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Geert Blenckers.
De horeca heeft rake 
klappen moeten incasseren 
in de coronacrisis.
Geert Blenckers liet het er 
echter niet bij zitten. Hij zit 
vol ideeën en plannen om 
toch het hoofd boven water 
te houden.

Als je door het centrum van Helmond loopt, spot je door 
de ruiten de Sinterklaasetalages, in de Elzas Passage 
vind je in december het huis van de kerstman en het 
marsepein hotel en in het centrum zullen diverse 
kerstactiviteiten georganiseerd worden. Tijdens 
het shoppen van je sint- en kerstinkopen, is 
het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gespreid 
gebeurt. Zo wordt de piek voorkomen en kan 
iedereen veilig winkelen.

Koop lokaal
Doe je aankopen voor de feestdagen in je eigen stad 
of dorp. De ondernemers zullen je dankbaar zijn. 
Helmond biedt een ruime mogelijkheid aan diverse 
winkels en horecagelegenheden om uit te kiezen. Voor 
iedereen is er een passend cadeau te vinden. 

Denk aan een cadeaubon van je favoriete restaurant 
om weg te geven of een fijne geschenkset van je 
favoriete ondernemer. Heb je ook gedacht aan 
de HellemondGift? Een cadeaukaart die je kunt 
inwisselen bij meer dan 120 Helmondse ondernemers. 
Het ideale cadeau voor de feestdagen.

Aan het woord.

Kloppend hart Helmond Centrum

klappen moeten incasseren 

echter niet bij zitten. Hij zit 

toch het hoofd boven water 

Geniet van de feestmaand
De feestelijke decembermaand 
staat voor de deur. Deze staat 
vooral in het teken van lekker 
samen met je dierbaren eten, 
drinken en natuurlijk cadeautjes. 
Dit jaar zullen de feestdagen er 
iets anders uit zien als normaal. 
Het is dan ook belangrijk dat we 
genieten van wat wél kan, in plaats 
van te kijken naar wat niet kan. 

Als je door het centrum van Helmond loopt, spot je door 
de ruiten de Sinterklaasetalages, in de Elzas Passage 
vind je in december het huis van de kerstman en het 
marsepein hotel en in het centrum zullen diverse 

Doe je aankopen voor de feestdagen in je eigen stad 
of dorp. De ondernemers zullen je dankbaar zijn. 
Helmond biedt een ruime mogelijkheid aan diverse 
winkels en horecagelegenheden om uit te kiezen. Voor 

Denk aan een cadeaubon van je favoriete restaurant 
om weg te geven of een fijne geschenkset van je 
favoriete ondernemer. Heb je ook gedacht aan 
de HellemondGift? Een cadeaukaart die je kunt 
inwisselen bij meer dan 120 Helmondse ondernemers. 

genieten van wat wél kan, in plaats 

Foto: De feestdagen staan 
weer voor de deur 

| F Shutterstock
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Alternatieven bedenken
Geert bezit samen met compagnon Jeroen van 
Schijndel zo’n 12 horecabedrijven verdeeld over 4 
steden in Brabant. Bijna allemaal horen ze bij de 
zogenaamde ‘natte’ horeca: horeca waar het met 
name draait om het nuttigen van (alcoholische) 
drankjes. “Veel restaurants zijn begonnen met 
afhaal- en bezorgmaaltijden. In ons geval was dat 
niet zo voor de hand liggend, eigenlijk heb ik maar 
1 zaak dat een keuken heeft en dat is die in de 
Cacaofabriek. Ik moest dus noodgedwongen op 
zoek naar een ander alternatief.” Tijdens de eerste 
sluiting afgelopen voorjaar is hij dan ook begonnen 
met het thuisbezorgen van Gin-Tonics en andere 
cocktails met echte cocktailbussen. Daarnaast 
organiseerde hij online pubquizzen en verkocht hij 
cadeaubonnen. 
“We waren één van de eersten in Nederland die 
cocktails thuis gingen bezorgen. We hebben van 
alles uit de kast gehaald om toch zichtbaar te 
blijven als bedrijf. De campagne ‘Support Your 
Locals’ heeft hieraan wel bijgedragen. Je ziet dat 
mensen je echt willen steunen. Mede daardoor 
konden we onze positieve instelling behouden en 
kijken we naar wat nog wél kan. We gaan echt niet 
bij de pakken neerzitten.”

Toen de horeca weer open mocht na de eerste 
sluiting, was dat voor Geert het startschot om 
gelijk nieuwe dingen uit te proberen. “We hebben 
veel geïnvesteerd om de terrassen coronaproof 
te maken. Daarnaast hebben we Bobby’s Beach 
in het leven geroepen: een heus stadsstrand bij 
Bobby’s bar. Dat was een groot succes, het strand 
werd goed bezocht en er hing een geweldig mooie 
sfeer. Alle leuke reacties die we kregen, gaven ons 
weer veel energie en frisse moed om door te gaan.” 
Nu de zomer voorbij is, is het strand opgeruimd. 
Geert had al een nieuw plan voor de winter: 
Bobby’s wintertuin. De voorbereidingen waren 
vergevorderd, toen het kabinet besloot de horeca 
opnieuw te sluiten. “Ik denk niet dat we die tuin nog 
gaan afronden, de kans dat we alle investeringen 

nog kunnen terugverdienen, wordt steeds kleiner. 
Dat is ook het lastige van deze tijd, je kunt zo 
moeilijk vooruitkijken. Je maakt plannen, waarvan 
je niet weet of je ze wel kan en mag uitvoeren.” 
Maar Geert zit niet stil. “We gebruiken onze 
tijd nu om alle zaken op te ruimen, schoon te 
maken, schilderwerk uit te voeren en eventuele 
verbouwingen door te zetten. We kunnen zodra 
het mag, direct coronaproof van start. Bijvoorbeeld 
onze Borrelbar: voorheen was dat een shotjesbar, 
een bar waar het pas ’s nachts druk werd, waar het 
draaide om feesten en waar mensen vooral stonden. 
Nu hebben we het verbouwd en meer de sfeer van 
een pub gecreëerd. Er zijn meer zitplaatsen en het 
is wat meer gericht op sport en spel. Zo past het 
veel beter in de huidige maatschappij van afstand 
houden en daarnaast kunnen we het bezoek van 
de klant hopelijk wat meer verschuiven naar de 
vooravond, mochten we later alsnog met beperkte 
openingstijden te maken hebben. We hebben alle 3 
de vestigingen dusdanig aangepakt.”

Webshop
“Ik ben gelukkig gezegend met een goed team. 
Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen 

de huidige beperkingen. We openen binnenkort 
bijvoorbeeld een webshop: www.deverwenwinkel.
nl.” In die webshop kun je allerlei leuke producten 
bestellen. In het assortiment zitten onder 
andere cadeauartikelen zoals bierpakketten, 
bezorgmaaltijden voor een luxe ontbijt of high tea, 
maar ook ‘doe-het-zelf-pakketten’; pakketten met 
alle ingrediënten voor bijvoorbeeld een cocktail, 
die je dan thuis zelf nog moet shaken en garneren. 
Of spulletjes om met de kinderen een brownie te 
versieren, er komt van alles op de site te staan. 
“We gaan zelfs de zogeheten ‘crazy shakes’ 
aanbieden: prachtige creaties om van je milkshake 
of chocolademelk een ware traktatie te maken.”

Samen staan we sterk
“We voelen ons echt gesteund door de consument 
en de gemeente. Je merkt dat zij met ons 
meedenken en helpen waar mogelijk. Daarnaast 
heerst bij ons personeel veel goodwill. Ik heb helaas 
door de crisis een aantal mensen moeten laten 
gaan, maar degenen die we nog hebben, zetten 
alles op alles om de boel draaiende te houden. 
We proberen samen nieuwe dingen te bedenken, 
zonder onze collega-horecabedrijven in de weg 
te zitten. In combinatie met alle positieve media-
aandacht, zoals met ‘Support Your Locals’, zorgt dat 
ervoor dat we onze positieve instelling behouden. 
En dat is in deze tijd extra belangrijk. De coronacrisis 
heeft in elk geval voor extra creativiteit gezorgd, om 
het maar van de zonnige kant te bekijken”, aldus 
Geert. Met een beetje geluk mag de horeca net 
voor de feestdagen weer open.  “Tot die tijd blijven 
we nieuwe dingen bedenken. We trekken ons er 
samen doorheen.”

De horeca moet creatief
zĳ n in crisistĳ d

GEERT BLENCKERS BIJ DE CACAOFABRIEK | F WENDY LODEWIJK

DE COCKTAILBUS VAN BOBBY’S WAAR IN DE ZOMER COCKTAILS MEE WERDEN BEZORGD | F BOBBY’S BAR

De horeca heeft rake klappen moeten incasseren in de corona-
crisis. Ze moesten voor de tweede keer sluiten, waardoor veel 

ondernemers geen of nauwelijks een inkomen overhouden. Geert 
Blenckers liet het er echter niet bij zitten. Hij zit vol ideeën en 

plannen om toch het hoofd boven water te houden.
DOOR  WENDY LODEWIJK

zĳ n in crisistĳ d
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Fijn winkelen
In de Elzas Passage is het fijn winkelen. Arie 
den Hartog van ARC Real Estate Partners, de 
eigenaar van de Elzas Passage, licht toe: “De 
passage is alle dagen, dus ook op zondag, 
geopend. Het is overdekt en je kunt je auto 
er letterlijk onder parkeren. Dat is, zeker in 
deze tijd van het jaar, erg prettig. Je hoeft 
nooit door de regen. Je kunt als het ware 
weersonafhankelijk winkelen. Daarnaast is 
het aanbod van winkels erg divers.”

Sfeer in de donkere maanden
Met de feestdagen voor de deur, is het 
belangrijk dat er plezierig, maar ook veilig 
gewinkeld kan worden. “We staan hiermee 
regelmatig voor een dilemma. In de huidige 
coronacrisis, is het niet verantwoord om 
grote, publieksaantrekkende acties te 
organiseren. Daar moesten we dus iets 
anders op verzinnen. Enerzijds wil je graag 
dat mensen (lokaal) hun kerstinkopen 
komen doen en wil je je winkels promoten. 
Anderzijds moet je voorkomen dat grote 
groepen mensen tegelijkertijd bij elkaar 
komen”, legt Arie uit. 

“Daarom zetten we dit jaar in op de sfeer. 
We kleden de Elzas Passage mooi aan, 
met sfeervolle verlichting en feestelijke 
accessoires. We willen dat de mensen 
aangenaam verrast zullen worden door 
die leuke sfeer, wat bijdraagt aan een fijne 
winkelervaring. Prettig winkelen zonder dat 
je het weer in de gaten hoeft te houden. 
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd 
dat winkelen in de Elzas Passage veilig 
is en blijft. Samenvattend gezegd kun je 
weersonafhankelijk, veilig, en plezierig 
winkelen in een gezellige kerstsfeer.”

Een sfeervolle 
Elzas Passage voor �ĳ n

en veilig winkelen
De Elzaspassage vormt het kloppend hart van de Helmondse binnenstad. 

Het heeft een mooie centrale ligging en de bereikbaarheid is goed. Onlangs heeft Arian 
Vereijken er nog 2 nieuwe winkels geopend en een derde komt eraan. De Elzas Passage leeft.

