive All Grip, 60Dkm, 4x4, Navi-
gatie, Camera, Leder, Full LED, € 349 p/m 23.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2019
Select, 61Dkm, Fabrieksgarantie, Navigatie, 
Camera, Climate control, LED, € 299 p/m 21.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A: Openingstijden  ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
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Kinderen die worden gepest, die in ar-
moede of in een onveilige of ongezonde 
leefomgeving opgroeien, hebben minder 
kans op een rimpelloos leven als ze geen 
extra steun krijgen. Om deze kansenon-
gelijkheid om te buigen, organiseren we 
bijvoorbeeld de verlengde schooldag en 
lessen op school om kennis te maken 
met sport, cultuur en techniek.

Laten we wel wezen. Nog los van kan-
senongelijkheid is de wereld voor jon-
geren er niet eenvoudiger op geworden. 
Het vraagt een stevige dosis steun en 
aandacht om weerbaar en gezond op te 
groeien. 
Mijn beide dochters hebben tijdens hun 
middelbare schoolperiode te maken 
gekregen met suïcide van een klasge-
noot. Dit heeft ze diep geraakt. Ik ben 
wat dat betreft blij dat onze GroenLinks 
wethouder Cathalijne Dortmans zich 
inzet voor uitbreiding van het project 
STORM. Een effectieve methode om 
tijdig depressieve en suïcide gedachten 
onder jongeren te signaleren. Maar dit is 
slechts één voorbeeld van de vele zaken 
die worden opgepakt.

Bijvoorbeeld rondom social media, 
drank en drugs en seksualiteit. Zaken 
waar jongeren mee te maken krijgen en 
die niet alleen leuke kanten hebben. Je 
moet er mee leren omgaan en je grenzen 
leren kennen. Neem social media. Niet 
alleen een zegen, maar ook een mak-
kelijk podium om te pesten of verleid te 
worden over je seksuele grenzen heen 
te gaan. En wat te denken van drugs? 
Als je jong bent, kun je meestal nog niet 
zo goed maat houden. Dan helpt het als 
we inzetten om drugsgebruik onder jon-
geren te denormaliseren. 

Gezondheid was voor jongeren een 
speerpunt. Met het Lokaal Preventieak-
koord zetten we hier breder op in. On-
dertussen hebben maar liefst 68 part-
ners dit akkoord getekend, dat inzet op 
de volgende speerpunten: een rookvrij 
Helmond, meer bewegen en gezonde 
voeding en minder alcohol en drugs. 

Want in sommige wijken leven onze 
inwoners gemiddeld 7 jaar korter. En 
dat komt niet alleen door hun eet- en 
leefpatroon. Maar zo’n patroon aanpas-

sen helpt wel om langer en gezonder te 
leven. En terug bij onze jeugd, ook hier 
werkt het gezegde: jong geleerd, oud 
gedaan!

Désirée Meulenbroek
Raadslid Groen Links

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Meulenbroek: Helmond jeugdvriendelijke stad 
We zijn in Helmond vanaf 2018 een jeugdvriendelijke stad. En dat is 
niet zo maar een woord. Uit gesprekken met 1201 jongeren is een 
top 5 gekomen. Armoede, pesten en discriminatie, veiligheid en 

gezondheid waren vier punten, die jonge kinderen tot 12 en tieners en 
twintigers tot 23 jaar deelden. 

Zoals ook in andere jaren doet D66 
Helmond mee met deze lokale verkie-
zingen en ook nu weer met een lijst met 
fantastische kandidaten. Direct verkies-
baar voor een zetel in de gemeenteraad 
zijn Gaby van den Waardenburg, Stef 
Stevens, Jochem van den Bogaard, 
Maarten Selten, Marlotte Brouwers en 
Michiel van Geel (zie foto).

Met deze lijst heeft D66 weer een sta-
biel en ervaren team van jonge politici 
die goed zijn ingespeeld op de lokale 
thema’s, maar die ook vernieuwend en 
creatief mee willen denken over kan-
sen en oplossingen die Helmond verder 
brengen. Dat is het doel waar D66 Hel-
mond voor wil gaan bij de komende ver-
kiezingen. Wij houden u op de hoogte!

Mooie kandidatenlijst D66 Helmond 
Voor duurzame vooruitgang!

HELMOND Op 16 maart 2022 worden weer de 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dan kunnen 
de inwoners van Helmond kiezen voor hun favoriete 

gemeenteraadsleden.

F | D66 Helmond.

Een mondkapje was al verplicht in de 
Elzas Passage en dat geldt dus ook bin-
nen het Huis van de Kerstman. Daar-
naast geldt de coronacheck middels een 
qr-code, een registratieplicht en worden 
er maar een beperkt aantal mensen 
tegelijkertijd doorgelaten. Er is een één-
richtingsroute, zodat de paden van de 

bezoekers elkaar niet kruisen. Ten slotte 
gelden uiteraard ook de overige basisre-
gels zoals 1,5 meter afstand houden.
Het huis is geopend van 8 december tot 
en met 24 december en is gratis toegan-
kelijk. Kijk voor alle actuele ontwikkelin-
gen en openingstijden op 
kerststadhelmond.nl. 

Volgende week opent het 
Huis van de Kerstman 

CENTRUM Vanaf woensdag 8 december kan iedereen een 
kijkje komen nemen in het Huis van de Kerstman, dat dit 

jaar voor het eerst haar deuren opent. In de Elzas Passage 
is te zien hoe de kerstman woont en leeft. Wel zijn er (extra) 

coronamaatregelen, om alles volgens de regels en op een 
veilige manier te laten verlopen.

Stichting Q-support (een expertisecen-
trum voor Q-koorts) heeft dit beweeg-
programma voor Q-koortspatiënten 
ontwikkeld samen met deskundige fy-
siotherapeuten. Tot en met 2017 werd 
dit beweegprogramma nog vergoed via 
Q-support, maar doordat de stichting 
moest stoppen met de financiering, ging 
het over naar de reguliere zorg. 

Q-koorts is echter nog steeds niet op-
genomen als chronische ziekte in de 
zorgverzekeringswet. Als een ziekte is 
opgenomen als chronische ziekte in de 
wet, dan moeten verzekeraars namelijk 
in actie komen voor deze doelgroep. 

Bijvoorbeeld door fysiotherapie na een 
aantal behandelingen onbeperkt uit 
het basispakket te betalen. Nog steeds 
kunnen de patiënten met chronische 

Q-koorts niet terecht bij de zorgverze-
keraars voor extra ondersteuning met 
bijvoorbeeld een beweegprogramma. 
Om deze inwoners te helpen heeft de 
gemeente besloten om het beweegpro-
gramma voor Q-koortspatiënten struc-
tureel te blijven vergoeden. 

Wethouder Cathalijne Dortmans (ge-
zondheid): “Het wordt tijd dat chroni-
sche klachten vanwege Q-koorts ook 
serieus genomen worden door het Rijk 
en zorgverzekeraars. We vinden het dan 
ook van belang dat het voor Helmondse 
Q-koortspatiënten structureel mogelijk 

blijft om dit beweegprogramma te vol-
gen. Chronische klachten als gevolg van 
Q-koorts zijn voor inwoners al vervelend 
genoeg. 

Wij nemen als gemeente onze verant-
woordelijkheid door de groep op deze 
manier te ondersteunen. Wij bieden 
het beweegprogramma als individue-
le Wmo-voorziening aan, zodat we de 
ruimte hebben om de zorgvraag ook 
breder te bekijken. 
Iedereen in Helmond moet namelijk 
mee kunnen doen en vooruit kunnen 
komen.”

HELMOND Sinds 2018 vergoedt de gemeente jaarlijks het beweegprogramma voor inwoners 
met chronische klachten vanwege Q-koorts. De gemeente heeft onlangs besloten om de 

kosten voor dit beweegprogramma vanaf 2022 structureel te betalen. Zo kunnen inwoners met 
chronische Q-koorts blijven rekenen op passende hulp. 

Helmond vergoedt beweegprogramma Q-koorts structureel 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:
ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uurWWW.BENIKHOUT.NL

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

GEZOCHTGEZOCHT
- All round timmerman -

Solliciteer dan via

Ben jij die timmerman die:
• Graag afwisselend werk heeft;

• Passie heeft voor nieuwbouw in het luxe segment;
• Op zoek is naar een nieuwe uitdaging;

• En een echte teamspeler is?

info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl

www.bouwbedrijf-rooijakkers.nl | 0492 - 523 246

 Kom jij ons
 team versterken?

Profiteer dit jaar nog 
van de maximale 
vergoeding!

Toe aan een (nieuw) hoortoestel?

advertentie

*Vergoeding is mogelijk vanaf minimaal 35dB gehoorverlies. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Winkel bij jou in de buurt:
Zuid Koninginnewal 38, Helmond

vergoeding!

Bij Schoonenberg werken we samen met alle zorgverzekeraars. Dus overweeg je een 
hoortoestel? Kom dan langs en pro teer nu nog van de maximale vergoeding!

Je zorgverzekering betaalt mee
Een hoortoestel krijg je vaak voor een groot deel vergoed*. Met een aanvullende 
verzekering soms tot wel 100%. Is je eigen risico al verbruikt? Dan is de aankoop in 2021 
zelfs nog aantrekkelijker!

Maak tijdig een afspraak
Maak snel een afspraak via 088 - 932 43 46, schoonenberg.nl of kom langs in onze winkel. 

Als steward ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de 

bezoekers van de thuiswedstrijden van Helmond Sport in het 

SolarUnie Stadion. Verder fungeer je als gastheer/gastvrouw. Het 

huidige team van stewards doet dit met veel enthousiasme, maar 

is op zoek naar uitbreiding. Voor de werkzaamheden als steward 

ontvang je ook nog een leuk zakcentje. Daarnaast zorgt Helmond 

Sport voor kleding en de opleiding tot steward. Ben je 17 jaar of 

ouder en benieuwd of je hiervoor in aanmerking komt?

Meld je dan aan door een mail te sturen naar 

veiligheid@helmondsport.nl. 

Na je aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging en een 

uitnodiging voor een intakegesprek.

HELMOND SPORT 

ZOEKT 
STEWARDS!
Heb je iets met voetbal 
en veiligheid dan zijn wij 
wellicht op zoek naar jou!
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Door: Kristie Raaijmakers

Lezen deed Eline als kind al graag. In 
haar middelbare schooltijd verdwenen 
boeken even naar de achtergrond, om-
dat de interesse elders kwam te liggen, 
maar de liefde voor boeken werd weer 
hervonden met de pockets van Jill Man-
sell en later de thrillers van Nicci French. 
“Op mijn persoonlijke Instagrampagina 
volgde ik al langere tijd uitgeverijen voor 
boekentips. In de boekhandel word je 
omringd door honderden boeken en is 
het lastig om te bepalen welke je moet 
kiezen. Door uitgeverijen en boekenpa-
gina’s te volgen, wordt je fijn geïnspi-
reerd. In die tijd kwamen er steeds meer 
mensen met een boekenaccount en ik 
besloot ook maar gewoon te beginnen”, 
vertelt ze. 

Passie voor boeken
De belangrijkste reden voor het star-
ten van zo’n speciaal account, was om 
haar liefde voor het lezen te delen. “De 
mensen in mijn omgeving lezen ook wel 
eens een boek, maar niemand heeft die 
passie voor boeken zoals ik die heb. Via 
Instagram heb ik al veel mensen leren 
kennen die dat wel hebben. Daar haal 
ik mijn energie uit. Als ik iemand spreek 
die hetzelfde boek heeft gelezen als ik, 
dan snapt ze precies waar ik het over 
heb. Dat is voor mij de hoofdreden om 
dit te doen.”

Als bookstagrammer krijg je ook boeken 
toegestuurd van uitgeverijen in ruil voor 
een recensie. Een mooie bijkomstig-
heid voor een leesfanaat zoals Eline. 
Stuk voor stuk krijgen ze – gesorteerd 
op kleur – een mooi plekje in de grote 
boekenkast in Elines woonkamer. Haar 
trots. “Een boek ontvangen, is elke keer 
weer een feestje. Maar ik koop zelf ook 

nog steeds veel boeken, omdat ik het 
ook wel eens fijn vind om een boek te 
lezen zonder daar een recensie over te 
hoeven schrijven.”

Het klinkt misschien simpel; je leest 
een boek, schrijft op wat je ervan vindt 
en deelt dat op internet. Toch heeft het 
onderhouden van zo’n bookstagram wel 
wat meer voeten in de aarde. “Als ik nu 
terugkijk naar de foto’s die ik in het begin 
maakte, vind ik dat wel grappig. Toen 
deed ik maar wat. Tegenwoordig zorg 
ik voor meer eenheid op mijn pagina, 
met een vaste plek voor boekenfoto’s. 
In ons oude huis was dat de tegelvloer 
en inmiddels werk ik op een herkenbaar 
tafelzeil.” Saillant detail dat Eline me toe-
vertrouwt, is dat ze tijdens de verhuizing 
één tegel van de oude vloer meenam 
naar het nieuwe huis, om dezelfde foto’s 
te kunnen blijven maken.

Geen tv
“Er gaat best veel tijd in zitten”, vertelt 
Eline. “Als ik foto’s ga maken, ben ik al 
gauw een uurtje bezig. Dan zoek ik uit 
welke boeken er op de foto moeten, wel-
ke accessoires ik erbij kan leggen, zoals 
een kopje koffie of wat fruit. Daarnaast 
ben ik ook dagelijks wat tijd kwijt met li-
ken, reageren en de posts erop zetten en 
contacten onderhouden met uitgeverij-
en en andere lezers.” Dan hebben we 
het lezen nog niet eens benoemd, want 
voordat je een recensie kunt schrijven, 
moet het hele boek natuurlijk gelezen 
zijn. Waar haalt ze de tijd vandaan om 
zoveel boeken te lezen? “Ik kijk eigenlijk 
nooit tv”, verklaart ze. “Series volg ik niet. 
’s Avonds als de kinderen in bed liggen, 
ga ik lezen.” 

De genres die ze dan het liefst leest zijn 
feelgood en young adult. Thrillers niet 

zo veel meer, alleen voor Nicci French 
maakt ze nog altijd graag een uitzon-
dering. Ook kinderboeken behoren tot 
haar favoriete genre; niet alleen om voor 
te lezen aan haar zoontjes van 5 en 1. 
“Nog altijd vind ik de magie en fantasie 
in kinderboeken prachtig. 

Zeker nu ik zelf kinderen heb en de we-
reld soms weer even door kinderogen 
kan bekijken. Die zijn niet zo negatief. 
Alles kan en dat vind ik heel leuk. En 
er staan ook altijd wel leuke grappen in 
die alleen volwassenen snappen.” Harry 
Potter en De Kerstmisaurus behoren tot 
Elines favorieten. 

Leuke contacten
“Het liefst schrijf ik enthousiaste woor-
den, maar dat kan nu eenmaal niet al-
tijd. Gelukkig zijn de twee sterren-boe-
ken schaars, omdat ik tegenwoordig 
mijn keuze best goed kan maken.” Wat 
een boek écht goed maakt voor Eline, 
is als ze de emoties kan voelen. Boeken 
die dit jaar een heel goede indruk heb-
ben achtergelaten zijn onder meer de 
young adult-boeken van Jacodine van 
de Velde en het feelgood-boek De Per-
fecte Bruiloft van Katy Birchall. 

Haar bookstagram heeft Eline al veel 
leuke contacten gebracht met andere 
lezers en een ontmoeting met haar favo-
riete auteursduo Nicci French. “Dat was 
een droom die uitkwam.” Eline is van 
plan om nog lange tijd door te gaan met 
deze passie. “Het brengt me nog steeds 
heel veel plezier. Al hoop ik wel dat ik in 
de toekomst wat meer evenementen en 
boekpresentaties kan bijwonen.” Be-
nieuwd naar de boekentips van Eline? 

Je volgt haar op Instagram via 
@elinewildelezen.

HELMOND Eline Wilde-Noijen uit Helmond leest graag. Haar passie voor boeken was vier jaar 
geleden de aanleiding om een bookstagram te beginnen; een Instagrampagina volledig in het 
teken van boeken. Inmiddels heeft ze meer dan 2.000 volgers en zijn er leesliefhebbers door 

heel Nederland die haar boekentips met plezier bekijken. 

Helmondse Eline deelt liefde voor lezen 
met meer dan 2.000 volgers

Eline Wilde-Noijen voor de trots van haar woonkamer; een goed gevulde boekenkast. F | Kristie Raaijmakers.

Zij startten verdienstelijk op zaterdag-
ochtend. De junioren waren verdeeld 
over twee banen. In baan 1 was er zil-
ver voor Inge Koolen mede dankzij de 
hoogste scores op brug, balk en vloer! 
Jet van der velden werd 7e, Floor van 
der Aa 15e en Merel Verhofstadt 17e. 
Meyke Smits behaalde het goud 
in baan 2, ook Sophie Meulendijks 
mocht plaats nemen op het podi-
um, brons voor haar. Indy Kwee en 
Zoya Frumau deelden de 5e plaats. 
Maud van Aerle eindigde als 10e. 
Jeugd-turnster Isa Koevermans 
maakte haar comeback bij HT meer 
dan waar, ook voor haar een mooie 
zilveren medaille. 

Voor onze jeugdmeisjes in de 3e di-
visie het debuut in de bovenbouw. 
Ook zij waren verdeeld over twee 
banen. In baan 1 Alpha van Hoof en 
Zoë Fransen. Na een sterke start 
op brug, behaalde Alpha op balk en 
vloer het hoogste punt en dus was 
er goud voor haar. Zoë behaalde met 
het tweede punt op vloer een mooie 
9e plaats. In baan 2 werd het ook een 
mooi HT-podium, Puck Aben wist 
mede dankzij de hoogste score op 
brug het zilver te behalen. Kort daar-
achter het brons voor Saartje Beks. 
Lotus van Zutphen eindigde als 13e.

Voor de middenbouw stonden er 
zowel zaterdag en zondag teamwed-
strijden op het programma. Zaterdag 
twee teams uitkomend in niveau 3. 
Allereerst in wedstrijd 2 de beurt aan 
team 2, bestaande uit Lynn Sonne-
veld, Ingrid van der Hoof, Fleur Wel-
ten en Sanne van Eekelen. Zij kwa-
men tot een totaalscore van 126,225 
punten, een derde plaats. Team 1 
(Yara Timmers, Jasmijn Conde, Lois 
Fransen en Merle Aben) turnde in 
wedstrijd 3 en wist met een teamto-
taal van 135,725 ook een derde plaats 
te behalen.

Zondag zijn in niveau 4 twee teams 
in actie gekomen. Isa Verkuyten, Eli-
ze de Vries, Zoë Peeraer en Anna van 
Falier scoorden 137,425 punten, de 
derde plaats. Roos Keuning, Christy 
de Groot, Vajen Choi en Eefje Hei-
nemans wisten maar liefst 142,725 
te halen, net achter de nummer 1 
op plek 2. Alleen het team met de 
hoogste score mocht op het podium 
komen. Tenslotte turnde Dana Vogels 
in de categorie niveau 2 tezamen met 
twee meisjes van Tabitta Boxtel. Ook 
dit team behaalde een derde plaats. 

Volledige uitslagen zijn te vinden op 
de website www.ht35.nl.

Podiumplaatsen voor turnsters HT’35: 
2x goud, 3x zilver en 2x brons! 

HELMOND/VALKENSWAARD In Valkenswaard vonden 
de eerste regionale turnwedstrijden plaats, welke voor 

de 2e divisie jeugd/3e divisie junioren uitkomend in 
supplement D tevens geldt als kwalificatiewedstrijd voor 

de landelijke halve finales.

Saartje-Lotus-Puck. F | HT’35. Zoë-Alpha. F | HT’35.

Helaas hebben wij, Blaaskapel de 
Blue Band uit Helmond, moeten be-
sluiten dat ons knalfeest op 10 de-
cember geen doorgang kan vinden. 
Dit vinden we erg jammer, maar ge-
zien de huidige coronaregels lukt het 
niet om de sfeer neer te zetten die we 
graag zouden willen.

Hoe dan ook, we gaan carnaval 2021 
inhalen en wel op vrijdag 13 mei 
2022! Noteer de datum in je agenda en 
zorg dat je erbij bent. 
Tot die tijd, blijf gezond!

Muzikale groet,
Blaaskapel de Blue Band Helmond

Blue Band doet carnaval 2021 afgelast
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Daarom organiseert Eduard namens 
JobOn, hét platform voor werkzoeken-
den in Nederland, in samenwerking 
met loopbaancoach Carina Sampers, 
op woensdag 8 december het event 
‘Ontdek jouw drijfveren’ in Wijkhuis de 
Westwijzer.

Tijdens deze workshop staan deel-
nemers stil bij hun eigen waarden en 
ontdekken zij wat hun drijfveren zijn. 
Loopbaancoach Carina Sampers: “Werk 
vinden dat écht bij je past gaat verder 
dan alleen kijken naar opleiding, func-
ties, en taken. Werk past bij je als het 
aansluit bij wat jou drijft. Dat zorgt er 
niet alleen voor dat je met plezier werkt, 
maar ook dat je optimaal van waarde 
bent. Inzicht in jouw drijfveren helpt je 
om de juiste keuzes te maken en het 
werk te vinden waarin je écht tot je recht 
komt.”

Gezamenlijk aan de slag
Het wordt een interactieve workshop 
met gezamenlijke opdrachten, waarin 
cursisten leren om bewuster te worden 
van hun keuzes, zodat ze straks werk 
kunnen vinden dat werkelijk bij hen 
past. “Hiernaast is er ook volop gelegen-
heid om te netwerken en ervaringen te 
delen, want dat is altijd erg waardevol 
en fijn. Vooral omdat we met een groep 
gelijkgestemden aan de slag te gaan, dit 
werkt vaak motiverend”, vertelt Eduard.

Maatschappelijke betrokkenheid
Eduard: “Ik kijk uit naar het event en 
vind het geweldig dat trainers zoals Ca-
rina Sampers zich hier belangeloos voor 
inzetten, net als Wijkhuis de Westwijzer, 
die hun ruimte hiervoor beschikbaar 
stelt. Als eventmanager vind ik het be-
langrijk om een bijdrage te leveren aan 
het organiseren van workshops die 
het beste in iemand naar boven halen. 
Daarnaast vind ik het ook leuk om nieu-
we collega-eventmanagers in te werken 
en te begeleiden.”

Workshop is kosteloos
Werkzoekenden kunnen zich nog aan-
melden voor de workshop ‘Ontdek je 
drijfveren’ die plaatsvindt op 8 decem-
ber van 13.30 tot 16.00 uur in Wijkhuis 
de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 te 
Helmond via: jobon.nl/events/ont-

dek-jouw-drijfveren. Meedoen is gra-
tis, maar aanmelden is een vereiste. Het 
aantal plaatsen is beperkt om de kwa-
liteit van de workshop te waarborgen. 
Daarnaast wordt rekening gehouden 
met de huidige coronamaatregelen.

Over JobOn
JobOn is een vrijwilligersorganisatie 
en organiseert netwerkbijeenkomsten, 
workshops en online trainingen voor 
mensen die op zoek zijn naar een nieu-
we baan. Deelnemers werken hierbij 
actief aan het onderhouden en uitbrei-
den van hun netwerk, vergroten hun 
vaardigheden en versterken elkaar. 

In Helmond is nog ruimte voor enthousi-
aste vrijwilligers die zich maatschappe-
lijk willen inzetten om dit soort events en 
netwerkbijeenkomsten te organiseren. 

HELMOND Veel mensen die een baan zoeken, hebben het extra moeilijk in deze tijd. 
“Hun laptop of computer is dan vaak de enige verbinding naar buiten”, zegt Eduard Edeling, 

eventmanager bij JobOn in Helmond. Het is daarom juist nu, in deze coronatijd, van belang live 
ontmoetingen te hebben met ervaren trainers en mede-werkzoekenden. 

Live ontmoetingen van belang voor werkzoekenden

F | JobOn.

Wie ons een beetje kent, weet ook dat 
de zwarte kat symbolisch onlosma-
kelijk verbonden is met onze vereni-
ging. Zo begint voor ons het carnaval 
pas echt als De Kat de bel aange-
bonden is door onze Hoogheid. Deze 
kat, onze ‘Putter’, pronkt midden op 
de kruising van de Bernhardlaan en 
de Emmastraat, wat zo ongeveer wel 
het hart is van onze buurt. Met het 7 
x 11-jubileum dat in de startblokken 
staat voor een fantastisch carna-
valsjaar, willen we die trouwe kat 
eren en zijn eigenzinnigheid vieren. 
Op haar onafhankelijkheid proosten 
samen met de buurt in ons jubileum-
jaar. 

Een heuse vermenigvuldiging van 
katten. Maar liefst 77 katten. CV 
Oranjebuurt bestaat 77 jaar, dus 7 
x 11 katten, 77 kunstwerken, door 7 
kunstenaars. Deze 7 kunstenaars 
hebben elk één of meerdere unieke 
ontwerpen gemaakt om de buurt te 
sieren en de kat te eren. Deze 77 kat-
ten zijn op zoek naar een mooi plekje 
in de buurt. Een kat die gezien mag 
worden aan de gevel. Niet zomaar 
een kat, iedere kat is een uniek exem-
plaar. Het is een bijzonder kunstwerk 
wat uw verbondenheid met de buurt 
en de stad benadrukt. 7 Helmond-
se kunstenaars hebben samen 77 
prachtige katten ontworpen. Deze 
7 Helmondse kunstenaars zijn Jan 
Vriends, Charles de Theije, Carla 
Sonnemans, Arno Oberendorff, Jaap 
Tempelaars, Leo van Kraay en Petry 
Claassen. 

Iedere kunstenaar heeft zijn of haar 
interpretatie van De Kat verwezen-
lijkt in 11 unieke kunstwerken. Om al 
een indruk te krijgen van deze katten, 
hebben wij een brochure samenge-
steld die u kunt opvragen middels 
een e-mail te sturen naar info@
cvoranjebuurt.nl. Naast de brochure 
worden de katten tentoongesteld in 
’t Speelhuis van 6 tot 11 december. 

Zo kunt u nog beter kennis maken 
met de voorgestelde kunstwerken. 
Zaterdag 11 december kunt u met de 
kunstenaars in gesprek treden en alle 
katten van dichtbij bekijken tijdens 
onze feestelijke vernissage. Deze 
vernissage is van 13.00 uur tot 16.00 
uur en dan is er ook de gelegenheid 
om een kunstwerk te reserveren of 
te bestellen. Per kunstenaar zijn er 
slechts 11 kunstwerken beschikbaar. 
Wees er snel bij, want er komen al 
bestellingen binnen en op = op. 

Wordt u het toekomstige baasje van 
een mooie buurtkat? Met deze kunst-
zinnige buurtkat fleurt de buurt nog 
meer op. Het zou zo maar kunnen 
zijn dat de meerwaarde van uw huis 
enorm gaat stijgen. Een ding is zeker, 
het symbool van onze buurt wordt 
mede door het aanschaffen van het 
kunstwerk enorm geëerd! De instal-
latie van het kunstwerk wordt, in 
samenspraak met u, gratis verzorgd 
door CV Oranjebuurt. Als we 77 kat-
ten in de buurt hebben, kunnen we 
mogelijk zelfs een Kat & Kunstroute 
aanleggen. Met veel plezier wande-
len door de buurt. Met trots de geu-
zennaam ‘Kattenmepper’ dragen. 
Helmonder en Oranjebuurter zijn. 
Wij zien u graag op zaterdag 11 de-
cember van 13:00 tot 16:00 uur bij ’t 
Speelhuis bij onze feestelijke opening 
van onze kunsttentoonstelling. Rond 
15:30 uur zal er nog een bijzonder 
hoogtepunt plaatsvinden wat u niet 
wilt missen. Tot dan! 

Wilt u meer informatie over dit pro-
ject, neem dan contact op via 
info@cvoranjebuurt.nl.

Kat & Kunst
Carnaval vieren is een kunst. Zo weet iedere 

doorgewinterde carnavalsvierder wanneer het begint te 
kriebelen. De kunst van het vieren bij CV Oranjebuurt 
ontstond onmiddellijk na de oorlog. Precies nu na 77 

jaar is CV Oranjebuurt dat nog niet verleerd. Zo viert CV 
Oranjebuurt dit carnavalsjaar haar 77-jarig bestaan. Al 77 

jaar lang kleuren wij onze carnaval feestelijk oranje, we zijn 
immers van de Oranjebuurt!

bezorging@deloop.eu    06-18938912 
BEZORGERS GEZOCHT 
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Indrukwekkende geschiedenis Van der Meulen-
Ansems vastgelegd in prachtig boek

Ondernemersfamilie was pionier in vervoersmiddelen

Door: Wendy Lodewijk

Grote kluif
We spreken met Lambert, Piet en Mo-
nique van der Meulen, vergezeld door 
Paul Vlemmings. Zij vormden samen 
de drijfveer om jarenlang aan dit rijke 
boek te werken. “In de nalatenschap 
van onze ouders vonden wij ontzettend 
veel documenten en foto’s uit het verle-
den, waardoor wij op het idee kwamen 
om een boek te gaan maken. Wij wil-
len namelijk niet dat deze geschiedenis 
verloren gaat. Nu zijn er nog mensen 
die zich nog kunnen herinneren dat Van 
der Meulen-Ansems op de Vestdijk in 
Eindhoven zat of die nog weten van de 
E.H.A.C.-garage aan de Kerkstraat in 
Helmond. Volgende generaties weten 
dat echter niet meer en zo zouden alle 
verhalen langzaamaan verloren gaan. 
Daar hebben wij een stokje voor ge-

stoken”, vertellen de Van der Meulens 
met zichtbare passie en trots. “We zijn 
jarenlang bezig geweest met alle foto’s 
en dergelijke uit te zoeken en te digita-
liseren.” Paul Vlemmings, de auteur van 
het boek, is een zelfde tijd ook bezig ge-
weest om alles op interessante wijze op 
te schrijven, zodat stukje bij beetje dit 
boek ontstond. Het was dus nogal een 
grote kluif, maar het is gelukt. Het boek 
is uitgegeven en klaar voor de verkoop. 
“In beginsel begonnen we hieraan om 
alles vast te leggen voor het nageslacht. 
Veel mensen zullen echter de verhalen 
uit dit boek herkennen, dus wij delen 
deze graag ook met de buitenwereld.” 
De familie mag met recht trots zijn op 
dit mooie naslagwerk.

