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Helmond Sport
Kort nieuws3. Ariza

Fris en fruitig
Lightyear One
Flitsende auto van de toekomst5. 9.

Fransje en Ellen de Kimpe (Ariza)

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

Foto: De Lightyear One, 
de eerste auto op zonne-

energie | F Lightyear

Helmond, de makers

DOOR WENDY LODEWIJK | F LIGHTYEAR

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

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

Helmond groeit, Helmond bloeit. Een aantal bedrijven dragen hier een fl inke steen aan bij, 
zij zetten Helmond eens goed op de kaart. Een treff end voorbeeld hiervan is Lightyear. Dit 
vooruitstrevende autobedrijf lanceert nog dit jaar de allereerste particuliere zonne-auto. 

Een grote stap naar een duurzamere planeet.

www.grootpeelland.nl



2 februari 2021 Groot PEELLAND

Eind november werd in de Elzas Passage in 

Helmond Centrum binnen 2 dagen een nieuwe pop-up 

store van Helmond Sport geopend met daarin gewilde 

supportersartikelen. In de feestmaand december was 

de winkel een waar succes. Veel mensen kochten er 

iets leuks om te geven. Zo is ook het beeldje Den  

Hellemonder te koop in de store, met dank aan de  

familie Nicholson. De opbrengst hiervan komt ook 

ten gunste van de Jeugd Academy. 

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

HELMOND SPORT 
POP-UP STORE

ALLE 160 VRIJWILLIGERS VAN DE 
CLUB WERDEN EN WORDEN IN HET 
ZONNETJE GEZET EN KREGEN EEN 

BEDANKJE VOOR HUN INZET. 

VUR WELLEKE 
CLUB BENDE GAI?
DEEL 4
HEEL HELMOND
SPORT

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.®
SHOP LOKAAL ONLINE

Shopping.
SHOP LOKAAL ONLINE

Shopping.
OOK BIJ DE WINKELIERS OP DE 

EINGELSWEG

BRENG KLEUR IN 
UW HUIS. ZEKER NU.

SHOP LOKAAL 
ONLINE

We bevinden ons nog steeds in een lockdown. 
Dat houdt in, ook voor de winkelboulevard aan de Engelseweg te Helmond, dat diverse winkels 

genoodzaakt blijven om hun deuren gesloten te houden.

We doen dit ook, om straks in februari hopelijk weer de deuren te kunnen openen. Indien u een 
van onze winkels wilt bezoeken raden wij u aan, om vooraf even te bellen, of om te kijken op de 

internetsite van de winkel die u zoekt.  

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

www.engelseweg.nlwww.engelseweg.nl

Wij vragen iedereen om 
onze mensen te respecteren, onze mensen te respecteren, 

Zij staan nog steeds klaar, 
om jou van dienst te zijn.

www.engelseweg.nl

onze mensen te respecteren, onze mensen te respecteren, 
Zij staan nog steeds klaar, 
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Kort Nieuws 
In augustus 2019 is de Stichting Heel Helmond Support opgericht door een zestal sponsoren en 
supporters van Helmond Sport. Support betekent in dit geval de schouders eronder zetten, en 

dan ook zoveel mogelijk schouders. In plaats van klagen de club helpen, zoals ze in de Maasstad 
zeggen, geen woorden maar daden. 

KOMT DOOR DAADKRACHT DE LENTE IN ZICHT BIJ HELMOND SPORT? 

Het doel van deze Helmondse stichting is het ondersteunen van Helmond Sport met middelen en evenementen. De stichting gaat de Eerste Divisieclub uit de Peel 
weer sterker maken. Ze willen uitdragen dat Helmond Sport in stad en regio een verbindende factor is. Op zowel sportief als maatschappelijk gebied is de club op 
diverse fronten aan de weg aan het timmeren. De eerste daad was het verkopen van rode en zwarte Heel Helmond Sport-hoodies. Inmiddels zijn er al ruim 1.000 

exemplaren verkocht en zie je er steeds meer mensen in lopen, logisch want 1 op de 10 Helmonders heeft er statistisch gezien ééntje. 