TEKST & FOTO WENDY LODEWIJK

Diversiteit aan winkels
De Elzas Passage biedt voor eenieder wat wils. 
Er zitten winkels van grotere ketens, maar 
ook lokale ondernemers zijn er te vinden. Van 
kleding tot chocolade, van sieraden tot cadeaus, 
van telefoons tot speelgoed, het aanbod is zeer 
gevarieerd. Onlangs heeft Arian Vereijken, 
eigenaar van Miga Gifts, nog twee nieuwe 
winkels geopend. Één voor woondecoraties en 
één voor bijoux. “We hebben de afgelopen tijd 
echt ons best gedaan om de huidige winkels 
te behouden en daarnaast ook nieuwe winkels 
binnen te krijgen. Dat zorgt voor nog meer 
aantrekkingskracht. We hebben volop plannen 
klaarliggen voor het nieuwe jaar”, vertelt Arie 
enthousiast.

Support your locals
“We hebben wel gemerkt dat door de sluiting 
van de horeca, er minder toeloop naar de 
winkels is. Het is echter wel belangrijk dat 
men lokaal blijft winkelen. ‘Support your 
locals’, zoals al vaker aangehaald is.” Wat Arie 
betreft, is het onnodig om als Helmonder 
de stad te verlaten als je wil gaan winkelen. 
“Helmond is aantrekkelijk genoeg. Je vindt er 
alles wat je nodig hebt. Je parkeert je auto in 
de Elzas, je gaat naar boven, maakt een leuk 
rondje door de passage, je kunt straks, als de 
horeca weer open mag, ergens een hapje eten 
of een drankje doen en dan is je dagje winkelen 
compleet. En dat alles overdekt. Door de 
centrale ligging van de passage, is de rest 
van de binnenstad ook binnen handbereik. 
Bij goed weer kun je zo de Veestraat en de 
Markt op lopen om een terrasje te pakken 
en daarna weer naar binnen de passage in. 
Wij willen echt onze steen bijdragen aan het 
zo aantrekkelijk mogelijk maken van de stad, 
zeker voor de Helmonders zelf.”

5

Elzas Passage voor �ĳ n
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Elzas Passage voor �ĳ n
De Elzaspassage vormt het kloppend hart van de Helmondse binnenstad. 

Het heeft een mooie centrale ligging en de bereikbaarheid is goed. Onlangs heeft Arian 
De Elzas Passage leeft.
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Hang je wens 
in de wensboom

helmond centrum
Voor meer informatie:
helmondmarketing.nl

in de wensboom

De leukste 
Wensen 
worden
vervuld!

De mooiste sinterklaasetalage
Een volle pakjesboot, het zwarte 
paard Ozosnel, vrolijke pieten die 
kunstjes doen op het dak. In het 
centrum van Helmond zie je overal 
sinterklaastaferelen in de winkelruiten. 
Helmond Marketing daagde 
ondernemers uit om hun etalages te 
versieren in Sinterklaasthema. Zo komen 
bezoekers van de binnenstad al tijdens 
het winkelen in de feeststemming, 

maar welke etalage is het mooist? Op 
internet kunnen bezoekers stemmen 
op hun favoriete etalage. De winkels 
met de meeste stemmen ontvangen een 
geldprijs. 

Pietjes van Pierrot
Eén van de winkels die meedoet aan de 
wedstrijd is Pierrot. Met pietjes, pakjes 
en gouden cijfers 5 is de winkel-ruit 
volledig in Sintstijl. ‘Als kinderkleding-
winkel, versier ik natuurlijk mijn etalage’, 
vertelt eigenaresse Hanneke van Bragt. 
‘Sinterklaas is zo’n mooi kinderfeest. 
Wanneer kinderen voorbij komen, 

reageren ze meteen op de etalage. Met 
kreetjes van verwondering, vertellen ze 
aan hun ouders wat ze allemaal zien in 
onze winkelruit. Daar doe ik het voor!’  

Traditie in ere houden
Ook Judith van de Rijt versiert altijd 
de etalage van JUUDs Foederer. ‘Als 
creatieve winkel, moet ik natuurlijk het 
goede voorbeeld geven. Ik ben zelf een 
enorme Sinterklaasfan en ik vind het 
belangrijk om deze traditie in ere te 
houden.’ Haar etalage versierde Judith 
niet alleen. ‘De tekening op het raam is 
gemaakt door Wieke van de Hoven. Zij 

won onze Inktober Challenge en pakte 
daardoor het tekenen weer op. Iemand 
anders maakte de grote wortel voor in 
de schoen en zo maken we samen een 
feestelijke etalage’.  

Kerstmis in het centrum
Na het vertrek van de Sint wordt het 
centrum omgetoverd in kerstsfeer. Met 
duizenden lampjes en versierde kerst-
bomen ademt het centrum het warme 
kerstgevoel. Onder een klein voorbehoud 
van eventuele extra coronamaatregelen, 
vinden er op 13 en 20 december 
verschillende kerstactiviteiten plaats. 
Straatmuzikanten spelen kerstliedjes en 
de Santa Girls delen lekkers uit aan de 

kinderen. Ook komt de kerstman langs. 
In de voormalige CoolCat winkel in de 
Elzaspassage heeft de kindervriend 
zijn eigen huiskamer. Bezoek voor 
meer informatie over alle activiteiten 
de website en de social media kanalen 
van Helmond Marketing en Helmond 
Centrum. 

Kerstwensen komen uit
De grootste kerstboom komt op de 
Markt te staan. Ken jij iemand die in 
deze bijzondere tijd iets extra’s verdient? 
Zou je iemand die iets moois gedaan 
heeft voor een ander een cadeautje 
willen geven? Of iets terug willen doen 
voor iemand die jou geholpen heeft? 

Dan kun je een kerstwens doen en 
ophangen in deze kerstboom. Samen 
met lokale ondernemers laat Helmond 
Marketing de mooiste wensen uitkomen. 
De kerstwensen mogen ingeleverd 
worden van 8 tot en met 31 december.

Veilig winkelen voor de 
feestdagen in sfeervol Helmond
Winkeliers versieren hun
etalages in Sinterklaasstijl, 
de voormalige CoolCat wordt 
omgetoverd tot huiskamer 
van de kerstman en op 13 en 
20 december zijn er diverse 
kerstactiviteiten in de binnen-
stad van Helmond. Met deze 
activiteiten nodigt Helmond 
Marketing iedereen uit om 
op een veilige manier lokaal 
hun inkopen te doen voor de 
feestdagen. Zo komen we 
samen in de stemming 
voor de feestdagen!

DOOR HELMOND MARKETING

JUUDS FOEDERER | F HELMOND MARKETING

PIERROT  | F HELMOND MARKETING
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Onze ondernemers zijn de echte 
trekpaarden van de lokale economie. Zij 
zorgen voor werkgelegenheid, vervullen 
een sociale functie en zijn onmisbaar in 
onze winkelcentra. Natuurlijk heb je al 
de menukaart van je favoriete restaurant 
op je koelkast hangen, maar op www.
helmondeetlokaal.nl maak je kennis 
met meer lokale horeca ondernemers 
die een verrassend aanbod hebben voor 
volwassenen en kinderen.
Sinterklaas is in het land en ook hier mag 
de gezelligheid niet ontbreken. Deze 
gezelligheid kan je met een aantal klikken 
gewoon in huis halen. Een Sinterklaas 
high tea, lekkere lunchgerechten, zelf 
je maaltijd samenstellen, stamppotjes, 
stoofpotjes, er is genoeg om uit te kiezen. 
Ook voor cadeautips kan je hier terecht. 

Wat denk je van heerlijke ambachtelijke 
bierpakketten, Sinterklaaschocolade of 
een eigen Crazy Shake pakket?

Voor deze warme winterdagen en in 
aanloop naar de feestdagen kan je ook 
terecht voor borrelplanken, cocktails, 
(kerst)ontbijtjes, high tea, high wine of 
high beer. Drukke dag achter de rug of 
gewoon geen zin om te koken? Bestel 
dan een van de overheerlijke maaltijden, 
pizza's en pasta's. Het aanbod is zeer 
divers. Geen zin om drukke tuincentra 
te bezoeken? Zelfs je kerstboom kan je 
online bestellen. Zo steun je de lokale 
ondernemers en zorg je ervoor dat zij ook 
na deze coronacrisis in ons straatbeeld 
blijven. Blijf de website volgen want het 
aanbod blijft groeien.

Helmond 
eet lokaal

Het coronavirus treft ons allemaal maar heeft 
grote economische gevolgen voor onze lokale ondernemers 

en met name de horeca. Daarom lanceren we het online 
platform www.helmondeetlokaal.nl . Op deze website kunnen 

lokale horeca ondernemers hun bestelservice aanbieden 
en kunnen de Helmonders kennis maken met het 

fantastische aanbod van onze lokale horeca.

www.helmondeetlokaal.nl en 
www.helmondkooptlokaal.
nl is voor alle (horeca) 
ondernemers in Helmond 
gratis toegankelijk en wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Marvelous, de gemeente 
Helmond, Helmond 
Marketing, Wijkmanagement 
en Centrummanagement 
Helmond Centrum.

www.helmondeetlokaal.nl en 
www.helmondkooptlokaal.
nl is voor alle (horeca) 
ondernemers in Helmond 

www.helmondeetlokaal.nl en 

DOOR HELMOND CENTRUM
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...dank je Sinterklaasje!

Oh, kom er 
eens kijken...

Wie kent hem niet?  Ook Sinterklaas weet waar hij zijn
cadeautjes het liefste vandaan haalt. 

Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, 
huishouden en bijvoorbeeld hobby en vrije tijd weet 
Sinterklaas op de  Engelseweg te Helmond te vinden.  

Van woonaccessoires voor het interieur, decoratie van de 
woonkamer tot alles op het gebied van tuin en auto. 

Bovendien deskundige medewerkers, service en gratis 
parkeren voor de deur. 

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.

H E L M O N DShopping.®

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

...dank je Sinterklaasje!
Wij vragen iedereen om onze mensen Wij vragen iedereen om onze mensen 

te respecteren, Zij staan nog 

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D

Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.
...dank je Sinterklaasje!te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn. ...dank je Sinterklaasje!
Wij vragen iedereen om onze mensen Wij vragen iedereen om onze mensen 

te respecteren, Zij staan nog 

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.

Oh, kom er 
eens kijken
Oh, kom er 

eens kijken
Oh, kom er Oh, kom er 

eens kijken
Oh, kom er 

eens kijken
Oh, kom er 

Wie kent hem niet?  Ook Sinterklaas weet waar hij zijn
cadeautjes het liefste vandaan haalt.

Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, 
huishouden en
Sinterklaas op de 

Van woonaccessoires voor het
woonkamer tot alles op het gebied van tuin en auto. 

Bovendien deskundige medewerkers, service en gratis 

Wij vragen iedereen om onze mensen Wij vragen iedereen om onze mensen Wij vragen iedereen om onze mensen Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog te respecteren, Zij staan nog te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.
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Helmondse bedrĳ venterreinen
geven het goede voorbeeld

Goed georganiseerde bedrijventerreinen
De Helmondse bedrijventerreinen zijn in principe 
in tweeën te delen, het stukje business-to-
business en het stukje business-to-customer. Dat 
laatste is dus gericht op de consument, waarbij 
het met name gaat om de bedrijven in het gebied 
Engelseweg – Varenschut. De stichting doet haar 
uiterste best om de winkel- en autoboulevard meer 
op de kaart te zetten in de Peelregio. Frits Rutten 
(parkmanager) legt uit: “De stichting vormt een 
overkoepelende organisatie, waar alle ondernemers 
en bedrijven bij aangesloten zijn. Elk terrein heeft 
zijn eigen werkgroep, maar onderling wordt er ook 
goed samengewerkt. Dit tot grote tevredenheid 
van iedereen. We hebben een groot draagvlak. Ik 
durf wel te zeggen dat wij de best georganiseerde 
bedrijventerreinen hebben in de regio. We zijn een 
voorbeeld voor ver buiten Helmond.”