Vol verhalen
Dat onze regio bekend staat om de flo-
rerende automotive, is iedereen wel 

bekend. Maar dat de allereerste motor-
fiets ter wereld hier rondreed, is voor 
velen nieuw. Of dat een verbouwde 
T-Ford de basis was voor vele Jumbo-
vrachtwagens, opleggers en aanhangers 
zoals die nu over de hele wereld rond-
rijden, zal ook niet iedereen weten. Wie 
met de Van der Meulens praat, ontdekt 
dat er heel veel te vertellen is. Logisch 
dat hier een boek uit voort is gekomen. 
Dat boek begint in 1886 (en illustreert 
dus een (familie)geschiedenis van bijna 
135 jaar) bij Jos L. van der Meulen die 
een smederij overneemt en daar zijn 
eigen bedrijf begint. Zonen, kleinzonen 
en achterkleinzonen zetten, ieder in een 
eigen tak, het werk voort en bouwen zo 
samen aan een imposant aantal bedrij-
ven. De aanhangers en opleggers van 
Jumbo Groenewegen zijn nu nog altijd 
veelvuldig zichtbaar op de wegen. Di-
verse hoofdstukken leiden ons langs alle 

(dochter)bedrijven en ten slotte sluit het 
boek af met een stamboom, inclusief 
verhalen en foto’s van de betreffende 
personen.

Eerste motorfiets
Het boek staat natuurlijk ook vol met 
mooie anekdotes. Die anekdotes be-
vatten typerende details, die een mooi 
tijdsbeeld weergeven. Paul vertelt: 
“Toen bijvoorbeeld de eerste motorfiets 
ontwikkeld was, moest daar natuurlijk 
mee gereden worden. Die motorfiets 
had echter nog geen bougies zoals te-
genwoordig en het was dus nogal een 
onderneming om hem aan de praat te 

krijgen. En wat denk je van de brand-
stof? Er waren toen nog geen tanksta-
tions! Om die motorfiets te laten rijden, 
werd er petroleum gehaald bij de apo-
theek. Dat is nu niet meer voor te stel-
len. De eerste motorritten waren dan 
ook niet zomaar ritjes. Zo heeft Jos L. 
van der Meulen een keer met motor 
en al in de trein moeten stappen om 
nieuwe brandstof te halen”, vertelt hij 
met een lach. 

Meer informatie?
De verhalen zijn eindeloos. Ben je ook 
benieuwd en ben je geïnteresseerd in 
het boek? Op www.boekvandermeu-
len.nl vind je onder andere een inkijk-
exemplaar en de verkooppunten waar je 
het boek kunt bemachtigen.

Het is geen boekje met vluchtige lectuur dat je in een mum van tijd uit leest. Nee, wie het boek ‘Een familie van ondernemers, Jos L. van der Meulen-Ansems en 
volgende generaties’ voor zich heeft liggen, heeft een imposant koffietafelboek vol met mooie verhalen, foto’s en geschiedenisoptekeningen van misschien wel 

de meest innovatieve familie uit de regio. Het boek is geïllustreerd met vele prachtige (oude) foto’s en staat naast de verhalen uit het verleden vol met typerende 
tijdsbeelden. Het is op een zeer toegankelijke manier geschreven en menigeen zal (één van de) bedrijven uit de Van der Meulen-Ansems-lijn herkennen. Zij hebben 

werk verschaft aan duizenden mensen, dus de kans is groot dat opa Jan of oom Gerard ook bij een van deze zijn boterham verdiend heeft.

Het boek | F Archief Van der Meulen

F | Archief Van der Meulen

Personeelsfoto bij het pand aan de Vestdijk in Eindhoven uit 1929 | F Archief Van der Meulen
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eigen tak, het werk voort en bouwen zo 
samen aan een imposant aantal bedrij-
ven. De aanhangers en opleggers van 
Jumbo Groenewegen zijn nu nog altijd 
veelvuldig zichtbaar op de wegen. Di-
verse hoofdstukken leiden ons langs alle 

(dochter)bedrijven en ten slotte sluit het 
boek af met een stamboom, inclusief 
verhalen en foto’s van de betreffende 
personen.

Eerste motorfiets
Het boek staat natuurlijk ook vol met 
mooie anekdotes. Die anekdotes be-
vatten typerende details, die een mooi 
tijdsbeeld weergeven. Paul vertelt: 
“Toen bijvoorbeeld de eerste motorfiets 
ontwikkeld was, moest daar natuurlijk 
mee gereden worden. Die motorfiets 
had echter nog geen bougies zoals te-
genwoordig en het was dus nogal een 
onderneming om hem aan de praat te 

krijgen. En wat denk je van de brand-
stof? Er waren toen nog geen tanksta-
tions! Om die motorfiets te laten rijden, 
werd er petroleum gehaald bij de apo-
theek. Dat is nu niet meer voor te stel-
len. De eerste motorritten waren dan 
ook niet zomaar ritjes. Zo heeft Jos L. 
van der Meulen een keer met motor 
en al in de trein moeten stappen om 
nieuwe brandstof te halen”, vertelt hij 
met een lach. 

Meer informatie?
De verhalen zijn eindeloos. Ben je ook 
benieuwd en ben je geïnteresseerd in 
het boek? Op www.boekvandermeu-
len.nl vind je onder andere een inkijk-
exemplaar en de verkooppunten waar je 
het boek kunt bemachtigen.

Het is geen boekje met vluchtige lectuur dat je in een mum van tijd uit leest. Nee, wie het boek ‘Een familie van ondernemers, Jos L. van der Meulen-Ansems en 
volgende generaties’ voor zich heeft liggen, heeft een imposant koffietafelboek vol met mooie verhalen, foto’s en geschiedenisoptekeningen van misschien wel 

de meest innovatieve familie uit de regio. Het boek is geïllustreerd met vele prachtige (oude) foto’s en staat naast de verhalen uit het verleden vol met typerende 
tijdsbeelden. Het is op een zeer toegankelijke manier geschreven en menigeen zal (één van de) bedrijven uit de Van der Meulen-Ansems-lijn herkennen. Zij hebben 

werk verschaft aan duizenden mensen, dus de kans is groot dat opa Jan of oom Gerard ook bij een van deze zijn boterham verdiend heeft.

Het boek | F Archief Van der Meulen

F | Archief Van der Meulen

Personeelsfoto bij het pand aan de Vestdijk in Eindhoven uit 1929 | F Archief Van der Meulen
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Energie Inloopspreekuren met deskundige voorlichting in de regio
• Asten: zaterdag 11 december 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9)
• Deurne: elke zaterdag van 9.30-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: elke maandag 14.00-16.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Geldrop:  zaterdag 11 december van 11.00-13.00u in de bibliotheek (Heuvel 94) 
• Gemert: zaterdag 11 december 11.00 -14.00 uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18) 
• Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Totenstraat 3

Themabijeenkomsten in Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’
• 6 december 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstraat 3)
• 13 december 19.30 : Slimme isolatie en ventilatie en 20-30% besparen (Torenstaat 3)
• 20 december 19.30 : Zonnepanelen op eigen dak (Torenstraat 3)

Eigen Woning QuickScan, aanmelden via websitemenu ‘Jouw gemeente’ 
• 13 december zoom-workshop: 19.30-21.30 Woning QuickScan op eigen pc/laptop

Spreekuren (telefonisch of op afspraak) in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-0410041): dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Afspraak met Energiecoach: in Helmond of via zoom via websitemenu ‘Afspraak’

Huisbezoek Warmtescan aanvragen
• WarmteBeeldCamera scan bij woningen ouder dan 1990 via website Slim verder – Warmtescan

Lokale acties en activiteiten in de regio, zie ook websitemenu in ‘Jouw gemeente’
• Asten: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Deurne: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Gemert-Bakel Besteed je €80 Bespaar Voucher in de webshop of bij 10 bedrijven
• Geldrop-Mierlo:  Gratis energiebesparende producten ter waarde van € 70 voor huurders
• Helmond: Gratis Energiebespaarbox voor huiseigenaren via https://allelichtenopgroen.nl/actie/ 
• Laarbeek: €50 cadeaubon duurzaam wonen, de Groene Bon actie via www.laarbeek.groenebon.nl
• Nuenen: Energie inloopspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek
 (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Someren:  Gratis huurders-voucher twv. € 70,- via 
 www.somerennatuurlijkduurzaam.nl/nieuws 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking met gratis diensten en voorlichting 
voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. Bekijk ook de lokale 
initiatieven en acties via het websitemenu  ‘Jouw gemeente’ .
Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl

KALENDER DECEMBER 2021 | EnergieHuisSlimWonen.nl

Geniet in december van de 
Wollige Winterweken in Geldrop-Mierlo

in een aangepaste vorm
Het is weer bijna die tijd van het jaar. Dat we 
met elkaar zijn, glühwein of warme chocolade-
melk met slagroom drinken. In Geldrop-Mierlo 
zijn er verschillende dingen te doen, maar dan 
vanwege corona in een afgeslankte variant. 

De Wollige Winterweken is een initiatief van Stich-
ting Villagemarketing Geldrop-Mierlo, KommuS, 
Centrum Hofdael, Wintersfeer Geldrop, Centrum-
management Geldrop en Centrum- en Lintenma-
nagement Mierlo, Magisch Mierlo en Downtown 
Promotions. In de periode van 10 december tot en 
met 9 januari vinden er sfeervolle activiteiten plaats 
in onze mooie gemeente.
De centra van Geldrop en Mierlo worden prachtig 
aangelicht met sfeerverlichting, om je een feestelijk, 
misschien zelfs sprookjesachtig gevoel te geven, 
met sinterklaas- en kerstmuziek op de achtergrond. 
Natuurlijk houden de ondernemers ook dit jaar een 
leuke najaarsactie in de vorm van krasloten waar-
mee leuke prijzen te winnen zijn. KommuS voorziet 
dit jaar tijdens de Wollige Winterweken Geldrop en 
omstreken van online radio en tv, vanuit een radio-
studio. Vier weken lang toffe radio, veel interviews, 
thema-uitzendingen, prijzen te winnen, heel veel 
slappe klets, sfeervolle muziek, én verzoekjes te 
doen. En natuurlijk de Geldrop-Mierlose Top 500!
Enkele markante gebouwen in Geldrop en Mierlo 
worden letterlijk in de schijnwerpers gezet. In 
Geldrop worden de oude schoorsteen op de Bleek 
voor Hofdael, het Weverijmuseum, De Wiele en de 
Bibliotheek sfeervol verlicht. In Mierlo krijgen de 

Standerdmolen en het Oude Raadhuis belichting. 
In Centrum Hofdael hebben ze een mooi kerstpro-
gramma neergezet met diverse muziekavonden en 
culturele activiteiten. Ook is er in die periode een 
heus diorama te bewonderen. Geldrop, zoals het er 
honderd jaar geleden uitzag, wordt 87 keer zo klein 
weergegeven in de miniatuurversie. 
Kortom, geniet en beleef tijdens de Wollige Winter-
weken in Geldrop en Mierlo. Meer informatie vind je 
op www.wolligewinterweken.nl.

F | Mitchell van Eijk
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• Asten: zaterdag 11 december 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9)
• Deurne: elke zaterdag van 9.30-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: elke maandag 14.00-16.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Geldrop:  zaterdag 11 december van 11.00-13.00u in de bibliotheek (Heuvel 94) 
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• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18) 
• Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Totenstraat 3

Themabijeenkomsten in Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’
• 6 december 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstraat 3)
• 13 december 19.30 : Slimme isolatie en ventilatie en 20-30% besparen (Torenstaat 3)
• 20 december 19.30 : Zonnepanelen op eigen dak (Torenstraat 3)

Eigen Woning QuickScan, aanmelden via websitemenu ‘Jouw gemeente’ 
• 13 december zoom-workshop: 19.30-21.30 Woning QuickScan op eigen pc/laptop

Spreekuren (telefonisch of op afspraak) in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-0410041): dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Afspraak met Energiecoach: in Helmond of via zoom via websitemenu ‘Afspraak’

Huisbezoek Warmtescan aanvragen
• WarmteBeeldCamera scan bij woningen ouder dan 1990 via website Slim verder – Warmtescan

Lokale acties en activiteiten in de regio, zie ook websitemenu in ‘Jouw gemeente’
• Asten: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Deurne: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Gemert-Bakel Besteed je €80 Bespaar Voucher in de webshop of bij 10 bedrijven
• Geldrop-Mierlo:  Gratis energiebesparende producten ter waarde van € 70 voor huurders
• Helmond: Gratis Energiebespaarbox voor huiseigenaren via https://allelichtenopgroen.nl/actie/ 
• Laarbeek: €50 cadeaubon duurzaam wonen, de Groene Bon actie via www.laarbeek.groenebon.nl
• Nuenen: Energie inloopspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek
 (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Someren:  Gratis huurders-voucher twv. € 70,- via 
 www.somerennatuurlijkduurzaam.nl/nieuws 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking met gratis diensten en voorlichting 
voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. Bekijk ook de lokale 
initiatieven en acties via het websitemenu  ‘Jouw gemeente’ .
Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl

KALENDER DECEMBER 2021 | EnergieHuisSlimWonen.nl

Geniet in december van de 
Wollige Winterweken in Geldrop-Mierlo

in een aangepaste vorm
Het is weer bijna die tijd van het jaar. Dat we 
met elkaar zijn, glühwein of warme chocolade-
melk met slagroom drinken. In Geldrop-Mierlo 
zijn er verschillende dingen te doen, maar dan 
vanwege corona in een afgeslankte variant. 

De Wollige Winterweken is een initiatief van Stich-
ting Villagemarketing Geldrop-Mierlo, KommuS, 
Centrum Hofdael, Wintersfeer Geldrop, Centrum-
management Geldrop en Centrum- en Lintenma-
nagement Mierlo, Magisch Mierlo en Downtown 
Promotions. In de periode van 10 december tot en 
met 9 januari vinden er sfeervolle activiteiten plaats 
in onze mooie gemeente.
De centra van Geldrop en Mierlo worden prachtig 
aangelicht met sfeerverlichting, om je een feestelijk, 
misschien zelfs sprookjesachtig gevoel te geven, 
met sinterklaas- en kerstmuziek op de achtergrond. 
Natuurlijk houden de ondernemers ook dit jaar een 
leuke najaarsactie in de vorm van krasloten waar-
mee leuke prijzen te winnen zijn. KommuS voorziet 
dit jaar tijdens de Wollige Winterweken Geldrop en 
omstreken van online radio en tv, vanuit een radio-
studio. Vier weken lang toffe radio, veel interviews, 
thema-uitzendingen, prijzen te winnen, heel veel 
slappe klets, sfeervolle muziek, én verzoekjes te 
doen. En natuurlijk de Geldrop-Mierlose Top 500!
Enkele markante gebouwen in Geldrop en Mierlo 
worden letterlijk in de schijnwerpers gezet. In 
Geldrop worden de oude schoorsteen op de Bleek 
voor Hofdael, het Weverijmuseum, De Wiele en de 
Bibliotheek sfeervol verlicht. In Mierlo krijgen de 

Standerdmolen en het Oude Raadhuis belichting. 
In Centrum Hofdael hebben ze een mooi kerstpro-
gramma neergezet met diverse muziekavonden en 
culturele activiteiten. Ook is er in die periode een 
heus diorama te bewonderen. Geldrop, zoals het er 
honderd jaar geleden uitzag, wordt 87 keer zo klein 
weergegeven in de miniatuurversie. 
Kortom, geniet en beleef tijdens de Wollige Winter-
weken in Geldrop en Mierlo. Meer informatie vind je 
op www.wolligewinterweken.nl.

F | Mitchell van Eijk

Energie Inloopspreekuren met deskundige voorlichting in de regio
Nb. QR-code en 1,5 meter afstand verplicht en maximaal 4 bezoekers!
• Asten: zaterdag 11 december 10.30-12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9)
• Deurne: elke zaterdag van 9.30-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: elke maandag 14.00-16.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Geldrop:  zaterdag 11 december van 11.00-13.00u in de bibliotheek (Heuvel 94) 
• Gemert: zaterdag 11 december 11.00 -14.00 uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1)
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18) 
• Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3)

Spreekuren (telefonisch of op afspraak) in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-0410041): dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl 
• Afspraak met Energiecoach: in Helmond of via zoom via websitemenu ‘Afspraak’

Themabijeenkomsten/workshops in Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’
• 6 december 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstraat 3 of zoom)
• 13 december 19.30 : Slimme isolatie 20-30% besparen (Torenstaat 3 of zoom)
• 13 december zoom-workshop: 19.30-21.30 Woning QuickScan op eigen pc/laptop
• 10 januari 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstraat 3 of zoom)
• 31 januari 19.30 : Slimme isolatie en 20-30% besparen (Torenstaat 3 of zoom)
• 14 februari 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3 of zoom)

Huisbezoek Warmtescan aanvragen
• WarmteBeeldCamera scan bij woningen ouder dan 1990 via onze website Slim verder - Warmtescan

Lokale acties en activiteiten in de regio, zie ook websitemenu in ‘Jouw gemeente’
• Asten: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Deurne: Gemakkelijk & snel zonnepanelen van je gemeente zonder eigen kosten 
• Gemert-Bakel Besteed je €80 Bespaar Voucher in de webshop of bij 10 bedrijven
• Geldrop-Mierlo:  Gratis energiebesparende producten ter waarde van € 70 voor huurders
• Laarbeek: €50 cadeaubon duurzaam wonen, de Groene Bon actie via www.laarbeek.groenebon.nl
• Nuenen: Energie inloopspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00  in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Someren:  Gratis huurders-voucher twv. € 70,- via 
www.somerennatuurlijkduurzaam.nl/nieuws 

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking voor en door bewoners 
van 8 gemeenten in de regio. Bekijk ook de lokale initiatieven en acties via het 
websitemenu  ‘Jouw gemeente’ .

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of 
email info@energiehuisslimwonen.nl 
Nb. In week 51+52 zijn we gesloten, van 20 december -  4 januari 2021!

REGIOKALENDER DECEMBER EN JANUARI | EnergieHuisSlimWonen.nl
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€ 149,99

EvoWood 17
Lichtgewicht, 

elegant en 
praktisch. 

Met 13 
Functies. 

€ 49,99

€ 69,99

€ 169,99

€ 299,99

€ 199,99

VICTORINOX
ZAKMES MEINDL 

WANDELSCHOEN
EvoWood 81
5 functies
Hout op blister

Identity Serie€ 47,99

€ 279,99

€ 239,99

OLIGHT RECHARGEABLE BATON

Meindl Linosa

Meindl Tessin

ON RUNNINGSCHOEN

JACK WOLFSKIN 
RUGZAK

Cloudflow dames & heren

12 Liter Daypack

Cloudflow, de nieuwe lichtgewicht, 
volledig gedempte training- 

en raceschoen met Helion en 
superfoam in 10 kleuren

€ 199,99

€ 139,99

Lafuma 
R Clip

Clip 
Batyline 

Relax

LAFUMA
RELAXSTOELEN
Ga voor optimale 
ontspanning! Deze 
verstelbare stoel is 
perfect voor in de tuin, 
aan de rand van het 
zwembad of op het 
terras. Een must have 
vanwege de uitstekende 
prijs-kwaliteits-
verhouding!

Klein en robuust, en ideaal om mee 
te wandelen of te fietsen. Compleet 

geleverd met regenhoes, helmvak 
en bidonhouder.

JACK WOLFSKIN 
3-IN-1 JAS

GRISPORT 
VIKEN BOOTS
Dames- en herenuitvoering

Voor het leven buiten, om 
het huis en in de  natuur is 

de Viken een sterke laars met 
de eigenschappen van een 

wandelschoen. 

De stoere en 
functionele Jasper 
herenjas, met 
waterdicht Texapore 
membraam, zeer 
goed ventilerend 
vermogen en 
okselpits. Met 
uitneembare fleece.

Voor de dames is er de Iceland 3-1 
jas met uitneembare fleece van Jack 
Wolfskin. Ideaal voor winter, voorjaar 
en herfst.

CADEAUTIPS
ADVENTURE STORE

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nlKastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668  www.adventurestore.nl

Jasper

Iceland Voyage

€ 1149,-

DE SUMMIT®
KAMADO

Lekker roken, grillen, 
barbecueën met 
de Kamado van 
weber. Mobiel en 
licht van gewicht ten 
opzichte van de 
keramische kamado. 

Meegeleverd: 
Magnetische USB 
laadkabel, 5000mAh 
ORB-21750 lithium 
accu. Inclusief 
nylon etui Maximale 
lichtopbrengst van 
maar  liefst 3200 lumen.

Adventure Store in Mierlo-Hout (Helmond) is dé Out-
door & Winterspecialist van de regio. Op de outdoor-
afdeling vind je alles op het gebied van wandelen, 
fietsen en buitensporten, maar ook voor reizen naar 
bijvoorbeeld  Lapland en/of wintersportgebieden kan 
men hier terecht. De actieve wandelaars, buitenspor-
ters en de fanatieke Pieterpadlopers komen helemaal op niveau met 
de collectie wandelschoenen, accessoires, fiets- en wandelkleding 
van Adventure Store. Voor de nieuwste gadgets zoals verrekijkers, 
zaklampen, messen, lichtgewicht besteksetjes, brandertjes en nog 
1001 andere artikelen kom je naar deze Outdoor Store, een ware  
snoepwinkel voor de buitenliefhebber of buitensporter!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nl

WINTER OUTDOOR

THERMOKLEDING

WINTERSPORT

SCHAATSEN

ACCESSOIRES

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 
info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl 

0492-523668

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

€ 139,99

€ 44,99
Pantoffels voor hem & haar

HOT POTATOES

Comfortabel en made in 
Spain. Lekker warm en 
comfortabel voor in en 
om huis. Hot Potatoes zijn 
koud wasbaar.

Outdoor&WinterspecialistOutdoor&Winterspecialist

Outdoor-afdeling 
Op de outdoor-afdeling met de zeer 
uitgebreide collecties topmerken,  
zijn gespecialiseerde en deskundige 
adviseurs aanwezig om je te helpen 
met de meest optimale keuze voor 
jouw wandelschoenen of outdoor 
uitrusting. Wij werken samen met 
bijna alle gerenommeerde podothe-
rapeuten uit de regio. Onze eigen 
huispodotherapeut Emile Itz is re-
gelmatig op zaterdag aanwezig van 
13.00-16.00 uur voor gratis advies. 
Wil je weten wanneer hij aanwezig 
is bij Adventure Store Helmond, kijk 
dan op www.adventurestore.nl of 
bel naar de winkel 0492-5236689 
en maak een afspraak. 

In de winkel hebben wij een eigen 
sportpodoloog in dienst en ook onze 
outdoor specialisten weten alles van 
voeten, schoenen, looppatronen en 
vetertechnieken. Binnenkort is er bij 
Adventure Store Helmond de moge-
lijkheid de  bloedvaten te laten door-
meten. Dat wil zeggen dat er gekeken 
wordt hoe snel de haarvaten zich slui-
ten en aan de hand van deze meting 
wordt een deskundig advies gegeven 
over het dragen van compressiesok-
ken van Bauerfeind met 32 Herz 
drukcompressie. Deze sokken dra-
gen bij aan een betere doorbloeding 

en meer zuurstof in het lichaam, wat 
helpt bij vermoeide benen (ook wel 
etalagebenen genoemd) en waar-
door branderige voeten  en klachten 
aan achillespees etc. afnemen. Met 
alle knowhow uit de medische we-
reld over voeten en beweegpatronen 
tijdens het wandelen, kunnen wij 
onze klanten veel beter helpen aan de 
juiste schoen met de juiste pasvorm, 
vaak in combinatie met een corrige-
rende en ondersteunende zool.

Thermospecialist
Als het echt koud wordt zijn goede 
isolerende materialen het allerbe-
langrijkst om te dragen. Denk hierbij 
aan merinowol van Icebreaker of 
Woolpower, of dons. Merinowol heeft 
de eigenschap om warmte vast te 
houden, is thermisch, dus koel in de 
zomer en warm in de winter. Daarbij 
hoeft merinowol nauwelijks gewas-
sen te worden,  omdat wol lanoline 
bevat, dit is een vettige substantie die 
er voor zorgt dat de wol geen bacte-
riën en geurtjes opneemt, en heel 
veel vocht kan opnemen. Advies is 
om wol  minimaal te wassen,  liever 
regelmatig luchten door de kleding 
binnenstebuiten op te hangen op een 
waslijntje of in een vochtige douche-
ruimte. Ideale kledingstukken dus 
om mee te nemen op wintersportva-

kantie of wandel- en fietsvakanties! 
De merken Icebreaker, Woolpower 
en Buff zijn toonaangevend op het 
gebied van merinowol. Voor dons-
kleding hebben wij het merk Rab in 
huis, vederlicht en heel erg warm. 
Dit zijn allemaal duurzame merken. 
Op het gebied van winterkleding, 
snowboots en accessoires zoals 
handschoenen, skibrillen, helmen, 
handwarmers, skisokken, thermo-
ondergoed, vind je bij Adventure Store  
een ruime collectie van de beste 
merken zoals Sinner, Protest, Ziener, 
Falke, Olang, Woolpower, Fjallraven, 
Killtec, Jack Wolfskin, Lowa, Meindl, 
Hanwag en Buff.  Mochten we deze 
winter nog wat schaatspret krijgen, 

dan worden er schaatsen en sledes 
aangeboden.  

Bezoek onze winkel eens en ervaar al 
het gemak en expertise onder één dak 
op het gebied van Sport & Outdoor! 

Adventure Store
Laat je altijd adviseren bij een spe-
ciaalzaak waar men naast kennis 
van producten, materialen en erva-
ringsdeskundigheid, ook medische 
specialisten heeft met nog veel meer 
diepgang en kennis. 

Ga voor comfort en kwaliteit. Kom 
naar de Adventure Store en ervaar 
de passie voor het buitenleven!
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€ 149,99

EvoWood 17
Lichtgewicht, 

elegant en 
praktisch. 

Met 13 
Functies. 

€ 49,99

€ 69,99

€ 169,99

€ 299,99

€ 199,99

VICTORINOX
ZAKMES MEINDL 

WANDELSCHOEN
EvoWood 81
5 functies
Hout op blister

Identity Serie€ 47,99

€ 279,99

€ 239,99

OLIGHT RECHARGEABLE BATON

Meindl Linosa

Meindl Tessin

ON RUNNINGSCHOEN

JACK WOLFSKIN 
RUGZAK

Cloudflow dames & heren

12 Liter Daypack

Cloudflow, de nieuwe lichtgewicht, 
volledig gedempte training- 

en raceschoen met Helion en 
superfoam in 10 kleuren

€ 199,99

€ 139,99

Lafuma 
R Clip

Clip 
Batyline 

Relax

LAFUMA
RELAXSTOELEN
Ga voor optimale 
ontspanning! Deze 
verstelbare stoel is 
perfect voor in de tuin, 
aan de rand van het 
zwembad of op het 
terras. Een must have 
vanwege de uitstekende 
prijs-kwaliteits-
verhouding!

Klein en robuust, en ideaal om mee 
te wandelen of te fietsen. Compleet 

geleverd met regenhoes, helmvak 
en bidonhouder.

JACK WOLFSKIN 
3-IN-1 JAS

GRISPORT 
VIKEN BOOTS
Dames- en herenuitvoering

Voor het leven buiten, om 
het huis en in de  natuur is 

de Viken een sterke laars met 
de eigenschappen van een 

wandelschoen. 

De stoere en 
functionele Jasper 
herenjas, met 
waterdicht Texapore 
membraam, zeer 
goed ventilerend 
vermogen en 
okselpits. Met 
uitneembare fleece.

Voor de dames is er de Iceland 3-1 
jas met uitneembare fleece van Jack 
Wolfskin. Ideaal voor winter, voorjaar 
en herfst.

CADEAUTIPS
ADVENTURE STORE

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nlKastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668  www.adventurestore.nl

Jasper

Iceland Voyage

€ 1149,-

DE SUMMIT®
KAMADO

Lekker roken, grillen, 
barbecueën met 
de Kamado van 
weber. Mobiel en 
licht van gewicht ten 
opzichte van de 
keramische kamado. 

Meegeleverd: 
Magnetische USB 
laadkabel, 5000mAh 
ORB-21750 lithium 
accu. Inclusief 
nylon etui Maximale 
lichtopbrengst van 
maar  liefst 3200 lumen.

Adventure Store in Mierlo-Hout (Helmond) is dé Out-
door & Winterspecialist van de regio. Op de outdoor-
afdeling vind je alles op het gebied van wandelen, 
fietsen en buitensporten, maar ook voor reizen naar 
bijvoorbeeld  Lapland en/of wintersportgebieden kan 
men hier terecht. De actieve wandelaars, buitenspor-
ters en de fanatieke Pieterpadlopers komen helemaal op niveau met 
de collectie wandelschoenen, accessoires, fiets- en wandelkleding 
van Adventure Store. Voor de nieuwste gadgets zoals verrekijkers, 
zaklampen, messen, lichtgewicht besteksetjes, brandertjes en nog 
1001 andere artikelen kom je naar deze Outdoor Store, een ware  
snoepwinkel voor de buitenliefhebber of buitensporter!

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nl

WINTER OUTDOOR

THERMOKLEDING

WINTERSPORT

SCHAATSEN

ACCESSOIRES

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 
info@adventurestore.nl 
www.adventurestore.nl 

0492-523668

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

€ 139,99

€ 44,99
Pantoffels voor hem & haar

HOT POTATOES

Comfortabel en made in 
Spain. Lekker warm en 
comfortabel voor in en 
om huis. Hot Potatoes zijn 
koud wasbaar.

Outdoor&WinterspecialistOutdoor&Winterspecialist

Outdoor-afdeling 
Op de outdoor-afdeling met de zeer 
uitgebreide collecties topmerken,  
zijn gespecialiseerde en deskundige 
adviseurs aanwezig om je te helpen 
met de meest optimale keuze voor 
jouw wandelschoenen of outdoor 
uitrusting. Wij werken samen met 
bijna alle gerenommeerde podothe-
rapeuten uit de regio. Onze eigen 
huispodotherapeut Emile Itz is re-
gelmatig op zaterdag aanwezig van 
13.00-16.00 uur voor gratis advies. 
Wil je weten wanneer hij aanwezig 
is bij Adventure Store Helmond, kijk 
dan op www.adventurestore.nl of 
bel naar de winkel 0492-5236689 
en maak een afspraak. 

In de winkel hebben wij een eigen 
sportpodoloog in dienst en ook onze 
outdoor specialisten weten alles van 
voeten, schoenen, looppatronen en 
vetertechnieken. Binnenkort is er bij 
Adventure Store Helmond de moge-
lijkheid de  bloedvaten te laten door-
meten. Dat wil zeggen dat er gekeken 
wordt hoe snel de haarvaten zich slui-
ten en aan de hand van deze meting 
wordt een deskundig advies gegeven 
over het dragen van compressiesok-
ken van Bauerfeind met 32 Herz 
drukcompressie. Deze sokken dra-
gen bij aan een betere doorbloeding 

en meer zuurstof in het lichaam, wat 
helpt bij vermoeide benen (ook wel 
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gebied van merinowol. Voor dons-
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huis, vederlicht en heel erg warm. 
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Bezoek onze winkel eens en ervaar al 
het gemak en expertise onder één dak 
op het gebied van Sport & Outdoor! 