Eind november werd in de Elzas Passage in 

Helmond Centrum binnen 2 dagen een nieuwe pop-up 

store van Helmond Sport geopend met daarin gewilde 

supportersartikelen. In de feestmaand december was 

de winkel een waar succes. Veel mensen kochten er 

iets leuks om te geven. Zo is ook het beeldje Den  

Hellemonder te koop in de store, met dank aan de  

familie Nicholson. De opbrengst hiervan komt ook 

ten gunste van de Jeugd Academy. 

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

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

In een moeilijke periode net voor de terugkeer van oud-
bestuursleden Philippe van Esch en Ari de Kimpe werden 
er ruim 80 spandoeken in de regio opgehangen om steun 
aan de club te betuigen.

Voorafgaand aan het huidige seizoen nam de stichting vol 
goede moed de complete horeca in de businessclub over 
en de start tegen NAC Breda was een succes.  

Het najaar werd afgesloten met een crowdfundingactie 
opgestart met een mooie film met daarin legendes 

als Berry van Aerle, René van de Kerkhof en Hans 
Meeuwsen. Geld verzamelen om de nieuwe jeugd 

Academy van Helmond Sport te ondersteunen 
was dit keer het doel. 

Met oudjaar werd ook nog een oliebollenactie 
georganiseerd en op 1 januari werd een 
opbrengst van bijna 21.000 euro bekend-    

de winkel een waar succes. Veel mensen kochten er 

iets leuks om te geven. Zo is ook het beeldje Den 
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aan de club te betuigen.
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Voorafgaand aan het huidige seizoen nam de stichting vol 
goede moed de complete horeca in de businessclub over 
en de start tegen NAC Breda was een succes.  
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Meeuwsen. Geld verzamelen om de nieuwe jeugd 

        gemaakt. 

Inmiddels hebben zich meerdere Helmondse spon-
soren en supporters aangemeld om ook mee de 
schouders onder de club te zetten en op een of 
andere manier een bijdrage te leveren aan Heel 
Helmond Support. De stichting wordt steeds groter 
en op het veld zien we het steeds beter gaan. De 
mensen kunnen weer trots zijn op de club en de 
spelers.

Pas hoorde ik op de Braak de eerste vogels weer 
fluiten. De hyperactieve vogels vlogen om me heen 
alsof hun leven ervan afhing. Ik vraag me weleens af, 

waarom vogels ieder jaar weer precies in het begin 
van de door ons bedachte lente zo actief worden. 

Compleet verdorde planten en bomen krijgen ieder 
seizoen nieuw blad, knop en veelal wonderlijk mooie 
bloemen in alle denkbare clubkleuren. Zo kleurrijk 
dat we er allemaal hopelijk weer vrolijk van worden. 

HELMOND SPORT 
POP-UP STOREChefs On Tour’ zorgde steevast voor een uitverkocht huis. 

Dat betekent ruim 100 gasten bij het diner voorafgaand 
aan de thuiswedstrijden van Helmond Sport. De 

In een moeilijke periode net voor de terugkeer van oud-

ALLE 160 VRIJWILLIGERS VAN DE 
CLUB WERDEN EN WORDEN IN HET 
ZONNETJE GEZET EN KREGEN EEN 

BEDANKJE VOOR HUN INZET. 

opbrengst van bijna 21.000 euro bekend-    
        gemaakt.         gemaakt.         gemaakt.         gemaakt. 

VUR WELLEKE 
CLUB BENDE GAI?
DEEL 4
HEEL HELMOND
SPORT

DOOR WILLIAM VERKOELEN  FOTO’S ARCHIEF HELMOND SPORT
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Engelseweg 212, 5707AK Helmond, www.stijlenco.nl

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

Volg ons op Instagram en Facebook voor actuele aanbiedingen en leuke acties!