Geen lidmaatschap
“Een bijzonderheid is ook wel dat wij niet werken 
met een lidmaatschap. De financiering voor de 
uitvoering van projecten geschiedt inmiddels al 
ruim 8 jaar via het Ondernemersfonds Helmond. 
Onlangs is dat wederom verlengd voor de komende 
5 jaar. Helmond is de eerste stad in het zuiden 
met een dergelijk ondernemersfonds. Naast het 
parkmanagement door Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond (waar de bedrijventerreinen onder vallen) 
is het fonds er ook voor het centrummanagement 
en het wijkmanagement. Het ondernemersfonds 
zorgt voor verbinding in de stad en daarmee 
een fijne samenwerking tussen de verschillende 
ondernemers in de gebieden. Samen versterken 
we de lokale economie.”

4 Pijlers
“Op de bedrijventerreinen werken wij volgens 4 
kernthema’s: veilig, duurzaam, werkgelegenheid 
en huisvesting”, legt Frits uit. “We werken collectief 
aan de veiligheid. Onder andere door mobiele 
surveillance en alarmopvolging gezamenlijk te 
regelen, maar ook door camera’s te plaatsen. Deze 
worden ’s nachts live uitgekeken op de Automotive 
Campus, we houden alles dus letterlijk in de gaten. 
We hebben daarin een nauwe samenwerking met 
gemeente en politie. Op deze manier kan de (drugs)
criminaliteit een heel stuk teruggedrongen worden. 
Dit is voor elke partij een prettige ontwikkeling.

Qua duurzaamheid is er nog wel wat te winnen, 
alhoewel steeds meer Helmondse ondernemers 
duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vanzelfsprekend vinden. Daarom 
ontwikkelen wij diverse projecten en activiteiten 
die vooral gericht zijn op energiebewust- en 
circulair ondernemen, waarbij we ondernemers 

zo goed mogelijk informeren en aansporen 
tot verduurzaming. We zien dat ondernemers 
elkaar opzoeken en van elkaar leren. Onder 
alle vier de kernthema’s werken we samen aan 
toekomstbestendige bedrijventerreinen en het 
behouden van talent voor de toekomst.”

Veel te bieden voor de klant
De centrale ligging en goede bereikbaarheid van de 
winkel- en autoboulevard, zorgt voor een makkelijke 
vindbaarheid voor de consument en een fijne 
winkelervaring. Er kan overal gratis en praktisch 
voor de deur geparkeerd worden, winkels zitten 
dicht bij elkaar, de openingstijden zijn erg ruim 
en het aanbod is zeer divers. “Aan de Engelseweg 
vind je werkelijk alles op het gebied van inrichting 
van woning en tuin, dier, hobby en klussen. Je 
kunt je hier laten inspireren en adviseren door 
ondernemers met aandacht voor kwaliteit en 
persoonlijke service. Dat maakt echt een verschil! 
Daarnaast is er horeca te vinden voor een kopje 
koffie of een lekkere lunch tussendoor, alhoewel 
dat op dit moment dan ‘to go’ zal zijn. Vlakbij vindt 
men de autoboulevard aan de Varenschut, waar 
vrijwel alle automerken vertegenwoordigd zijn. Het 
vormen van een autoboulevard biedt voor de regio 
een compleet aanbod aan nieuwe, gebruikte en 
leaseauto’s. De moeite waard om eens een kijkje te 
komen nemen.”

Coronacrisis zorgt voor extra toeloop
De coronacrisis en daarmee het vele thuiswerken, 
heeft in de hand gewerkt dat mensen hun huizen 
massaal zijn gaan opknappen. “Daar zijn we 
natuurlijk ontzettend blij mee. De bouwmarkten 
en woonwinkels floreren in deze tijd. Het is enorm 
belangrijk dat fysieke winkels blijven bestaan en het 
is dan ook mooi om te zien dat consumenten deze 
ondernemers blijven steunen, om zo de crisis door 
te komen.”

Helmond heeft een regiofunctie
“Helmond is en blijft een echte ondernemersstad 
met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. 
Als Stichting Bedrijventerreinen Helmond zijn 
wij dan ook trots op de organisatie van onze 
bedrijventerreinen. Een goede samenwerking is 
de basis voor aantrekkelijke, veilige en duurzame 
bedrijventerreinen, voor nu en in de toekomst. 
En we zitten niet stil. Er liggen nog genoeg 
uitdagingen op ons bordje. Zo willen we pilots gaan 
uitrollen waarin we meer ‘out of the box’ kunnen 
ondernemen. Denk daarbij aan het uitwisselen van 
reststromen en energie (het zogeheten circulair 
ondernemen) en het toekomstbestendig inrichten 
van onze bedrijventerreinen. Kortom; nog genoeg 
te doen!”

Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is een stichting van,
voor en door ondernemers. Zij hebben handen ineengeslagen om samen als 

parkmanagementorganisatie voor een prettig, duurzaam en toekomstbestendig 
ondernemingsklimaat te zorgen.  

DOOR WENDY LODEWIJK

EEN DEEL VAN DE WINKELBOULEVARD AAN DE ENGELSEWEG | F WENDY LODEWIJK

EEN DEEL VAN DE AUTOBOULEVARD AAN DE VARENSCHUT | F WENDY LODEWIJK

PARKMANAGER FRITS RUTTEN | F WENDY LODEWIJK

Voor meer informatie zie www.bedrijventerreinenhelmond.nl  



10 december 2020 Groot PEELLAND

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

•   Altijd minimaal 10% met 
klantenspaarsysteem

•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

*Producten in de aanbieding zijn gestickerd. Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 30 november en zolang de voorraad. 

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

•

BLACK 
FRIDAY 
NO WAY.NO WAY.

WATEGEN DE BESTE PRIJS
WATEGEN DE BESTE PRIJS
WATEGEN DE BESTE PRIJS
WATEGEN DE BESTE PRIJS
WATEGEN DE BESTE PRIJS
WATEGEN DE BESTE PRIJS
WATEGEN DE BESTE PRIJS
WATEGEN DE BESTE PRIJS

AANBIEDINGEN TM 30 NOVEMBER

KOM NAAR 
DE WINKEL VOOR DE 
ALLERBESTE DEALS

25%
KORTING

75%
KORTING

50%
KORTING

MAAR 
OOK 

HEEL VEEL 
ACTIES 

MET

15%
KORTING

OP ALLES 
MINIMAAL

Kortingen tijdens Black Friday lijken vaak gunstig, 
maar schijn bedriegt. In veel gevallen zijn de 
Black Friday Deals niet zo mooi en gunstig als ze 
lijken, aldus de consumentenbond. Uit een eerder 
artikel van het Eindhovens Dagblad bleek ook dat 
71 procent van de Nederlanders de kortingen niet 
uniek vindt.

Gelukkig biedt Adventure Store áltijd de beste 
acties en prijzen. Kom snel naar de winkel en 
profiteer nu van 20 procent korting op een product 
naar keuze bij inlevering van de originele bon uit 
deze krant. En als je er dan tóch bent, vergeet 
dan niet om eens te kijken naar alle prijspakkers 
en andere opruimacties die op dit moment in de 
winkel aanwezig zijn.
Daarnaast gelden er super acties tot en met 30 
november met minimaal 15 procent korting op 
de gehele collectie in de winkel Alle tassen en 
rugzakken 15 procent korting, alle wandelschoenen, 

broeken en alle winterjassen 15 procent korting, 25  
procent korting op alle kinderregenlaarzen en 15 
procent korting op kampeer- en recreatie spullen 
zoals relaxstoelen, barbecues, slaapzakken, 
matten, tenten en alle accessoires. En 50 tot 75 % 
procent korting op al onze outlet artikelen.

Naast hoge kortingen, kun je ook rekenen op een 
uitstekende service en goedpassend advies. Onze 
outdoor adviseurs staan voor je klaar om je te 
helpen! Of je nu op zoek bent naar een perfect paar 
wandelschoenen óf een gloednieuwe barbecue, 
Adventure Store heeft het allemaal! 

*acties zijn niet in combinatie met aanbiedingen en 
spaarsysteem.

Adventure Store
is altĳ d de beste keuze!
HELMOND - Black Friday? No Way! Bij Adventure Store Helmond gelden áltijd 
de beste prijzen en de scherpste deals voor alles op het gebied van sport- en 
outdoor benodigdheden. En dat met de bekende persoonlijke bediening, het 

assortiment met topkwaliteit merken en het gratis parkeren voor de deur.

Kijk ook op wwww.adventurestore.nl 

DOOR ADVENTURE STORE | F SHUTTERSTOCK

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR
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Ontstaan vanuit huis
Miranda Verkoelen startte ooit haar ‘eigen’ 
voedselbank vanuit huis. Ze benaderde een aantal 
supermarkten of zij eventuele overschotten mocht 
uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. 
Één van de eersten die reageerde, was een Jumbo 
in Eindhoven, waar Miranda op Kerstavond met 
volledig volgestopte auto’s weer huiswaarts ging. 
Kort daarna mocht ze elke avond de spullen die 
aan de datum waren, komen halen en uitdelen. 
Haar huis werd letterlijk te klein, waardoor ze ging 
opereren vanuit de garage van de buurvrouw. 

Ook dat bleek te klein; in de piekperiode voorzag 
ze zo’n 200-250 gezinnen van voedsel. Nu 
is ze inmiddels gevestigd aan een pand aan 
de Evertsenstraat met meer opslagruimte en 
heeft ze de regeltjes wat moeten aanscherpen. 
Bijvoorbeeld mensen die al 3 jaar lid zijn, moeten 
ruimte maken voor nieuwe mensen, zodat een 

ander ook een kans krijgt. Tegenwoordig heeft de  
stichting zo’n 100 leden.

Donaties, overschotten en restanten
De stichting heeft diverse wegen waarlangs zij aan 
spullen komt. “Helaas is de Jumbo haar producten 
die tegen de datum zijn, zelf gaan verkopen tegen 
een sterk gereduceerde prijs. Desondanks krijgen 
we soms nog wel spullen uit de supermarkt, 
bijvoorbeeld als er een winkel verbouwd wordt. 
Albert Heijn ruimt eens in de zoveel tijd haar 
winkels op en ook dan komt er een en ander onze 
kant op. En dat is niet het enige. Een bakker die 
brood over heeft, een boer met een overschot aan 
wortelen, boodschappen voor een schoolontbijt dat 
afgelast is; er is dagelijks overal en nergens voedsel 
over wat gewoon nog prima te consumeren is. 
Dat verzamelen wij en delen we uit”, licht Miranda 
toe. “Maar dat niet alleen, als er ergens een partij 
doucheschuim staat, waarvan een enkele bus het 

niet doet, gaan onze chauffeurs die ophalen. Voor 
de fabriek is het te kostbaar om al die bussen te 
gaan testen. Wij stoppen ze dan in de pakketten. Wel 
meer dan 1, zodat elk gezin er altijd wel eentje heeft 
die werkt.” Het is heel divers wat voor goederen de 
stichting ontvangt. “De laatste tijd mogen we vaak 
drank komen ophalen, omdat de horeca gesloten 
is. Cafés, restaurants en bioscopen hadden nog 
behoorlijk wat voorraad staan.” Naast dit soort 
overschotten, is de stichting vooral afhankelijk van 
donaties. “Veel van onze boodschappen kopen 
wij zelf in. We bekijken dan wat een gemiddeld 
huishouden goed kan gebruiken, liefst vooral 
wat langer houdbare producten. We proberen de 
pakketten zo efficiënt mogelijk samen te stellen.”