Adventure Store
Laat je altijd adviseren bij een spe-
ciaalzaak waar men naast kennis 
van producten, materialen en erva-
ringsdeskundigheid, ook medische 
specialisten heeft met nog veel meer 
diepgang en kennis. 

Ga voor comfort en kwaliteit. Kom 
naar de Adventure Store en ervaar 
de passie voor het buitenleven!
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Woolpower, of dons. Merinowol heeft 
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Killtec, Jack Wolfskin, Lowa, Meindl, 
Hanwag en Buff.  Mochten we deze 
winter nog wat schaatspret krijgen, 
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Ga voor comfort en kwaliteit. Kom 
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Sinds 1985 is Meat insiders Helmond B.V. actief op de markt van verse en diepgevroren vlees halffabricaten. Wij werken met circa 
75 medewerkers in een modern bedrijfspand in Helmond. Met een uitstekende kennis van de markt ontwikkelt en produceert dit 
enthousiaste team, klant specifieke producten. Behalve maatoplossingen worden ook standaardproducten vervaardigd die voor 

onze afnemers een optimaal resultaat garanderen.

Wil jij werken in een professionele, dynamische foodomgeving, met prima arbeidsvoorwaarden en een

uitstekend salaris? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je kunt deze richten aan j.haeve@meatinsiders.com 

t.a.v. mevr. Janine Haeve, HR Manager. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.meatinsiders.com

BONUS VAN
HOUD JIJ VAN SLEUTELEN EN WIL JIJ EEN 

1.000,- NETTO 
VERDIENEN MET WERKEN

IN DAGDIENST?*
Wij zijn op zoek 

naar een enthousiaste

STORINGS-/ONDERHOUDS
MONTEUR

Je werkt in een 5-daagse dagdienst, tussen 06.00 en 17.00 uur, waarbij de tijden in overleg variabel zijn in te delen. Je 
zorgt voor een optimale technische ondersteuning op het gebied van storingen, ombouw en preventief onderhoud. Je bent 
verantwoordelijk voor het zelfstandig opsporen, oplossen en voorkomen van technische problemen op onze productielocatie.

Geen dag is hetzelfde! Acute storingen los jij binnen no-time op en rapporteert dit aan je leidinggevende. En als er geen 
storingen zijn dan houd jij je bezig met onderhoud plegen en je zorgt voor verbeteringen. Mis je bepaalde kennis? Dan zorgen 
wij hiervoor. Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden om onder andere qua kennis door te groeien binnen onze organisatie.

Je werkt samen met je collega’s aan een kwalitatief goed product en je zorgt ervoor dat onze klanten elke dag optimaal bediend 
kunnen worden. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een informele en resultaatgerichte manier van samenwerken. Wij 
houden van een hands-on en no-nonsense mentaliteit. 

Meat insiders Helmond B.V.   |  Achterdijk 1, 5705 CB  Helmond  |  Tel: +31 (0)88 - 5000404

*Bonus is alleen van toepassing indien iemand 1 jaar onafgebroken in dienst is.
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Continue monitoring brengt achteruitgang
patiënten vroegtijdig in beeld 

Nieuwe technologische hulpmiddelen in het Elkerliek ziekenhuis

“Je wilt weten of een opgenomen pati-
ent niet zieker aan het worden is. Het 
liefst wil je dus de hele tijd weten hoe 
het met iemand gaat”, zegt intensivist 
Crétien Jacobs. “Met de nieuwe tech-
nologische hulpmiddelen waarmee het 
Elkerliek nu een pilot gaat doen, is dat 
mogelijk. Ze bieden de mogelijkheid om 
de vitale waarden van een patiënt con-
tinu in de gaten te houden.” 

Slimme pleister
Een van de middelen waarmee dat kan, 
is de slimme pleister. Dat is een comfor-
tabel, klein blokje dat bij de patiënt op 
de borst wordt geplakt. De pleister meet 
iedere twee minuten de hartslag, tem-

peratuur en de ademfrequentie. Komen 
die waarden gedurende vijftien minuten 
buiten een bepaalde marge, dan krijgt 
de verpleegkundige een signaal op de 
telefoon, zodat hij of zij bij deze patiënt 
kan gaan kijken. En dat 24 uur per dag.

Telemetrie
Een ander apparaat dat continu diverse 
waardes meet, is telemetrie. Een aan-
tal elektroden is daarbij via draadjes 
verbonden met een zendertje dat de 
patiënt bij zich draagt. Deze elektroden 
meten de hartslag, ademfrequentie 
en het zuurstofgehalte in het bloed. 
Ook hier krijgt de verpleegkundige een 
signaal als de waarden te hoog of te 

laag worden. Het voortdurend kunnen 
meten van het zuurstofgehalte in het 
bloed is bijvoorbeeld bij patiënten met 
COVID-19 van groot belang. De ervaring 
van de afgelopen periode leerde dat het 
zuurstofgehalte in het bloed van CO-
VID-19 patiënten soms erg snel daalt. 
Deze patiënten moet je dus extra goed 
in de gaten houden. 

Meer rust
Met deze nieuwe technologieën worden 
vanaf dit najaar pilots gedaan. Crétien 
Jacobs: “Belangrijkste doel van beide 
technologische hulpmiddelen is dat 
eventuele achteruitgang van een patiënt 
sneller gesignaleerd wordt, zodat we 
sneller kunnen ingrijpen. Daarmee kan 
bijvoorbeeld opname op de intensive 
care voorkomen worden.” Gedurende 

de looptijd van de pilot kijkt het Elkerliek 
welke vorm van monitoring het beste bij 
een specifieke patiëntengroep kan wor-
den ingezet. 

Meer rust en vertrouwen
Het Elkerliek zet de komende zes maan-
den de slimme pleister en telemetrie op 
een aantal verpleegafdelingen in. Naast 
het effect op de zorg wordt door de 
TU/e de tevredenheid met de nieuwe 
werkwijze bij zowel patiënten als me-
dewerkers gemeten. Verpleegkundigen 
zijn op voorhand positief over de nieuwe 
mogelijkheden. Een van hen is Marjo-
lein van Rooij: “Zeker ’s nachts geeft het 
meer rust en vertrouwen. Ook voor de 
patiënt zelf. Je gaat toch makkelijker 
slapen als je weet dat de vitale functies 
continu in de gaten worden gehouden. 

Ik ben dan ook benieuwd wat de resul-
taten van de pilot zijn.”

Toekomst
Op meerdere plaatsen in het land wor-
den op dit moment pilots uitgevoerd 
met het plaatsen van bijvoorbeeld slim-
me pleisters bij mensen thuis. Hierbij 
worden de vitale waarden van patiënten 
in het ziekenhuis, op afstand dus, gemo-
nitord. Patiënten kunnen op die manier 
mogelijk eerder ontslagen worden en 
in de eigen omgeving verder herstel-
len. Het Elkerliek ziekenhuis ziet in de 
toekomst zeker mogelijkheden om hier 
ook in de regio Helmond-De Peel mee te 
werken. Vooruitlopend op die ontwikke-
ling wil het ziekenhuis eerst zelf ervaring 
opdoen met deze vorm van continue 
monitoring.

Bij telemetrie worden signalen afgegeven via een aantal plakkertjes op het lichaam die met draadjes verbonden zijn aan een kastje. 
Telemetrie meet de hartslag en de frequentie van de ademhaling én het zuurstofgehalte in het bloed | F Elkerliek ziekenhuis

Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, 
worden regelmatig gecontroleerd. Hoe is het met de bloeddruk, 

de ademhaling, zuurstofgehalte, de temperatuur en de hart-
slag? Een verpleegkundige checkt deze gegevens minimaal drie 
keer per dag. Maar wat nou als er problemen optreden net ná 

zo’n controle? In het Elkerliek ziekenhuis loopt de komende tijd 
een pilot met slimme pleisters en telemetrie. Dit zijn techno-
logische hulpmiddelen die de vitale functies van de patiënten 

continu in de gaten houden. 

De slimme pleister wordt op de borst van de patiënt geplakt. Deze meet de hartslag, de 
ademhaling en de temperatuur | F Elkerliek ziekenhuis

Zanggroep Just For Fun: 
“Onze harten zingen ook in koor”

Wie had anderhalf jaar geleden 
kunnen bedenken dat corona zo’n 
grote impact op ons leven zou 
hebben… Als zanggroep hebben we 
al heel snel moeten besluiten om alle 
activiteiten stil te leggen.

Dat we behalve een hechte zanggroep 
ook een vriendengroep zijn, blijkt wel 
uit de creatieve manieren waarop we 
in coronatijd toch contact met elkaar 
hebben gehouden. Bijvoorbeeld een 
verjaardagskaartje, een lied op de 
stoep, een presentje bij verschillende 
gelegenheden en een etentje buiten en op 

afstand. 2 september konden we eindelijk 
weer van start. De eerste repetitie was 
gezellig, zoals altijd… tijdens en ook erna. 
Even aftasten wat er na anderhalf jaar 
nog in muzikale zin is blijven hangen. 
Ondanks de huidige ontwikkelingen 

rondom het coronavirus, hopen we dat 
we met veilige maatregelen toch mogen 
blijven zingen. Zingen houdt ons jong en 
gezond en als we samen zingen, zingen 
onze harten ook in koor. Just For Fun 
is een hechte zanggroep bestaande uit 

38 zangers en een eigen combo dat bij 
optredens zorgt voor de finishing touch. 
Dan Loredan is onze muzikale leider.  Er 
wordt gestreefd naar perfectie, maar wel 
op een manier waar iedereen zich happy 
bij voelt. 
Ons repertoire is heel divers, maar 
altijd eigentijds en zeker niet oubollig. 
De zanggroep is verdeeld over vijf 
stemgroepen. Vind je zingen leuk? 
Kom dan eens kijken en luisteren op 
donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 
uur in De Geseldonk in Mierlo Hout. 
We kunnen nog enthousiaste mannen 
(bassen en tenoren) gebruiken. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar een nieuwe 
drummer. Wil je graag komen, kijk even op 
onze site www.zanggroepjustforfun.nl 
en stuur een mailtje naar het secretariaat.

Zanggroep Just For Fun | F Jan Dijstelbloem
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“Je wilt weten of een opgenomen pati-
ent niet zieker aan het worden is. Het 
liefst wil je dus de hele tijd weten hoe 
het met iemand gaat”, zegt intensivist 
Crétien Jacobs. “Met de nieuwe tech-
nologische hulpmiddelen waarmee het 
Elkerliek nu een pilot gaat doen, is dat 
mogelijk. Ze bieden de mogelijkheid om 
de vitale waarden van een patiënt con-
tinu in de gaten te houden.” 
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Een van de middelen waarmee dat kan, 
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tabel, klein blokje dat bij de patiënt op 
de borst wordt geplakt. De pleister meet 
iedere twee minuten de hartslag, tem-
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die waarden gedurende vijftien minuten 
buiten een bepaalde marge, dan krijgt 
de verpleegkundige een signaal op de 
telefoon, zodat hij of zij bij deze patiënt 
kan gaan kijken. En dat 24 uur per dag.
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laag worden. Het voortdurend kunnen 
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bloed is bijvoorbeeld bij patiënten met 
COVID-19 van groot belang. De ervaring 
van de afgelopen periode leerde dat het 
zuurstofgehalte in het bloed van CO-
VID-19 patiënten soms erg snel daalt. 
Deze patiënten moet je dus extra goed 
in de gaten houden. 

Meer rust
Met deze nieuwe technologieën worden 
vanaf dit najaar pilots gedaan. Crétien 
Jacobs: “Belangrijkste doel van beide 
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eventuele achteruitgang van een patiënt 
sneller gesignaleerd wordt, zodat we 
sneller kunnen ingrijpen. Daarmee kan 
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den ingezet. 
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continu in de gaten worden gehouden. 
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Op meerdere plaatsen in het land wor-
den op dit moment pilots uitgevoerd 
met het plaatsen van bijvoorbeeld slim-
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worden de vitale waarden van patiënten 
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werken. Vooruitlopend op die ontwikke-
ling wil het ziekenhuis eerst zelf ervaring 
opdoen met deze vorm van continue 
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is een hechte zanggroep bestaande uit 

38 zangers en een eigen combo dat bij 
optredens zorgt voor de finishing touch. 
Dan Loredan is onze muzikale leider.  Er 
wordt gestreefd naar perfectie, maar wel 
op een manier waar iedereen zich happy 
bij voelt. 
Ons repertoire is heel divers, maar 
altijd eigentijds en zeker niet oubollig. 
De zanggroep is verdeeld over vijf 
stemgroepen. Vind je zingen leuk? 
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donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 
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LAND VAN
DE PEEL

De lichtjes gaan aan in het Land van de Peel! Met sprookjesachtige 
kastelen, ijsbanen, kerstmarkten en culturele activiteiten is er ook 
deze maand genoeg te beleven in de regio. Wil je met de kinderen 
eropuit in de kerstvakantie of gezellig samen een dagje op pad? Het 
team van de VVV’s en toeristische organisaties in de regio deelt tips 
voor een sfeervolle, actieve en verrassende decembermaand. 

Activiteiten 
agenda

Cadeautips uit 
het Land van de Peel

Ga voor alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl

Schaatsen in Helmond
Helmond - 9 dec. t/m 9 jan. Schaatspret midden op de Markt in 
Helmond centrum. www.schaatseninhelmond.nl

02

Gala der Spartanen
Beek en Donk - 10 dec. Cabaretgroep TADAA verzorgt de presentatie. 
Kaarten €13,00. www.sparta25.nl

03

Winterbosfair Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - 12 dec. In het kerstbomenbos rondstruinen tussen de 
kraampjes. Gratis entree. 12:00 – 17:00, Scheepstal 3, Aarle-Rixte.

04

Rommelmarkt in Hart van Heuze Heusden
Asten - 12 dec, 09.00 -15.00 uur. Indoor markt in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3 in Asten-Heusden.

06

Winterconcert AGK Puur Sangh Asten
Asten - 12 dec. Aanvang 15.00 uur in H. Maria Presentatie Kerk, 
Kerkstraat Asten. Toegang gratis. www.puursangh.nl

07

Tweewekelijkse markt
Someren - 15 en 29 dec. Tweewekelijkse markt op het Wilhelminap-
lein, van 9.00 tot 12.00 uur.

08

Het echte kerstverhaal
Helmond - 15, 17, 18, 19 dec. Familievoorstelling Het is Kerst door 
Toneelgroep Vreemd Beest in het Annatheater. https://www.annatheater.nl/

09

Winterfest Bakel
Bakel - 16 t/m 19 dec. Met op zaterdag de grote feestavond met band 
en DJ’s en op zondag een speciaalbierfestival. St.Wilbertsplein in Bakel.

10

Kerst-Theatershow Natasja & Edwin
Deurne - Vr. 17 dec. 20.30 uur. Kerstshow voor jong en oud met 
mooie verhalen over een ‘Leven vol Muziek’. Cultuurcentrum Deurne, 
Martinetplein 1, www.ccdeurne.nl

11

IJsfestijn Deurne
Deurne - 17 dec. t/m 9 jan. IJspret in Deurne op de Markt met leuke 
activiteiten. www.ijsfestijn.nl

12

Winterpleinfestijn Gemert
Gemert - 18 dec t/m 9 jan. Een schaatsbaan met diverse activiteiten in 
het Boerenbondsmuseum te Gemert. www.winterpleinfestijn.nl

13

Koopzondag in Asten
Asten - 19 dec. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn de winkels open in het 
centrum van Asten, volledig in gezellige kerstsfeer.

Jubileumproductie: ELF de musical
Someren - 22, 28 en 29 dec. ELF is een vrolijke kerstmusical en de 
jubileumuitvoering van Toneelvereniging Crescendo. www.deruchte.nl

14

14

Huis van de Kerstman
Helmond - 8 t/m 24 dec. De kerstman opent in de Elzaspassage 
zijn huis voor iedereen die eens een kijkje wil nemen. 
www.kerststadhelmond.nl/huis-van-de-kerstman

01

december

Naar het museum in wintersfeer
Diverse musea worden deze maand omgetoverd in 
winterse sferen. Het Boerenbondsmuseum in 
Gemert is van 18 december t/m 9 januari het toneel 
van het winterpleinfestijn waar je de schaatsen kunt 
onderbinden in de nostalgische omgeving van het 
museum. Bij Museum Klok & Peel in Asten start op 
26 december een 14-daagse manifestatie vol 
winterse activiteiten, met onder andere 
kerststalletjes van over de hele wereld en een 
lego-expositie. Bij het HomeComputerMuseum in 
Helmond kunnen bezoekers van 9 december t/m 9 
jan ouderwetse kerstspelletjes spelen op de 
computers en Winterkasteel Helmond zorgt in de 
kerstvakantie weer voor een sfeervol uitstapje voor 
het hele gezin, met bezoek van Koning Winter en 
gezellige lichtjes en muziek. 

Met kinderen door het winterlandschap
De kabouters in De Groote Peel vieren op 
donderdag 27 december een Winterfeest op het 
Kabouterpad, met leuke extra’s voor alle kleine 
wandelaars. Voor meer informatie en reserveren: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen. In het Toon 
Kortooms Park in Deurne maakt het blotevoetenpad 
deze winter plaats voor het uitdagende klompenpad 
en bij VVV Deurne zijn gratis kaarten van 
kinderwandelroutes beschikbaar om mee op 
avontuur te gaan, zoals Expeditie Zandbos en Vrolijk 
Veenhoppen. 

IIJspret in de Peel 
Vorst of geen vorst, de schaatsen kunnen uit de kast! 
Niet alleen in het Boerenbondsmuseum opent een 
ijsbaan; op 17 december wordt het IJsfestijn in 
Deurne feestelijk geopend met de show Fairytale on 

Er komt deze maand weer een leuke 
actie aan, waarbij je kans maakt op 
200 euro aan uitstapjes in de Peel. 
Houd @landvandepeel in de gaten 
op social media om als eerste op 
de hoogte te zijn. 

Beleef de feestdagen
In het Land van de Peel

Kasteel Helmond © Dave van Hout

Ice. Tot en met 9 januari geniet je hier van 
schaatspret, activiteiten en een hapje en drankje. Op 
de Markt in Helmond is van 9 december t/m 9 
januari de schaatsbaan geopend met een overdekt 
winterterras en kerstkramen. Op www.visithelmond.
nl zijn alle activiteiten te vinden van Winterstad 
Helmond.

Kerststallen en winterfairs
Neem ook een kijkje bij de kerststal in Someren, die 
traditiegetrouw vanaf 10 december te bezoeken is 
op het Wilhelminaplein. De sfeervolle stal is tot 6 
januari dagelijks te bezichtigen van 09:00 tot 22:00 
uur. Op 11 december is er de Kerstmarkt in De Rips. 
Bij de kerk met kerststal vind je dan sfeervolle 
kraampjes in het kader van jubileum honderd jaar 
De Rips. 12 december wordt in de sprookjesachtige 
omgeving van het kerstbomenbos van de familie 
Schuurmans de Winterbosfair in Aarle-Rixtel 
gehouden.  

Van 8 t/m 24 december 2021 opent de 
Kerstman in de Elzaspassage in Helmond 
zijn huis! Neem een kijkje in de keuken van 
Mrs. Claus, bezoek de speelgoedfabriek en 
schuif aan in de knutselkamer. 

In de Sint Willibrorduskerk in Deurne vindt 
op 17 december van 15:00 tot 16:00 uur de 
Seizoensbespeling plaats van het 
indrukwekkende Smitsorgel door Marc 
Schippers met muziek van onder andere 
Bach. Het concert is vrij toegankelijk.

Neem voor meer 
evenementen in december 
een kijkje in de kalender 
hiernaast of ga naar 
www.landvandepeel.nl 
voor een volledig overzicht
en actuele informatie 
m.b.t. geldende maatregelen. 

Gemaakt in de Peel, rechtstreeks van 
lokale ondernemers. Leuk om te krijgen 
of te geven met de feestdagen!

1. PeelPeuzel cadeaubon
Voor de PeelPeuzel fans! Het huidige PeelPeuzelboekje is geldig tot en met 15 
december, daarna is het even wachten tot het nieuwe boekje uitkomt in 2022. 
Met de feestelijk verpakte PeelPeuzel cadeaubon liggen de lekkere Peelse 
hapjes alvast in het verschiet. De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij alle 
toeristische organisaties in de regio. 

2. Worstenbroodjespakket 
Gezellig samen de keuken in met dit worstenbroodpakket van Bakkerij Adrie 
Loomans in Asten. Het pakket is voor € 4,95 verkrijgbaar bij VVV Asten, Slagerij 
van Kemenade en PLUS Erik Gorissen in Asten en bevat het recept en de mix 
voor 20 ambachtelijke worstenbroodjes.

3. Streekproducten
Er komt heel veel lekkers uit de Peel! Geef een mooi pakket cadeau met 
producten uit de regio, zoals Peelreusbier, vers gemaakte jams of een 
bourgondisch Peelneutje. Streekproducten zijn te koop bij o.a. de VVV’s in 
Helmond, Deurne en Asten of via www.vvvdepeelshop.nl. 

www.landvandepeel.nl
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De lichtjes gaan aan in het Land van de Peel! Met sprookjesachtige 
kastelen, ijsbanen, kerstmarkten en culturele activiteiten is er ook 
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Helmond centrum. www.schaatseninhelmond.nl

02

Gala der Spartanen
Beek en Donk - 10 dec. Cabaretgroep TADAA verzorgt de presentatie. 
Kaarten €13,00. www.sparta25.nl

03

Winterbosfair Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - 12 dec. In het kerstbomenbos rondstruinen tussen de 
kraampjes. Gratis entree. 12:00 – 17:00, Scheepstal 3, Aarle-Rixte.

04

Rommelmarkt in Hart van Heuze Heusden
Asten - 12 dec, 09.00 -15.00 uur. Indoor markt in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3 in Asten-Heusden.

06

Winterconcert AGK Puur Sangh Asten
Asten - 12 dec. Aanvang 15.00 uur in H. Maria Presentatie Kerk, 
Kerkstraat Asten. Toegang gratis. www.puursangh.nl

07

Tweewekelijkse markt
Someren - 15 en 29 dec. Tweewekelijkse markt op het Wilhelminap-
lein, van 9.00 tot 12.00 uur.

08

Het echte kerstverhaal
Helmond - 15, 17, 18, 19 dec. Familievoorstelling Het is Kerst door 
Toneelgroep Vreemd Beest in het Annatheater. https://www.annatheater.nl/

09

Winterfest Bakel
Bakel - 16 t/m 19 dec. Met op zaterdag de grote feestavond met band 
en DJ’s en op zondag een speciaalbierfestival. St.Wilbertsplein in Bakel.

10

Kerst-Theatershow Natasja & Edwin
Deurne - Vr. 17 dec. 20.30 uur. Kerstshow voor jong en oud met 
mooie verhalen over een ‘Leven vol Muziek’. Cultuurcentrum Deurne, 
Martinetplein 1, www.ccdeurne.nl

11

IJsfestijn Deurne
Deurne - 17 dec. t/m 9 jan. IJspret in Deurne op de Markt met leuke 
activiteiten. www.ijsfestijn.nl

12

Winterpleinfestijn Gemert
Gemert - 18 dec t/m 9 jan. Een schaatsbaan met diverse activiteiten in 
het Boerenbondsmuseum te Gemert. www.winterpleinfestijn.nl

13

Koopzondag in Asten
Asten - 19 dec. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn de winkels open in het 
centrum van Asten, volledig in gezellige kerstsfeer.

Jubileumproductie: ELF de musical
Someren - 22, 28 en 29 dec. ELF is een vrolijke kerstmusical en de 
jubileumuitvoering van Toneelvereniging Crescendo. www.deruchte.nl

14

14

Huis van de Kerstman
Helmond - 8 t/m 24 dec. De kerstman opent in de Elzaspassage 
zijn huis voor iedereen die eens een kijkje wil nemen. 
www.kerststadhelmond.nl/huis-van-de-kerstman

01

december

Naar het museum in wintersfeer
Diverse musea worden deze maand omgetoverd in 
winterse sferen. Het Boerenbondsmuseum in 
Gemert is van 18 december t/m 9 januari het toneel 
van het winterpleinfestijn waar je de schaatsen kunt 
onderbinden in de nostalgische omgeving van het 
museum. Bij Museum Klok & Peel in Asten start op 
26 december een 14-daagse manifestatie vol 
winterse activiteiten, met onder andere 
kerststalletjes van over de hele wereld en een 
lego-expositie. Bij het HomeComputerMuseum in 
Helmond kunnen bezoekers van 9 december t/m 9 
jan ouderwetse kerstspelletjes spelen op de 
computers en Winterkasteel Helmond zorgt in de 
kerstvakantie weer voor een sfeervol uitstapje voor 
het hele gezin, met bezoek van Koning Winter en 
gezellige lichtjes en muziek. 

Met kinderen door het winterlandschap
De kabouters in De Groote Peel vieren op 
donderdag 27 december een Winterfeest op het 
Kabouterpad, met leuke extra’s voor alle kleine 
wandelaars. Voor meer informatie en reserveren: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen. In het Toon 
Kortooms Park in Deurne maakt het blotevoetenpad 
deze winter plaats voor het uitdagende klompenpad 
en bij VVV Deurne zijn gratis kaarten van 
kinderwandelroutes beschikbaar om mee op 
avontuur te gaan, zoals Expeditie Zandbos en Vrolijk 
Veenhoppen. 

IIJspret in de Peel 
Vorst of geen vorst, de schaatsen kunnen uit de kast! 
Niet alleen in het Boerenbondsmuseum opent een 
ijsbaan; op 17 december wordt het IJsfestijn in 
Deurne feestelijk geopend met de show Fairytale on 

Er komt deze maand weer een leuke 
actie aan, waarbij je kans maakt op 
200 euro aan uitstapjes in de Peel. 
Houd @landvandepeel in de gaten 
op social media om als eerste op 
de hoogte te zijn. 

Beleef de feestdagen
In het Land van de Peel

Kasteel Helmond © Dave van Hout

Ice. Tot en met 9 januari geniet je hier van 
schaatspret, activiteiten en een hapje en drankje. Op 
de Markt in Helmond is van 9 december t/m 9 
januari de schaatsbaan geopend met een overdekt 
winterterras en kerstkramen. Op www.visithelmond.
nl zijn alle activiteiten te vinden van Winterstad 
Helmond.

Kerststallen en winterfairs
Neem ook een kijkje bij de kerststal in Someren, die 
traditiegetrouw vanaf 10 december te bezoeken is 
op het Wilhelminaplein. De sfeervolle stal is tot 6 
januari dagelijks te bezichtigen van 09:00 tot 22:00 
uur. Op 11 december is er de Kerstmarkt in De Rips. 
Bij de kerk met kerststal vind je dan sfeervolle 
kraampjes in het kader van jubileum honderd jaar 
De Rips. 12 december wordt in de sprookjesachtige 
omgeving van het kerstbomenbos van de familie 
Schuurmans de Winterbosfair in Aarle-Rixtel 
gehouden.  

Van 8 t/m 24 december 2021 opent de 
Kerstman in de Elzaspassage in Helmond 
zijn huis! Neem een kijkje in de keuken van 
Mrs. Claus, bezoek de speelgoedfabriek en 
schuif aan in de knutselkamer. 

In de Sint Willibrorduskerk in Deurne vindt 
op 17 december van 15:00 tot 16:00 uur de 
Seizoensbespeling plaats van het 
indrukwekkende Smitsorgel door Marc 
Schippers met muziek van onder andere 
Bach. Het concert is vrij toegankelijk.

Neem voor meer 
evenementen in december 
een kijkje in de kalender 
hiernaast of ga naar 
www.landvandepeel.nl 
voor een volledig overzicht
en actuele informatie 
m.b.t. geldende maatregelen. 

Gemaakt in de Peel, rechtstreeks van 
lokale ondernemers. Leuk om te krijgen 
of te geven met de feestdagen!

1. PeelPeuzel cadeaubon
Voor de PeelPeuzel fans! Het huidige PeelPeuzelboekje is geldig tot en met 15 
december, daarna is het even wachten tot het nieuwe boekje uitkomt in 2022. 
Met de feestelijk verpakte PeelPeuzel cadeaubon liggen de lekkere Peelse 
hapjes alvast in het verschiet. De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij alle 
toeristische organisaties in de regio. 

2. Worstenbroodjespakket 
Gezellig samen de keuken in met dit worstenbroodpakket van Bakkerij Adrie 
Loomans in Asten. Het pakket is voor € 4,95 verkrijgbaar bij VVV Asten, Slagerij 
van Kemenade en PLUS Erik Gorissen in Asten en bevat het recept en de mix 
voor 20 ambachtelijke worstenbroodjes.

3. Streekproducten
Er komt heel veel lekkers uit de Peel! Geef een mooi pakket cadeau met 
producten uit de regio, zoals Peelreusbier, vers gemaakte jams of een 
bourgondisch Peelneutje. Streekproducten zijn te koop bij o.a. de VVV’s in 
Helmond, Deurne en Asten of via www.vvvdepeelshop.nl. 

www.landvandepeel.nl
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CAPGEMINI

aloe inspired
BOOST JE WEERSTAND, JUIST NU!
Het najaar is begonnen! De periode om extra
op je weerstand te letten. Wist je dat vitamines
en mineralen de belangrijkste bouwstenen
voor een goede weerstand vormen? Zeg je
Vitamine C, dan zeg je weerstandsvitamine.
Onze aloë vera dranken dragen bij aan het
natuurlijk afweersysteem en geven een boost
aan het immuunsysteem* door de hoge
hoeveelheid Vitamine C. Geniet van de 
natuurlijke smaak en ontdek alle waardevolle 
eigenschappen van aloë vera. Met tweemaal 
daags 60 ml kun je er weer tegenaan! 

Ontdek je smaak en  
geef je weerstand een boost!