MEUBELEN   •   VLOEREN   •   RAAMBEKLEDING   •   BEHANG & VERF   •   BEDDEN

Stijl & Co aan-huis-service

Aan-huis-service  |  Wist je dat wij ook bij je thuis 
komen met voorbeelden van onze gordijnen-, PVC- 
en vloerbedekkingcollectie? Heb je stoelen gezien 
die je graag een paar dagen op zicht zou willen om 
te proef zitten? Of wil een mooi ingepakte kadootje 
uit onze winkel laten bezorgen? Dit kan allemaal. 
Neem contact met ons op via mail, app en telefoon 
of facetime ons. Wij nemen je graag mee op een 
digitale tour door onze winkel :-)

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

Stijl en Co heeft de eigen vakbekwame 
monteurs en stoffeerders in dienst. Zij 
komen de vloer of gordijnen inmeten 
en kijken meteen welke ondervloer 
nodig is. Zo kom je achteraf nooit voor 
verrassingen te staan. Als ze klaar zijn, 
ruimen ze alle restmaterialen netjes op. 
Je kunt een afspraak maken wanneer 
het jou uitkomt.

De PVC vloer wint in rap tempo 
terrein aan populariteit
Stijl en Co heeft een grote collectie PVC 
vloeren. Een PVC vloer is duurzaam, 
hygiënisch, onderhoudsarm en 
geluiddempend. De vloer is gemaakt 
van een hard soort kunststof. Het 
zijn stroken die strak tegen elkaar 
aan worden gelijmd op een vlakke, 
harde ondervloer. Dat maakt de vloer 
waterbestendig en eenvoudig te 
reinigen. De keuze aan uitstralingen is 
enorm. Verrassend mooie bedrukkingen 

zoals houtdessins in allerlei tinten, 
betonlook, zandsteen of graniet: 
er is enorm veel mogelijk. En - niet 
onbelangrijk - een PVC vloer is perfect 
te combineren met vloerbedekking. Qua 
comfort geniet je dus ook maximaal.

Stijl en Co versus woondiscounters; 
vergelijk geen appels met peren! 
Bij Stijl en Co snappen ze heel goed 
dat de prijs een belangrijke overweging 
is bij de aanschaf van een vloer. 
Vaak denkt men dat PVC vloeren bij 
bekende woondiscounters goedkoper 
zijn maar dit beeld klopt niet. De Stijl 
en Co prijzen zijn inclusief egaliseren, 
montage, lijm enzovoorts, terwijl bij de 
woondiscounters er dit nog los bijkomt. 
Hierdoor lijken de vloeren daar in eerste 
instantie goedkoper, maar in feite is het 
verschil nihil. Laat dus altijd een offerte 
maken om een goede afweging te 
kunnen maken. En houd ook de website 

en social media in de gaten, hierop 
staan vaak kortingsacties.

Stijl en Co aan-huis-service 
Nu de winkel gesloten is vanwege 
de lockdown, komt Stijl en Co 
voorbeelden van hun gordijn-, PVC- en 
vloerbedekkingcollectie gewoon bij je 
thuisbezorgen. Neem hiervoor contact 
op via mail, app, telefoon of facetime ze. 
Zij nemen je graag mee op een digitale 
tour door de winkel!

Merken
Stijl en Co is een gerenommeerde 
leverancier van gordijnen, tapijt, PVC, 
laminaat en vinyl. Met hun zeer uitgebreide 
assortiment is er voor elk wat wils. Ze 
leveren vloeren van bekende labels zoals 
NL Label, Marmoleum, Desso, Bonaparte, 
Parade, Novilon en MFlor. Enkele bekende 
merken van raambekleding zijn Eijffinger, 
Luxaflex, Artelux, Kendix en Jasno shutters. 

Een vloer of gordijnen kiezen is een heel proces: daar beslis je niet even in vijf minuten over. 
Dat begrijpen ze bij Stijl en Co heel goed. Niet alleen omdat er oneindig veel keuzes zijn maar ook 

omdat het een investering voor jaren is. De ervaren specialisten van Stijl en Co helpen je graag 
bij dat keuzeproces. Doordat zij van elk type vloer- of raambekleding de eigenschappen perfect 

kennen, de voor- en nadelen omtrent onderhoud, reiniging en gebruik, weten ze ook precies 
welke soort het beste matcht met je wensen.