Gezellige ontmoetingen
“Je zou denken dat er een gevoel van schaamte 
heerst onder de mensen die pakketten komen 
halen. Toch is dat bij ons net iets anders. Het is nu 

dat corona ons beperkt, maar voor de crisis zorgde 
ik dat het gezellig was hier. Ik ontving de mensen 
met een kopje koffie met wat lekkers erbij en gaf de 
kinderen een snoepje of een speelgoedje. Wij doen 
dan echt ons best om dat schaamtegevoel weg te 
nemen, om een gemoedelijke sfeer te creëren.”

Feestdagen
Zelfs voor de feestdagen werd jaarlijks iets leuks 
georganiseerd. Miranda vertelt enthousiast: “We 
zorgen normaal gesproken elk jaar dat de mensen 
uit eten kunnen bij wokrestaurant De Braak. En 
voor de jongere kinderen organiseren we een 
bioscoopavond. We merken dat mensen dat veel 
leuker vinden dan een standaard kerstpakket. Een 
avondje uit is iets waar normaal geen geld voor is, 
maar wat wij tóch mogelijk maken.” 

Om dit te financieren, werden er aan het eind van 
het jaar collectes gehouden en gingen de vrijwilligers 
naar supermarkten voor donaties. Klanten konden 
dan iets in de winkel kopen wat de stichting goed 
kon gebruiken en dat vervolgens doneren. “Corona 
zorgt in deze tijd voor veel onzekerheden. Kunnen 
we wel uit eten? Mogen we wel bij de supermarkten 
gaan staan? We weten dus (nog) niet wat we dit 
jaar kunnen en mogen organiseren. Wel kan ik met 
zekerheid zeggen dat we íets gaan doen. We laten 
de feestmaand niet zomaar voorbijgaan.”

15 Vrijwilligers met letterlijk 
een hart voor minima
Miranda heeft een team van 15 vrijwilligers om 
zich heen. Ze heeft een paar vaste chauffeurs die 
de spullen overal gaan ophalen. De rest van de 
vrijwilligers houdt zich met name bezig met het 
uitzoeken van de goederen, het samenstellen van 
de pakketten en het uitdelen daarvan. “Daarmee 
rouleren we ook, zodat we allemaal ons steentje 
bijdragen. Wij zijn allen even gedreven om een 
helpende hand te bieden.”

Hart voor Minima
een steuntje in de rug

HELMOND - Stichting Hart voor Minima is een particuliere voedselbank die de minima in Helmond een 
steuntje in de rug biedt. Heden ten dage voorzien zij zo’n 100 gezinnen wekelijks van een pakket 

met eten, drinken en andere dagelijkse benodigdheden.

DOOR WENDY LODEWIJK

MIRANDA VERKOELEN (L) MET EEN AANTAL VRIJWILLIGERS | F WENDY LODEWIJK

Steunen?
Wilt u Stichting Hart 

voor Minima steunen? 
Een donatie is altijd, maar 

zeker nu, erg welkom. 
De stichting heeft een 

ANBI-status, wat betekent 
dat u uw gift kunt aftrekken 

bij de belasting. 

Kijk voor meer informatie op 
www.hartvoorminima.nl 
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www.weefhelmond.nl

ONTWIKKELING EN REALISATIE: ONTWERP:
 

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

VERKOOP:

Nieuwbouw Makelaars

  Moderne, ruime en luxe afgewerkte  
koopappartementen

  Unieke ligging in het centrum van Helmond
    Woonoppervlak van ca. 70 tot 170 m2
  Riante buitenruimtes
    Eigen parkeerplaats in parkeerkelder
    Vanaf € 299.000,- v.o.n.

67 LUXE 
KOOPAPPARTEMENTEN

Nog enkele woningen beschikbaar

START BOUW  
VOORJAAR 2021
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De Weef bestaat uit 67 ruime koopappartementen, verdeeld over 3 
kleinschalige gebouwen met 5, 27 en 37 appartementen. De gebouwen 
beschikken over 2, 3 en 4-kamer appartementen variërend van circa 
80 m² tot maar liefst 136 m² tot enkele exclusieve appartementen van 
circa 170 m². Prijzen vanaf € 299.000,- V.O.N. Eén ding hebben alle 
woningen gemeen: ze beschikken in de basis over een luxe afwerking, 
duurzame materialen en installaties en zijn van alle gemakken 
voorzien. Daarnaast beschikken alle appartementen over een riante 
buitenruimte en een eigen parkeerplaats en berging in ondergelegen 
parkeerkelder. De ontwikkeling en realisatie is in handen van BAM 
Wonen uit Eindhoven. BAM verwacht in het voorjaar 2021 te kunnen 
starten met de bouw. 

Unieke architectuur op een unieke locatie
De drie appartementengebouwen worden onderdeel van het recent 
aangelegde Burgemeester Geukerspark. Dit park ligt in het centrum 
van Helmond en vormt een belangrijke schakel met de stad. Het 
centrum van Helmond staat bekend om zijn indrukwekkende kasteel, 
mooie tentoonstellingen en bijzondere monumenten. Helmond kent 
een verrassend aanbod aan winkels en heeft tal van leuke terrasjes 
op de Markt of aan het water. Doordat De Weef op loopafstand van 
het centrum wordt gerealiseerd, sta je straks binnen enkele minuten 
midden in de gezelligheid! Ook voor recreatie in de natuur is meer dan 
genoeg gelegenheid. Bovendien is het appartementencomplex De 
Weef erg centraal gelegen ten opzichte van het NS-station en diverse 
uitvalswegen waardoor onder andere Eindhoven op slechts enkele 
minuten bereikbaar is. Wonen in De Weef staat straks voor wonen 
in één van Helmonds meest iconische gebouwen, ontworpen door 

VFO architects uit Eindhoven. De kenmerkende golvende gevels van 
de drie woontorens verwijzen naar het stromende water waaraan de 
drie appartementengebouwen komen te liggen. Daarnaast roepen de 
gevels een associatie op met een draad van weefsels, waarmee wordt 
verwezen naar het industriële verleden van de stad Helmond. 

Comfortabel zonder hoge energielasten
Het wordt comfortabel en duurzaam wonen in De Weef. Het ontwerp 
van het gebouw zelf is in alle opzichten geënt op het minimaliseren 
van energieverbruik. De appartementen worden uiteraard gasloos 
uitgevoerd. Voor de verwarming en het opwekken van warm tapwater 
wordt een water-water warmtepomp in combinatie met triple solar 
warmtepomppanelen (PVT panelen) toegepast. De appartementen 
voldoen aan de meest actuele duurzaamheidsnorm, wat betekent dat 
je bij veel banken van een duurzaamheidskorting op je hypotheekrente 
profiteert.

Maak van je huis een thuis met Homestudios
Uniek aan De Weef is de mogelijkheid om in het Homestudios 
experience center van je nieuwe huis ook echt een thuis te maken. 
Maak persoonlijke keuzes voor belangrijke onderdelen van je woning, 
zoals upgrades voor de keuken en het sanitair, maar ook voor 
binnendeuren, indelingsvarianten en volledig afgewerkte wanden en 
vloeren. Helemaal passend bij je persoonlijke woonstijl, wensen én 
budget. En niet onbelangrijk: klaar op het moment dat je de sleutel 
van het nieuwe huis krijgt overhandigd! En je staat er niet alleen voor; 
je woonadviseur en andere Homestudios specialisten begeleiden je 
bij elke stap.

Heerlijk wonen in een prachtig appartement met riante buitenruimte?

Het kan in De Weef te Helmond!  

13december 2020

Heerlijk wonen in een prachtig appartement met riante buitenruimte?

HELMOND - Het vinden van 
een mooi appartement met 
voldoende buitenruimte; 
ga er maar eens aan staan. 
Ondanks de Coronacrisis is 
de woningmarkt in en rondom 
Helmond onverminderd 
gespannen gebleven en is het 
vinden van een comfortabel 
appartement  een hele klus. 
Nieuwbouwproject De Weef 
is dan ook meer dan welkom 
en biedt aan menig woning-
zoekende een uitkomst. In dit 
artikel maak je nader kennis 
met dit iconische nieuw-
bouwproject met prachtige 
koopappartementen met 
riante buitenruimtes, 
gesitueerd in het centrum 
van Helmond. 

TEKST EN FOTO’S BAM WONEN

Nog enkele woningen beschikbaar
De verkoop van De Weef is in volle gang. Er zijn nog een aantal 
appartementen beschikbaar. waaronder het ruime en veelzijdige 
3-kamerappartement type C6 van maar liefst 125m2 woongenot. Deze 
woning voelt als een luxe hotel dankzij de prachtige master bedroom 
met inloopkast, de open woonkamer met woonkeuken en de royale 
buitenruimte. Prijs vanaf € 499.000,- V.O.N. incl. parkeerplaats.

Of het heerlijke 3-kamerappartement type A4 van 77m2 woongenot. 
Het appartement beschikt over een gezellige en lichte woonkamer met 
open keuken en toegang tot balkon. Met  2 slaapkamers, badkamer, 
separate toiletruimte en inpandige berging is dit woningtype compleet 
te noemen. Prijs vanaf € 320.000,- V.O.N. incl. parkeerplaats.

Meer informatie over 
deze woningtypes, de 
andere woningen en 
beschikbaarheid vind je 
op www.weefhelmond.nl
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Hoofdstraat 42, Best |  0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

2e OVERHEMD
HALVE 
PRIJS

Geldt voor alle merken* o.a.:

*m.u.v. de fl ex jersey 24/seven
Actie geldig tot 5 december
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Burgemeester Blanksma
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Helmond Marketing5. Cultuur
Speelhuis12.

Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.
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Helmond. De makers.
Unieke Helmondse bedrijven voorop met globale innovaties.

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

Kasteel van Sinterklaas
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadaptatie. 
Het park biedt in de warme zomers een koele plek. En 
als het hard regent kan het water wegzakken in de aarde. 
De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen er-
voor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: van klein tot groot en van 
bladverliezend tot groenblijvend. 

Het IJspaleis van SantaClaus
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Burgemeester Geukerspark is een langgekoes-
terde wens in vervulling gegaan: een echt stadspark in het 
centrum van Helmond. Een park voor alle Helmonders en 
voor ieder wat wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen 
met watertoestellen. Langs het park, aan de kant van het 
kanaal, is een boulevard ontstaan waar men kan fietsen en 
wandelen. En ook de beweegroute is weer teruggekomen. 
Op het gras is ruimte om te genieten van de zon of te spe-
len. En picknicken kan aan één van de tafel.

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON

Inhoud
Januari 2020
Uitgave Groot Peelland

Aan het woord 
Frans Huijbregts, de smaakmaker - Huijbregts Food Groep 
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Helmond de makers
Verschijningsdatum week 04 
(28 jan.) Deadline 19 januari
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Helmond. Het verhaal.
Ontdek het recent geopende prachtige Geukerspark in hartje Helmond!

Relaxen tussen de groen- en waterpartijen van de Oude 
Aa die door het park slingert. Van een rondje joggen tot 
een picknick; het is allemaal mogelijk in dit net geopende 
park in Helmond Centrum. Tussen de Kanaaldijk N.O., de 
Havenweg en de Watermolenwal gelegen. Een heerlijke 
oase van rust voor jong en oud middenin de stad.Met het 
Burgemeester Geukerspark is een langgekoesterde wens 
in vervulling gegaan: een echt stadspark in het centrum van 
Helmond. Een park voor alle Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de oever spelen met watertoe-
stellen. Langs het park, aan de kant van het kanaal, is een 
boulevard ontstaan waar men kan fietsen en wandelen. En 
ook de beweegroute is weer teruggekomen. Op het gras is 
ruimte om te genieten van de zon of te spelen. En picknic-
ken kan aan één van de tafels.