Vraag naar het mocktailrecepten boekje 
aan jouw FBO

VOORDELEN:
•   Hoog percentage aloë vera (Forever Aloe

Vera Gel zelfs 99,7%). Aloë vera draagt bij
aan het natuurlijk afweersysteem en is goed
voor de darmwerking*

•   Rijk aan vitamine C. Dit draagt bij tot de
normale werking van het immuunsysteem*

•   De drank is een uitstekende aanvulling op
een uitgebalanceerd en gezond
voedingspatroon

•   Verkrijgbaar in 4 smaken: Aloe Vera Gel/
Peaches/Berry Nectar en Mango met ieder
hun eigen verhaal. Zo geeft de Peaches een
zomerse zoete twist en voedt en beschermt
de huid*

•   Een natuurlijk voedingssupplement dat helpt
om het natuurlijke energieniveau te
behouden

•   Vrij van conserveermiddelen, suiker- en
glutenvrij

*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

P
F1

0Voor informatie neem contact op 
met jouw Forever Business Owner
Lenie Klaasen   06-52716622

WIJ ZOEKEN EEN ALLROUND MONTEUR PROTOBOUW

Wil jij werken in de inspirerende omgeving op de Automotive Campus Helmond in een interessant werkgebied met innovatieve projecten zoals het bouwen en ontwikkelen van elek-
trische voertuigen, autonoom rijdende people movers of proefopstellingen? Dan is de automotive unit van Capgemini Engineering de juiste plek. 
Op onze afdeling protobouw worden protodelen, protovoertuigen en testopstellingen voor klanten gebouwd en beproefd. Wij bieden diensten aan op het gebied van engineering, 
ontwikkeling, simulaties, berekeningen, prototyping, testen, validatie, homologatie en voertuigbepantsering. Als wereldleider in innovatie en high-tech engineering consulting, werken 
we samen met onze klanten bij het creëren en ontwikkelen van de nieuwste producten en diensten. Met trots kunnen we zeggen dat we dé go-to-partner zijn op het gebied van tech-
nische innovatie en procesverbetering. In de rol van protobouwer ben je onderdeel van het team en krijg je volop gelegenheid jezelf verder te ontwikkelen. Afhankelijk van de lopende 
projecten en aanvragen zullen jouw werkzaamheden variëren. Hierdoor ben je in staat om veel verschillende vaardigheden op te doen. 

JOUW UITDAGING
Binnen het team ben jij de specialist die elektrische tekeningen, schema’s en ideeën vertaalt naar concrete protodelen of proefstanden. De protodelen worden gebruikt voor het opbou-
wen van een prototype en testen wij ook. Je werkt in een prettig team samen met je collega’s. Het zelfstandig ontwikkelen van ideeën en de vertaalslag te maken naar een tastbaar en 
praktisch product zie je als een prettige uitdaging.

GET THE FUTURE
YOU WANT

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Het samenbouwen van prototype voertuigen
• Het fabriceren en modificeren van protodelen voor diverse doeleinden
• Het opbouwen van elektrische voertuigen
• Het opbouwen volgens tekening van panelen, schakelkasten en kabel
• Het (de)monteren van proefstanden
• Het onderhouden en repareren van proefstanden
• Het controleren en vervolgens vastleggen van de testgegevens in status rapporten

WAT BRENG JE MEE?
• Een MBO-opleiding in de richting van autotechniek, elektrotechniek of mechatronica
• Een aantal jaren werkervaring en affiniteit met automotive 
• Je bent in staat om technische tekeningen en schema’s te lezen
• Je vindt het interessant om soms op locatie bij opdrachtgevers te werken
• Wij werken met internationale opdrachtgevers daarom is enige kennis van de  Engelse 

en Duitse taal gewenst

GET THE FUTURE YOU WANT
Naast uitdagende werkmogelijkheden en inspirerende collega’s, geeft Capgemini 
Engineering je de vrijheid en flexibiliteit om je professionele doelen te behalen. We 
faciliteren je in het nastreven van je ambities. Maak deel uit van een organisatie die 
individuele groei bevordert met een breed scala aan trainingsmogelijkheden.

WAT MOTIVEERT JE?
In de wereld van vandaag is verandering een constante factor. Je wordt gedreven door 
de positieve invloed die verandering met zich meebrengt. Innovatie is jouw drijfveer. 
Een inspiratie waar je energie van krijgt en betekenis geeft aan alles wat je doet. Bij 
Capgemini Engineering waarderen we open- en eerlijkheid. We vertrouwen op- en 
respecteren elkaar, “practice what you preach.”

DAARNAAST BIEDEN WIJ
• Direct een vast contract met een passend salaris
• 25 vakantiedagen en vakantiegeld
• Een bonusregeling
• Goed pensioen
• Thuiswerkvergoeding
• Uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze eigen Capgemini 

Engineering Academy
• Een innovatiebudget en toegang tot ons InnovatieLAB, waar je jouw eigen hobby-

project kan beginnen met gereedschap als een oscilloscope, 3D printer of lasersnijder
• Gezelligheid met je collega’s

SOLLICITEREN?
Wil je solliciteren dan kan dit via de link in de QR code. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail 
naar giny.oosthoek@capgemini.com. Meer informatie over onze organisatie en werken bij Capgemini 
Engineering vind je hier: www.getthefutureyouwant.nl
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Morgen Groene Energie bestaat 10 jaar!

Het begon officieel op 30 augustus 2011 
toen de oprichters Andries Mulder en 
Ernst van der Leij bij de notaris teken-
den voor een energiecoöperatie. Het 
doel was een gezonde leefomgeving 
achter te laten voor volgende generaties 
met deze slogan: U denkt toch ook aan 
morgen?

Ernst en Andries droegen de boodschap 
onvermoeibaar uit in een tijd dat zonne-
energie nog vooral werd beschouwd als 
een lachwekkend luchtkasteel. Maar er 
werkten vaklui mee aan de droom van 
MGE. Vier van hen springen eruit. Elek-
trotechnisch ingenieur Hans Rikze zette 
zijn gedegen vakkennis in  om betaalba-
re en goede zonnepanelen te verkrijgen. 
Henrico van den Boomen zorgde met 
zijn installatiebedrijf dat zonnepanelen 
goed op een dak geïnstalleerd werden. 
Christian Aagaard ging bij huiseige-
naren langs om  te bekijken of aanleg 
zin had, hoeveel panelen nodig waren 
en waar de stroomdraden acceptabel 
‘weggemoffeld’ konden worden in het 
huis. Hein Pasma zorgde voor de juiste 
financiële afhandeling in het belang van 
onze leden, leveranciers en natuurlijk de 
coöperatie. 
Kortom: kwaliteit leveren stond voorop! 

In het begin lag het accent op het aan 
de man brengen van groene stroom 
en bos-gecompenseerd gas. De kleine 
provisie die hiervoor ontvangen werd, 
zorgde voor inkomsten. Heel belangrijk, 
want daardoor konden we investeren 
om MGE verder te ontwikkelen. In een 
volgende stap hielpen we bewoners in 
Nuenen en Helmond zonnepanelen te 
installeren op hun eigen dak. Daarmee 
besparen de deelnemers nog elk jaar 
minstens 125.000 euro. Na de particu-
liere daken richtten we ons op collectie-
ve daken (MGE heeft zelf een zonnepark 
in Nuenen en een in Eindhoven) en zelfs 
een vliegveld (Zonnepark Welschap). 
Door de jaren heen zijn ondertussen 
voor miljoenen euro’s panelen gelegd en 
belangrijker nog: er is voor vele tonnen 
CO2- uitstoot bespaard! Voor deze on-
vermoeibare inzet kreeg Ernst van der 
Leij in 2014 landelijke waardering met 
de HIER Klimaatpenning.

Groen, lokaal en samen 
Het concept van ‘groen, lokaal en sa-
men’ zorgde na de start in Nuenen al 
gauw voor een afdeling in Helmond en 
in 2013 ook in Geldrop-Mierlo. De coö-
peratievorm is gekozen omdat deze voor 
en door de leden is en niet voor de winst 

gaat. In Nuenen vormde zich een ac-
tieve afdeling onder voorzitterschap van 
Bart Swinkels, die MGE bekendheid gaf 
op de Van Goghmarkt en in bewoners-
bijeenkomsten. In Helmond verzamelde 
voorzitter Wim Raaijmakers een groep 
bevlogen vrijwilligers om zich heen, die 
in 2017 ook het Energiehuis in Helmond 
hebben opgericht. 

Hier kunnen bewoners uit de wijde 
omgeving nog steeds terecht voor on-
dersteuning bij verduurzaming van hun 
huis. Sinds april 2021 is het huis de 
basis voor het Energieloket Slim Wonen 
voor bewoners van acht gemeenten 
rond Helmond en Deurne: www.ener-
giehuisslimwonen.nl. Jos Klomp, co-
ordinator in Geldrop-Mierlo, zette zich 
voluit in voor dit energieloket.

MGE gelooft in de kracht van samen-
werken in de regio. Het laatste wa-
penfeit is de mede-oprichting van de 
Federatie Energiecoöperaties Zuidoost 
Brabant (FEZOB), om met zijn allen het 
lastige vraagstuk van collectieve ener-
gieopwekking aan te pakken

Plannen voor morgen
De coöperatie heeft als doel dat de ener-
gie die haar leden nodig hebben in onze 
eigen omgeving wordt opgewekt uit 
schone, onuitputtelijke bronnen. Daar-
voor streven we ernaar dat 50% van 
de totale duurzame energie-opwek op 
land in Zuidoost-Brabant eigendom is 
van lokale particulieren en kleine bedrij-
ven. Voor het komende jaar staan twee 
zonneparken op stapel. De eerste is een 
zonnepark op het dak van de Geldropse 
sporthal De Coevering. De meeste in-
woners van Geldrop en Mierlo kunnen 
meedoen met maximaal 11 panelen per 
persoon. Het tweede is een zonnepark 
op land dat grenst aan de Gulbergen; 
Zonnepark Hazewinkel. Bewoners uit 
de hele regio kunnen hieraan meedoen. 
Aanmelden kan vrijblijvend via www.
zonopnederland.nl/gebruiker-
mijn-inschrijvingen: registreer je voor 
de Wachtlijst Zonneparken Morgen  
Groene Energie. 

Energietransitie blijft mensenwerk
MGE staat voor grote uitdagingen. Be-
langrijkste vraag is hoe we de bewoners 
van onze regio het beste kunnen be-
trekken bij de lokale energieopwekking 
die echt nodig is in de verduurzaming 
van onze planeet. Professionalisering 
in de energietransitie is een vereiste, 
maar vrijwilligers met bevlogen ideeën 
zijn nog steeds hard nodig. Om de ide-
ele boodschap uit te dragen zonder 
op winst uit te zijn, om bewoners en-
thousiast te maken, om de voldoening 
te smaken iets goeds te doen voor de 
samenleving, om samen plezier te heb-
ben in een mooi project. Ook al moesten 
we het afgelopen jaar wel even slikken 
als we een project af moesten blazen; 
voor de komende 10 jaar staan we weer 
enthousiast in de startblokken! Kijk op 
www.morgengroeneenergie.nl

Wij denken aan morgen, 
wie doet er mee?

Morgen Groene Energie bestaat 10 jaar! Deze coöperatie 
voor Nuenen, Geldrop-Mierlo en Helmond is opgericht door 
vrijwilligers, die jarenlang hun vrije tijd besteedden aan hun 
ideaal: duurzame energie uit eigen regio. We willen graag die 
vrijwilligers eens in de spotlights zetten. Ondertussen stapt 
de coöperatie door naar grootschalige energie-opwek en dat 

samen met de buurtbewoners!

Wim Raaijmajers op dak Zonnepark | F Milene Bezemer Fotografie

Deelnemers Zonnepark Spegelt F Morgen Groene Energie

Gerarduskalender
2022 is weer te koop 

Een leuk cadeau! 

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door klooster Wittem, is 
een scheurkalender met elke 
dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto ‘Elke dag 
een beetje spirit!’. Op de achter-
kant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, 
recepten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen.

Deze kalender is bedoeld om de dag 
goed te beginnen en om je een posi-
tief gevoel te geven. Deze wordt elk 
jaar met zorg en plezier samengesteld 
door redactie en vrijwilligers. Ook 
u als lezer kunt er een bijdrage aan 
leveren. De eerste kalender is al in 
1938 uitgebracht en jaarlijks worden 
er duizenden verkocht. De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan 
missionair en pastoraal werk van de 
redemptoristen, zie www.klooster-
wittem.nl. De kalender is voor € 8,50 
verkrijgbaar bij mevrouw R. Kuijpers-

Mennen, Schutsboom 49 in Deurne. 
Telefoonnummer 0493-321 822 voor 
inlichtingen en/of bezorging.
De kalender is ook af te halen bij:
Mevr. J. Schrama: Kuilenvenweg 4,
Walsberg
Dhr. G. Rosmulder: Neerkantsestraat
36, Liessel 
Mevr. A. Sprengers: Bakelsedijk 20,
Helmond
Dhr. J. Vogels: Gabriëlstraat 17, 
Helmond (Stiphout) 
Mevr. M. Leenders: Haffmanstraat 11,
Aarle Rixtel

De Gerarduskalender van 2022 | F 
Riky Kuijpers
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aloe inspired
BOOST JE WEERSTAND, JUIST NU!
Het najaar is begonnen! De periode om extra
op je weerstand te letten. Wist je dat vitamines
en mineralen de belangrijkste bouwstenen
voor een goede weerstand vormen? Zeg je
Vitamine C, dan zeg je weerstandsvitamine.
Onze aloë vera dranken dragen bij aan het
natuurlijk afweersysteem en geven een boost
aan het immuunsysteem* door de hoge
hoeveelheid Vitamine C. Geniet van de 
natuurlijke smaak en ontdek alle waardevolle 
eigenschappen van aloë vera. Met tweemaal 
daags 60 ml kun je er weer tegenaan! 

Ontdek je smaak en  
geef je weerstand een boost!

Vraag naar het mocktailrecepten boekje 
aan jouw FBO

VOORDELEN:
•   Hoog percentage aloë vera (Forever Aloe

Vera Gel zelfs 99,7%). Aloë vera draagt bij
aan het natuurlijk afweersysteem en is goed
voor de darmwerking*

•   Rijk aan vitamine C. Dit draagt bij tot de
normale werking van het immuunsysteem*

•   De drank is een uitstekende aanvulling op
een uitgebalanceerd en gezond
voedingspatroon

•   Verkrijgbaar in 4 smaken: Aloe Vera Gel/
Peaches/Berry Nectar en Mango met ieder
hun eigen verhaal. Zo geeft de Peaches een
zomerse zoete twist en voedt en beschermt
de huid*

•   Een natuurlijk voedingssupplement dat helpt
om het natuurlijke energieniveau te
behouden

•   Vrij van conserveermiddelen, suiker- en
glutenvrij

*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
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0Voor informatie neem contact op 
met jouw Forever Business Owner
Lenie Klaasen   06-52716622

WIJ ZOEKEN EEN ALLROUND MONTEUR PROTOBOUW

Wil jij werken in de inspirerende omgeving op de Automotive Campus Helmond in een interessant werkgebied met innovatieve projecten zoals het bouwen en ontwikkelen van elek-
trische voertuigen, autonoom rijdende people movers of proefopstellingen? Dan is de automotive unit van Capgemini Engineering de juiste plek. 
Op onze afdeling protobouw worden protodelen, protovoertuigen en testopstellingen voor klanten gebouwd en beproefd. Wij bieden diensten aan op het gebied van engineering, 
ontwikkeling, simulaties, berekeningen, prototyping, testen, validatie, homologatie en voertuigbepantsering. Als wereldleider in innovatie en high-tech engineering consulting, werken 
we samen met onze klanten bij het creëren en ontwikkelen van de nieuwste producten en diensten. Met trots kunnen we zeggen dat we dé go-to-partner zijn op het gebied van tech-
nische innovatie en procesverbetering. In de rol van protobouwer ben je onderdeel van het team en krijg je volop gelegenheid jezelf verder te ontwikkelen. Afhankelijk van de lopende 
projecten en aanvragen zullen jouw werkzaamheden variëren. Hierdoor ben je in staat om veel verschillende vaardigheden op te doen. 

JOUW UITDAGING
Binnen het team ben jij de specialist die elektrische tekeningen, schema’s en ideeën vertaalt naar concrete protodelen of proefstanden. De protodelen worden gebruikt voor het opbou-
wen van een prototype en testen wij ook. Je werkt in een prettig team samen met je collega’s. Het zelfstandig ontwikkelen van ideeën en de vertaalslag te maken naar een tastbaar en 
praktisch product zie je als een prettige uitdaging.

GET THE FUTURE
YOU WANT

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Het samenbouwen van prototype voertuigen
• Het fabriceren en modificeren van protodelen voor diverse doeleinden
• Het opbouwen van elektrische voertuigen
• Het opbouwen volgens tekening van panelen, schakelkasten en kabel
• Het (de)monteren van proefstanden
• Het onderhouden en repareren van proefstanden
• Het controleren en vervolgens vastleggen van de testgegevens in status rapporten

WAT BRENG JE MEE?
• Een MBO-opleiding in de richting van autotechniek, elektrotechniek of mechatronica
• Een aantal jaren werkervaring en affiniteit met automotive 
• Je bent in staat om technische tekeningen en schema’s te lezen
• Je vindt het interessant om soms op locatie bij opdrachtgevers te werken
• Wij werken met internationale opdrachtgevers daarom is enige kennis van de  Engelse 

en Duitse taal gewenst

GET THE FUTURE YOU WANT
Naast uitdagende werkmogelijkheden en inspirerende collega’s, geeft Capgemini 
Engineering je de vrijheid en flexibiliteit om je professionele doelen te behalen. We 
faciliteren je in het nastreven van je ambities. Maak deel uit van een organisatie die 
individuele groei bevordert met een breed scala aan trainingsmogelijkheden.

WAT MOTIVEERT JE?
In de wereld van vandaag is verandering een constante factor. Je wordt gedreven door 
de positieve invloed die verandering met zich meebrengt. Innovatie is jouw drijfveer. 
Een inspiratie waar je energie van krijgt en betekenis geeft aan alles wat je doet. Bij 
Capgemini Engineering waarderen we open- en eerlijkheid. We vertrouwen op- en 
respecteren elkaar, “practice what you preach.”

DAARNAAST BIEDEN WIJ
• Direct een vast contract met een passend salaris
• 25 vakantiedagen en vakantiegeld
• Een bonusregeling
• Goed pensioen
• Thuiswerkvergoeding
• Uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze eigen Capgemini 

Engineering Academy
• Een innovatiebudget en toegang tot ons InnovatieLAB, waar je jouw eigen hobby-

project kan beginnen met gereedschap als een oscilloscope, 3D printer of lasersnijder
• Gezelligheid met je collega’s

SOLLICITEREN?
Wil je solliciteren dan kan dit via de link in de QR code. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail 
naar giny.oosthoek@capgemini.com. Meer informatie over onze organisatie en werken bij Capgemini 
Engineering vind je hier: www.getthefutureyouwant.nl
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Morgen Groene Energie bestaat 10 jaar!

Het begon officieel op 30 augustus 2011 
toen de oprichters Andries Mulder en 
Ernst van der Leij bij de notaris teken-
den voor een energiecoöperatie. Het 
doel was een gezonde leefomgeving 
achter te laten voor volgende generaties 
met deze slogan: U denkt toch ook aan 
morgen?

Ernst en Andries droegen de boodschap 
onvermoeibaar uit in een tijd dat zonne-
energie nog vooral werd beschouwd als 
een lachwekkend luchtkasteel. Maar er 
werkten vaklui mee aan de droom van 
MGE. Vier van hen springen eruit. Elek-
trotechnisch ingenieur Hans Rikze zette 
zijn gedegen vakkennis in  om betaalba-
re en goede zonnepanelen te verkrijgen. 
Henrico van den Boomen zorgde met 
zijn installatiebedrijf dat zonnepanelen 
goed op een dak geïnstalleerd werden. 
Christian Aagaard ging bij huiseige-
naren langs om  te bekijken of aanleg 
zin had, hoeveel panelen nodig waren 
en waar de stroomdraden acceptabel 
‘weggemoffeld’ konden worden in het 
huis. Hein Pasma zorgde voor de juiste 
financiële afhandeling in het belang van 
onze leden, leveranciers en natuurlijk de 
coöperatie. 
Kortom: kwaliteit leveren stond voorop! 

In het begin lag het accent op het aan 
de man brengen van groene stroom 
en bos-gecompenseerd gas. De kleine 
provisie die hiervoor ontvangen werd, 
zorgde voor inkomsten. Heel belangrijk, 
want daardoor konden we investeren 
om MGE verder te ontwikkelen. In een 
volgende stap hielpen we bewoners in 
Nuenen en Helmond zonnepanelen te 
installeren op hun eigen dak. Daarmee 
besparen de deelnemers nog elk jaar 
minstens 125.000 euro. Na de particu-
liere daken richtten we ons op collectie-
ve daken (MGE heeft zelf een zonnepark 
in Nuenen en een in Eindhoven) en zelfs 
een vliegveld (Zonnepark Welschap). 
Door de jaren heen zijn ondertussen 
voor miljoenen euro’s panelen gelegd en 
belangrijker nog: er is voor vele tonnen 
CO2- uitstoot bespaard! Voor deze on-
vermoeibare inzet kreeg Ernst van der 
Leij in 2014 landelijke waardering met 
de HIER Klimaatpenning.

Groen, lokaal en samen 
Het concept van ‘groen, lokaal en sa-
men’ zorgde na de start in Nuenen al 
gauw voor een afdeling in Helmond en 
in 2013 ook in Geldrop-Mierlo. De coö-
peratievorm is gekozen omdat deze voor 
en door de leden is en niet voor de winst 

gaat. In Nuenen vormde zich een ac-
tieve afdeling onder voorzitterschap van 
Bart Swinkels, die MGE bekendheid gaf 
op de Van Goghmarkt en in bewoners-
bijeenkomsten. In Helmond verzamelde 
voorzitter Wim Raaijmakers een groep 
bevlogen vrijwilligers om zich heen, die 
in 2017 ook het Energiehuis in Helmond 
hebben opgericht. 

Hier kunnen bewoners uit de wijde 
omgeving nog steeds terecht voor on-
dersteuning bij verduurzaming van hun 
huis. Sinds april 2021 is het huis de 
basis voor het Energieloket Slim Wonen 
voor bewoners van acht gemeenten 
rond Helmond en Deurne: www.ener-
giehuisslimwonen.nl. Jos Klomp, co-
ordinator in Geldrop-Mierlo, zette zich 
voluit in voor dit energieloket.

MGE gelooft in de kracht van samen-
werken in de regio. Het laatste wa-
penfeit is de mede-oprichting van de 
Federatie Energiecoöperaties Zuidoost 
Brabant (FEZOB), om met zijn allen het 
lastige vraagstuk van collectieve ener-
gieopwekking aan te pakken

Plannen voor morgen
De coöperatie heeft als doel dat de ener-
gie die haar leden nodig hebben in onze 
eigen omgeving wordt opgewekt uit 
schone, onuitputtelijke bronnen. Daar-
voor streven we ernaar dat 50% van 
de totale duurzame energie-opwek op 
land in Zuidoost-Brabant eigendom is 
van lokale particulieren en kleine bedrij-
ven. Voor het komende jaar staan twee 
zonneparken op stapel. De eerste is een 
zonnepark op het dak van de Geldropse 
sporthal De Coevering. De meeste in-
woners van Geldrop en Mierlo kunnen 
meedoen met maximaal 11 panelen per 
persoon. Het tweede is een zonnepark 
op land dat grenst aan de Gulbergen; 
Zonnepark Hazewinkel. Bewoners uit 
de hele regio kunnen hieraan meedoen. 
Aanmelden kan vrijblijvend via www.
zonopnederland.nl/gebruiker-
mijn-inschrijvingen: registreer je voor 
de Wachtlijst Zonneparken Morgen  
Groene Energie. 

Energietransitie blijft mensenwerk
MGE staat voor grote uitdagingen. Be-
langrijkste vraag is hoe we de bewoners 
van onze regio het beste kunnen be-
trekken bij de lokale energieopwekking 
die echt nodig is in de verduurzaming 
van onze planeet. Professionalisering 
in de energietransitie is een vereiste, 
maar vrijwilligers met bevlogen ideeën 
zijn nog steeds hard nodig. Om de ide-
ele boodschap uit te dragen zonder 
op winst uit te zijn, om bewoners en-
thousiast te maken, om de voldoening 
te smaken iets goeds te doen voor de 
samenleving, om samen plezier te heb-
ben in een mooi project. Ook al moesten 
we het afgelopen jaar wel even slikken 
als we een project af moesten blazen; 
voor de komende 10 jaar staan we weer 
enthousiast in de startblokken! Kijk op 
www.morgengroeneenergie.nl

Wij denken aan morgen, 
wie doet er mee?

Morgen Groene Energie bestaat 10 jaar! Deze coöperatie 
voor Nuenen, Geldrop-Mierlo en Helmond is opgericht door 
vrijwilligers, die jarenlang hun vrije tijd besteedden aan hun 
ideaal: duurzame energie uit eigen regio. We willen graag die 
vrijwilligers eens in de spotlights zetten. Ondertussen stapt 
de coöperatie door naar grootschalige energie-opwek en dat 

samen met de buurtbewoners!

Wim Raaijmajers op dak Zonnepark | F Milene Bezemer Fotografie

Deelnemers Zonnepark Spegelt F Morgen Groene Energie

Gerarduskalender
2022 is weer te koop 

Een leuk cadeau! 

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door klooster Wittem, is 
een scheurkalender met elke 
dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto ‘Elke dag 
een beetje spirit!’. Op de achter-
kant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, 
recepten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen.

Deze kalender is bedoeld om de dag 
goed te beginnen en om je een posi-
tief gevoel te geven. Deze wordt elk 
jaar met zorg en plezier samengesteld 
door redactie en vrijwilligers. Ook 
u als lezer kunt er een bijdrage aan 
leveren. De eerste kalender is al in 
1938 uitgebracht en jaarlijks worden 
er duizenden verkocht. De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan 
missionair en pastoraal werk van de 
redemptoristen, zie www.klooster-
wittem.nl. De kalender is voor € 8,50 
verkrijgbaar bij mevrouw R. Kuijpers-

Mennen, Schutsboom 49 in Deurne. 
Telefoonnummer 0493-321 822 voor 
inlichtingen en/of bezorging.
De kalender is ook af te halen bij:
Mevr. J. Schrama: Kuilenvenweg 4,
Walsberg
Dhr. G. Rosmulder: Neerkantsestraat
36, Liessel 
Mevr. A. Sprengers: Bakelsedijk 20,
Helmond
Dhr. J. Vogels: Gabriëlstraat 17, 
Helmond (Stiphout) 
Mevr. M. Leenders: Haffmanstraat 11,
Aarle Rixtel

De Gerarduskalender van 2022 | F 
Riky Kuijpers
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Marketing- en salesbureau helpt ondernemers groeien

Van underdog naar winnaar

Janssen begon in 2012 met het opzet-
ten van leadgeneratie platformen. Door 
middel van uitgekiende online marke-
tingstrategieën wist Janssen de platfor-
men in de top van Google te krijgen én 
te houden. Inmiddels mag Janssen zich 
met diverse platformen toonaangevend 
noemen. “We hebben dus een snelle 
groei doorgemaakt, met dank aan een 
goed recept”, knikt Janssen. “We willen 
dat recept nu graag delen met onder-
nemers die ook graag een snelle, maar 
duurzame groei willen doormaken. 
Daarom hebben we ons bedrijf in een 
nieuw jasje gestoken: The Underdog.”

Dromen waarmaken
Als online marketing bureau heeft 
The Underdog specialisten in huis 
op het gebied van onder meer SEO, 
SEA, CRO, copywriting, sales, so-
cial media, development en design. 
“Die werken aan onze eigen produc-
ten en activiteiten, maar zetten zich 
met veel toewijding en enthousiasme 
ook in voor projecten van ambiti-
euze ondernemers”, vertelt Jansen.  
“Op die manier willen we niet alleen 
onze expertise en ervaring, maar ook 
ons succes breed delen. We weten hoe 
het moet en helpen dus graag onderne-
mers hun dromen waar te maken.”

Goede koks
Janssen heeft recht van spreken. Hij 
zette vanaf 2013 maar liefst 11 leadge-
neratie platformen op, waarmee hij in 
diverse branches binnen 8 jaar uitgroei-
de van underdog tot marktleider. De 
basis voor dat succes werd gelegd met 
de platformen beestjeskwijt.nl en riool-
probleemkwijt.nl. Daarnaast heeft The 
Underdog met njojbrandstore.nl ook 
een succesvol eigen e-commerce plat-
form in beheer. “We hebben dus goede 
recepten in huis, maar ook goede koks”, 
lacht Janssen. “Zowel de recepten, de 
koks als de expertise in het vinden én 
toepassen van de beste ingrediënten 
stellen we als The Underdog graag ter 
beschikking aan anderen.”

Marketing- en saleskwesties
Hoe gaat dat dan in zijn werk? Janssen 
en zijn werknemers worden vaak bena-
derd door mensen die met marketing- 
en sales vraagstukken zitten. 
“En dan gaan we graag eens uitge-
breid kennismaken”, vertelt Janssen. 
“Gaandeweg de gesprekken wordt wel 
duidelijk waar de pijnpunten zitten en 
dan weten wij hoe we kunnen helpen. 
De ene keer is dat door het opzetten 
van een platform, de andere keer door 
het inzetten van bijvoorbeeld een SEO-

marketeer, een CRO-specialist of een 
copywriter. Zij zorgen er dan voor dat 
een in de basis goed online marketing-
plan daadwerkelijk uitgevoerd en verzil-
verd wordt.” 

Duwtje in de rug
De markt waarin een potentiële klant 
van The Underdog opereert, is daarbij 
niet eens van groot belang. “Als het gaat 
over online marketing en sales, dan kun-
nen we een ondernemer vooruit helpen”, 
zegt Janssen. “De klanten waarvoor we 
nu actief zijn, hebben zich al bewezen, 
maar komen even niet verder. Wij geven 
dan een duwtje in de rug. Maakt niet uit 
in welke branche dat is. We vinden het 
juist heerlijk in alle soorten branches 
actief te kunnen zijn, want ook voor ons 

is dat weer uitermate interessant en in-
spirerend.”

Op de koffie
Janssen nodigt zichzelf uit bij alle be-
drijven in Helmond en omgeving die 
behoefte hebben aan hulp op het ge-
bied van online marketing en sales. “Ik 
kom graag eens koffie drinken”, lacht 
hij. “En over zaken praten. Er is niks 
mooiers dan dat. Kan best zijn dat we 
dan niet direct iets voor elkaar kunnen 
betekenen, maar dat is niet erg. Wat in 
het vat zit verzuurt niet en bovendien 
kun je door al dat netwerken mogelijk 
weer andere partijen met elkaar in con-
tact brengen. En wie weet werkt het wel 
andersom en kunnen bedrijven juist óns 
helpen, maar op een heel ander gebied.” 

Janssen lacht. “Dus ja, andersom kan 
ook hè! Koffie drinken en kennismaken 
aan de Steenovenweg 19!”