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

Ariza: een fris en 
fruitig familiebedrij f 

De missie van Ariza is duidelijk: het beste wat de 
natuur te bieden heeft, zonder nare bijsmaak. Puur 
natuur. Deze kwaliteit is wel bewezen. Niet alleen 
doordat Ariza wereldwijd opereert, ook omdat grote 
bedrijven en producenten van levensmiddelen de 
weg naar Ariza hebben gevonden. 

Familiebedrijf sinds 1991
Ariza bestaat dit jaar 30 jaar, een mooie mijlpaal. In 
1991 is Ari de Kimpe begonnen met zijn toen nog 
kleinschalige bedrijfje. Hij was op zoek naar ander 
werk en solliciteerde onder andere bij een bedrijf dat 
zijn interesse had, namelijk Covelt Dixap. Hij werd 
helaas niet aangenomen, het was een lastige tijd 
voor de banenmarkt. Dat heeft hem doen besluiten 
zelf te beginnen met het verwerken van fruit tot 
sappen. “In zijn eentje regelde hij vanuit huis de 
complete bedrijfsvoering”, vertellen Fransje en Ellen 
de Kimpe, dochters van Ari en ook eigenaar van 
Ariza, lachend. Later ging moeders de administratie 

doen en kort daarna werd ook de eerste externe 
medewerker in dienst genomen. Uiteindelijk is 
het uitgegroeid tot ons huidige bedrijf in Helmond, 
inclusief een fabriek in Turkije. Ongeveer zeven jaar 
geleden heb ik me bij het bedrijf van mijn vader 
aangesloten”, vertelt Ellen. “Even later is ook Fransje 
aangesloten.” De zusjes zijn het erover eens dat 
het een voorrecht is om samen met hun ouders, 
als familie, een bedrijf te runnen. “Ons bedrijf leeft 
logischerwijs van oogst tot oogst. We hebben samen 
nu 6 oogsten meegemaakt en elke oogst heeft wel 
weer zijn eigen uitdagingen. We pakken dit samen 
op, als familie. We hebben alle vier dezelfde passie.”

Trots
Fransje en Ellen zijn trots op hun vader en het bedrijf 
dat hij opgericht heeft. “We hebben bewondering voor 
zijn lef een eigen bedrijf te beginnen en zijn keuze 
destijds om direct voor biologische producten te 
gaan. Ari ontdekte al snel dat er al genoeg standaard 
concentraten op de markt waren en sloeg mede 
daarom de biologische weg in. Later heeft hij de fabriek 
in Turkije opgezet en Covelt Dixap overgenomen, het 
bedrijf waar hij in 1991 nog gesolliciteerd had.

Grote diversiteit
De producten van Ariza worden op diverse 
manieren verwerkt. Dixap beslaat zo’n 15% van 
de markt, daarnaast worden de concentraten 
aangekocht door grote, bekende bedrijven in 

de levensmiddelenindustrie. Bijvoorbeeld voor 
babyvoeding, maar ook iets algemeens als rode 
kool met appel. “Die wordt dus gezoet met 
appelconcentraat.” Naast de grote firma’s bedient 
Ariza ook de kleinere ondernemingen. “Dat geeft 
een fijne mix van grote en kleine klanten en 
daarmee ook veel afwisseling”, leggen de zusjes 
uit. “We leveren bijvoorbeeld ook aan de 
producent van het zogeheten Kutbier, 
een bier van een lokale brouwerij in Den 
Bosch. Kutbier met de pruimen van 
Ariza!”, wordt er gekscherend gezegd.