26.000 planten 
Het park speelt een belangrijke rol in de klimaatadapta-
tie. Het park biedt in de warme zomers een koele plek. 
En als het hard regent kan het water wegzakken in de 
aarde. De 26.000 planten zullen er blij mee zijn en zorgen 
ervoor dat de grond niet wegspoelt. Daarnaast staan er 
23 verschillende soorten bomen: van klein tot groot en 

van bladverliezend tot groenblijvend. Zo biedt het park in 
ieder jaargetijde een andere aanblik.

Kunst in het park
In het park is ook ruimte voor kunst. Aan de zuidzijde van 
het park, bij het Havenplein, staat een nieuw kunstwerk. 
Het is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Marieke 
Vromans. Zij heeft het kunstwerk gemaakt met in het 
achterhoofd de gedachte dat het mensen moet uitnodi-

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark met duizenden planten 

en diverse bomensoorten en waar De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het 

kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. 

DOOR FRANS HOUBEN   FOTO’S JERMAINE JACKSON

Foto: De oppervlakte 
hiervan bedraagt 

uiteindelijk ongeveer 
60 hectare. Het golfterrein 

bestaat .

gen het park in te gaan. Het is een icoon geworden dat 
mensen uitdaagt om verder te kijken dan de waan van de 
dag. Naast het nieuwe kunstwerk zijn er ook twee beel-
den van het Piet Blomplein verplaatst naar het park. Het 
gaat om de borstbeelden van Matthijs Vermeulen en Alp-
honse Stallaert. Deze zijn in 2006 door het Burgemeester 
Geukersfonds geschonken aan de stad. Op verzoek van 
de familie Geukers krijgen deze beelden nu een plek in 
het naar hun vader vernoemde park.

Water. De 26.000 planten zullen er 
blij mee zijn en zorgen ervoor dat de 

grond niet wegspoelt.

Inhoud
December 2020
Uitgave Groot Peelland

Erik de Vries 
(wethouder centrumontwikkeling en horeca) 

Aan het woord.

Erik de Vries over de 
grote plannen 
die de gemeente 
Helmond
voor ogen 
heeft.
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De toekomst
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Helmond.
Sport
Helmond Sport Centraal.
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Helmond Museum.
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Activiteiten 
Maand December.

Burgemeester Geukerspark. De start van een nieuw begin.
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Het verhaal
Verschijningsdatum week 51 
(18 dec.) Deadline 8 december

Stadskunstenaar Tahné Klein een 
kwartet om Helmondse ondernemers 
te steunen en vierden we thuis vakantie 
met het Helmondse vakantie- en het 
Helmondse kleurboek. Er gebeurde 
zoveel, dat ik niet alle initiatieven hier 
kan noemen. 

Ook zetten veel mensen zich in voor een 
ander, zonder dit aan de grote klok te 
hangen. Deze onzichtbare superhelden 
verdienen wat ons betreft iets extra. 
Daarom staat er vanaf 8 december 
een Kerstwensboom op de Markt in 
Helmond. Heb jij een wens voor een 
ander? Vul jouw wenskaart in en hang 
‘m in de kerstwensboom. Wij vervullen 
als Helmond Marketing de mooiste 
kerstwensen. Uiteraard doen we dit met 
de hulp van Helmondse ondernemers. 
Want ook zij kunnen wel een steuntje in 
de rug gebruiken in deze tijd. 

Het volgende kerstnummer klinkt 
inmiddels; ‘It’s the most wonderfull time 
of the year’ en daar kan ik mij alleen 
maar bij aansluiten. 

Loes Swinkels - van Oorschot (Helmond Marketing)

kerstwensen. Uiteraard doen we dit met 
de hulp van Helmondse ondernemers. 
Want ook zij kunnen wel een steuntje in 
de rug gebruiken in deze tijd. 

Het volgende kerstnummer klinkt 
inmiddels; ‘It’s the most wonderfull time 
of the year’ en daar kan ik mij alleen 

de mooiste
tĳ d van
het jaar

Column Loes:

Ik denk dat iedereen in deze tijd van het 
jaar wel een vurige wens heeft. Voor 
zichzelf of voor een ander. Zo wenste ik 
de afgelopen periode vaak dat we terug 
naar “normaal” konden gaan. 

Wat zou ik graag weer mijn ouders en 
mijn vriendinnen een knuffel willen 
geven. Dat zoiets gewoons opeens zo 
raar en “gevaarlijk” zou voelen, had ik 
een jaar geleden niet kunnen bedenken. 

Ik hoop dan ook dat we deze periode 
snel achter ons kunnen laten. Als 
stad hebben we laten zien dat we hier 
positief en innovatief mee om kunnen 
gaan. De afgelopen maanden lieten heel 
veel Helmonders zien dat wij “doeners” 
zijn en er de schouders onder zetten. 
Zo waren er outdoor concerten bij 
verzorgingshuizen, gaf Stichting Jibb+ 
buiten sportlessen bij de Ameideflat, 
was er een thuisblijf bingo, ontwikkelde 

Terwijl ik dit stukje typ, klinken de kerstliedjes al door ons huis. 
“All I want for Christmas” van Mariah Carey blijft mijn favoriete 
kerstnummer. Ik draai het zo hard mogelijk en zing lekker mee. 

Mariah wil maar één ding: haar vriend, helemaal voor haar 
alleen. Meer heeft ze niet nodig. 

DOOR LOES SWINKELS - VAN OORSCHOT | F GERARD VAN HAL

Alvast �ĳ ne 
feestdagen 
gewenst!
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www.heelhelmondsupport.nl

SkÔn hè!

HELMOND – We zijn weer een paar weken verder en wederom heeft iedereen zich 
opnieuw moeten aanpassen. Tijdens de tweede coronagolf doet iedereen zijn best om gezond te blijven en zich 
aan de regels te houden. In de voetballerij zien we dat zelfs de grote Europese topclubs met veel besmettingen 

te maken kregen. Het amateurvoetbal ligt er helaas weer uit, maar gelukkig voor de liefhebbers wordt 
er wel gevoetbald en kunnen we op tv live naar voetbal kijken.

DOOR WILLIAM VERKOELEN  | F MOEDERSCHEIMMOONEN ARCHITECTS, FAULKNERBROWNS ARCHITECTS, CULD

VUR 
WELLEKE 
CLUB 
BENDE 
GAI?

DEEL 2
HEEL
HELMOND
SPORT

De eerder aangekondigde
 crowfundingactie voor de Helmond 
Sport Jeugd Academy is inmiddels 

in volle gang.

www.heelhelmondsupport.nlwww.heelhelmondsupport.nlwww.heelhelmondsupport.nl

We kunnen genieten van de belangrijkste bijzaak 
van het leven, zolang onze overheid het veilig 
blijft vinden. Het is niet wat we gewend zijn, 
maar het is voetbal en we kijken ernaar. Wil 
je het niet zien dan kijk je niet, die keuze mag 
iedereen gelukkig nog wel zelf maken.

In het SolarUnie Stadion in Helmond wordt ook 
gevoetbald, en niet onaardig, maar helaas zonder 
veel punten binnen te halen. Verslaggevers als Mario 
Been loven het spel van het zeer jonge Helmondse 
team. Dat team dat al enkele keren een te kleine 
beloning afdwong in relatie tot het vertoonde spel. 
Maar het gevoel bij het publiek is dat die punten er 
op korte termijn echt wel gaan komen. 

Waar er wel wordt gescoord is met de nieuwe 
stadionplannen. De Campuspartners OMO 
Scholengroep Helmond, Gemeente Helmond, 
SV De Braak, JVDI De Fysioclub en Helmond 
Sport zijn terug naar de tekentafel gegaan en 
gelukkig zijn ze het met elkaar eens aan het 
worden. Op de foto’s nemen we u mee in de 
plannen die in 2023-2024 gerealiseerd moeten 
worden. Terecht, zo kunnen we stellen, want 
de gedachten achter het oorspronkelijk plan, de 
locatie in het hart van onze stad, de synergie, 
de kracht van de partners, de voorspelde turbo, 
het was meer dan goed. Het perspectief voor 
Helmond en vooral voor de omliggende wijken. De 
verloving werd ondertekend voor een geweldige 
toekomst samen. Door de ontwikkelingen van 
de laatste dagen is er de hoop dat we ons klaar 
kunnen gaan maken voor de bruiloft!

Samen met de 1800 leerlingen van de twee 
OMO-scholen en de 1200 amateurvoetballers 
en amateurvoetballertjes gaan we de droom van 
Heel Helmond Sport tot leven brengen.

De eerder aangekondigde crowfundingactie voor de 
Helmond Sport Jeugd Academy is inmiddels in volle 
gang en er is al een mooi startbedrag gedoneerd, 
we zitten op bijna 13.000 euro. Dat bedrag moet 
natuurlijk nog flink omhoog. Stichting Heel Helmond 
Support heeft tot en met 31 december 2020 daarom 
nog veel meer acties in petto. 

Er wordt een speciaal persoonlijk wedstrijdshirt 
ontwikkeld waarin de Helmond Sport-spelers 
een drietal wedstrijden mogen voetballen. Thuis 
tegen Jong PSV op 30-11, thuis tegen Go Ahead 
Eagles op 4-12 en uit tegen Roda JC op 11-12 
spelen we in de shirts. Vervolgens worden deze 
shirts per opbod verkocht of verloot om ook 
weer geld voor onze Jeugd Academy op te halen 
en dit toe te voegen aan de crowdfundingactie. 
In de feestmaand december moeten wij helaas 
afzien van het inmiddels traditionele  Helmond 
Sport Gala. We willen in december in ieder 
geval nog een oliebollenverkoop organiseren. 
U kunt ons ook steunen en volgen via www.
heelhelmondsupport.nl
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Passie voor chocolade 
Angelique verkoopt de bonbons met veel 
enthousiasme. “Ik vind het belangrijk dat je achter 
je product staat. Ik vind ze niet alleen erg lekker, 
maar ook betaalbaar. Daarnaast worden ze 
gemaakt met eerlijke, duurzame grondstoffen. Ook 
niet onbelangrijk. Het is gewoon een mooi product.” 
De passie die ze voor de chocolade heeft, straalt 

van haar gezicht. “Ik verkoop het nu al 18 jaar, maar 
sinds 3 jaar is dit mijn zaak. Het is ontzettend leuk 
werk.”

Naast chocolade ook woonaccessoires
De Boulanger-winkel is al bijna 30 jaar een 
begrip in Helmond. De vorige eigenaresse had het 
overgenomen van de oprichters en Angelique nam 

het vervolgens in 2017 weer van haar over. “We 
hebben naast chocolade ook woonaccessoires 
in het assortiment. Mijn voorganger is hiermee 
begonnen, omdat de chocoladeverkoop in de 
zomer altijd wat terugliep. Zo kon ze de verkoop 
in de heetste maanden van het jaar toch weer wat 
opschroeven. Ik ben met dat concept doorgegaan.” 
Op het eerste gezicht is het wellicht een niet zo voor 
de hand liggende combinatie, maar “het is beide 
een mooi cadeau om te geven”, licht Angelique toe.

Sociaal momentje
De toonbank ligt vol lekkere bonbons en er 
bovenop prijken nog wat seizoensproducten zoals 
chocoladeletters. “Het meeste wat ik verkoop, 
zijn toch wel de bonbons. Die worden elke week 
kraakvers aangeleverd vanuit de fabriek in Etten-
Leur, zodat ik mijn winkeltje weer kan vullen.” Zoals 
in elke winkel, komen er ook bij Angelique allerlei 
typen klanten. “Sommigen kopen wat ze nodig 
hebben en zijn weer weg, maar de meesten zien 
het als een sociaal momentje. Ze willen graag een 
praatje maken, ondertussen kan ik dan de doosjes 
vullen. Dat maakt mijn werk wel extra gezellig”, zegt 
ze met een lach op haar gezicht.