Adres: Steenovenweg 19, 
5708 HN Helmond
Tel.nr.: +31 (0) 492 729 830 
E-mail: info@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl

F | The Underdog

Op 12 oktober jl. ging het marketing- en salesbureau The 
Underdog live. Het bureau bestaat al sinds 2010, maar opereerde 

al die tijd onder de naam Problemen Kwijt. “Wij zijn zelf als 
underdog begonnen en hebben de afgelopen 11 jaar een enorme 
groei doorgemaakt”, vertelt directeur/eigenaar Merijn Janssen. 

“We hebben nu al onze kwaliteiten én activiteiten gebundeld 
en stellen die graag in dienst van ambitieuze ondernemers. We 

helpen ze om van underdog uit te groeien tot winnaar.”

Thibo staat model voor The Underdog 
Piet van Thiel begon in 1842 met het 
bedrijf dat anno 2021 Thibo heet. 
Bijna 180 jaar geleden begon het be-
drijf als spijkerfabriek. Nu staat er 
een hypermoderne totaalspecialist 
in hekwerk en toegangssystemen. 
“Maar we konden nog wel een flinke 
slag maken op het gebied van online 
presentatie en sales”, zegt business 
unit manager Luuk Verdonk. “Daar-
voor riepen we de hulp in van The 
Underdog en dat heeft ons bepaald 
geen windeieren gelegd!” 

“Thibo is pas sinds 2019 ook actief in de 
online sales, via de webshop thibo-on-
line.nl”, vertelt Luc Wechseler, marketing 
& operations manager van The Under-
dog. “Luuk had daartoe de hele online 
omgeving opgezet en in organisch op-
zicht al redelijk doen groeien. Hij besefte 

evenwel dat er veel meer uit te halen 
was en dus zocht hij naar een partner 
op het gebied van online marketing die 
hem kon helpen een 100% groeidoel-
stelling te verwezenlijken.”

Leren vissen
Verdonk wilde namens Thibo geen vis 
kopen, maar leren vissen. Wechseler 
lacht: “Zo kun je dat uitleggen. Luuk 
wilde niet dat wij de online marketing 
van hem zouden overnemen, maar dat 
we hem en zijn team zouden leren hoe 
het zelf te doen. Kennisoverdracht dus. 
En dat is precies de vorm van samen-
werking die wij als online marketing 
bureau beogen, want op die manier kun 
je elkaar steeds blijven versterken. Luuk 
komt vaak met nieuwe vraag- en doel-
stellingen en daagt ons zo uit om met 
oplossingen te komen.”

Hogere conversie
The Underdog begon aan de klus bij 
Thibo met een grondige analyse. De 
eerste stappen naar succes werden 
gezet met het optimaliseren van Google 
Analytics-metingen en het verbeteren 
van de SEA-, CRO- en SEO-resultaten. 

“We herstructureerden het Google 
Ads account en stelden een andere 
biedstrategie in”, geeft Wechseler als 
voorbeeld. “Ook adviseerden we om de 
Shopping-campagnes om te zetten naar 
Smart Shopping en om producten te op-
timaliseren via Channable. Verder stond 
het optimaliseren van website-pagina’s 
steeds centraal, hetgeen tot een betere 
conversie moest leiden.”

Omzet verdubbeld
Alle optimalisaties brachten al in het 

eerste jaar het gewenste resultaat. “We 
hebben samen de omzet van thibo-on-
line.nl kunnen verdubbelen ten opzichte 
van 2020”, aldus Wechseler. 
“Daar was het Thibo natuurlijk allemaal 
om begonnen en daar hebben wij als 
The Underdog dus ook alles op inge-
richt. Al bij al mag je zeggen dat Thibo 

voor ons een modelklant is. Op deze 
manier willen we graag samenwerken 
met bedrijven.”

Regie in handen
Business unit manager Luuk Verdonk van Thibo is bijzonder te spre-
ken over de samenwerking met The Underdog. “Los van het behalen 
van onze doelen was het voor ons een vereiste om onze eigen ken-
nis op het gebied van online sales en marketing te kunnen vergroten. 
Dat heeft grandioos uitgepakt. Niet alleen staat er nu een uitstekend 
online verkoopapparaat, maar regelmatig overleg met de specialisten 
van The Underdog en maandelijkse SEO- en SEA-rapportages met 
adviezen-op-maat zorgen ervoor dat we blijven groeien. Niet alleen 
qua omzet, maar ook in kennis. Precies zoals we ons dat wensten!”
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Janssen heeft recht van spreken. Hij 
zette vanaf 2013 maar liefst 11 leadge-
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lacht Janssen. “Zowel de recepten, de 
koks als de expertise in het vinden én 
toepassen van de beste ingrediënten 
stellen we als The Underdog graag ter 
beschikking aan anderen.”
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Hoe gaat dat dan in zijn werk? Janssen 
en zijn werknemers worden vaak bena-
derd door mensen die met marketing- 
en sales vraagstukken zitten. 
“En dan gaan we graag eens uitge-
breid kennismaken”, vertelt Janssen. 
“Gaandeweg de gesprekken wordt wel 
duidelijk waar de pijnpunten zitten en 
dan weten wij hoe we kunnen helpen. 
De ene keer is dat door het opzetten 
van een platform, de andere keer door 
het inzetten van bijvoorbeeld een SEO-
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een in de basis goed online marketing-
plan daadwerkelijk uitgevoerd en verzil-
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De markt waarin een potentiële klant 
van The Underdog opereert, is daarbij 
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kun je door al dat netwerken mogelijk 
weer andere partijen met elkaar in con-
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underdog begonnen en hebben de afgelopen 11 jaar een enorme 
groei doorgemaakt”, vertelt directeur/eigenaar Merijn Janssen. 

“We hebben nu al onze kwaliteiten én activiteiten gebundeld 
en stellen die graag in dienst van ambitieuze ondernemers. We 

helpen ze om van underdog uit te groeien tot winnaar.”

Thibo staat model voor The Underdog 
Piet van Thiel begon in 1842 met het 
bedrijf dat anno 2021 Thibo heet. 
Bijna 180 jaar geleden begon het be-
drijf als spijkerfabriek. Nu staat er 
een hypermoderne totaalspecialist 
in hekwerk en toegangssystemen. 
“Maar we konden nog wel een flinke 
slag maken op het gebied van online 
presentatie en sales”, zegt business 
unit manager Luuk Verdonk. “Daar-
voor riepen we de hulp in van The 
Underdog en dat heeft ons bepaald 
geen windeieren gelegd!” 

“Thibo is pas sinds 2019 ook actief in de 
online sales, via de webshop thibo-on-
line.nl”, vertelt Luc Wechseler, marketing 
& operations manager van The Under-
dog. “Luuk had daartoe de hele online 
omgeving opgezet en in organisch op-
zicht al redelijk doen groeien. Hij besefte 

evenwel dat er veel meer uit te halen 
was en dus zocht hij naar een partner 
op het gebied van online marketing die 
hem kon helpen een 100% groeidoel-
stelling te verwezenlijken.”

Leren vissen
Verdonk wilde namens Thibo geen vis 
kopen, maar leren vissen. Wechseler 
lacht: “Zo kun je dat uitleggen. Luuk 
wilde niet dat wij de online marketing 
van hem zouden overnemen, maar dat 
we hem en zijn team zouden leren hoe 
het zelf te doen. Kennisoverdracht dus. 
En dat is precies de vorm van samen-
werking die wij als online marketing 
bureau beogen, want op die manier kun 
je elkaar steeds blijven versterken. Luuk 
komt vaak met nieuwe vraag- en doel-
stellingen en daagt ons zo uit om met 
oplossingen te komen.”

Hogere conversie
The Underdog begon aan de klus bij 
Thibo met een grondige analyse. De 
eerste stappen naar succes werden 
gezet met het optimaliseren van Google 
Analytics-metingen en het verbeteren 
van de SEA-, CRO- en SEO-resultaten. 

“We herstructureerden het Google 
Ads account en stelden een andere 
biedstrategie in”, geeft Wechseler als 
voorbeeld. “Ook adviseerden we om de 
Shopping-campagnes om te zetten naar 
Smart Shopping en om producten te op-
timaliseren via Channable. Verder stond 
het optimaliseren van website-pagina’s 
steeds centraal, hetgeen tot een betere 
conversie moest leiden.”

Omzet verdubbeld
Alle optimalisaties brachten al in het 

eerste jaar het gewenste resultaat. “We 
hebben samen de omzet van thibo-on-
line.nl kunnen verdubbelen ten opzichte 
van 2020”, aldus Wechseler. 
“Daar was het Thibo natuurlijk allemaal 
om begonnen en daar hebben wij als 
The Underdog dus ook alles op inge-
richt. Al bij al mag je zeggen dat Thibo 

voor ons een modelklant is. Op deze 
manier willen we graag samenwerken 
met bedrijven.”

Regie in handen
Business unit manager Luuk Verdonk van Thibo is bijzonder te spre-
ken over de samenwerking met The Underdog. “Los van het behalen 
van onze doelen was het voor ons een vereiste om onze eigen ken-
nis op het gebied van online sales en marketing te kunnen vergroten. 
Dat heeft grandioos uitgepakt. Niet alleen staat er nu een uitstekend 
online verkoopapparaat, maar regelmatig overleg met de specialisten 
van The Underdog en maandelijkse SEO- en SEA-rapportages met 
adviezen-op-maat zorgen ervoor dat we blijven groeien. Niet alleen 
qua omzet, maar ook in kennis. Precies zoals we ons dat wensten!”
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POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 

een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.

Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 

vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 

hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat niet in ons

 woordenboek, alles wat u niet meer

 kunt hebben we een oplossing voor!

Aarzel niet langer en neem 
contact met ons op dan 
komen we er samen uit!

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

WIJ ZOEKEN 
NOG PERSONEEL!

VIER DE 
WINTER 

18 DECEMBER  9 JANUARI

IN KASTEEL HELMOND

M U S E U M H E L M O N D . N L

19 DEC 202 1    30 OKT 2022

Emelie Wesselman 
van Helmond

FREULE

Museum Helmond

17December 2021Groot PEELLAND

Luister naar verhalen
Gast Fantast en Aaltje Verhaaltje vertel-
len je de prachtigste kerst- en fantasie-
verhalen in een warm ingerichte kas-
teelkamer vol met wonderlijke spullen.

Ontmoet de kasteelgidsen
Zij zijn elke dag aanwezig om spannende 
verhalen over dit eeuwenoude kasteel 
te vertellen, de mooiste plekken te laten 
zien en jou te laten ontdekken welke 
oude voorwerpen er in de kist zitten. 
Want weet jij wat ‘een snotneusje’ is?

Hoog bezoek
Dit jaar krijgen we hoog bezoek van Ko-
ning Winter in de raadzaal. Een statige 
man met blauwe mantel uit een koud 
land hier ver vandaan. In het kasteel is 
iets vreemds aan de hand. De kasteel-
verhalen en herinneringen dreigen ver-
loren te gaan! Daar kan Koning Winter 
gelukkig een stokje voor steken. Op een 
magische wijze bevriest hij de mooiste 
verhalen, gedachten en herinneringen. 
Hoe hij dat doet? Kom op bezoek, luis-
ter naar de mooiste kasteelverhalen en 
misschien kan hij er ook voor zorgen dat 
jouw verhalen en herinneringen nooit 
meer worden vergeten.

Nog veel meer bewoners
Die kom je tegen als je het Winterkasteel 
bezoekt. Wat dacht je van de Marskra-

mer, de kokkinnen uit 1783, de lakei die 
je sierlijk leert buigen en huiskapelaan 
Des Fauves. Of help dienstmeid Geer-
trui met zilver poetsen. Elke dag zijn er 
twee of meer bewoners aanwezig.

Fotoshoot, spelen en speuren
Bij de arrenslee op het binnenplein van 
het Winterkasteel is jouw kans voor een 
unieke selfie. Ook kun je elke dag spelen 
en speuren bij en in het kasteel. Maak 

een speurtocht door de kelder en speel 
met de middeleeuwse spellen.

Kasteel in brand!
Loop mee met de tour op de eeuwen-
oude zolder van het Winterkasteel. 
Weet jij wie de brand op zolder heeft 
veroorzaakt? De zoldertour hoef je niet 
te reserveren, aanmelden kan op de dag 
zelf. Daarnaast kun je alvast in de sfeer 
komen door met je familie het XXL bord-

spel te spelen in de ronde torenruimte. 
‘Wie wint, die verliest’ dus kijk uit!

Smikkel smakkel
Smakelijke winterse gerechten en war-
me dranken serveren we tijdens de ge-
hele periode van het Winterkasteel. Dit 
bieden we in ons Kasteelcafé.

Wanneer kun jij ons bezoeken?
Winterkasteel Helmond is geopend in 

de kerstvakantie van dinsdag tot en 
met zondag van 10.00 – 17.00 uur. Op 
maandagen, zaterdag 25 december (1e 
kerstdag) en zaterdag 1 januari is het 
Winterkasteel gesloten. Koop je kaartje 
op tickets.museumhelmond.nl of aan 
de balie van het kasteel. Alle actuele in-
formatie over onder andere openingstij-
den, tarieven en eventuele coronamaat-
regelen vind je op:
www.museumhelmond.nl.

Kasteel Helmond is gemakkelijk bereik-
baar met de auto en het openbaar ver-
voer, het stadskasteel ligt in het centrum 
van Helmond. Kom je met de trein, stap 
uit op station Helmond, en loop in circa 
10 minuten naar het kasteel. Met de 
fiets? Stal je fiets gratis in de fietsenstal-
ling vlakbij het kasteel.

Vier de winter bij 
Museum Helmond 
Tijdens de kerstvakantie is er weer veel te ontdekken voor families en kasteelliefhebbers bij Museum Helmond. Kasteel Helmond, 

de grootste waterburcht van het land, wordt van 18 december tot en met 9 januari omgetoverd tot Winterkasteel Helmond. Het kasteel is sfeervol aangekleed, met 
gezellige lichtjes, winterse muziek en zit barstensvol mooie verhalen. Doe een wens, schrijf ‘m op en hang deze in de prachtig versierde wensboom. En wat je zeker 

niet mag missen, is het bezoek aan Koning Winter! Bekijk het programma:

F | Museum Helmond 

Tentoonstelling over Emelie Wesselman van Helmond bij Museum Helmond
Vier generaties lang was Kasteel 
Helmond het domein van de fami-
lie Wesselman van Helmond. Deze 
familie heeft in de eeuwen veel 
betekend voor het kasteel en voor 
de stad Helmond, bijvoorbeeld in 
economisch opzicht. Zo waren zij 
onder andere verantwoordelijk voor 
het laten aanleggen van de Zuid-
Willemsvaart, een slim besluit: een 
kanaal naast je kasteel. 

Hoe mooi is het om de verdiensten van 
deze familie te eren met een tentoon-
stelling, waarin we inzoomen op het 
leven van de dochter van de laatste kas-
teelheer: jonkvrouw Emelie Wesselman 
van Helmond (1895 – 1987). De ten-
toonstelling is te zien van 19 december 
2021 tot en met 30 oktober 2022 bij 
Museum Helmond in Kasteel Helmond. 

Een ticket kun je aanschaffen via tic-
kets.museumhelmond.nl of aan de balie 
van het museum. 

Voor alle actuele informatie over ope-
ningstijden en tarieven en het mu-
seumprogramma kijk op www.mu-
seumhelmond.nl. Voor eventuele 
coronamaatregelen kijk je op www.mu-
seumhelmond.nl bij Direct naar (sidebar).

Jonkvrouw Emelie
Jonkvrouw Emelie Wesselman van Hel-
mond bracht haar jonge jaren en jeugd 
door op het kasteel. Hoe was het om 
als jong meisje al spelend het kasteel te 
verkennen? En, hoe zag het leven van 
Emelie als jonge dame eruit? 

Hoewel de maatschappij er 100 jaar 
geleden heel anders uitzag dan nu, zijn 

er ook verrassende overeenkomsten. Zo 
groeide Emelie (Emilia voor familie en 
vrienden) op tot een zelfbewuste en mo-
derne vrouw. Een jonge vrouw die auto-
reed, zich inschreef bij uitzendbureau 
Tesselschade en vrijwilligerswerk deed.

De schenking Earp 
In 2018 schonk Mark Luis Earp, klein-
zoon van Emelie, diverse persoon-
lijke bezittingen en fotoalbums van zijn 
grootmoeder en haar familie aan het 
museum. In de tentoonstelling tonen 
we niet alleen de onderzoeksresultaten 
naar deze geschonken objecten, maar 
vooral het dagelijkse leven op Kasteel 
Helmond ruim een eeuw geleden. Zo 
was Emelie leerling op de Wilhelmina-
school in Helmond en ook op de Rijks-
HBS, nu beter bekend als het Jan van 
Brabant College.

Het schriftje van Emelie
In de tentoonstelling schetsen we het 
leven van Emelie aan de hand van ori-
gineel beeldmateriaal en objecten die 
van haar en haar familie zijn geweest. 
Zo zijn er de familiealbums, het dagboek 
van haar moeder, het schoolrapport, het 
kwartet en verschillende kinderboeken. 
Het schriftje waarin Emelie als 13-jarig 
meisje een opstel schrijft over haar eer-
ste bal op Kasteel Helmond, zet voor 
ons als toeschouwer de deur open naar 
de wereld van toen.

De tentoonstelling is mede mogelijk 
gemaakt door onder andere Mondri-
aan Fonds, Wesselman Accountants/
Adviseurs en diverse particuliere bruik-
leengevers .

www.museumhelmond.nl.
Emelie Wesselman van Helmond op de 

fiets, 1908 | F Museum Helmond



31vrijdag 3 december 2021de loop weekkrant HELMOND16 December 2021 Groot PEELLAND

POETSENOUDERWETS
Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!

Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering fl ink 

is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 

een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.

Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 

vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 

hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Wethouder Den Oudenstraat 4

5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl

info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458

0492-785295

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat niet in ons

 woordenboek, alles wat u niet meer

 kunt hebben we een oplossing voor!

Aarzel niet langer en neem 
contact met ons op dan 
komen we er samen uit!

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

WIJ ZOEKEN 
NOG PERSONEEL!

VIER DE 
WINTER 

18 DECEMBER  9 JANUARI

IN KASTEEL HELMOND

M U S E U M H E L M O N D . N L

19 DEC 202 1    30 OKT 2022

Emelie Wesselman 
van Helmond

FREULE

Museum Helmond

17December 2021Groot PEELLAND

Luister naar verhalen
Gast Fantast en Aaltje Verhaaltje vertel-
len je de prachtigste kerst- en fantasie-
verhalen in een warm ingerichte kas-
teelkamer vol met wonderlijke spullen.

Ontmoet de kasteelgidsen
Zij zijn elke dag aanwezig om spannende 
verhalen over dit eeuwenoude kasteel 
te vertellen, de mooiste plekken te laten 
zien en jou te laten ontdekken welke 
oude voorwerpen er in de kist zitten. 
Want weet jij wat ‘een snotneusje’ is?

Hoog bezoek
Dit jaar krijgen we hoog bezoek van Ko-
ning Winter in de raadzaal. Een statige 
man met blauwe mantel uit een koud 
land hier ver vandaan. In het kasteel is 
iets vreemds aan de hand. De kasteel-
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ter naar de mooiste kasteelverhalen en 
misschien kan hij er ook voor zorgen dat 
jouw verhalen en herinneringen nooit 
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De volledig elektrische Kia EV6.
Nu in de showroom.

씲44.595
Vanaf:

De Kia EV6 is klaar voor de toekomst. Met de modernste technologie en een rijbereik tot 528 kilometer 
volgens WLTP. Als je dan moet laden kun je snel weer verder: met 800V ultra-snelladen kun je onder 
optimale omstandigheden van 10 tot 80% bijladen in ongeveer 18 minuten. De Kia EV6. 
Nu in de showroom.

De EV6 met een 58kWh batterij heeft een actieradius tot 394km. De EV6 met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 506km voor de AWD. De EV6 GT-Line 
met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 484km voor de AWD. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De getoonde Kia EV6 is een GT-Line. Getoonde laadtijden zijn in optimale omstandigheden bij het gebruik van een 350kW DC-snellader. Getoonde 
modellen kunnen van opties en speci쏾 caties voorzien zijn die niet leverbaar worden in Nederland. Het gebruik van ongeschikte lakbehandelingsproducten op de getoonde kleur Moonscape Matte 
kan de lak permanent beschadigen en zal het ‘slijtageproces’ van de lak versnellen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

Nu in de showroom van VDNS Kia Helmond:
de elektrische Kia EV6!

Groot rijbereik
Mocht je nog twijfels hebben over elek-
trisch rijden, dan neemt de EV6 die alle-
maal weg. Wat dacht je van een actiera-
dius van ruim 500 km (van Amsterdam 
naar Parijs) en ultrasnel opladen (tot 
100 km in 4,5 minuten)!?

Ultrasnel laden
De EV6 biedt de keuze uit een 58 kWh 
of een 77,4 kWh accupakket, achter-
wiel- of vierwielaandrijving en diverse 
uitvoeringen. Hij kan ultrasnel laden 
(van 10 naar 80 procent in 18 minuten) 
en werkt zonder problemen op 800V én 
400V laadtechniek. Slim en praktisch is 
hij ook: hij heeft volwaardige stopcon-
tacten on-board voor elektrische ap-
paraten en kan zelfs ándere elektrische 
voertuigen opladen.

Veiligheid voorop
Revolutionair zijn ook de rijhulpsys-
temen in de nieuwe EV6. Dankzij de 
ingenieuze ‘Snelwegassistentie 2’ kan 
deze elektrische krachtpatser automa-
tisch veilig van rijstrook wisselen. Het 

Intelligent Front Lighting System geeft 
adaptieve verlichting onder alle omstan-
digheden. Het systeem ziet en herkent 
medeweggebruikers en dimt waar nodig 
een deel van de grootlichtbundel om 
anderen niet te verblinden. Met de Re-
mote Smart Parking Assist kan de EV6 

zichzelf op jouw commando helemaal 
autonoom in- en uitparkeren.

Highway Driving Assist
Met de slimme snelwegassistentie 
(DHA) kun je automatisch een vaste 
volgafstand en -snelheid aanhouden 

ten opzichte van een voorligger. De EV6 
kijkt ook links en rechts naast de auto of 
er gevaar dreigt. Komt een medewegge-
bruiker in een andere baan te dichtbij, 
dan stuurt HDA indien mogelijk weg om 
veilige tussenruimte te houden. Lane 
Following Assist (LFA) houdt de EV6 

midden in de rijbaan en Navigation-
based Smart Cruise Control met Curve 
Control (NSCC-C) neemt zelfs in cruise-
modus tijdig gas terug voor bochten in 
de route. Hoe futuristisch is dat! 

Kom naar onze showroom
Wil je de EV6 van dichtbij bekijken of 
een proefrit maken? Breng dan een be-
zoek aan de showroom van VDNS Kia 
Helmond aan de Varenschut 21 in Hel-
mond. 

VDNS Kia Helmond dé nummer 1
VDNS Kia Helmond is al jarenlang 
nummer 1 in Helmond en omgeving. 
Daarnaast is de Kia-dealer al vele malen 
verkozen tot beste Kia Top Dealer van 
Nederland. 

Autodroom Helmond
VDNS Kia Helmond is gevestigd in 
Autodroom Helmond, gelegen aan de 
Autoboulevard Helmond. Samen met 
van de Nieuwenhuijzen auto’s, Brabant 
Autolease, VDNS Suzuki Helmond en 
Autoschade Helmond; alles onder 1 dak.

De revolutionaire Kia EV6 staat sinds kort in de showroom van VDNS Kia Helmond. Deze inspirerende gamechanger verandert de markt voor zero-emission mo-
biliteit voorgoed. De Kia EV6 biedt keuze uit een 58 kWh en 77,4 kWh accupakket, 2WD- en AWD- aandrijving en is beschikbaar in totaal 6 verschillende uitvoerin-

gen. En dat al vanaf € 44.595. Inspire your senses!

F | VDNS Kia
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het bekleden het bekleden 

met stof!met stof!

Piet Snijders schrijft puur uit liefhebberij 

Wanneer ben je met schrijven 
begonnen?
"Zodra mijn pen letters begon te vor-
men. Toen ik een jaar of negen was le-
verde ik een eerste afgerond verhaal af. 
'Olaf, de berenjager', een toneelstukje."

Je hebt later van schrijven je 
broodwinning gemaakt. Was dat 
altijd al je plan? 
"Nee, ik heb eerst een andere richting 
geprobeerd; een paar jaar economie ge-
studeerd. Mijn grootste vergissing ooit. 
Ik heb daar jarenlang nachtmerries van 
gehad. Ik had mij eerder moeten realise-
ren waar mijn roeping lag."

Uiteindelijk kwam je in de 
dagbladjournalistiek terecht. 
"Klopt, met enig geluk, mag ik wel zeg-
gen. Ik heb me in dat vak altijd bijzonder 
op mijn plaats gevoeld. Ik vond het ge-
weldig om een betrouwbaar doorgeef-
luik te mogen zijn tussen mensen die 
iets te melden hadden en mensen die 
naar informatie hongerden."

Hoe lang ben je journalist geweest? 
"Ruim  41 jaar. En altijd voor het Hel-
monds - en later Eindhovens Dagblad. 
Ik was nogal aan de regio verknocht en 
nog steeds. Veel reden om te verande-
ren had ik ook niet. In al die jaren was 
geen dag hetzelfde." 

Toch ben je op een gegeven 
moment boeken gaan schrijven. 
"Om fris te blijven moet je jezelf soms 
uitdagen. In mijn eerste boek over 75 
jaar onderwijs in mijn geboortedorp 
Heusden was ik richtinggevend eind-
redacteur. Dat lag in het verlengde van 
mijn journalistieke werk. Bij het vol-
gende boek, rond het 75-jarig bestaan 
van de parochie Heusden, voelde ik me 
al meer 'schrijver'. Daarna volgden een 
dichtbundel, enkele romans enzovoort."   

In welke genres ben je als 
schrijver actief?  
"Ik heb een gevarieerd scala boeken 
afgeleverd. Behalve aan romans en lo-
kale geschiedenisboeken denk ik aan 

de oorlogsboeken 'Death Valley De Peel' 
en 'Doublecrash', aan enkele biografieën 
en nu dan aan de ultrakorte verhaaltjes 
(UKV's) onder de titel 'Rupskusjes'."

Waarom ultrakorte verhaaltjes?  
"In het tijdperk van de broadsheetkran-
ten was voor veel dagbladjournalisten 
de uitgebreide reportage het hoogste 
goed. Met de komst van de tabloids is 
dat gekanteld en werd het de kunst om 
zo kort mogelijk te schrijven. Ik ben aan 
gedichten en UKV's begonnen om me 
daarin te bekwamen."
 
Is kort schrijven moeilijk dan? 
"Het vereist een totaal andere aanpak 
dan de reportage. Wat doe je in een kort 
stukje met de couleur locale, de nu-
ance of met de hoor en wederhoor? Elk 
woord moet gewogen worden." 

Maar je bent gepensioneerd, je hoeft 
je daar niet meer druk over te maken? 
"Vandaar dat ik mijn ultrakorte verhaal-
tjes puur uit liefhebberij schrijf. Hon-

derdvijftig woorden, langer mogen mijn 
Rupskusjes niet zijn. Ik heb er een sport 
van gemaakt om binnen die beperking 
een afgerond verhaal mét inhoud te 
vertellen. Columns, zeggen sommigen. 
Stukskes mag ook." Piet Snijders | F Eigen collectie Piet

Soms scherp en kort door de bocht; meestal goedmoedig en toegeeflijk. Piet Snijders (69) uit Asten schrijft naar eigen goeddun-
ken.  Niet voor niets verklaarde hij zich 'autonoom'. Die kwalificatie hanteert hij in zijn laatste boek 'Rupskusjes', dat 120 Ultrakor-
te Verhalen (UKV's) omvat. Ze kunnen overal over gaan. Herinneringen aan vroeger, het alledaagse leven, de actualiteit. Daarvóór 

publiceerde deze oud-journalist van het Eindhovens Dagblad al een tiental andere titels. Zijn oeuvre mag gevarieerd heten. 

Geachte bewoner, huurder en of huiseigenaar, 
Steeds meer bewoners en woningeigenaren verla-
gen hun energierekening door duurzame maatre-
gelen te treffen. Wij willen u graag helpen met het 
slim verlagen van uw energielasten. Daarom zijn 
wij in samenwerking met 8 gemeenten in de regio 
voor u het nieuwe serviceloket EnergieHuis Slim 
Wonen gestart met een slimme website, deskun-
dige voorlichting van energiecoaches en concrete 
gratis bewonersdiensten. Maak gebruik van deze 
nieuwe gratis bewonersservice en ga ook met hulp 
van ons of zelf slim energie besparen of opwekken. 

Snel voordeel met (gratis) diensten via 
www.energiehuisslimwonen.nl
• Websitehoofdmenu’s: Subsidies, Regionaal en
 lokaal Nieuws, Nieuwsbrief, Contact

• Bekijk in websitemenu ‘Jouw gemeente’ alle 
 lokale acties, agenda’s en energiespaarinitiatieven
• Ga via websitemenu ‘Slim starten’ aan de slag
 met de gratis woningquickscan, bespaarzelftest
 en diverse zelftests 
• Ga via websitemenu ‘Slim verder’ met 
 verduurzamen via ‘Jouw routeplanner’ of 
 ‘Jouw bespaarmaatregelen’
• Aanmelden themabijeenkomsten: slim isoleren,
 zonnepanelen, warmtepompen via websitemenu
 ‘Agenda najaar 2021’
• Aanmelden themawebinars/workshops: slim
 isoleren, zonnepanelen, warmtepompen en
 woningquickscan ook via ‘Agenda najaar 2021’

Tips voor bewoners, huurders en woningeigenaren
Huurders doen vaak via het websitemenu ‘Slim 

Starten’ de bespaarzelftest. Zet zelf eenvoudig je 
CV-ketel op 60 en bespaar 5-10% gas en ga aan de 
slag met tocht en kierenwering in huis. Woningei-
genaren doen vaak via websitemenu ‘Slim verder’ 
de woningquickscan en gaan daarna slim verder via 
‘Jouw bespaarmaatregelen’ met concrete ideeën 
om energie te besparen of op te wekken voor de 
woning. Voor meer tips voor zowel huurders als 
woningeigenaren, zie onderaan deze brief.

Gratis voorlichting, themabijeenkomsten en 
deskundige energiecoaches 
Bewoners die meer informatie willen, kunnen een-
voudig aanmelden voor een van de wekelijkse the-
mabijeenkomsten via de website ‘Agenda najaar 
2021’ of maken een persoonlijke afspraak met een 
deskundige energiecoach voor gratis voorlichting.

Energiehuis Slim Wonen:
nieuw in de regio en helpt 
bewoners met energie besparen!