Vers van de pers
Bij Ariza wordt efficiënt 
gewerkt. “Daar waar het fruit 
groeit, wordt het ook geoogst 
en verwerkt. Zo hoeven we geen 
vrachten vol vers fruit te verschepen 
en houden we de lijnen letterlijk 
kort. Op die manier hebben 
we een wereldwijd netwerk 
opgebouwd van leveranciers aan 
de ene kant en een uitgebreid 
klantenportfolio aan de andere 
kant. Daarnaast zijn we flexibel in 
de hoeveelheden die de klant wenst. 
Wij kunnen al produceren vanaf 
een kannetje van 5 kilo, maar ook een 
compleet volle tankauto is mogelijk.“
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Bij Ariza wordt efficiënt 

en verwerkt. Zo hoeven we geen 
vrachten vol vers fruit te verschepen 
en houden we de lijnen letterlijk 
kort. Op die manier hebben 
we een wereldwijd netwerk 
opgebouwd van leveranciers aan 
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een kannetje van 5 kilo, maar ook een 
compleet volle tankauto is mogelijk.“

Bij Ariza weten ze alles van groeten en 
fruit. Zij verwerken per jaar meer dan 
140.000 ton tot hoogwaardige (dik)sap-
pen, concentraten en purees, dat alles 
biologisch. In landen verspreid over de 
hele wereld worden de gewassen geteeld 
en verwerkt, om vervolgens ook weer 
wereldwijd verkocht te worden.

DOOR: WENDY LODEWIJK

DE ZUSJES ELLEN EN FRANSJE DE KIMPE | F ARIZA
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Vlamovenweg 24 - Helmond
Tel. 0492-798002 www.tajima-europe.com

Visgraat PVC
incl. egaliseren en leggen.

Vanaf

PVC stroken
incl. egaliseren en leggen.

Vanaf

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

Specialist in 
     designvloeren

59.95 49.95
m² m²

Ook in 
lockdown 
kunnen we 
leveren.

Tajima Europe
dé specialist op het gebied 

van designvloeren
De natuurlijke en warme uitstraling van 
hout met de hygiëne en het gebruiksgemak 
van pvc. Niet alleen in de retail, onderwijs 
en industrie, maar ook in ziekenhuizen, 
verzorgingscentra, fysiotherapiepraktijken, 
fitnesscentra en woningen worden de  
vloeren van Tajima Europe steeds freq- 
uenter toegepast. Met Maaswanden in 
Andel, De Regent in Rijen, Huize Salem in 
Katwijk, Ziekenhuis Bernhoven in Uden en 
Fivestar Fitness in Neuwied (D) heeft het 
Europese verkoopkantoor van het Japanse 
Tajima Flooring al een indrukwekkende 
referentielijst opgebouwd.

Het assortiment is onder te verdelen 
in vier collecties:
• Ambiente, verlijmbare planken en tegels
• Contract-Click, clickplanken en tegels 
• Contract-SL, loslegplanken en tegels
• Contract-Lock, puzzeltegels

Speciaal voor de woninginrichting levert het bedrijf 
sinds enkele jaren de Ambiente collectie; een luxe 
assortiment verlijmbare vinylplanken in hout-, 
visgraat-, steen- en betondesign. De Ambiente 
collectie wordt vervaardigd volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen en met uitsluitend hoogwaardige 

materialen. Een hoge resolutie filmprint geeft 
de vloerplanken een exclusieve en realistische 
uitstraling, waarbij een transparante PU-toplaag de 
vloer beschermt tegen slijtage en krassen. Doordat 
de planken worden verlijmd, ontstaat een naadloze 
vloer die ook vochtig gereinigd kan worden. De 
vinylplanken worden geleverd in een dikte van 3 
millimeter, waar collega-bedrijven met diktes van 
2,5 millimeter werken. Deze extra materiaaldikte 
zorgt voor een hoger loop- en geluidscomfort, 
waarbij contactgeluid tot een absoluut minimum 
wordt beperkt. 

De totale Ambiente collectie omvat 
24 houtdessins in verlijmbare vloerplanken
Tevens biedt Tajima Europe de Ambiente-Uniq 
collectie aan, beschikbaar in de houtdessins, 
visgraatdessins en steendessins. De kleuren, hout- 
en steendessins, zijn zodanig op elkaar afgestemd 
dat ze goed te combineren zijn. Waarbij de grote 
afmetingen meer rust bieden in grote(re) ruimtes 
en de visgraat designs een ambachtelijke uitstraling 
geven.