Veranderde markt
De coronacrisis heeft er met tijden wel voor gezorgd 
dat de toeloop soms wat minder was. “Ik denk 
dat elke winkelier dat wel merkt. Zeker als er net 
aangescherpte maatregelen zijn verkondigd, merk 
je dat mensen weer wat meer thuisblijven. 

Gelukkig voel ik wel dat ik gesteund word, je 
merkt aan klanten dat ze je het gunnen om iets te 
verkopen. Ik ben zelfs benaderd om voor ouderen 
doosjes bonbons samen te stellen. Dat is niet alleen 
hartstikke leuk om te doen, je bouwt er zo ook 
naamsbekendheid mee op. Ik zie het als een eer 
dat ze mij daarvoor gevraagd hebben.” Desondanks 
blijft de crisis merkbaar. “Zeker nu de horeca dicht 
is. Als winkelier kun je eigenlijk niet zonder.” Met 
een beetje geluk breken nu drukkere tijden aan 
voor Angelique. “De feestdagen zijn natuurlijk een 
ultieme gelegenheid om een doosje bonbons te 
geven. Mensen zien het als een cadeau dat altijd 
in de smaak valt. Het is leuk om te geven én leuk 
om te krijgen.”

Webshop 
Voor de klanten die vanwege corona (of een andere 
reden) liever niet naar de winkel komen, heeft ze 
een webshop. Daar kun je aangeven wat je wil 
kopen, qua verpakking en qua inhoud. Vervolgens 
maakt Angelique zorgvuldig je bestelling gereed en 
bezorgt het indien gewenst bij je thuis. Klaar laten 
zetten in de winkel en zelf komen ophalen, behoort 
ook tot de opties. De webshop is te vinden via een 
website die online bestellen voor ondernemers in 
Helmond ondersteunt. “Het makkelijkst om ‘mij’ 
te vinden, is door in Google Boulanger Helmond in 
te tikken. Bij de eerste paar hits kom je dan mijn 
pagina tegen. Het is een mooie aanvulling op de 
fysieke winkel.”

HELMOND - Kleine geluksmomentjes, zo prijst Boulanger haar bonbons aan. 
Ze zijn gemaakt van de lekkerste chocolade en worden door heel Brabant 

(en Maastricht) verkocht. Angelique van Rooij heeft een winkeltje in 
de Elzas Passage in Helmond.

Bonbons en meer bĳ  
Boulanger Helmond

TEKST EN FOTO’S WENDY LODEWIJK
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Beware of the BBOX! Afgelopen 
maand opende in de Elzas Passage 
een nieuwe winkel: BBOX Bijoux. 
Een sieradenwinkel met allerlei 
hebbedingetjes, sieraden en 
accessoires. Arian Vereijken, 
voorzitter Elzas Passage: “Pas op 
als je in de stad bent: als je de weg 
naar BBOX Bijoux gevonden hebt, 
is de kans groot dat je niet met lege 
handen naar huis gaat.”

Dat wil je hebben
De bijouxwinkel, die zich richt op het jeugdige 
publiek, heeft een frisse en warme uitstraling 
en biedt een diversiteit aan sieraden van 
merken waaronder Byjam, Biba en Myjewellery. 
Naast sieraden kun je er ook tassen, mutsen, 
sjaals en andere accessoires vinden. “Echt 
hebbedingetjes tegen een betaalbare prijs”, 
aldus Arian. De winkel is er niet alleen om jezelf 
te verwennen, maar ook voor al je sinterklaas- 
en kerstaankopen ben je bij BBOX aan het 
goede adres. “Alles wordt mooi ingepakt en er 
is voldoende keuze om een mooi cadeau uit te 
zoeken. En er is meer. Er is een speciale hashtag 
in het leven geroepen die je kunt gebruiken bij je 
post op sociale media en die is er niet voor niets: 
“Als je een foto deelt van je aankoop met de 
#BBOXBank maak je kans op leuke prijzen.” De 
winkel is gevestigd in het pand waar voorheen 
beddengoedwinkel Julia’s Home te vinden was 
op nummer 35. 
Via de Facebookpagina (@bboxbijoux)  en 
Instagram (@bboxbijoux_helmond) blijf je op de 
hoogte van alle leuke dingen die de winkel biedt.

Beware 
of the 

BBOX!

BBOX Bĳ oux 
opent haar 

deuren 
in de Elzas 

Passage 

Beware 
of the 

BBOX!
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAG 
28 NOVEMBER

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. 
(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411. 
Ons bezoeken buiten de Open Dag is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Toegang alleen indien u geen corona-gerelateerde klachten heeft en u een mondkapje draagt.

Vanaf nu kunt u ook onze nieuwe locatie in Helmond centrum op afspraak bezichtigen.
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Opvallend hoeveel behandelingen goed op afstand kunnen. Ik 
heb net nog twee post COVID patiënten gezien met heesheid 
en ontregeling van de ademhaling. Zij zitten veilig thuis en 
het kost hen geen moeite en tijd. Bij een van hen komt een 
partner kort even in beeld en vertelt hoe tevreden ze is met het 
behandelresultaat. Zelfs een slikonderzoek gaat verrassend 
goed. Dan vraag ik bijvoorbeeld: kunt u even de zijkant van uw 
gezicht en keel in beeld brengen? En wilt u dan 90 ml water 
drinken? Zo kan ik de werking van mond- en keelspieren prima 
zien. Inspectie in de mond gaat wel moeilijker. Als je de camera 
naar de mond brengt, wordt het beeld te donker. Dat maakt 
goed beoordelen lastig. 

Ik merk dat het merendeel van de patiënten heel enthousiast 
zijn over deze nieuwe ‘werkvorm’ in het ziekenhuis. Zo heb ik 
bijvoorbeeld een ondernemer uit Someren via een reeks video-
afspraken geholpen. Hij had na een operatie heesheidsklachten 
had. Vanuit zijn kantoor kon hij tijdens zijn werk tussendoor 
een logopedisch consult doen. Hoe efficiënt is dat! 

Natuurlijk gaat het niet bij iedereen. Medische en ook 
paramedische zorg vraagt bij allerlei aandoeningen lichamelijk 
onderzoek en hands-on handelen. Dat kan niet via het scherm. 
We hebben binnen onze eigen patiëntengroepen nu goed in 
beeld bij welke klachten het wel kan en bij welke niet. Het is 
trouwens niet per definitie gebonden aan leeftijd of patiënten 
het thuis geregeld kunnen krijgen met hun laptop en camera. 

Zowel zorgprofessionals als patiënten hebben soms 
koudwatervrees bij deze relatief nieuwe vorm van werken. 
Sommige patiënten zeggen in eerste instantie: dat wil ik niet of 

Zorg op maat 
kan ook via een 
video-afspraak

Blog Nicolette van den Broek, 
logopediste in het Elkerliek

HELMOND - Al jaren wilde ik graag meer doen met ‘zorg op afstand’. Om effi  ciënter te werken, 
maar het past ook bij mijn drang om de zorg te vernieuwen, om het gemakkelijker te maken voor 
de patiënten, meer aan te sluiten op hun situatie. Maar er waren altijd wel hobbels, vooral in de 

techniek. ‘Dankzij’ corona in maart waren binnen een paar weken bij diverse poliklinieken video-
afspraken mogelijk. Het wordt trouwens ook wel beeldbellen of een beeldconsult genoemd.

Lang niet iedereen is op de hoogte van de 
mogelijkheden die ‘digitale zorgverlening’ biedt. 
Om daar verandering in te brengen, is de campagne 
‘Thuis kan het ook’ gestart. Patiëntverenigingen, 
zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben daarvoor 
de handen ineen geslagen. Het doel is om patiënten 
aan te sporen actief te informeren naar de opties voor 
zorg op afstand.

Ook in het Elkerliek zijn we volop bezig met deze ‘zorg op 
afstand’. Bijvoorbeeld in de vorm van een video-afspraak. 
Een video-afspraak wordt ook wel beeldbellen of een 
webcamconsult genoemd. Patiënten kunnen hun arts of 
andere zorgverlener dan zien en met hem of haar praten via 
het beeldscherm van een computer, 
tablet of telefoon. 

Men hoeft voor deze afspraak dus niet naar het Elkerliek 
ziekenhuis te komen, maar kan thuis (of op een andere 
locatie) via een beveiligde online omgeving contact leggen 
met de zorgprofessional. Wil een familielid of naaste 
aanwezig zijn? Dan kan dat!

Meer weten? 
Op www.elkerliek.nl/video-afspraak staat meer uitleg over 
deze vorm van digitale zorgverlening.

Een video-afspraak 
maakt behandelingen op 
afstand mogelijk

TEKST EN FOTO’S ELKERLIEK ZIEKENHUIS

dat kan ik niet. Dan start ik eerst met een telefonische intake 
en pak ik direct de tijd om ze te overtuigen van de winst en 
mogelijkheden van een vervolgconsult via video. Daar steek 
ik graag tijd in omdat ik merk dat het op alle niveaus meer 
voordelen dan nadelen heeft. Onze productiecijfers zijn goed 
gebleven in coronatijd, omdat ons werk zich er  uitstekend 
voor leent. Geef het een kans. Ga ermee experimenteren. 

Je kunt er pas echt iets van vinden als je er persoonlijk ervaring 
mee hebt. Goed om te zien dat steeds meer andere collega’s 
en disciplines in het ziekenhuis hier ook actief mee bezig zijn. 
Zo heb ik van verschillende artsen al telefoontjes gehad om 
ervaringen uit te wisselen. 

Het is een andere manier van werken en dat vraagt om anders 
te werken en organiseren. In het begin zal het meer tijd kosten, 
maar eenmaal gewend scheelt het tijd. Video-afspraken lijken 
minder persoonlijk dan live contact, maar niets is minder waar. 
Ik vind het soms juist extra persoonlijk. Het ziekenhuis is toch 
een medische omgeving. Mensen zijn tijdens het consult in 
hun eigen woonkamer of bedrijfsruimte meer relaxt. 

Je krijgt wat mee van de sfeer in de thuissituatie. Soms is de 
partner of een kind erbij. Laten we na de coronatijd ook via 
video-afspraken blijven werken. Zo hebben we minder traffic 
in het ziekenhuis. Zo lossen we ook de volle wachtkamers 
en een deel van het parkeerprobleem op. Daarnaast kun je 
met ‘zorg op afstand’ patiënten uit een grotere regio helpen. 
Ik vind echt dat we  deze ontwikkeling met z’n allen moeten 
omarmen. Zo brengen we de zorg dichter bij de klant en dat is 
toekomstgericht.

Regelmatig
voor controles
naar het
ziekenhuis?

Thuis kan 
het ook!
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hellemond-gift

het lokale cadeautje dat écht lokaal blijft

DE SLIMSTE CADEAUBON VAN NU!
HELLEMONDGIFTHELLEMONDGIFTHELLEMONDGIFT

Hellemond Gift is alleen geldig bij deelnemende ondernemers. Aangegeven waarde is in euro’s inclusief BTW. De bon is niet tegen contant geld 
inwisselbaar en dient in één keer te worden besteed. Aanpassing van de waarde maakt de cadeaubon ongeldig.  Hellemond Gift is niet inwisselbaar 

tegen rookwaren, kansspelen en gedestilleerd. Alle voorwaarden zie hellemondgift.nl

 voor meer info en deelnemende ondernemers kijk op 
www.hellemondgift.nl

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

Bij aankoop van 1 kolbert, 
de 2e voor € 1.00*
(*het goedkoopste artikel € 1.00)

Shirt Cavallaro 
stretch 
van € 99.95 voor € 69.95

BLACK FRIDAY
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STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038
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Exclusieve

KOOPZONDAG 29 NOVEMBER 
12.00 - 17.00 UUR 

Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

En nog veel meer 
aanbiedingen!