Top 5 meest gekozen op 
www.EnergieHuisSlimWonen.nl via:
1. ‘Slim starten’ de gratis eigen Woning QuickScan 
2. ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda ’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. ‘Slim starten’ Bespaarzelftest, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

Persbericht                                                             
 
 
Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen 
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant. 

Slimme bewoners website 
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl  kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden. 

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars 
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal). 
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in. 

Showroom- en bezoekerscentra 
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.  

Lokale initiatieven en collectieve acties 
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier.  
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. 

  

 

 

 

 

 

10 Bespaartips 
voor alle bewoners 
en huurders:
1. Zet je verwarming overdag één graadje

 lager en bespaar ± 7% energie

2. Zet de verwarming 3-4 graden lager voor 

 je gaat slapen (niet bij vloerverwarming)

3. Doe alle hal- en (tussen)deuren dicht in  

 huis en sluit ‘s avonds de gordijnen

4. Verwarm geen ruimtes waar je niet verblijft

5. Plaats radiatorfolie achter je radiatoren

6. Vervang gloei- en halogeenlampen door

 LED-lampen en bespaar 70% elektra

7. Douch niet langer dan 5 minuten en koop

 een besparende douchekop

8. Gebruik de wasmachine op eco-stand en

 droog je was op een waslijn

9. Vervang alle apparaten ouder dan 15 jaar

 voor energiezuinige apparaten

10. Zet je CV-ketel op 60 graden via 

 www.zetmop60.nl en bespaar 5-10% gas 

Extra tips voor 
woningeigenaren met 
eigen dak
• Isoleer je (spouw)muren, dak, vloer en

 neem HR++ glas en bespaar 20-35% gas

• Laat uw woning isoleren door een gecertificeerd

 bedrijf via www.wijisoleren.nl

• Vervang je oude CV-ketel en/of overweeg 

 een (hybride)warmtepomp

• Vervang je oude aan- en afvoer-ventilatie

 box(en) door een ‘DC-motor’-box

• Zonnepanelen voor eigen stroomopwekking/

 voor e-autorijden ± 6 extra per 10.000 km.

info@energiehuisslimwonen.nl
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De volledig elektrische Kia EV6.
Nu in de showroom.

씲44.595
Vanaf:

De Kia EV6 is klaar voor de toekomst. Met de modernste technologie en een rijbereik tot 528 kilometer 
volgens WLTP. Als je dan moet laden kun je snel weer verder: met 800V ultra-snelladen kun je onder 
optimale omstandigheden van 10 tot 80% bijladen in ongeveer 18 minuten. De Kia EV6. 
Nu in de showroom.

De EV6 met een 58kWh batterij heeft een actieradius tot 394km. De EV6 met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 506km voor de AWD. De EV6 GT-Line 
met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 484km voor de AWD. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De getoonde Kia EV6 is een GT-Line. Getoonde laadtijden zijn in optimale omstandigheden bij het gebruik van een 350kW DC-snellader. Getoonde 
modellen kunnen van opties en speci쏾 caties voorzien zijn die niet leverbaar worden in Nederland. Het gebruik van ongeschikte lakbehandelingsproducten op de getoonde kleur Moonscape Matte 
kan de lak permanent beschadigen en zal het ‘slijtageproces’ van de lak versnellen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond 
Varenschut 21D
Tel. 0492 - 588 970
kia-vdns.nl

Nu in de showroom van VDNS Kia Helmond:
de elektrische Kia EV6!

Groot rijbereik
Mocht je nog twijfels hebben over elek-
trisch rijden, dan neemt de EV6 die alle-
maal weg. Wat dacht je van een actiera-
dius van ruim 500 km (van Amsterdam 
naar Parijs) en ultrasnel opladen (tot 
100 km in 4,5 minuten)!?

Ultrasnel laden
De EV6 biedt de keuze uit een 58 kWh 
of een 77,4 kWh accupakket, achter-
wiel- of vierwielaandrijving en diverse 
uitvoeringen. Hij kan ultrasnel laden 
(van 10 naar 80 procent in 18 minuten) 
en werkt zonder problemen op 800V én 
400V laadtechniek. Slim en praktisch is 
hij ook: hij heeft volwaardige stopcon-
tacten on-board voor elektrische ap-
paraten en kan zelfs ándere elektrische 
voertuigen opladen.

Veiligheid voorop
Revolutionair zijn ook de rijhulpsys-
temen in de nieuwe EV6. Dankzij de 
ingenieuze ‘Snelwegassistentie 2’ kan 
deze elektrische krachtpatser automa-
tisch veilig van rijstrook wisselen. Het 

Intelligent Front Lighting System geeft 
adaptieve verlichting onder alle omstan-
digheden. Het systeem ziet en herkent 
medeweggebruikers en dimt waar nodig 
een deel van de grootlichtbundel om 
anderen niet te verblinden. Met de Re-
mote Smart Parking Assist kan de EV6 

zichzelf op jouw commando helemaal 
autonoom in- en uitparkeren.

Highway Driving Assist
Met de slimme snelwegassistentie 
(DHA) kun je automatisch een vaste 
volgafstand en -snelheid aanhouden 

ten opzichte van een voorligger. De EV6 
kijkt ook links en rechts naast de auto of 
er gevaar dreigt. Komt een medewegge-
bruiker in een andere baan te dichtbij, 
dan stuurt HDA indien mogelijk weg om 
veilige tussenruimte te houden. Lane 
Following Assist (LFA) houdt de EV6 

midden in de rijbaan en Navigation-
based Smart Cruise Control met Curve 
Control (NSCC-C) neemt zelfs in cruise-
modus tijdig gas terug voor bochten in 
de route. Hoe futuristisch is dat! 

Kom naar onze showroom
Wil je de EV6 van dichtbij bekijken of 
een proefrit maken? Breng dan een be-
zoek aan de showroom van VDNS Kia 
Helmond aan de Varenschut 21 in Hel-
mond. 

VDNS Kia Helmond dé nummer 1
VDNS Kia Helmond is al jarenlang 
nummer 1 in Helmond en omgeving. 
Daarnaast is de Kia-dealer al vele malen 
verkozen tot beste Kia Top Dealer van 
Nederland. 

Autodroom Helmond
VDNS Kia Helmond is gevestigd in 
Autodroom Helmond, gelegen aan de 
Autoboulevard Helmond. Samen met 
van de Nieuwenhuijzen auto’s, Brabant 
Autolease, VDNS Suzuki Helmond en 
Autoschade Helmond; alles onder 1 dak.

De revolutionaire Kia EV6 staat sinds kort in de showroom van VDNS Kia Helmond. Deze inspirerende gamechanger verandert de markt voor zero-emission mo-
biliteit voorgoed. De Kia EV6 biedt keuze uit een 58 kWh en 77,4 kWh accupakket, 2WD- en AWD- aandrijving en is beschikbaar in totaal 6 verschillende uitvoerin-

gen. En dat al vanaf € 44.595. Inspire your senses!

F | VDNS Kia
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Piet Snijders schrijft puur uit liefhebberij 

Wanneer ben je met schrijven 
begonnen?
"Zodra mijn pen letters begon te vor-
men. Toen ik een jaar of negen was le-
verde ik een eerste afgerond verhaal af. 
'Olaf, de berenjager', een toneelstukje."

Je hebt later van schrijven je 
broodwinning gemaakt. Was dat 
altijd al je plan? 
"Nee, ik heb eerst een andere richting 
geprobeerd; een paar jaar economie ge-
studeerd. Mijn grootste vergissing ooit. 
Ik heb daar jarenlang nachtmerries van 
gehad. Ik had mij eerder moeten realise-
ren waar mijn roeping lag."

Uiteindelijk kwam je in de 
dagbladjournalistiek terecht. 
"Klopt, met enig geluk, mag ik wel zeg-
gen. Ik heb me in dat vak altijd bijzonder 
op mijn plaats gevoeld. Ik vond het ge-
weldig om een betrouwbaar doorgeef-
luik te mogen zijn tussen mensen die 
iets te melden hadden en mensen die 
naar informatie hongerden."

Hoe lang ben je journalist geweest? 
"Ruim  41 jaar. En altijd voor het Hel-
monds - en later Eindhovens Dagblad. 
Ik was nogal aan de regio verknocht en 
nog steeds. Veel reden om te verande-
ren had ik ook niet. In al die jaren was 
geen dag hetzelfde." 

Toch ben je op een gegeven 
moment boeken gaan schrijven. 
"Om fris te blijven moet je jezelf soms 
uitdagen. In mijn eerste boek over 75 
jaar onderwijs in mijn geboortedorp 
Heusden was ik richtinggevend eind-
redacteur. Dat lag in het verlengde van 
mijn journalistieke werk. Bij het vol-
gende boek, rond het 75-jarig bestaan 
van de parochie Heusden, voelde ik me 
al meer 'schrijver'. Daarna volgden een 
dichtbundel, enkele romans enzovoort."   

In welke genres ben je als 
schrijver actief?  
"Ik heb een gevarieerd scala boeken 
afgeleverd. Behalve aan romans en lo-
kale geschiedenisboeken denk ik aan 

de oorlogsboeken 'Death Valley De Peel' 
en 'Doublecrash', aan enkele biografieën 
en nu dan aan de ultrakorte verhaaltjes 
(UKV's) onder de titel 'Rupskusjes'."

Waarom ultrakorte verhaaltjes?  
"In het tijdperk van de broadsheetkran-
ten was voor veel dagbladjournalisten 
de uitgebreide reportage het hoogste 
goed. Met de komst van de tabloids is 
dat gekanteld en werd het de kunst om 
zo kort mogelijk te schrijven. Ik ben aan 
gedichten en UKV's begonnen om me 
daarin te bekwamen."
 
Is kort schrijven moeilijk dan? 
"Het vereist een totaal andere aanpak 
dan de reportage. Wat doe je in een kort 
stukje met de couleur locale, de nu-
ance of met de hoor en wederhoor? Elk 
woord moet gewogen worden." 

Maar je bent gepensioneerd, je hoeft 
je daar niet meer druk over te maken? 
"Vandaar dat ik mijn ultrakorte verhaal-
tjes puur uit liefhebberij schrijf. Hon-

derdvijftig woorden, langer mogen mijn 
Rupskusjes niet zijn. Ik heb er een sport 
van gemaakt om binnen die beperking 
een afgerond verhaal mét inhoud te 
vertellen. Columns, zeggen sommigen. 
Stukskes mag ook." Piet Snijders | F Eigen collectie Piet

Soms scherp en kort door de bocht; meestal goedmoedig en toegeeflijk. Piet Snijders (69) uit Asten schrijft naar eigen goeddun-
ken.  Niet voor niets verklaarde hij zich 'autonoom'. Die kwalificatie hanteert hij in zijn laatste boek 'Rupskusjes', dat 120 Ultrakor-
te Verhalen (UKV's) omvat. Ze kunnen overal over gaan. Herinneringen aan vroeger, het alledaagse leven, de actualiteit. Daarvóór 

publiceerde deze oud-journalist van het Eindhovens Dagblad al een tiental andere titels. Zijn oeuvre mag gevarieerd heten. 

Geachte bewoner, huurder en of huiseigenaar, 
Steeds meer bewoners en woningeigenaren verla-
gen hun energierekening door duurzame maatre-
gelen te treffen. Wij willen u graag helpen met het 
slim verlagen van uw energielasten. Daarom zijn 
wij in samenwerking met 8 gemeenten in de regio 
voor u het nieuwe serviceloket EnergieHuis Slim 
Wonen gestart met een slimme website, deskun-
dige voorlichting van energiecoaches en concrete 
gratis bewonersdiensten. Maak gebruik van deze 
nieuwe gratis bewonersservice en ga ook met hulp 
van ons of zelf slim energie besparen of opwekken. 

Snel voordeel met (gratis) diensten via 
www.energiehuisslimwonen.nl
• Websitehoofdmenu’s: Subsidies, Regionaal en
 lokaal Nieuws, Nieuwsbrief, Contact

• Bekijk in websitemenu ‘Jouw gemeente’ alle 
 lokale acties, agenda’s en energiespaarinitiatieven
• Ga via websitemenu ‘Slim starten’ aan de slag
 met de gratis woningquickscan, bespaarzelftest
 en diverse zelftests 
• Ga via websitemenu ‘Slim verder’ met 
 verduurzamen via ‘Jouw routeplanner’ of 
 ‘Jouw bespaarmaatregelen’
• Aanmelden themabijeenkomsten: slim isoleren,
 zonnepanelen, warmtepompen via websitemenu
 ‘Agenda najaar 2021’
• Aanmelden themawebinars/workshops: slim
 isoleren, zonnepanelen, warmtepompen en
 woningquickscan ook via ‘Agenda najaar 2021’

Tips voor bewoners, huurders en woningeigenaren
Huurders doen vaak via het websitemenu ‘Slim 

Starten’ de bespaarzelftest. Zet zelf eenvoudig je 
CV-ketel op 60 en bespaar 5-10% gas en ga aan de 
slag met tocht en kierenwering in huis. Woningei-
genaren doen vaak via websitemenu ‘Slim verder’ 
de woningquickscan en gaan daarna slim verder via 
‘Jouw bespaarmaatregelen’ met concrete ideeën 
om energie te besparen of op te wekken voor de 
woning. Voor meer tips voor zowel huurders als 
woningeigenaren, zie onderaan deze brief.

Gratis voorlichting, themabijeenkomsten en 
deskundige energiecoaches 
Bewoners die meer informatie willen, kunnen een-
voudig aanmelden voor een van de wekelijkse the-
mabijeenkomsten via de website ‘Agenda najaar 
2021’ of maken een persoonlijke afspraak met een 
deskundige energiecoach voor gratis voorlichting.

Energiehuis Slim Wonen:
nieuw in de regio en helpt 
bewoners met energie besparen!

Top 5 meest gekozen op 
www.EnergieHuisSlimWonen.nl via:
1. ‘Slim starten’ de gratis eigen Woning QuickScan 
2. ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda ’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. ‘Slim starten’ Bespaarzelftest, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

Persbericht                                                             
 
 
Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen 
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant. 

Slimme bewoners website 
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl  kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden. 

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars 
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal). 
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in. 

Showroom- en bezoekerscentra 
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.  

Lokale initiatieven en collectieve acties 
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier.  
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. 

  

 

 

 

 

 

10 Bespaartips 
voor alle bewoners 
en huurders:
1. Zet je verwarming overdag één graadje

 lager en bespaar ± 7% energie

2. Zet de verwarming 3-4 graden lager voor 

 je gaat slapen (niet bij vloerverwarming)

3. Doe alle hal- en (tussen)deuren dicht in  

 huis en sluit ‘s avonds de gordijnen

4. Verwarm geen ruimtes waar je niet verblijft

5. Plaats radiatorfolie achter je radiatoren

6. Vervang gloei- en halogeenlampen door

 LED-lampen en bespaar 70% elektra

7. Douch niet langer dan 5 minuten en koop

 een besparende douchekop

8. Gebruik de wasmachine op eco-stand en

 droog je was op een waslijn

9. Vervang alle apparaten ouder dan 15 jaar

 voor energiezuinige apparaten

10. Zet je CV-ketel op 60 graden via 

 www.zetmop60.nl en bespaar 5-10% gas 

Extra tips voor 
woningeigenaren met 
eigen dak
• Isoleer je (spouw)muren, dak, vloer en

 neem HR++ glas en bespaar 20-35% gas

• Laat uw woning isoleren door een gecertificeerd

 bedrijf via www.wijisoleren.nl

• Vervang je oude CV-ketel en/of overweeg 

 een (hybride)warmtepomp

• Vervang je oude aan- en afvoer-ventilatie

 box(en) door een ‘DC-motor’-box

• Zonnepanelen voor eigen stroomopwekking/

 voor e-autorijden ± 6 extra per 10.000 km.

info@energiehuisslimwonen.nl
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Catisfactions kip, zalm, Temptations kip, 
Rodeo duo, Chunx, Dentastix, Smackos multi, 
Ranchos, Whsikas sticks, Jumbone mini.
Zie de selectie in de winkel.

Diverse honden 
en kattensnacks

5,-
5 voor

Acties uitsluitend geldig bij Jumper Helmond.

Zak a 5 kg.
Grof middel of fijn.

Zak a 4 kg.

Beukenhout 
snippers

Strooivoer
buitenvogelsZak a 5 kg.

Grof middel of fijn.

Vervoersmandje

4,95
van 4,99

van

10,95
van

159,95
van

3,95
Voor 3,99

Voor

6,95
Voor

109,50
Voor

Bijpassend
kussentje nu 3,95

100 gram.
Diverse smaken.

Vleesstrips

Vogelkooi 
Retro

Met verlichting, 
oplaadbaar, voor 
de hond of kat.

Silicone 
halsband

3,99
van

2,99
Voor

6,98
Voor

Engelseweg 196, 5705AJ  Helmond | 0492-476243 | www.dierenwinkel.com
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Door middel van korte lijnen in Kenia is 
het benodigde bedrag van € 2600,- di-
rect beschikbaar gesteld voor de uitvoe-
ring ter plaatse. In samenwerking met 
Stanley Koriata heeft de plaatselijke be-
volking in de maand oktober en novem-
ber de watertank hersteld. Dit betekent 
dat in deze regio de watervoorziening is 
geoptimaliseerd. Schoon water is enorm 
belangrijk voor de preventie van ziekten 
en essentieel om ons landbouwproject 
op te starten.
Het landbouwproject Aid to Trade gaat 
begin volgend jaar van start in de regio 
Lemek. Door een 0-meting hebben we 
aansluiting gekregen op de behoefte van 
de plaatselijke bevolking. Het blijkt dat 
zakelijke weerbaarheid en onderwijs de 

belangrijke pijlers zijn om de landbouw 
te optimaliseren. Onze projectleider 
Michael Maunda gaat starten met een 
voorlichtingscampagne om draagvlak te 
creëren en alle boeren in de omgeving te 
inspireren om aan te sluiten. We gaan 
dit project uitdragen samen met Wilde 
Ganzen, omdat zij veel ervaring hebben 
in het uitvoeren van grote projecten in 
Kenia.

Uiteraard zijn we als Kupanda2Grow 
bijzonder enthousiast over de behaalde 
resultaten. En zeker zijn we blij met onze 
regionale contacten, zodat we zeker zijn 
dat al het geld op de juiste plaats komt.
Naast deze projecten liggen er alweer 
nieuwe aanvragen klaar. Bijvoorbeeld  

voor de watervoorziening van het zie-
kenhuis in Abossi. Gezien onze succes-
sen en de herverdeling van de activitei-
ten, zijn we op zoek naar een nieuwe 
secretaris/secretaresse. Onze huidige 
secretaris gaat de focus verleggen naar 
het landbouwproject in samenwerking 
met de Wilde Ganzen omdat dit project 
een looptijd heeft van 10 jaar. Heb je 
interesse, kijk dan gerust op onze site 
www.kupanda2grow.com. Hier staat 
onze missie beschreven. 
Heb je zin en tijd om het succes met ons 
te delen als secretaris en deel je het in-
zicht: ‘iedereen is van de wereld en de 
wereld is van iedereen’, neem dan con-
tact op met Henk Kusters: 
kustershh@gmail.com.

Kupanda2Grow: Denken, doen en stap voor stap resultaat 
‘We willen het u graag laten zien’ 

Viering van de opening van het door K2G gefinancierde watersysteem voor Lemek. F | Kupanda2Grow.

HELMOND/KENIA Op 11 en 12 september hebben Max en Thijs (werkgroep leden 
Kupanda2Grow) door een rondje Brabant op de tandem geld verzameld om de watertank 

in de regio Lemek te restaureren. 

Er zijn vele redenen waarom de Partici-
patiewet niet werkt, maar één daarvan 
wil ik hier uitlichten. Het was een uto-
pie en dat is inmiddels ook gebleken, 
dat een betaalde baan voor iedereen 
haalbaar is. Participeren betekent ook 
veel meer dan alleen deelname aan de 
arbeidsmarkt. Het gaat ook over deelna-
me aan de samenleving. Participeren is 
dan ook een synoniem van ‘meedoen’. 
In Helmond hebben wij daar, in tegen-
stelling tot de bedenkers van de Partici-
patiewet, gelukkig wel oog voor gehad. 
Onder andere met de oprichting van het 
‘Stadsleerbedrijf Helmond’.

Het Stadsleerbedrijf werd in 2016 door 
onze toenmalige SP-wethouder Natha-
lie van der Zanden opgericht. Met onze 
3 kernwaarden, (menselijke waardig-
heid, gelijkwaardigheid en solidariteit) 
onder de arm, is zij destijds voortvarend 
aan de slag gegaan. Met als resultaat dat 
het Stadsleerbedrijf met haar unieke 
gedachtengoed voor de vele deelnemers 
echt het verschil heeft kun-
nen maken. Bij het Stadsleer-
bedrijf draait het allemaal om 
meedoen in de maatschappij. 
Deelname is vrijwillig en de 
deelnemers hebben alle vrij-
heid om iets te doen wat bij ze past. 
De inzet is om mensen via maatwerk te 
helpen om verder te komen, gebaseerd 
op vertrouwen, talent en kansen. Het 
doel is meedoen en vooruitkomen in de 
samenleving, deelname aan de arbeids-

markt is geen doel op zichzelf maar kan 
tot de mogelijkheden behoren. 
Het Stadsleerbedrijf is inmiddels flink 
gegroeid en vierde dit jaar haar 5-jarig 
jubileum met een expositie in de Cacao-
fabriek. Een expositie waarbij de indruk-
wekkende verhalen van deelnemers 
laten zien wat er bereikt kan worden als 
we denken vanuit de mens en niet van-
uit het systeem. Voor de SP heeft het 
Stadsleerbedrijf dan ook een bewezen 
meerwaarde voor een samenleving die 
wij voor ogen hebben. Een samenleving 
van verbinding waarbij iedereen op zijn 
eigen manier mee kan doen. Wij zijn blij 
maar ook ontzettend trots, dat het suc-
ces van het Stadsleerbedrijf geleid heeft 
tot de oprichting van het Dorpsleerbe-
drijf in Geldrop-Mierlo. Nu de rest van 
Nederland nog!

Bekijk de expositie ‘5 jaar Stadsleerbe-
drijf Helmond’ via www.stadsleerbe-
drijfhelmond.nl/expositie.

5 jaar Stadsleerbedrijf Helmond
Ondanks alle bezwaren en waarschuwingen werd op 1 januari 

2015 de Participatiewet ingevoerd met als doel om zoveel 
mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan 

de arbeidsmarkt deel te laten nemen. 

Fractievoorzitter SP Helmond
Lonneke Maráczi

Als alternatief organiseren ze een inza-
meling van producten uit uw voorraad-
kast. Dus alles wat lang houdbaar is en 
wat u eigenlijk toch niet gebruikt of gunt 
aan de minderbedeelden van de ge-
meente Helmond en Laarbeek kunt u in 
komen leveren. Coronaproof uiteraard.

Er is een drive through/inleverpunt ge-
maakt bij de Oude Toren in Stiphout. 
Ingang is aan de van de Brugghenstraat 
en de uitgang aan de Lieshoutseweg. U 

bent welkom met de fiets, te voet of met 
de auto. De inzameling vindt plaats op 
vrijdag 17 december van 9:00 tot 17:00 
uur en zaterdag 18 december van 9:00 
tot 17:00 uur.

We hopen van harte dat u gehoor geeft 
aan deze inzamelactie ten bate van 
Super Sociaal. Hou vol, houd moed en 
maak er ook zonder de Xmas sing along 
een warme en sfeervolle kerst van. 

STIPHOUT Na de laatste persconferentie is helaas duidelijk 
geworden dat de Xmas sing along van 17 december 2021 niet 

door kan gaan. Ontzettend jammer, want de organisatie, koren, 
Kunstkwartier, fanfare de Vooruitgang en talloze vrijwilligers 

hadden graag wat vrolijkheid en warmte toe willen voegen aan 
de kerstdagen. 

Geen Xmas sing along, wel 
inzameling voor Super Sociaal 

Deze 70 lichtboxen zullen binnenkort te 
zien zijn in 47 etalages in de binnenstad 
als een lichtjesroute. De leerlingen gaan 
in december regelmatig het centrum in 
en zullen vragen gaan stellen over hoe 
er een schonere toekomst kan komen 
met minder afval. De vragen die zij zelf 
hebben bedacht zijn ook zichtbaar op 
verschillende zelfontworpen posters die 
naast elke lichtbox hangt.
Op 8 december om 14:00 uur opent 
wethouder Andrew Harijgens deze ex-
positie ‘Chain of Hope’ oftewel ‘ketting 
van hoop’ voor het pand van ‘Kroon en 
Kurk’ naast de Lambertuskerk. De expo-
sitie in het centrum van Helmond is tus-
sen 8 december en 28 december 2021.

Samen met kunstenares Petra Downs 
vragen de leerlingen hiermee aandacht 
voor het afvalprobleem op de wereld 
en voor een schonere toekomst voor 
jongeren. Tijdens de donkere dagen 
voor kerst steunen 47 winkeliers uit het 
centrum dit lichtproject door het plaat-
sen van een van deze lichtboxen in hun 
etalages.

Info lichtroute
Vanaf het startpunt Kerkstraat 52 kunt u 
de lichtjesroute zelf gaan lopen met uw 
gezin, familie en/of vrienden. Het over-
zicht van de lichtjesroute is te vinden op 
de website van Groen4Life 
(groen4life.nl).

Bij het eindpunt van de lichtjesroute op 
Steenweg 19 kun je na de wandeling 
jezelf weer opwarmen en staat er een 
speciaal ‘Chain of Hope’-menu op de 
kaart tijdens de hele expositieperiode.
Chain of Hope is mogelijk gemaakt door 
de gemeente Helmond in samenwer-
king met BLINK en ManawahArt.

Chain of Hope

F | Groen4Life/Chain of Hope.

HELMOND In de maand november hebben 125 leerlingen van het Jan van Brabant College 
samen met conceptbureau Groen4Life gewerkt aan het maken van een hele bijzondere lichtbox 

met hierin een eigen gemaakt kunstwerk van restafval. 

groen4life.nl
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Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

land, is er altijd één bij jou in de buurt. Al 

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

vacature@fonville.nl  •  0524 - 512 053  •  www.werkenbijfonville.nl

Bekijk de vacature op: www.werkenbijfonville.nl/vacatures

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken BV
Everbest 4a, 5741 PM  Beek en Donk

Bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend
voor onder genoemde regio.

3 m3 6 m3 9 m3 9 m3 15 m3
220x170x100 350x170x100 350x180x170 350x180x190

gesloten

600x250x100

AFVALCONTAINER
HUREN

                            VanKaathoven.nl
Wilt u een afvalcontainer huren, zodat u zelf uw afval niet hoeft af te voeren, dan 
bent u bij Van Kaathoven in Beek en Donk aan het juiste adres.  Wij hebben 
containers vanaf 3m3 tot 15m3. Op aanvraag leveren wij ook grotere containers.

Asten Bernheze Best Boekel Deurne

Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel

Heeze Helmond Laarbeek Meierijstad

Sint Anthonis Someren

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Uden

Zeeland

Son en Breugel

Mill en Sint Hubert

All-in prijzen incl. btw
Incl. 3 weken huur gratis
v.a. 3 weken huur € 3 /werkdag

NIEUW!

Plaatsen en ophalen ook op zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur

T 0492 - 46 16 96
I www.vankaathoven.nl

Afmetingen (L-B-H)

FORMAAT

Bouw- en sloopafval € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Grofvuil (huisraad) € 230 € 335 € 439 € 439 € 690
Schoon puin € 135 € 149 € 190 € 190 € 230
Metaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
Houtafval € 175 € 195 € 235 € 235 € 380
Hout geïmpregneerd € 225 € 295 € 385 € 385 € 485
Groenafval € 145 € 170 € 230 € 230 € 300
Grond (schoon) € 175 € 240 € 290 € 290 € 340
Dakafval € 520 € 620 € 720 € 720 € 1050
Gipsafval € 310 € 410 € 510 € 510 € 850
Gasbeton € 310 € 410 € 510 € 510 € 850

Heeft u de HellemondGift Kadogids ontvangen 
en al een leuk kado uitgezocht voor de feestda-
gen? De gids staat boordevol kadotips en -idee-
en, een origineel presentje uitzoeken was nog 
nooit zo eenvoudig! Heeft u de kadogids niet ont-
vangen? Haal dan nu een exemplaar bij één van 
onze aflegpunten (zie verderop in deze krant).

De HellemondGift-waardebon is ook uitermate 
geschikt voor bedrijven: veel eindejaarsborrels 
gaan niet door, maar de HelllemondGift is een 
ultieme blijk van waardering! De bonnen zijn on-
beperkt geldig en in te leveren bij vele Helmond-
se ondernemers. Denk lokaal, koop lokaal.

HellemondGift Kadogids 

www.hellemondgiftkadoboek.nl

HellemondGiftHellemondGift
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BEWAAREXEMPLAAR

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 31-12-2021
OF LANGER INDIEN AANGEGEVEN.

DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL | DENK LOKAAL | KOOP LOKAAL 

KADOBOEK

HET 

PUZZEL

MEE EN WIN
LEUKE
PRIJZEN!

www.he
llemon

dgift.nl

Be
w

ijs
 va

n 
ui

tg
ift

e (
ac

ht
er

ho
ud

en
 o

p 
ui

tg
ift

ep
un

t).

/hellemondgift

De
ze

 ca
de

au
bo

n 
is 

all
ee

n 
ge

ld
ig 

in
clu

sie
f a

fsc
he

ur
str

oo
k

De
ze

 ca
de

au
bo

n 
is 

all
ee

n 
ge

ld
ig 

in
clu

sie
f a

fsc
he

ur
str

oo
k

750,750,
1520

1520

C A D E A U B O N

Voorstel bonnen DIN Lang.indd   3

4-6-2015   16:40:56

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 

Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs

zorgvuldig als bewijs

1510

C A D E A U B O N

www.hellemondgift.nl
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Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 
leuke prijs!

Ga naarwww.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijsen vul de gevraagde 
gegevens in!

Iedere maand wordt de 
prijswinnaar bekend 
gemaakt via onze 

website en via Facebook.
Bewaar deze strook 

Bewaar deze strook 
zorgvuldig als bewijs

zorgvuldig als bewijs

www.hellemondgift.nl
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“Geknipt
voor deze baan?”

Wij zoeken medewerkers 
voor magazijn en atelier

samen naar morgen

Wil jij ook werk maken van jouw werkgeluk?
Wij zoeken nieuwe collega’s met ervaring (parttime / fulltime).