Neem gerust contact met ons op voor meer info: 
Tajima Europe, Vlamovenweg 24 te Helmond, 
Telefoonnummer: 0492-798002 of kijk op:
www.tajima-europe.com
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De keerzijde van creativiteit
Heel mooi die creativiteit, maar het heeft ook 
een keerzijde. Een restaurant dat afgelopen jaar 
opende, maar nu alweer weken gesloten is, zal niet 
meer heropenen omdat de eigenaar kampt met een 
schuld die hij nu niet kan afbetalen. En steun vanuit 
de overheid hoeft hij ook niet te verwachten, want 
hij kan geen omzethistorie laten zien. Over zo’n 
geval lees je niet veel in het nieuws. Het lijkt bijna 
alsof men denkt dat hij maar wat creatiever had 
moeten zijn om het hoofd boven water te houden. 
Of denk aan een modewinkel, dat haar collectie 
toont op sociale media, iets verkoopt en dan het 
pakketje zelf wegbrengt. Dat kost tijd en moeite, 
maar de klant mag het zelf niet komen halen; dan 
riskeer je een boete van 4000 euro.

Er zijn natuurlijk ondernemers die het toch redelijk 
verdienstelijk doen. ‘Koop lokaal, steun de lokale 
ondernemer’ is een slogan die je overal wel terugziet. 
Dat is ook belangrijk, de grote concerns redden het 
wel, juist die kleinere lokale ondernemers hebben 
nu die omzet het hardste nodig. Alle beetjes 

helpen. In die zin is het fijn dat de creativiteit van 
ondernemers breed uitgemeten wordt in de media.

Wat je niet of minder ziet, is de stress die het bij de 
ondernemer veroorzaakt. Moet hij blij zijn dat hij één 
blouse heeft verkocht en die thuis mag afleveren bij 
de klant? Zo weer een uur kwijt en wat levert het 
op? En wat als de vaste lasten van je winkelpand 
hoger zijn dan de verdiensten van zo her en der een 
artikeltje verkopen? Wat biedt creativiteit nog als 
je een zaak hebt met nagenoeg geen omzet? Alle 
lasten lopen door, er ligt een stapel facturen, maar 
je hebt geen inkomen meer. Moet je dan maar geluk 
hebben dat je in de juiste branche valt? Of dat je in 
aanmerking komt voor hulp?

Alleen online verkopen werkt niet
De HEMA is veel in het nieuws geweest. De 
online verkoop hebben ze niet op orde, dat moet 
echt anders. Er zijn meer ondernemers die in dat 
schuitje zitten. Maar in de meeste gevallen werkt 
het niet om alleen online te verkopen. Online in 
combinatie met een winkel, dat werkt vaak wel. Het 

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

overigens prima: je koopt wat je nodig hebt en klaar. 
Voor de ondernemer is het anders. De inkomsten 
zijn te weinig en creatief zijn is ineens noodzakelijk. 
Noodzakelijk voor een te laag bedrag, eigenlijk. In 
alle pogingen er toch nog niets van te maken, moet 
je nog uitkijken ook, dat er straks niet beknibbeld 
wordt op je steun. 

Om nog maar niet te spreken over grote multi-
nationals die soms volledig in de weg zitten. 
Zeker online. Bijna alles wat je hier wil verkopen, 

wordt vanuit China of een ander ver land voor 
de helft aangeboden. Maar hebben onze lokale 
ondernemers een keuze? Wat kunnen ze anders 
doen als faillissement dreigt? 

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

Creatief ondernemen in coronatijd,
het is letterlijk een crisis...

De coronacrisis zorgt voor noodgedwongen creativiteit bij de ondernemers. We zagen het voorbijkomen in het nieuws. 
Ze moesten toch wat, om iets van een inkomen te genereren. Het werd met enthousiasme ontvangen, een goed en origineel idee. Men ziet de 

creatieve ondernemer graag. Complete pakketten voor een high tea of uitgebreid diner zijn zo op een website te bestellen en worden thuisbezorgd. 
Kleding wordt aangeprezen via Facebook, betaald via een tikkie en thuisgebracht. Schoenen worden bij je thuis aangemeten. 