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

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

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLANTENKRING O.A.

•

STERK IN CONCEPT 
EN ONTWERP.

Adcommunicatie is al jaren een betrouwbare lokale partner 
op communicatie gebied.  Een team van plm. 10 personen staat dagelijks 
klaar om de klant te bedienen. Alle expertises 
op communicatiegebied zijn aanwezig.

De modernste technieken worden dagelijks gevolgd in onze studio en 
onze medewerkers bekwamen zich voortdurend hierin en kunnen met 
meerdere personen tegelijk hier aan werken. Meedenken met de klant is 
een vanzelfsprekendheid.

O.A. UITGEVER VAN

STERK IN UITVOERING 
EN REALISATIE.

HELMOND
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weekkrant de loop

(39.500 ex.) (100.000 ex.)

Exploitant van de 
‘Nieuwsroom’ van Helmond: 

(5.300 ex.)

(4000 ex.)
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Ondernemersfonds Helmond
verlengd en springlevend

Nieuwe termijn voor 5 jaar

Het Ondernemersfonds is toentertijd opgericht om 
ondernemers de mogelijkheid te bieden om samen 
initiatieven op te zetten en de organisaties van 
Park, Centrum- en Wijkmanagement een financiële 
zekerheid te bieden. 
Het fonds moest een flinke impuls geven aan de 
samenwerking tussen bedrijfsleven (ondernemers-
verenigingen) en instellingen in de sectoren zorg, 
onderwijs, sport, cultuur en buitengebieden en de 
overheid (gemeente) en daarmee een waardevolle 
bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling 
van Helmond.

Geconstateerd kan worden dat door het 
Ondernemersfonds projecten en samenwerkingen 
van de grond gekomen zijn die volop bijdragen aan 
de ruimtelijke, maatschappelijke en economische 
vitaliteit van Helmond. Werkelijk iedereen draagt 
bij aan het fonds, elk (zakelijk) pand in de profit 
en non-profit sector draagt op elke 100.000 euro 
waarde van zijn onroerend goed, 30 euro bij, 

zodoende zijn er geen free-riders, de gemeente int 
de gelden via de onroerend goed belastingen en 
keert het uit aan het fonds. Een prima constructie. 
De drie grote trekkingsgebieden krijgen op hun 
beurt de financien van het Fonds. Het jaarlijkse 
totaalbudget bedraagt circa 650.000 euro, waarbij 
het Centrummanagement (ongeveer 100.000 
euro), het Wijkmanagement (225.000) en het 
Parkmanagement (325.000) de noodzakelijke 
financiele middelen hebben om volop projecten 
op te starten en te ondersteunen. Gezien het grote 
draagvlak en de onmisbare positie die het OFH in 
de afgelopen jaren in de Helmondse samenleving 
heeft opgebouwd is het een goede beslissing dat 
het mandaat weer met 5 jaar is verlengd. 

Met het verlengen van het mandaat  verkrijgt het 
fonds meer zekerheid en ruimte voor een langere 
periode. Zo kunnen langlopende verplichtingen en 
contracten worden aangegaan en projecten met 
een langere horizon tot stand komen waardoor de 

effectiviteit vergroot kan worden. In het Helmondse 
fonds doen, naast de onder-nemers, ook de 
sectoren zorg, onderwijs, cultuur en buitengebieden 
(ZLTO) mee. Vanwege hun omvang behoren ze 
tot de grootste betalers. Veel projecten van het 
ondernemersfonds hebben zodoende ook een 
duidelijk maatschappelijke waarde.

Het dagelijks bestuur van het fonds bestaat uit, met 
naast voorzitter Joop Kuijpers, secretaris Ad  Klaasen 
(voorzitter Wijkmanagement), penningmeester 
vacature  (bestuurslid Centrummanagement) en lid 
Audrey van den Broek (bestuurslid Parkmanagement) 
kijkt vooral of de middelen doelmatig worden besteed. 

De leiding van het Helmondse ondernemersfonds 
staat in nauw contact met de drie verschillende 
trekkingsgebieden met hun achterban (plm. 4000 
bedrijven) , voor ideeën, om het draagvlak te peilen 
en om te evalueren. Aan de gemeente, die ook 
financieel meedoet, wordt verantwoording afgelegd. 

Voorzitter Joop, geeft aan: “Een van de 
aandachtsgebieden moet zijn, op het gebied van 
de detaillisten. Als iedereen buiten Helmond of 
online koopt, dan heeft de stad een probleem.’ 
Ook anderszins: ‘Wie sponsoren de verschillende 
evenementen? De ondernemers. Maar als zij 
steeds minder inkomsten hebben?” Misschien is 
het maar goed dat ze verplicht bijdragen aan het 
ondernemersfonds. Kuypers: “Het lijkt allemaal heel 
vanzelfsprekend, maar het zou er níet zijn. Dan gaan 
een hoop projecten niet door.”
De ondernemers ervaren de voordelen van 
professionele en dagelijkse aandacht voor het 
gebied waarin ze gevestigd zijn. Een veilige, schone 
en toekomstbestendige omgeving met prima 
voorzieningen voor huisvesting, voor energiebewust 
en duurzaam ondernemen in een vitale  
arbeidsmarktregio. De managementorganisatie 
zijn de spreekbuizen van de ondernemers naar de 
gemeente met continue aandacht voorde juiste 
activiteiten en  goede communicatie.”

In 2013 is bij besluit van de gemeenteraad in de gemeente Helmond, na grote steden als Utrecht en Leiden, 
een Ondernemersfonds ingevoerd. Voorafgaand heeft in 2012, met ondersteuning van een extern bureau, een Helmond-brede 

stuurgroep onderzoek gedaan naar voldoende draagvlak voor de invoering van een dergelijk fonds voor de hele gemeente. 
Het college van B&W en gemeenteraad hebben toen unaniem vastgesteld dat het Ondernemersfonds met een periode 

van vijf jaar op een breed draagvlak  kon rekenen. Helmond was toen het eerste fonds onder de grote rivieren.

Voorzitter (OFH)
Joop Kuypers: 
“We werken veelal 
vraaggericht en 
zijn een voorname 
aanjager voor cross-
overs.” Met succes. 
“Helmond is een 
groot dorp, de lijnen zijn hier kort.” Het politieke 
besluit dat elke onderneming verplicht bijdraagt, 
is een groot succes geweest, stelt Kuypers. “Vóór 
2013 was een regiomanager vaak meer bezig met 
contributies ophalen dan met de uitvoering van 
plannen. Sindsdien zijn er geen Free-riders meer en 
kunnen we vlot dingen voor elkaar krijgen.”

Linda 
Haverkamp 
(Centrum-
manager)
Het Ondernemers-
fonds is ook voor 
Helmond Centrum 
een uitkomst. 
Ons centrum vervuld met de weekmarkten, 
kermissen, cultureel aanbod, gezellige terrassen en 
uitgaansgelegenheden een regio functie. 

Secretaris (OFH)
en voorzitter 
Wijkmanagement 
Helmond, 
Ad Klaasen en
wijkmanager
Hennie de
Gooijer:
“De gezamenlijke 
Ondernemers-
verenigingen in de 
wijken van Helmond, 
verenigd onder 
Wijkmanagement 
Helmond, zijn zeer 
enthousiast  over het 
Ondernemersfonds, eindelijk zijn er structureel 
beschikbare financien, bijeengebracht door de 
belanghebbenden en zonder Free-Riders, iedereen 
doet mee, om projecten op te starten in de Wijken. 
Leefbaarheid staat hierbij hoog in het vaandel, 
immers in een goed functionerende gemeenschap 
kan iedereen gedijen, ook de ondernemers dus. 

Ook wordt vanuit de ondernemers volop 
samenwerking gezocht met de diverse sectoren. 
Men leert elkaar kennen en waarderen. Cross over 
projecten staan hoog in het vaandel en een eerste 
financiele toezegging lijdt vaak tot het aanhaken van 
andere sectoren en dus voortgang van projecten. 
Voor ons dus een hele dikke plus.”

DB Bestuurslid 
(OFH) en (SBH) 
Audrey van 
den Broek en 
parkmanager 
Frits Rutten, 
Stichting 
Bedrijven-
terreinen 
Helmond
“Ondernemersfonds 
Helmond vormt 
de basis en de 
financiering voor de 
park, centrum en 
wijk management organisaties.In Helmond kennen 
daarmee al jaren geen free riders meer. Iedere 
ondernemer kan profiteren van de collectieve 
voorzieningen en directe belangenbehartiging. In de 
Peelregio wordt het Ondernemersfonds Helmond 
als goed voorbeeld ervaren. Dit heeft geleid tot de 
invoering van het Ondernemersfonds in Laarbeek 
en is er interesse vanuit Gemert-Bakel, Someren en 
Deurne. Ondernemersfonds Helmond werkt graag 
met hen samen op basis van gelijkheid. 

TEKST EN FOTO’S ONDERNEMERSFONDS HELMOND
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Leuke uitjes bij jou ‘om de hoek’
In de regio

ASTEN

DEURNE

GEMERT

SOMEREN

Fietsroutes
Rondje Asten
Bewegwijzerde fietsroute van 43 km door Asten, Ommel en 
Asten-Heusden. Rondje Asten neemt je mee door een zeer 
gevarieerd landschap van bossen, akkers, weiden en beeklopen 
die afgewisseld worden door karakteristieke boerderijen. 

De Pelen
Bewegwijzerde fietsroute van 59 km langs De Deurnsche Peel, 
De Mariapeel en De Groote Peel. Tijdens deze fietsroute beleef 
je de overweldigende natuur, hoge luchten en vergezichten. Je 
doet authentieke peelwerkersdorpjes aan zoals Griendtsveen en 
Helenaveen en je fietst rondom Nationaal Park De Groote Peel 
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. Deze fietsroute 
is ook verkrijgbaar bij VVV Asten.

De Groote Peel
Bewegwijzerde fietsroute van 46 km rondom Nationaal Park De 
Groote Peel. Je fietst rondom het Nationaal Park De Groote Peel; 
en zelfs een klein stukje door het Nationaal Park. De Groote Peel 
is een van de weinige gebieden die over zijn van het onafzienbare 
hoogveen dat ooit de grens tussen Brabant en Limburg vormde.

Wandelroutes
Museum & Kasteel
Bewegwijzerde wandelroute van 15 km langs Museum & Kasteel. 
Deze wandeling neemt je mee naar Museum Klok & Peel waar 
de grootste collectie luidklokken en klokkenspellen ter wereld te 
bewonderen is. Vanaf daar wandel je verder naar de kasteelruïne 
in Asten-Heusden; aan de rand van de Peel, verscholen achter 
weelderige begroeiing liggen de romantische restanten van het 
meer dan 600 jaar oude kasteel. 

De Groote Peel
Bewegwijzerde wandelroute van 16 km door Nationaal Park De 
Groote Peel. Vroeger was De Groote Peel een plek om te mijden, 
nu kun je er naar hartenlust wandelen. Overal zijn sporen van 
het verleden te vinden, toen de noeste werkers in het zweet des 
aanschijns de turf, ‘het goud van de Peel’, uitgroeven.

Deze routes zijn vanaf heden verkrijgbaar bij VVV Asten voor 
€ 1,95 per stuk. Onze medewerkers helpen je graag op pad!

Nieuwe fiets- en wandelroutes 
verkrijgbaar bij VVV Asten
VVV Asten heeft haar assortiment uitgebreid 
met vier nieuwe fiets- en vier nieuwe 
wandelroutes. Alle routes zijn gebaseerd op het 
routenetwerk (fiets- en wandelknooppunten). 