Stuur een mail naar werk@vadain.nl
of bel 088 55 000 00

Meer info?
Kijk op samennaarmorgen.vadain.nl
(of scan de QR Code met je mobiel)
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Hoe ben je als vrijwilliger in de 
vereniging gerold?
“Ik wilde op mijn 16e al graag zwemjuf 
worden, maar ik heb het diploma ervoor 
nooit gehaald omdat ik examenvrees 
had. Ik ben daarna bij de Edah gaan 
werken en pas toen ik kinderen had die 
op zwemles gingen, bijna 30 jaar gele-
den, kwam ik weer in het verenigingsle-
ven terecht. Ze kwamen mensen tekort 
en vroegen me om mee te helpen. Aan-
gezien ik geen nee kan zeggen, en het 
leuk vind om te doen, ben ik mee gaan 
lesgeven. 
Toen heb ik alsnog mijn diploma’s be-
haald. Binnenkort zijn de rollen omge-
draaid: ik ga van mijn vrijwilligerswerk 
mijn beroep maken. Ik heb momenteel 
een baan in de catering, maar werk ook 
parttime bij de gemeente Eindhoven als 
zweminstructrice. Ik ga mijn uren uit-
breiden, zodat ik fulltime zweminstruc-
trice kan worden.”

Wat zijn jouw taken binnen de 
reddingsbrigade?
“Ik houd me vooral bezig met het Zwem-
ABC. Hier kijk ik mee naar de kwaliteit, 
geef ik les en ik ben zo nu en dan exami-
nator. Achter de schermen houd ik me 
hier ook mee bezig. Zo regel ik bijvoor-
beeld de examens, samen met een paar 
anderen.”

Wat brengt het doen van 
vrijwilligerswerk jou?
“Toen ik een jaar of 35 was, lag ik in 
scheiding. Het zwembad heeft mij echt 
door die moeilijke tijd heen geholpen. 
Ik kon mijn verdriet kwijt in het doen 
van vrijwilligerswerk. Gewoon even 
alles stilzetten en mijn ding doen: les-
geven. Ik zie elk kind groeien en ik vind 
het geweldig. Als een kind bijvoorbeeld 
moeite heeft met het gat en nadat jij het 
nog eens uitlegt, ineens wél erdoorheen 
zwemt – dat is fantastisch. Daar doe je 
het voor. Vooral als je ziet wat we samen 
voor elkaar krijgen. Niet ik alleen, maar 
met zijn allen. Want daar gaat het om. 
Als de vrijwilligers er niet zijn, kunnen 
heel veel kinderen niet sporten. En dat 
vind ik juist heel belangrijk.”

Wat vind je van De Reddingsklos 
en haar vrijwilligers?
“Iedereen probeert zijn beste beentje 
voor te zetten en is vriendelijk naar el-
kaar. Het is achter bij de kleintjes altijd 
heel gezellig. Ook de activiteiten, zoals 
kamp en Sinterklaas, zijn heel erg leuk. 
Bij grote verenigingen wordt daar altijd 
heel groots uitgepakt, waardoor het net 
een wedstrijd lijkt. Maar hier komt het 
echt van binnenuit. Bij De Reddings-
klos heeft iedereen echt een vrijwilli-
gershart.”

Wat zou je zeggen tegen de 
mensen die twijfelen om 
een handje te helpen?
“Kijk waar je je enthousiasme uit kunt 
halen en kom dan eens langs. Ook ik 
ben gewoon begonnen, net als iedereen. 
Het is belangrijk dat je geduldig bent en 
tijd hebt. En dat je je met liefde inzet. Als 
je één keer geproefd hebt wat je kunt 
bereiken met een kind tijdens de zwem-
les, zoals het wegnemen van angst en 
het ontvangen van die waardering, dan 
wil je sowieso blijven.”

Over het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet 2021
In heel Nederland zetten mensen zich 
met veel ambitie en gedrevenheid in 
voor een ander en zorgen voor verbin-
ding in onze samenleving. Om deze 
dromen en ambities vorm te geven, or-
ganiseert het vrijwilligersveld, dat zich 
verenigt in Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), 
in 2021 een campagnejaar waarin we 
meer mensen enthousiast maken voor 
het vrijwilligerswerk en een diversere 
groep mensen aanspreken om zich in 
te zetten voor een ander en de samen-
leving. Want Mensen maken Nederland. 

Meer informatie vind je op 
www.mensenmakennederland.nu. 

Met het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 wil het vrijwilligersveld meer mensen oproepen 
om zich in te zetten voor een ander. In het kader van de landelijke campagne Mensen maken 

Nederland deelt Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos de vele verschillende gezichten 
achter de vereniging. In november is Petra de Groot (61) Vrijwilliger van de Maand: 

“De vereniging sleepte me door een moeilijke tijd heen.”

Vrijwilliger van de Maand - Petra: 
‘Even alles stilzetten en mijn ding doen’ 

Petra de Groot. F | De Reddingsklos.

Dat is het doel van Urban Dance Battle 
Brabant van het Jeugdfonds Cultuur 
Brabant. Het streven is om tussen janu-
ari en april 2022 in totaal 400 kinderen 
van 8 tot 16 jaar deel te laten nemen aan 
de danslessen en competitie, die wordt 
afgesloten met een finale-battle. De 
urban dance lessen zijn gepland in Hel-
mond, Gemert-Bakel en Geldrop Mierlo. 
De lessen worden zo dicht mogelijk bij 
huis aangeboden door professionele 
dansleraren. Kinderen kunnen zich aan-
melden op www.urbandancebattle.nu.

Krachten bundelen
Urban Dance Battle Brabant kan alleen 
een succes worden als meerdere par-
tijen hier samen in optrekken en zich 
inzetten voor het gezamenlijke doel, 

zoveel mogelijk kinderen de kans geven 
om deel te nemen. Daartoe behoren 
de betrokken dansscholen, beleidsme-
dewerkers van gemeenten, cultuurco-
ordinatoren, maatschappelijk werkers 
en directies en leraren van scholen en 
stichtingen voor primair en voortgezet 
onderwijs.

Wat levert het op voor kinderen?
Uitdaging en ontwikkeling, ontdekken 
van hun passie, vrijheid om zich creatief 
uit te drukken in dans, plezier en samen-
werking met andere kinderen, vergroten 
van zelfvertrouwen en eigenwaarde, 
doorzettingsvermogen en geloof in ei-
gen kunnen. Brede ontwikkeling en ont-
plooiing en vergroten van succesvolle 
deelname in de samenleving.

Urban Dance Battle Brabant 
Ontmoeten, bewegen, plezier maken

HELMOND/REGIO Kinderen die dat het meeste nodig hebben het 
plezier van (samen) dansen laten ervaren en ze enthousiast maken 

om ook na de eerste kennismaking danslessen te blijven volgen. 
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AUTOMONTEUR MET ERVARING

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde monteur die 
het leuk vindt om zijn of haar technische kwaliteiten in 

te zetten in ons bedrijf. 

Heb je ervaring in de Automotive sector en zoek je een fijne 
plek om te werken? Dan zijn wij precies wat je zoekt.

We werken in een klein team en vinden het fijn als jij je ook 
thuis voelt binnen ons bedrijf. 

Wij bieden je uiteraard een goed salaris.
Ben je benieuwd? Solliciteer dan snel naar deze functie.

GVA Garage Vink Asten

0493-696962 of info@garagevink.nl 
Kijk alvast op onze site 

www.garagevink.nl

Jouw advertentie Jouw advertentie 
op deze plek?op deze plek?

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskrantenEen samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nlwww.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:Neem contact op met:
Weekkrant De Loop HelmondWeekkrant De Loop Helmond

0492-845350 of advertentie@deloop.eu0492-845350 of advertentie@deloop.eu

63% 
van de 

Nederlanders let op 

advertenties in de

huis-aan-huiskrant.

De exposanten nemen in hun werk 
een standpunt in tegenover actuele 
problematiek en verbeelden mogelijke 
toekomstscenario’s. Het publiek wordt 
door de begeleidende teksten uitgeno-
digd een positie ten aanzien van actua-
liteit, het verleden en de toekomst in te 
nemen.

In deze thematische tentoonstelling ge-
ven de exposanten hun perspectief op 
een toekomstige wereld vanuit verschil-
lende tijdperken in het verleden, heden 
en de toekomst. Die visie kan zowel 
sober-dystopisch als optimistisch-uto-
pisch zijn.

Opmaat van de tentoonstelling vormt het 
immense doek ‘In Defense of Sentimen-
tality’ (2021) van Stijn Peeters. Vanuit 
zijn engagement met maatschappelijke, 
hedendaagse problematiek gaat hij in op 
de schaarste van grondstoffen die door 
het Westen worden uitgebuit en rijke-
lijk ingezet in de kapitalistische, digitale 
consumptiemaatschappij. Met behulp 
van kunsthistorische bronnen actuali-
seert hij voorstellingen uit het verleden 
en vermengt die met afbeeldingen uit 
de hedendaagse media. Ook binnen zijn 
docentschap deelt hij de reikwijdte van 
de beeldcultuur als rijke voedingsbodem 

met de studenten van de Academie voor 
Beeldende Vorming (ABV). Het resul-
taat daarvan is deze expositie waar hij 
jonge, talentvolle studenten hun eigen 
beeldende interpretatie op het thema 
vorm laat geven. Het resulteert in een 
gevarieerd tentoonstellingsaanbod aan 
technieken en (persoonlijke) contexten.

Samen sterk
Opdrachtgever voor deze expositie is De 
Cacaofabriek. De Cacaofabriek is een 
belangrijk podium voor kunst en cultuur 
in de omgeving van Helmond en biedt 
bij elke tentoonstelling een educatief 
programma. Organiserend partner is 
Museum Helmond, die haar kunstcol-
lectie heeft opengesteld om zo het bron-
nenonderzoek voor dit project mogelijk 
te maken. 
Door de presentatie van een viertal foto’s 
uit de collectie van Museum Helmond 
wordt het post-humanistisch toekomst-
beeld binnen de expositie verduidelijkt. 
Zowel de studenten van de ABV als de 
studenten van de Radboud Universiteit 
worden in dit project begeleidt door 
Stijn Peeters en kunsttheoreticus Chris-
tianne Niesten.

Corona-informatie: Voor de actuele si-
tuatie rond corona, check onze website.

‘Welkom in het Verheden’ naar Cacao Expo in Helmond
Studenten, kunstenaar, Museum Helmond en De Cacaofabriek slaan handen ineen

HELMOND Op 12 december start in De Cacaofabriek de 
tentoonstelling ‘Welkom in het Verheden’, waar het ’verre’ 
heden en verleden samenkomen. De expositie loopt tot en 
met 14 januari en is georganiseerd door studenten van de 

Fontys Hogeschool voor de Kunsten in samenwerking met De 
Cacaofabriek, Museum Helmond, kunstenaar Stijn Peeters en 

studenten van de Radboud Universiteit. 

F | Cacao Expo.
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Sinterklaas is al weer even in 
ons land en heeft zijn intrek in 
ons skônne kasteel genomen, wat 
jammer genoeg zijn deuren heeft 
moeten sluiten vanwege corona. Wat 
een drama toch weer, zo sunt vind 
ik dat. Ik had er net deze week naar 
toe willen gaan vur een foto met 
roetveegpieten.  

Dan witte gullie gelijk dat dit een foto 
van 2 jaar geleden is waar nog geen 
1,5 meter afstand hoefde en de pieten 
nog zwart mochten zijn. Al noemen 
ze het een kinderfeest, ik vind het toch 
zo leuk. Zelfs ons Kate en Maddi (de 
hondjes) hebben hun voerbak gezet 
dit jaar. En met 5 december maken 
we er altijd een leuke gezellige en 
vooral lekkere avond van. Met 
natuurlijk een klein cadeautje.  

De rest van de cadeautjes wordt aan 
de Kerstman overgedragen. Altijd 
zal ik in de Sinterklaastijd denken 
aan de tijd toen ik zelf nog een 
kiendje was. Dat waren mooie tijden 
en altijd volop pakjes vur iedereen. 
Al hadden we ginne auto en gingen 
we nooit op vakantie, Sinterklaas 
werd bij ons groots gevierd. 

Mistal werd wat er op je lijstje stond 
wel afgeleverd door de Sint en zijn 
Pieten. En dan dat strooien. Dat ik 
het toch wel heel raar vond dat uit 
het kleinste gaatje in het plafond 
het snoep vandaan kwam als er 
gestrooid werd. Veel later vertelde 
ons moederke dat zij het in haar 
schortzak had en dat als ik even 
niet keek het de richting van dat 
kleine gaatje werd gegooid. Ook 
weet ik nog dat mijn bruur Fer me 
wel eens uit mijn droom zou halen 
en verraden waar alle cadeautjes 
lagen verstopt en dat ons mam die 
allemaal zelf had gekocht. Och och 
och, wat heeft ie toch op zunne nek 
gehad. Ons mam zei dat ze hem 
naar Maria Goretti zou brengen 
(een kindertehuis in Tilburg). Dus 
met mijn 5 jaar was de Sint-bubbel 
al doorgeprikt. Maar da mocht 
de pret nie drukken, Sinterklaas 
werd altijd gevierd bij ons thuis.  
 

Jaren later toen mijn moederke in het 
verzorgingstehuis lag, moest ik altijd 
zorgen dat rond de Sinterklaas een 
grote schaal met echt Sint-snoep op 
haar kamer stond. Met van die luxe 
Sint-chocolaatjes van dun bakker 
(die ik dus ook altijd haal). Ook 
werden de kleinkinderen, zolang 
ze leefde verrast met een cadeautje 
en ook mij en men bruurs sloeg ze 
nooit niet over op 5 december. Wat 
zij ons geleerd heeft, wil ook ik graag 
doorgeven. Jarenlange tradities, 
daarom zal ik de Sint altijd trouw 
blijven. Zie het als een soort ode 
aan mijn ouders. Maar sinds vurig 
jaar zet ik wel menne kerstboom 
meestal iets vur Sinterklaas. Het 
vuulde een bietje als hoogverraad, 
maar ik vin het zo gezellig. 

Vruuger waren er met de kerst geen 
cadeautjes te bekennen, tenminste 
bij ons niet. De Kerstman kan toch 
echt niet tippen aan onze Sinterklaas 
met zijn leuke Pieten. Vinde gullie da 
wel? Ikke niet. Ik hou van die man 
met zijn mijter en lange witte baard 
en natuurlijk ook van Piet, ook al 
heet hij tegenwoordig roetveeg-piet. 
Wij zijn niet opgegroeid met het 
verhaal van de kerstman, da kennen 
we eigenlijk van de televisie.

Dat gedoe over zwarte piet vond ik 
zo verdrietig, maar intussen heb ik 
roetveegpiet ook omarmd. Tenslotte 
is het een ECHT kinderfeest. Ik ga 
kerst wel steeds leuker vinden.
Maar sinterklaas zal vur men altijd 
blijven bestaan.

Iedereen unne fijne Sinterklaas. 
Tot volgende week.

Sinterklaas

Houdoe!

Zorgverleners uit de regio Helmond – 
De Peel werken samen om ervoor te 
zorgen dat patiënten snel én op de juiste 
plek hulp krijgen. ‘De huisartsenpost 
schakelt ons onder andere in voor een 
gezondheidscheck bij cliënten thuis. 
Dan meet een verpleegkundige bijvoor-
beeld de bloeddruk, hartslag, verstoor-
de bloedsuikerspiegel en/of lichaam-
stemperatuur. Maar we verrichten ook 
verpleegtechnische handelingen, zoals 
het inbrengen van een infuus of het ver-
zorgen van wonden. Onze bevindingen 
koppelen we terug naar de triagist op 
de huisartsenpost,’ vertelt Eline Beniers. 
‘Op deze manier kan een ziekenhuisop-
name of een ritje door de dienstdoende 
huisarts voorkomen worden.’ 

Comfortabeler
Lous Laurijssen vult aan: ‘Daarnaast 
vinden veel patiënten het comfortabe-
ler om thuis behandeld te worden. Dat 
is toch meer vertrouwd dan in het zie-
kenhuis of bij de huisartsenpost.’ Eline 
vertelt dat deze ‘extra taak’ bijdraagt 
aan een gevarieerde werkweek: ‘Het is 
voordat mijn dienst begint nooit in te 
schatten hoeveel oproepen ik krijg en 
hoeveel tijd ik daar mee kwijt ben. Maar 
dat maakt het werk afwisselend, wat 
heel fijn is.’ 
 
Ook een ‘niet pluis gevoel’ van de huis-
arts kan reden zijn om een verpleeg-
kundige op pad te sturen. Lous: ‘Het 
voordeel is dat wij de thuissituatie zien 
en daardoor beter én sneller kunnen in-
schatten of een voorgevoel klopt. Denk 
bijvoorbeeld aan het opmerken van een 
bleke huidskleur of een onregelmatig 
hartritme.’

Stappen zetten 
Lous en Eline hopen dat in de toekomst 
de lijnen tussen de huisartsenpost en 
thuiszorg nog korter worden. ‘Wij heb-
ben als gespecialiseerde verpleegkun-
digen veel kennis van ziektebeelden, 
de zorg thuis én wij kunnen bepaalde 
zorghandelingen verlenen. Zo kunnen 
we mensen snel helpen en verlichten 
we samen de druk op de zorg.’

Spoed of niet?
Twijfel je of je diréct zorg nodig 
hebt? Hieronder een overzicht:
• Levensbedreigende 
situatie? Bel meteen 112.
• Spoedeisende situatie? Bijv. 
hartklachten, een wond die 
gehecht moet worden of ander 
ernstig letsel? Bel ‘s avonds, 
‘s nacht of in het weekend naar 
de huisartsenpost. Op andere 
tijdstippen bel je je eigen huisarts.
• Twijfel je of je direct zorg 
nodig hebt? Doe dan de check 
op Moetiknaardedokter.nl. 
Download de app op je telefoon, 
zodat je het antwoord altijd 
direct bij de hand hebt.

Inzet verpleegkundige 
thuiszorg bij spoedvraag

Heb je thuis gespecialiseerde hulp nodig? Dan kan het zo zijn 
dat een verpleegkundige je thuis bezoekt. Want sinds enige tijd 
ondersteunt het verpleegtechnisch thuiszorgteam van Savant 

Zorg en de Zorgboog de huisartsenpost. Het doel hiervan? 
De druk op de huisarts én de Spoedeisende Hulp verlichten. 

Gespecialiseerde verpleegkundigen Lous Laurijssen (de Zorgboog) 
en Eline Beniers (Savant Zorg) vertellen hier meer over. 

F | moetiknaardedokter.nl 

In gesprek met gespecialiseerde verpleegkundigen Lous 
Laurijssen (Zorgboog) en Eline Beniers (Savant Zorg)

Kiezel is een bijzonder levendige kater van bijna negen maan-
den. Hij beschikt over tomeloze energie, die hij het liefst ver-
bruikt met spelen met hengeltjes, muisjes en balletjes. Hij mag 
niet getriggerd worden om met je hand te spelen. Een hand is 
alleen om te aaien en dat vindt Kiezel gelukkig ook heel prettig. 
Ook al is hij best al een grote jongen, hij voelt zich niets te groot 
om af en toe lekker in zijn mandje met een zacht dekentje te 
tutten.

Deze knaap heeft naast energie ook temperament: ervaring is 
gewenst. Hij kan in zijn spel wat lomp zijn en is dan ook niet 
geschikt voor bij kleine kinderen. Kiezel zit al sinds augustus 
bij ons en begint er genoeg van te krijgen. Hebt u de ruimte 

om deze mooie witte kerel een interessant, uitdagend leven te 
bieden, waarin hij volop naar buiten kan?
Wij zijn ook nog steeds dringend op zoek naar opvanggezinnen 
voor de grote aantallen binnenkomende kittens.

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

Dier van de week: Kiezel
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UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350



41vrijdag 3 december 2021de loop weekkrant HELMOND

Productielocatie 
Den Ouden Helmond voorbereid

op de toekomst 
INDUSTRIEGEBIED ZUID Den Ouden Regionaal Overslag Centrum (Schijn-
del) heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van diverse 
aanpassingen op de productielocatie in Helmond. Deze aanpassingen leiden 
tot een verdere beperking van de impact van de activiteiten op de omgeving 
en zal het aanzicht van de locatie sterk verbeteren. 

Deze vergunningsaanvraag houdt 3 onderdelen in;
1. Koolfilters; Door het toepassen van nieuwe innovaties worden deze filters 
 robuuster in het gebruik dan de bestaande geurreducerende oplossing. 
2. Reductie van de opslagcapaciteit voor vloeistoffen; voorheen beschikte de 
 locatie over 14 silo’s met in totaal een capaciteit van 80.000 m3 voor verpompbare
 afvalstromen. Daar komen nu 5 slanke opslagsilo’s voor terug met een capaciteit
 van 1000 m3 voor de opslag van vloeibare organische meststoffen. Drie mengsilo’s
 van elk 30 m3 zullen inpandig worden aangebracht.
3. Aanbrengen keerwanden; voor de op- en overslag van hout zullen keerwanden
 worden aangebracht. Daardoor worden de transportroutes en opslag beter 
 gescheiden. Deze keerwanden voorkomen bovendien stofhinder door verstuiving.
 De wanden hebben een brandwerende werking tussen de verschillende depots en
 naar het naastgelegen perceel.

Op het terrein in Helmond worden primair hoogwaardige organische meststoffen 
geproduceerd uit circulaire grondstoffen. De producten verbeteren de bodem en zijn 
geschikt voor de (biologische) teelt van groente- en fruit. 

Over Den Ouden Groep B.V.
Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 290 
medewerkers. Den Ouden is een bedrijf dat oplossingen creëert die bijdragen aan 
een duurzame leefomgeving. Dat doen we met slimme infrastructurele-, gezonde 
bodem en circulaire bio-based producten en diensten. Den Ouden Groep levert we-
reldwijd bodemverbeteraars, biobrandstoffen en bodembemesting. Daarnaast levert 
Den Ouden diensten in: bodemveiligheid, binnenstedelijke herinrichting, betonaan-
leg en civiele betonbouw. Den Ouden biedt een breed pakket van diensten en pro-
ducten aan die allemaal iets te maken hebben met ‘onze bodem’ en 'de natuur'. Onze 
producten en diensten dragen bij aan een gezonde, vruchtbare en leefbare wereld.

Biljartvereniging Soos55
zoekt nieuwe leden

Leden Eduard en Sjaak spelen graag een potje libre | F Wendy Lodewijk

Gezelligheid troef
Eduard en Sjaak staan ons te woord en 
vertellen enthousiast: “Het is ontzettend 
leuk om in een informele sfeer te biljar-
ten. Je best doen om de bal zo goed mo-
gelijk aan te spelen, maar zonder de ‘drif-
ten’ om per se de beste te willen zijn. Het 
zorgt voor ontspanning en leuke sociale 
contacten. We schrijven zelf onze scores 
en hebben een heel fijne band onderling. 
We spelen veelal libre, maar er zijn ook 
leden die driebanden. Elke maandagmid-
dag tussen 13.00 en 17.00 uur spelen we 

minimaal 2 partijen, al naar gelang hoe-
veel leden/spelers aanwezig zijn.”

Nieuwe aanwinsten
Soos55 verwelkomt graag nieuwe leden. 
“Door de afgelopen coronaperiode is ons 
ledental helaas wat uitgedund. Daar-
naast vinden we het erg jammer dat an-
dere biljarts, in bijvoorbeeld wijkhuizen 
en verzorgingscentra, veelal verdwenen 
zijn. We houden onze hobby graag le-
vend.” Iedereen is dan ook welkom om 
op maandagmiddag eens langs te komen 

bij Café De Karper. De mannen leggen 
uit: “Je mag ook best een keer eerst sfeer 
komen proeven. Je hoeft niet direct lid 
te worden van onze club. En wil je graag 
mee gaan biljarten met ons? Dan ben je 
van harte welkom!
Iedereen mag meedoen, of je nu een goe-
de biljarter bent of niet. Als je het maar 
leuk vindt om te spelen, dat is het enige 
wat nodig is. Wij hebben geen ballotage-
commissie ofzo”, grapt het tweetal. “Het 
gaat echt om het plezier in het spelen en 
de gezelligheid samen.”

MIERLO-HOUT Soos55 is een biljartvereniging voor iedereen die een passie heeft voor biljarten. 
Ongeacht het niveau, geslacht of komaf, iedereen is welkom. Bij Soos55 draait het om de 

gezelligheid van samen een balletje te stoten en bij te buurten. De vereniging bestaat zoals de 
naam al zegt, sinds 1955 en heeft sindsdien de nodige omzwervingen gehad qua thuisbasis. 

De laatste tijd zijn ze echter naar volle tevredenheid gevestigd in Café De Karper aan de 
Walvisstraat, waar de biljarters elke maandagmiddag spelen.

Bijna drie kwart van de Nederlanders maakt gebruik van slimme apparaten

Koelkasten, ovens, speakers, verlichting 
en nog veel meer kunnen verbonden zijn 
met internet. Deze apparaten versturen 
en ontvangen online gegevens. Alles bij 
elkaar wordt dit ook wel het ‘Internet of 
Things’ genoemd of het ‘Internet of Eve-
rything’. Bijna drie kwart (72 procent) van 
de Nederlandse bevolking van 12 jaar of 
ouder gaf aan in 2020 zo’n slim apparaat 
of systeem in huis te hebben. 59 procent 
had een slimme water-, gas- of elektri-
citeitsmeter thuis die je op afstand kunt 
aflezen. Ruim een kwart gebruikte een 

slimme thermostaat en twee op de tien 
een virtuele assistent (zoals Siri, Google 
Home, Amazon Alexa, Bixby) die via een 
app of smart speaker is te bedienen.
Verlichting, slimme stekkers of andere 
systemen voor slim wonen en rookmel-
ders, beveiligingscamera’s of andere vei-
ligheidssystemen zijn minder in gebruik; 
respectievelijk 14 en 11 procent gaf aan 
zulke systemen thuis te gebruiken. 6 
procent had thuis huishoudelijke appa-
raten, zoals een robotstofzuiger, koelkast 
of koffiezetapparaat die met internet zijn 

verbonden.

Deel heeft geen behoefte aan slimme 
apparaten
Sommigen beschouwen het internet der 
dingen als een technische stap vooruit, 
anderen tonen terughoudendheid. Van 
mensen die aangaven thuis geen slim-
me apparaten of systemen te gebrui-
ken, noemde 77 procent als reden dat 
zij er geen behoefte aan hebben. Hoge 
kosten of zorgen over de privacy of de 
beveiliging werden elk door een kwart 
als (een van de) redenen genoemd. 
 
Minder vaak genoemd waren onbe-
kendheid met dergelijke apparaten en 
systemen, onbekendheid met het ge-
bruik ervan, zorg over eigen veiligheid 
en gezondheid en dat andere apparaten 
in huis er niet op aangesloten konden 
worden.

Bijna drie kwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder 
bezit inmiddels een of meer slimme apparaten die met internet 

zijn verbonden en onderling gegevens uitwisselen. Ook wel 
het ‘internet der dingen’ genoemd. Vooral slimme meters voor 
water, gas of stroom worden veel gebruikt. Dat meldt het CBS 
op basis van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en 
personen 2020’, dat onder 6,5 duizend mensen van 12 jaar of 

ouder gehouden is van april tot juli 2020.

F | Hollandse Hoogte/Richard Brocken.

Smartwatch en bewegingsmeter in trek
Naast slimme apparaten en systemen 
voor het huis, gebruikte bijna 20 pro-
cent slimme accessoires, zoals een 
smartwatch of een bewegingsmeter. 10 
procent had een auto met ingebouwde 
internetverbinding. In 2020 gebruikte 6 
procent slimme apparaten voor gezond-
heid, zoals een weegschaal of bloed-
drukmeter. 3 procent had speelgoed dat 
is verbonden met internet, zoals robots 
of poppen.

Nederland loopt voorop met slimme 
apparaten thuis
Nederland is koploper in Europa als het 
gaat om het aantal inwoners dat in het 
bezit is van bijvoorbeeld een slimme 
elektriciteitsmeter, thermostaat of ver-
lichting. 69 procent van de inwoners van 

16 tot 75 jaar was in 2020 in het bezit 
van dergelijke slimme apparaten. Het 
EU-gemiddelde bedroeg 8 procent. Dat 
Nederland zo ver voorop staat in de EU 
komt door de aanwezigheid van slimme 
water-, gas- of elektriciteitsmeters 
in veel Nederlandse huishoudens. 
 
Nederland loopt in de EU ook voorop 
met het gebruik van een virtuele assis-
tent via een app of smart speaker; 20 
procent gebruikte in 2020 een virtuele 
assistent. Het EU-gemiddelde was 11 
procent. Slimme rookmelders, beveili-
gingscamera’s of andere slimme veilig-
heidssystemen en huishoudelijke appa-
raten zoals een robotstofzuiger, koelkast 
of koffiezetapparaat zijn minder in ge-
bruik bij Nederlanders; ons land stond 
op de zesde en zevende plaats in 2020.
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Supporters hebben inmiddels via de website van Helmond 
Sport hun favoriete covers kunnen kiezen en hieruit is een se-
lectie gemaakt voor de Rond de Toss jaarkalender. Deze ver-
schijnt binnenkort op A3-formaat en in full colour. 

Het is een prachtig geheel geworden dat een typische weergave 
is van onze cultclub, waarbij de toeschouwers en fans centraal 
staan. Emotioneel, trots, uitbundig, fanatiek of juist introvert. 

Het een mooie mix geworden en geeft het hart van Helmond 
Sport goed weer.

De kalender is binnenkort verkrijgbaar in de Helmond Sport 
Shop in de Elzas Passage en bij diverse boekhandels in de re-
gio. Een exemplaar kost 17,50 euro. Ook kan de kalender nu 
al worden besteld via info@ronddetoss.nl. De opbrengt komt 
geheel ten goede aan Rond de Toss en dus aan Helmond Sport.

Pakkende Rond de Toss jaarkalender 2022

F | Hans van den Berkmortel.

HELMOND De Helmondse fotograaf Hans van den Berkmortel kom je geregeld tegen bij 
Helmond Sport met zijn camera in de aanslag, altijd op zoek naar die ene, pakkende foto. Vele 
van deze typische Helmond Sport cultfoto’s zijn inmiddels al verschenen op de cover van Rond 

de Toss, het programmaboekje dat opnieuw iedere thuiswedstrijd verschijnt.

Dat er ingrijpende en duurzame veran-
deringen nodig zijn binnen het zorgstel-
sel, de samenleving en de financiering 
van zorg is inmiddels bij de meeste be-
kend. Samen staan we voor deze uitda-
ging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie 
Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in 
Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en 
gemeente Eindhoven daarom het initi-
atief genomen om een regioakkoord op 

te stellen met daarin een gezamenlijke 
visie/missie, veranderaanpak en afspra-
ken rondom gezondheidsbevordering en 
preventie.