Beleef de natuur in Deurne en De Peel
Jeneverbesroute 
In de winter lekker een frisse neus halen? Kom genieten in de 
Deurnese bossen. Een leuke tip is de Jeneverbesroute, die leidt 
door de Vlierdense bossen. 
Dit gebied wordt ook wel Bikkelse bossen genoemd, door 
de aanwezigheid van de beschermde jeneverbesstruik 
die ‘bikkelharde’ besjes heeft. Volg voor deze route de 
wandelknooppunten 42-89-88-91-90-42 (4,2 km). In de 
themawandelroute-folder ‘Vlierdense bossen’ vind je leuke 
achtergrondinformatie bij deze tocht.

Tentoonstelling van 
Armando tot Zadkine
Een eeuw kunst vertegenwoordigd 
in bijzondere expositie in Deurne
In het voormalig woonhuis, atelier en praktijk van dokter-schilder 
Hendrik Wiegersma is nu museum De Wieger gevestigd. Het 
museum heeft een permanente collectie over het leven en werk 
van Hendrik Wiegersma. De opzienbarende huisarts raakte aan 
het schilderen onder invloed van vriend Ossip Zadkine en schilder 
Otto van Rees die op het Klein Kasteel van Deurne woonde. 
Momenteel is er een bijzondere expositie te bewonderen; ‘Van 
Armando tot Zadkine- uit de collectie van Lex en Leonie van de 
Haterd’. In De Wieger zijn 200 van door het echtpaar verzamelde 
werken te zien, die samen een beeldende eeuw beschrijven. 

Audiotour
De expo bevat een bonte verzameling van werken van bijv. Otto 
van Rees, Zadkine, Moissey Kogan en Jozef Cantré. De collectie 
bevat ook naoorlogse en hedendaagse kunst met ‘oude bekenden’ 
zoals Kees Bol en Jan Sluijters en moderne kunstenaars als Jan 
Ros en Emile van der Kruk. De expo leent zich uitstekend voor 
een rondleiding. Dat gaat, vanwege de omstandigheden, nu niet 
live, maar via een handige app op je eigen mobiele telefoon kun je 
een audiotour maken. Zo hoor je toch de bijzondere verhalen bij 
een aantal kunstwerken.

Informeer voorafgaand aan je bezoek wat de geldende 
maatregelen zijn. De expo is tot en met 10 januari te zien in 
museum De Wieger in Deurne. 

De Gemertse pèdjes in 
het historisch centrum
Als je aan petjes denkt dan denk je meteen aan een hoofddeksel. 
In Gemert zijn dat echter de paadjes van Gemert. Vanuit het 
rijke verleden heeft Gemert in het centrum tientallen paadjes 
lopen die er al eeuwen zijn. Omdat Gemert van vroeger uit een 
slingerdorp was kende het toen al allerlei paadjes, gangetjes 
of weggetjes naar het achterland. Zoals de Beverpad,’t Corste 
gengske, de Koperegang, “t Hopveld, enzovoort. Allemaal paadjes 
met een geschiedenis en zoveel zelfs dat er een boek over is 
geschreven, een film van gemaakt en zelfs een wandelroute 
door het historisch centrum van Gemert. De wandelroute is te 
verkrijgen in de winkel van de VVV aan het Ridderplein in Gemert. 

Wandelen door Someren
Tijdens de decembermaand zijn er ongetwijfeld momenten om er 
op uit te trekken voor een heerlijke wandeling! Vanaf de nieuwe 
Natuurpoort Vennenhorst, gelegen aan de Provincialeweg 
vanuit Someren richting Heeze, starten diverse bewegwijzerde 
wandelroutes die u kennis laten maken met de mooie natuurlijke 
omgeving van Someren. Ga bijvoorbeeld eens wandelen over 
het unieke allemanspad; een verhard wandelpad, speciaal 
aangelegd en dus uitermate geschikt voor rolstoelen en kinder- 
en wandelwagens. Er is een korte route van 3 kilometer en 
een langere route van 5 kilometer of neem de Witvenroute die 
u laat kennismaken met een natuurgebied dat zich kenmerkt 
door een afwisseling van naaldbossen en de uitgestrektheid 
van het vennen- en heidegebied met prachtige vergezichten. De 
routefolders met aanvullende informatie over deze en andere 
Somerense wandel/fietsroutes kunt u downloaden en uitprinten 
via; www.vvv-someren.nl/wat-te-doen/fietsen/wandelroutes.

Deurne 1300 jaar
Jubileumjaar met activiteiten
De oudste vermelding van de plaatsnaam Deurne (Durninum) 
dateert van 721, in 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. De vermelding 
is terug te vinden in de schenkingsakte -uit het Gouden boek- 
van Echternach. ‘Deurne 1300’ is daarom het nieuwe thema van 
Deurne Palet van De Peel in 2021. 

Het komende jaar staan er allerhande leuke activiteiten op de 
agenda, die zijn t.z.t. terug te vinden op de website:
Deurne1300.nl

Probeer ook eens deze natuurwandelroutes 
• Natuurgebied de Berken (tussen Liessel en Asten), 
van knooppunt 59 (nabij de Hazeldonkseweg) naar 
knooppunt 25 vv. (4,5 km)
• Nabij ’t Zand bij Leensel Liessel, knooppunten 
63-64-62-63 (3,2 km)
• Nabij Het Rijtven aan Helmondseweg, knooppunten 
1-2-82-1 (4,1 km)
• Bij Natuurpoort de Peel aan het Leegveld, 
knooppunten 6-5-13-14,10-6 (5,3 km)
• Vanuit Centrum Helenaveen, Oude Peelstraat, 
knooppt. 84-86-87-58-57-89-84 (5,6 km) 
• Bij Walsbergse bos, knooppunten 70-43-44-45-70 (5,5 km).

Voor meer routeinformatie en informatie over het wandelnetwerk 
in Deurne kun je terecht bij VVV Deurne.
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U rijdt de nieuwe Kia Sorento Hybrid vanaf € 45.995,-

De nieuwe Kia Sorento Hybrid.
Nu in de showroom.

Gem. brandstofverbruik: 6,4-6,8l/100km, 15,6–4,7 km/l. CO2 uitstoot 145-153 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sorento Hybrid met uiterste 
kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Genoemde prijs is incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. 
Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Sorento Hybrid: reis in stijl

Ontdek de nieuwe Kia Sorento Hybrid: een stoere mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Echte blikvangers zijn de karakteristieke 
LED-koplampen en verticale achterlichten. De rijervaring is ontspannen met de hybride aandrijving, standaard automaat en talloze veiligheids-
systemen. De standaard rijk uitgeruste Kia Sorento Hybrid is o.a. ook verkrijgbaar met dodehoekcamera, een Bose®12 speaker sound system 
en - speciaal voor grote gezinnen – als 5- of 7-zits. Wat wil je nog meer? De Kia Sorento Hybrid staat nu in de showroom bij VDNS.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77 www.kia-vdns.nl

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond 
Tel. 0492 – 588 970
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Varenschut 21D, Helmond 
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Maak kennis met de vier nieuwe modellen van Kia bij 
VDNS Kia Helmond

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

VDNS Kia Helmond je graag verder.

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

Moderne en betrouwbare benzinemotor
De nieuwe Kia Picanto biedt je de keuze uit twee 
moderne en betrouwbare benzinemotoren. Met 
hun pittige prestaties geven ze de auto precies 
het juiste karakter. En dankzij hun lage verbruik en 
bescheiden CO2-emissies zijn ze overal welkom. 
De nieuwe Kia Picanto is vanaf nu standaard 
voorzien van cruise control en leverbaar met een 
vernieuwde automaat, welke al vanaf € 15.695,00 
rijklaar leverbaar is. Ook deze automaat is 
beschikbaar voor een vrijblijvende proefrit. 

Veiligheid boven alles
Met zijn slimme veiligheidssystemen waarschuwt 
de nieuwe Picanto je niet alleen, hij helpt je 
ook bij het vermijden van botsingen. Een heel 
geruststellend idee.

De nieuwe Kia Picanto is al beschikbaar 
vanaf € 219,00 per maand (private lease)*, 
of rijklaar vanaf € 14.695,00.

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

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

Probleemloze connectiviteit
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Kia Rio stond 
probleemloze connectiviteit hoog op het lijstje. Dat 
zie je terug in de state-of-the-art techniek en het 
infotainmentsystemen. 

Heb je het 4,2” supervision cluster in het in-
strumentenpaneel al gezien? Kies daarnaast 
bijvoorbeeld het 8” touchscreen navigatiesysteem 
met UVO Connect inclusief Kia Live diensten zoals 
Live Traffic, Live Parkeren, Live Weer en appfuncties 
zoals portieren vergrendelen. Of heb je liever het 
optionele 8” touchscreen audiosysteem dat werkt 
met Android AutoTM en Apple CarPlayTM? Welke 
je ook kiest, de nieuwe Kia Rio maakt het mogelijk!

De nieuwe Rio is al beschikbaar vanaf 
€ 299,00 per maand (private lease)*, 
of rijklaar vanaf € 19.995,00.

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

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

Een sportief type
Slank van lijn met prachtige details. Bij de Kia 
Stonic zie je direct: dit is een sportief type. Met zijn 
opvallende dakrailings in SUV-stijl en privacyglas 
prikkelt hij de nieuwsgierigheid. En wat dacht je van 
de dubbele koplampen, de LED-dagrijverlichting 
en mistlampen en de stoere lichtmetalen velgen? 
Precies de looks die je zoekt.

Perfecte controle
Instappen in de Kia Stonic is een feestje, elke keer 
opnieuw Niet alleen door de hoge instap, maar ook 
door die heerlijke mix van stijl, comfort, veiligheid 
en connectiviteit. En dat allemaal prachtig verpakt. 
Van het fraaie en superruime interieur tot de 
uitnodigende ergonomische stoelen, het 4,2” 
supervision cluster en het 8” navigatiescherm – elk 
detail is tot in de puntjes verzorgd. 

Kies het lekker zelf
Met de nieuwe Kia Stonic kun je kiezen uit veel 
verschillende two-tone kleuruitvoeringen voor 
body en dak. Kies je kleur en de extra’s en je Stonic 
is echt helemaal de jouwe..

De nieuwe Stonic is al beschikbaar vanaf 
€ 299,00 per maand (private lease)*, 
of rijklaar vanaf € 21.495,00.

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

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

De nieuwe Kia Sorento is al leverbaar vanaf 
€ 45.995,00. 

TEKST & FOTO VDNS KIA HELMOND

De nieuwe Kia Sorento: 
stijlvolle 7-persoons Hybrid 

SUV met 1.650 kg trekgewicht.

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

Nieuwe Kia Rio 
gaat voor Mild Hybrid.

Spannend onder elke hoek: 
de nieuwe Kia Stonic

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom

Varenschut 21-D, 5705 DK Helmond | 0492-588 951 / 0492-588 958 | www.kia-helmond.com

7 jaar fabrieksgarantie
Zoals je van Kia bekend bent, worden alle 

nieuwe Kia’s aangeboden met 7 jaar fabrieksgarantie. 
Wel zo’n prettig gevoel.

Breng een bezoek aan de showroom van VDNS Kia Helmond
Wil jij kennis maken met de nieuwe Kia modellen? Kom dan langs in de showroom van VDNS Kia 
Helmond of maak een afspraak voor een proefrit. Voor een vrijblijvende proefrit of advies op maat 
kun je telefonisch een afspraak maken met onze verkoopadviseurs op telefoonnummer 
0492-588 951 / 0492-588 958, of via WhatsApp: 06-202 107 07.
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Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m 

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

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

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

Private Lease vanaf € 299,- p/m 

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

p/m 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