Tijdens de kick-off van Vitaal in Brain-
port is het regioakkoord ‘Gezonder leven 
voor iedereen’ ondertekend door de vier 
initiatiefnemers namens hun achter-
ban. Daarnaast hebben 70 individuele 

organisaties zich gecommitteerd aan 
deze gezonde beweging en zetten dit 
kracht bij met een handtekening onder 
het akkoord. 
De Groote Heide is een van deze orga-
nisaties en neemt hiermee onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. 
Gezamenlijk streven we naar zoveel mo-
gelijk deelnemers en merkbaar resultaat 
voor de inwoners. 

“Mensen zijn positiever, gelukkiger en 
vitaler in de natuur”
De kracht in de regio ligt bij het samen 
werken aan een gezonde leefstijl in een 
gezonde leefomgeving. Ook De Groote 
Heide kan en wil graag haar steentje 
hieraan bijdragen. Onze visie gaat uit 
van de wisselwerking tussen de mens 
en de natuur. Een onderdeel daarvan 
is hoe natuur, een groene leefomgeving, 
een positief effect op de gezondheid, vi-
taliteit en het welzijn van de mens heeft. 
Door het verbeteren van de kwaliteit van 
onze groene leefomgeving, maar ook 
door het aanbieden van een kwalitatief 
hoogwaardig aanbod van bijvoorbeeld 
wandel- en fietsroutes, willen we men-
sen enthousiast maken en activeren 

om te (gaan) bewegen in die natuur of 
groene omgeving. Want het is ondertus-
sen wel bewezen dat mensen positiever, 
gelukkiger en vitaler zijn in de natuur. 
Daar ligt voor De Groote Heide de meer-
waarde om ook haar schouders onder 
dit initiatief te zetten. 

Aanhaken op beweging
Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt 
ervoor dat we samen sterker staan en 
dat gezond leven een permanente be-
weging wordt die onze regio kenmerkt. 
En dat dit goede initiatief aanstekelijk 
werkt voor iedereen. 

Wil je ook aanhaken? Neem dan contact 
op via info@slimmerleven.org. 

Natuurgrenspark De Groote Heide tekent regioakkoord gezondheidsbevordering en preventie! 
REGIO Donderdag 25 november heeft onder grote belangstelling de kick-off van 'Vitaal 

in Brainport' plaatsgevonden. Natuurgrenspark De Groote Heide was, als ‘achtertuin van 
Brainport’ één van de 70 betrokken organisaties die tijdens deze feestelijke bijeenkomst 

het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende om samen de schouders te zetten 
onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio 
tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 

20% zijn afgenomen. 

www.grootpeelland.nl
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Pastoor Seidel benoemd
tot deken van Asten-Helmond
HELMOND | ASTEN Pastoor-deken 
Paul Janssen gaat in de loop van 2022 
weg uit Deurne en wordt pastoor van 
de Mariaparochie in Den Bosch. Per 1 
januari 2022 stopt hij daarom als de-
ken van ons dekenaat Asten-Helmond. 
Bisschop de Korte heeft pastoor Seidel 
per die datum benoemd tot de nieuwe 
deken van ons dekenaat.

In de katholieke kerk is de deken een van 
de pastoors in een ‘dekenaat’, oorspron-
kelijk afgeleid van het Griekse woord voor 
tien (deka), en dan gaat het over een aan-
tal parochies in een regio. Tegenwoordig 
gaat het over ongeveer vijf parochies, die 
op sommige momenten samenwerken of 
elkaar ontmoeten. Het dekenaat Asten-Hel-
mond is de regio Peelland, plus Laarbeek. 
De deken is dienstbaar aan zijn collega’s, is 
een aanspreekpunt en kan waar nodig inter-
mediair zijn tussen de bisschop en de pa-
rochie ter plaatse. Soms dient hij het vorm-
sel toe en heeft hij een aantal formele of  
ceremoniële taken.

Een deken wordt voor zes jaar benoemd. 
Vroeger was de pastoor van een bepaalde 
kerk altijd de deken, tegenwoordig is dat niet 
meer zo. Het is meer dan vijftig jaar geleden 
dat de pastoor van de Lambertusparochie 
de deken van Helmond en omgeving was.

Still uit uitzending KRO | F Pastoor Seidel

“Daarom zal de Here zelf u een teken 
geven: zie de jonkvrouw zal zwanger 
worden en een zoon baren; en zij zal 
hem de naam Immanuel geven.”
De Bijbel; Jesaja 7:14

December is inmiddels aangebroken, een 
maand van verwachting, kerst is immers in 
aantocht. Maar?! Staan we nog wel stil bij 
wat kerst echt te betekenen heeft? De pro-
feet Jesaja kondigde het circa 700 jaar van 
tevoren al aan dat Immanuel (God met ons) 
geboren zou gaan worden en dat dat via een 
jonkvrouw (een maagd) zou gaan gebeuren. 
Dat is onmogelijk zouden wij zeggen. Ja dat 
klopt, bij mensen is dat onmogelijk maar 
niet bij God. 

Hij is in staat het onmogelijke te doen. Hij 
had een plan om de mensen van het zon-
de-probleem te verlossen. Hij heeft zijn plan 
volvoerd door de geboorte, leven en dood 
van Jezus Messias. Hij is, was en zal altijd 
zijn de Immanuel, God met ons. Als kerst bij 

u in het teken mag staan van de geboorte 
van dit bijzonder kind, dan bent u een geze-
gend mens. Verwacht hem, hij wil uw leven 
vullen met zijn goddelijk goedheid.

De eredienst 
We hebben elke zondagmorgen eredienst 
om 10 uur. U bent van harte welkom om 
deze eens bij te wonen.
De huiskring
In een kleine kring komen we op dinsdag-
avond bij mensen thuis bij elkaar rondom 
een open Bijbel. Ook hier bent u van harte 
welkom.
De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegen-
heid voor vrouwen om samen te komen.

Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 
51 Helmond. Voor verdere informatie zie 
onze website: www.evangelischege-
meentehelmond.nl. Contact: info@
evangelischegemeentehelmond.nl.

Evangelische Gemeente Helmond

Zoals gebruikelijk staat het historische Robusyelly-orgel 
centraal in deze bespelingen, maar dit jaar wordt er ook een 
heel bijzondere toevoeging gedaan bij het eerste concert. 
Zaterdag 11 december wordt verzorgd door de in Helmond 
woonachtige sopraan Aldona Bartnik en stadsorganist Jan 
van de Laar. Zij voeren werk uit van Giovanni Battista Gi-
ansetti: Blandire Puero, een kerstmotet uit de 17e eeuw. 
Daarnaast klinkt Mozart’s motet Exultate Jubilate in volle 
lengte. Drie prachtige delen, voor sopraan en orgel, waarbij 
voor deze gelegenheid de orkestpartituur is bewerkt voor 
orgel door de dienstdoende organist. Het programma van 
zaterdag 18 december heeft als subtitel ‘Orgel & mystiek’. 
Zoals de titel al aangeeft, speelt de mystiek rondom het 
kerstgebeuren in de muziek die ten gehore wordt gebracht, 
een grote rol. Naast het intense ‘Weihnachten’ van Max Re-
ger zullen vier delen worden uitgevoerd uit de kerstcyclus 
‘La Nativité du Seigneur’ van Olivier Messiaen. Indrukwek-
kende partituren die de mystiek van kerst onderstrepen. De 
concerten duren circa 40 minuten en coronaregels zijn van 
toepassing.

De toegang is gratis en de concerten beginnen telkens om 
16.00 uur. Voor meer informatie:
Aldona Bartnik: www.aldonabartnik.com
Jan van de Laar: www.janvdlaar.nl
Robustelly Society: www.robustelly-society-helmond.com 

Houd voor de laatste informatie omtrent corona de infor-
matie vanuit de overheid in de gaten.

Muziek in de Lambertuskerk 
CENTRUM Op zaterdag 11 en 18 december 
organiseert de Robustelly Society 
twee concerten in de Helmondse St. 
Lambertuskerk onder de naam van ‘Muziek 
rondom Advent en Kerst’.

Aldona Bartnik | F Robustelly Society Helmond

Jan van de Laar | F Robustelly Society Helmond

DONDERDAG 09.00 - 12.00 UUR
T/M VRIJDAG  13.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG 09.00 - 16.00 UUR
BINDERSESTRAAT 24, HELMOND

AANDIEDING GELDIG T/M 11-12
OOK IN DE REGIO
BIJ U OP DE MARKT!
WWW.POELIERMASTBROEK.NL
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Kersttaferelen met typische kerstgevoelens 

DAMIAAN Weer een stukje schrijven over Kerstmis, maar daar is 
alles al zo’n beetje over gezegd wat er maar over gezegd kan worden. 
Bovendien zal u echt wel weten wat kerstmis inhoud. Zware theologische 
uiteenzettingen hoef ik ook niet te geven. Sterker nog, ik denk dat ik 
niet eens in staat ben om een theologische uiteenzetting te geven! 
“Dan schrijf je toch gewoon wat kerstmis voor jou inhoudt!” Nou, da`s 
boeiend! Bovendien zal kerstmis voor mij wel hetzelfde betekenen als 
voor de meeste mensen.

Met deze gedachte rondlopend 
heb ik er een paar weken gewacht 
om ook maar te beginnen met het 
schrijven van een kerststukje. Zo nu 
en dan dacht ik de gouden ingeving 
te hebben gekregen, maar die schoof 

ik al gauw weer aan de kant. Ik vond 
het toch te veel getheoretiseer over 
kerstmis.

Totdat ik in de krant een artikel 
over de nieuwe kerstpostzegels zag 

met een afbeelding van de nieuwe 
kerstzegels. De auteur had er trots 
bij geschreven dat de zegels een 
afbeelding droegen van traditionele 
kersttaferelen die typische 
kerstgevoelens weergeven.

Het eerste wat mij opviel aan deze 
zegels was de hoeveelheid sneeuw 
die in de plaatjes was opgenomen. 
Een kind op een slee, een mooie 
sneeuwpop, de kerstman, een 
kerstboom, mooie pakjes met een 
lint er omheen, en dat alles in een 
sneeuwwitte omgeving. Het zijn 

natuurlijk wel afbeeldingen die een 
beetje de sfeer van kerstmis passen, 
maar geven zij de kern van het 
kerstfeest weer?

Opnieuw werd ik mij er van bewust 
dat kerstmis voor de meeste mensen 
toch een andere betekenis heeft 
dan voor mij. Ik kon immers niet 
één kerstzegel ontdekken die de 
afbeelding van de geboorte van Jezus 
droeg of iets van dien aard. Net als 
de meeste kerstkaarten die ik door 
de jaren heen heb ontvangen. Het is 
natuurlijk wel leuk om een kerstkaart 

te ontvangen van de mensen die je 
graag mag, maar aan de kerstkaart is 
meestal ook te zien wat kerstmis voor 
de afzender betekent. Tot mijn grote 
spijt heeft dat lang niet altijd iets met 
de geboorte van Jezus, de Christus, 
te maken.

De meeste mensen zien kerstmis als 
een mooi familiefeest, en een mooie 
gelegenheid om elkaar eens op te 
zoeken. En het is natuurlijk ook wel 

Soms zijn ze netjes bewaard gebleven. Nostalgische wenskaarten uit lang vervlogen tijden. Afzender en auteur zijn onbekend.

OOK IN 
DEZE 
UITGAVE

DAMIAANPAROCHIE HELMOND
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Natuur verwondert en laat in al haar rijkdom leegte na.
 

Wij hebben afscheid genomen van 

Jos Hanssen
Nieuwenhagen, 19 juni 1948  -  Helmond, 25 november 2021

weduwnaar van 
Ingrid Hanssen-Lütkemeier

Familie Hanssen
De crematieplechtigheid heeft op donderdag 2 december 
plaatsgevonden in crematorium Berkendonk te Helmond. 

Wij, als familie, komen graag in contact met vrienden 
en kennissen van Jos. Dit kan via de broer van Jos. 

Eugène Hanssen, Crixstraat 26, 6039 EH  Stramproy.  
06- 23489940

In Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Hans Verbakel 
onze echte Held  

 
 
‘De schrijver en mensenrechtenverdediger Bertolt Brecht geeft aan dat er mensen zijn die zich druk 
maken over aantasting van mensenrechten, daarvoor strijden en andere mensen weten te 
mobiliseren. En dat je deze mensen kunt onderverdelen in drie categorieën: mensen die dit af en toe 
doen, mensen die dit een aantal jaren volhouden en mensen die er nagenoeg hun hele leven aan 
wijden. Vooral de mensen uit deze laatste categorie zijn de echte helden. En tot die categorie behoort 
Hans: iemand die al decennia lang hard voor de partij heeft gewerkt, voorop durft te lopen en zijn 
leven in dienst heeft gesteld van de goede zaak. Daarmee verdient Hans alle respect en waardering. 
Als dank voor deze vele verdiensten ontvangt Hans daarom namens de partij de zilveren tomaat.' 
 
Met deze woorden van Hans van Heijningen, toenmalig landelijk partijsecretaris, werd Hans Verbakel 
op 8 januari 2018 de zilveren tomaat opgespeld. Een uitzonderlijke onderscheiding voor mensen met 
een uitzonderlijke inzet. Voor mensen als Hans dus. Tientallen jaren onze afdelingsvoorzitter, 
meerdere periodes actief als raadslid in de gemeenteraad en aanjager van diverse politieke acties.  
 
En plots komt dan het bericht dat je niet meer onder ons bent. Helaas was je vanaf 2019 niet meer in 
staat om je voor de SP in te zetten, maar jouw hand was en is nog altijd in alles zichtbaar. In de zeer 
nauwkeurige dossiers die je bijhield. De scherpe analyses die je maakte. En de vele, vele 
websiteberichten en inlegvellen die je schreef.  
 
Hans Verbakel, onze rots in de branding, onze verbinder, onze dossiertijger. Jij was onze echte held. 
Een held met een tomaat van zilver en een hart van goud.   
 
 
 
 
 
 

30 maart 1956 – 26 november 2021 
 

 

                      

De afscheidsdienst zal plaatsvinden in besloten kring.

c Bakel, 26 november 20215 Helmond, 30 maart 1956

Hans Verbakel

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, sociaal begaan  
zijn en in alles volhardend, is mijn broer van ons heengegaan.

Rust nu maar uit,
Je hebt je strijd gestreden, 
Je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Correspondentieadres:
van der Brugghenstraat 28 
5708 CB Helmond

Martien Verbakel

Zondag 12 december
14.00-20.00 uur

VRIJWILLIGERS 
MELD JE AAN?
vrijwilligers@dickensnight.nl

Overlijdensbericht

Afgelopen maandag 29 november is bij ons het droevige bericht 
binnengekomen dat onze geliefde voorzitter 

Jacques van Asten 
is overleden. 

 Dickensnight Brandevoort zat in zijn hart en nieren. Vol passie leefde 
Jacques elk jaar weer naar dit moment toe. Des te jammer vond hij het dat 

de 18e editie niet door kon gaan. Het was zijn ding, zijn trots, zijn para-
depaardje. Jacques was de spil in onze organisatie en ondanks dat hij zijn 
afscheid uit het bestuur al had aangekondigd zal hij erg worden gemist!

De 18e editie wordt jouw editie. 

Wij wensen Margriet, hun kinderen en familie heel erg veel sterkte en 
kracht toe in deze moeilijke tijd. 

Bestuur Stichting Dickensnight Brandevoort 

Rust zacht Jacques. 

Een wakker mens is ingeslapen

Jacques van Asten
echtgenoot van

Margriet van Asten-van der Zanden

23 augustus 1948         29 november 2021

Margriet

Remko en Marlon
Linn 
Freek

Leonie en Paul
Teun 
Noor 
Suus

Correspondentie adres: 
Familie van Asten, Nassaustraat 30, 5707 HM  Helmond

De Heilige Eucharistie vindt plaats op maandag 6 december
om 11.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Lucia aan

de Hoofdstraat 157 in Helmond. U bent daar welkom.
Aansluitend begeleiden wij hem, in besloten kring, naar het crematorium.

Spierings.com/condoleance

We staan niet altijd stil bij het woord samen,
maar het is een groot gemis wanneer samen uit het leven is. 
Lieve Jacques, ik zal je getrubbel missen...
Liefs, je Piet

Middenin het leven, totaal onverwacht, zomaar uit ons midden...
Je bent nu niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn.
Tranen van gemis, omdat het zonder jou nooit meer hetzelfde is. 
Lieve groet, Remko & Marlon
 
Kon ik maar terug naar toen je er nog was. 
Heb ik je wel gezegd hoeveel ik van je hou. 
Wist je wel hoe belangrijk je voor me bent. 
Weet je wel hoe bijzonder je voor me was. 
Jouw liefde gaat door, je bent een mooi verhaal. 
Ik zal je missen, liefs Leonie

Nog midden in het leven, nog zoveel plannen, te vroeg gegaan.
ik ga je missen, liefs Paul
 
Ik hou van je opa.
Kus, Linn

Opa, ik mis je nu al!
Dikke knuffel, Freek
 
Ik ga het samen klussen heel erg missen.
Liefs, Teun

Opa, ik had nog graag mijn mooie tekeningen laten zien.
Kus Noor

Ik ga je missen opa
Liefs, Suus

jij was hier
om te verwonderen
jij was hier 
om te herinneren
jij was hier 
om lief te hebben
jij was hier
om te leven
jij blijft hier
om ons hart voor altijd
liefde te geven

jij was hier
om te verwonderen
jij was hier 
om te herinneren
jij was hier 
om lief te hebben
jij was hier
om te leven
jij blijft hier
om ons hart voor altijd
liefde te geven

Hans Verbakel
onze echte Held
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Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl       Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Jozefkerk, Tolpost 1
Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, vrijdag 19:00, zaterdag 12:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54 Zondag 11:00
Edith Stein, Groningenhof Zondag 9:30
Pauluskerk, Paulus Potterlaan Zaterdag 17:00
Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00.
0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. Website: www.heiligelambertus.nl.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE LAMBERTUSPAROCHIE 

Donderdag 2 december:
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 4 en zondag 5 december: 2e zondag van de Advent jaar C. 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Overleden ouders Geven-Giebels
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers. Mmv Arie Ketelaars en cantores.
Intenties: Toos Huijbers-Adelaars; Adrie van Oorschot; Bram van de Vlugt; Gerrit 
Meulendijks; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Miep, Marinus, Marijke Coolen, Miep van 
den Heuvel; Frans Berndsen; Willem Kager
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Les Femmes
Intenties: Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden    
Bernard Bergkamp en moeder;Riet van Dijk-Hendriks; Marinus Raijmakers; Ciska 
Kerkhof-Sijmens; Frans Schepers; Joep Corstens; Piet van de Kemenade; Arthur van 
den Boom; Jo Verhoeven; Jeroen Kager; Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie 
Wijnheimer-Roelofs; 

Donderdag 9 december:
19.00 uur Luciakerk Eucharistieviering. Pastoor Scheepers

Zaterdag 11 en zondag 12 december: 3e zondag van de Advent jaar C
17.00 uur    Helmond-West      pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek
Intenties: Piet en Janske Scheepers-Sanders; Gonny van Berlo-van Kessel; Jos van 
Nunen vw 79e verjaardag
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv cantores
Intenties: José Rijkers vw verjaardag; Jozef van Vijfeijken
10.45 uur Luciakerk Dopen diaken Martina 
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor
Intenties: Henk Ceelen; Cune Hettema; Ann Takkenberg; Riet Broens; Riek Vinken-van 
Bommel; Yvonne Mutsaers-Slegers.
12.15 uur Trudokerk doopzondag diaken Martina 

Dat heeft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet 
Onderwijs) vandaag per brief laten weten aan alle 
6700 scholen in het primair onderwijs. Het aantal 
zelftesten per school hangt af van het aantal leerlin-
gen en leraren. In totaal bestaat de eerste levering 
uit 2,4 miljoen zelftesten. Dat is voldoende voor alle 
leerlingen in groep 6, 7 en 8 voor twee keer testen 
per week gedurende twee weken. Voor de kerstva-
kantie zal er nog een tweede levering plaatsvinden 
die genoeg voorraad geeft tot en met enkele weken 
na de kerstvakantie. Scholen hoeven hiervoor niet 
te betalen.
 
Slob: “Vanwege het hoge aantal coronabesmettin-
gen vragen we van onderwijspersoneel, leerlingen 
en ouders zich te houden aan de verscherpte maat-
regelen, zoals mondkapjes in de gang, looproutes 
in het gebouw en ouders buiten de school. Ik zie 
dat veel scholen hier voortvarend mee aan de slag 
zijn gegaan. Nu komen op korte termijn ook de zelf-
testen voor leerlingen beschikbaar. Zo kunnen we 
er samen voor zorgen dat we verspreiding van het 
virus tegengaan en scholen verantwoord open kun-
nen blijven. Dat is ons gezamenlijke doel.”
 
Thuis testen
Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basis-
school geldt dat ze thuis twee keer per week een 
zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of 
andere verzorgers. Dit geldt ook voor alle leraren. 
Als de test positief is, gaan de leerling of leraar en 
de rest van het gezin in quarantaine en laten zich 
testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, 
kan de leerling of leraar naar school.
 
Aanvraag
Voor de groep leerlingen in het primair onderwijs 
zijn zo’n 1,2 miljoen zelftesten per week nodig. De 

eerste twee leveringen krijgen scholen automatisch, 
zodat scholen hun leerlingen snel kunnen voorzien 
van zelftesten. Na de kerstvakantie kunnen scholen 
zelf - op basis van eigen inschatting van de voor-
raad - de benodigde zelftesten kosteloos aanvragen 
via een speciaal programma. Dit voorkomt te grote 
voorraden in het schoolgebouw. Scholen gebruiken 
dit systeem nu al om zelftesten voor leraren aan te 
vragen.
 
Instructievideo
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport koopt de zelftesten in, het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap regelt dat de zelf-
testen op scholen terechtkomen. Hiervoor rijden 
busjes en vrachtwagens het hele land door. Scho-
len geven de zelftesten vervolgens via de leerlingen 
mee naar huis. Voor leerlingen en hun ouders kan 
het even wennen zijn om wekelijks zelftesten af 
te nemen. Om hierbij te helpen hebben scholen 
instructievideo’s, flyers en voorbeeldbrieven voor 
ouders of verzorgers gekregen. Deze informatie is 
terug te vinden op 
www.zelftesteninhetonderwijs.nl.
 
Voortgezet onderwijs
Middelbare scholen kregen op aanvraag al zelftes-
ten voor ongevaccineerde leerlingen en leraren. 
Inmiddels geldt het dringende advies dat álle leer-
lingen en leraren in het voortgezet onderwijs twee 
keer per week een zelftest doen. Middelbare scho-
len kunnen deze testen op dezelfde manier aanvra-
gen, als ze gewend zijn (via een speciaal program-
ma). Dit gebeurt ook massaal: sinds de maatregelen 
zijn aangekondigd is het aantal aanvragen meer dan 
verdubbeld. In het voortgezet onderwijs gaat het 
om circa 1 miljoen leerlingen en leraren, waarvoor 
2 miljoen zelftesten per week nodig zijn.

Komende week miljoenen zelftesten 
naar basisscholen 

Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen en scholen voor 
speciaal basisonderwijs een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in 
groep 6, 7 en 8. Voor de kerstvakantie is er een tweede automatische levering. 

Hiermee kunnen leerlingen twee keer per week thuis een zelftest doen.
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

HELMOND-OOST Iedere maandag or-
ganiseert het HMC een Superkien in het 
TOV, Azalealaan te Helmond. Vanwege 
de coronamaatregelen is de Superkien 
echter gecanceld tot nader order.

BRANDEVOORT/
HELMOND-WEST/MIERLO-HOUT 
Repaircafé KBO-St. Lucia. Speciaal 
voor de wijken Brandevoort, Hel-
mond-West en Mierlo-Hout, maar 
anderen kunnen/mogen ook gebruik 
maken van deze aangeboden facili-
teit. Er zijn geen verplichtingen aan 
verbonden ongeacht waar u woont of 
status. U bent van harte welkom. Alle 
data onder voorbehoud!! Wij bieden 
onze diensten aan in de Geseldonk 
op de onderstaande data en tijden. 
Openingstijden najaar 2021 in de Ge-
seldonk: 

Za. 11 december 11.00 tot 15.00 uur 
Do. 23 december 13.00 tot 15.00 uur 
Do. 6 januari (2022) 13.00 tot 16.00 uur 

Repareren? Héééél slim. Het repaircafé 
KBO-St. Lucia is de organisatie die het 
mogelijk maak uw defecte spulletjes te 
laten repareren. Alle gebruiksartikelen 
die verplaatsbaar zijn per fiets of sim-
pel transportmiddel zijn acceptabel en 
zullen in behandeling worden genomen. 
Wij repareren naar ons vermogen en 
kennis elektrische– en elektronische 
apparaten, speelgoed, naaimachines, 
gereedschap, kleding(reparaties), kin-
derspeelgoed, slijpen klein gereedschap 
en scharen/messen, fietsen en ander 
klein materieel. Om uw artikel ter re-

paratie aan te bieden, kunt u terecht op 
eerder genoemde data in het gemeen-
schapshuis, Cederhoutstraat 44 te Hel-
mond. U kunt ook contact opnemen op 
het hieronder genoemde adres: 

Coördinator Repaircafé KBO – St. Lucia 
Adriaan van Veggel 
Louwerserf 14 
5706 JH HELMOND 
Telefoon 0492 – 841 112 
Mobiel: 06 – 28 08 54 61 
Email: repaircafe@kbo-stlucia.nl 

Wij, de vrijwilligers van ons repaircafé, 
heten u van harte welkom!

RIJPELBERG Gratis reparaties van je 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
op zaterdag 11 december 2021 van 11.00 
tot 14.00 uur en woensdag 15 december 
van van 13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De 
Torelaer, Groningenhof 4, Helmond. Zie 
ook www.facebook.com/RepaircafeRij-
pelberg.

BINNENSTAD/REGIO Vanaf 1 januari 
2022 organiseert Hoormij-NVVS, afde-
ling Zuidoost-Brabant, elke 2e donder-
dag van de maand en elke 4e donderdag 
van de maand lotgenotencontact-bij-
eenkomsten voor mensen met een ge-
hoorbeperking.
U bent van harte welkom om, vrijblij-
vend, een bijeenkomst bij te wonen. 
Meld u zich vooraf aan bij het secretari-
aat zuidoostbrabant@stichtinghoormij.
nl.
In Eindhoven zijn de bijeenkomsten in 
gebouw Bomanshof, Pastoriestraat 148 

en in Helmond in wijkhuis De Fonkel, 
Prins Karelstraat 123.
De bijeenkomsten zijn van 10.00 – 
12.00 uur.

STIPHOUT Vanaf de maand no-
vember opent Repair Café Stiphout 
tweemaal per maand haar deuren. Tot 
nu toe kon je elke 1e donderdag van de 
maand terecht tussen 14.30 en 17.00 
uur. Voortaan kun je ook elke 3e zater-
dag terecht tussen 10.00 en 12.30 uur. 
Dat betekent dat zaterdag 20 november 
de eerste zaterdag is dat u welkom bent 
in huiskamer De Ark, gelegen recht 
tegenover de kerk van Stiphout. U kunt 
een of meerdere kapotte spullen mee-
brengen die de aanwezige monteurs 
ter plaatse voor u zullen proberen te 
repareren. Mocht het een ingewikkelde 
en tijdrovende klus zijn, dan kan de 
monteur je vragen om het artikel achter 
te laten. Dit om te voorkomen dat an-
dere klanten lang moeten wachten. Je 
krijgt dan bericht wanneer de reparatie 
klaar is. Ook voor verstellen of repara-
ties van kleding kun je terecht. Er hoeft 
geen vergoeding betaald te worden voor 
de geleverde service. Zelfs een kopje 
koffie/thee word je gratis aangeboden. 
Uiteraard leeft ook een Repair Café 
niet van de lucht. Daarom wordt het 
op prijs gesteld als je na afloop iets in 
de fooienpot wil stoppen. Tot nu toe 
zijn de ontvangen fooien toereikend om 
de onkosten te kunnen dekken. Zelfs 
als je niets te repareren hebt, mag je 
toch gerust binnenlopen om rond te 
kijken en de gezellige sfeer te proeven.

BINNENSTAD De Oitperbeermidda-
gen in De Fonkel gaan helaas niet door. 
Gezien de huidige omstandigheden om-
trent het coronavirus is in samenspraak 
met De Fonkel besloten dat de Oitper-
beermiddagen op 12 en 19 december 
geen doorgang kunnen vinden. De orga-
nisatie hoopt op ieders begrip.

Wereldlichtjesdag dit jaar weer online 
HELMOND Op zondag 12 december 
om 19.00 uur zullen over de hele 
wereld kaarsjes worden aangesto-
ken ter nagedachtenis aan overle-
den kinderen, ongeacht welke leef-
tijd. Vanwege het coronavirus zal 
dit online plaatsvinden. Wij hopen 
hiervoor op uw begrip. 

Wilt u graag dat wij namens u een kaars-
je aansteken voor uw dierbare, dan kunt 
u dit online volgen. U mag de naam van 
degene waarvoor u een kaarsje wilt la-
ten aansteken opgeven bij ons, middels 
het sturen van een mail naar wereld-
lichtjesdaghelmond@gmail.com of bel-
len op 06 – 55 75 18 35. U krijgt dan 
meer informatie van ons. Wij vragen u 

om dit uiterlijk vrijdag 3 december aan 
ons door te geven.

Ook al is er geen fysieke nabijheid moge-
lijk om het dit jaar te delen met anderen, 
we geloven dat het op deze manier hart-
verwarmend en verbindend kan zijn.  

Annemarie, Petra en Willeke

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV 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 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen    06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 
zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

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 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 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN

KENNISMAKING
TE KOOP GEVRAAGD

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 

concurrerende prijzen. Gratis meten en 
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 

10, Helmond, T: (0492) 535901

Man van 59 jaar zoekt vrouw tot 60 jaar.
Brief onder nummer: 2148.

Losse radiolampen buizen en/of oude 
buizen apparatuur. 06-42132712.

Zoek oude schakelbrommer Kreidler of Zundapp. 
Ook losse onderdelen. 06-42132712.

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

info@adcommunicatie.nl  
www.adcommunicatie.nl    0492-845350

L&G
GRATIS OPHALEN

van oud ijzer, metalen en electronica.
06-13362457.

HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

TE KOOP GEVRAAGD
Marktspullen, antiek, klokken, schil-

deren, beelden en meer gezocht. 
Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306. 

www.vdrijt-inboedels.nl
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THE
UNDERDOG

www.the-underdog.nl

Sterk in 
bedrijfsgroei 

realiseren.

 strategie      online marketing      design      sales      development

Steenovenweg 19, 5708 HN  Helmond  |  0492 729 830  |  info@the-underdog.nl

Gratis 

adviesgesprek