Het stond allemaal in de media.

DOOR: WENDY LODEWIJK | F SHUTTERSTOCK

Alle lasten lopen door, 
er ligt een stapel facturen, maar je hebt 

geen inkomen meer.
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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

RUIM 60% 
VERKOCHT  
START BOUW 

IN ZICHT
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Lightyear One
Een fl itsende auto die grotendeels op zonne-energie rijdt

Een auto die meer dan 700 kilometer kan rijden zonder te tanken of op te laden.
Het klinkt als toekomstmuziek, maar dan wel uit de heel nabije toekomst.

De verwachting is dat we nog dit jaar dit duurzame pareltje gaan
tegenkomen op de Nederlandse weg.

DOOR: WENDY LODEWIJK | FOTO’S: LIGHTYEAR

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

Idee van studenten
Het idee van een personenauto die volledig op 
zonne-energie rijdt, kwam van een vijftal studenten 

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

Duurzaam en comfortabel
De auto is zo ontworpen dat hij flink wat comfort 
biedt; een auto voor lange afstanden die niet lekker 
rijdt, daar wordt niemand blij van. Daarnaast 
heeft men zich gericht op een aanzienlijke 
gewichtsbesparing: geen grote, zware accu’s, een 

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

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

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

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

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

Aangezien vervoer op dit moment nog een 
behoorlijke vervuilende factor is in ons milieu, 
worden zo flinke stappen gezet om schoner, beter 
en duurzamer met onze planeet om te gaan: 
‘schone mobiliteit voor iedereen en overal’.
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JUWELIER VAN OSCH
AMEIDESTRAAT 18, 5701 NP HELMOND

0492-532 373
www.helmondkooptlokaal.nl/juweliervanosch

f nl-nl.facebook.com/helmondvanosch/

JULIA’S HOME HELMOND
VEESTRAAT 23A

0492-529 484
www.juliashome.nl

f julias home

ZIENGS - JESSICA VAN RIXTEL
VEESTRAAT 55
0492-476 013
www.ziengs.nl

f @ziengsschoenenhelmond  I #ziengsschoenen

PIERROT - HANNEKE VAN BRAGT 
AMEIDESTRAAT 7

0492-522 028
www.pierrot-helmond.nl

f pierrot  I pierrot

MIET  HELMOND 
MARKT 52

06-41 09 33 32

f miet helmond  I miet helmond

JUUDs Foederer 
SMALLE HAVEN 8

06-17 23 09 82
www.juudsfoederer.nl

f juudsfoederer  I  juudsfoederer

RESTAURANT DE WAARD   
TOM VAN KEIJZERSWAARD

MARKT 34
0492-526 021

www.restaurant-de-waard.nl 

LORO BLONYO   
MARKT 44

06-83 79 09 20
www.loroblonyo.lownch.com / loroblonyo.nl 

f facebook.com/TSIC218

BELLA DONNA LINGERIE   
STEENWEG 26
06-18 26 68 47

f  belladonnalingerie.helmond 
I  belladonnalingerie helmond

SAMSAM KINDERSCHOENEN 
STEENWEG 26
0492-520 229

www.samsamkinderschoenen.nl
f samsamkinderschoenen  I  samsamkinderschoenen

CAPELLI KAPPER 
MOLENSTRAAT 176

0492-523 360

f www.facebook.com/capellikapper 

GRIEKS RESTAURANT YASAS 
MARKT 26A

0492-554 479
f Grieks Restaurant yasas

I  Restaurant Yasas

MANGO 
ELZASPASSAGE 44-52

0492-347 107

www.shop.mango.com

MIGAGIFTS
ELZASPASSAGE 44-52

0492-524 411   06-58 92 08 57
www.migagifts.nl 

f Migagifts I Migagifts

BLOEMSIERKUNST VALENTIJN
STEENWEG 37
0492-525 600

www.bloemsierkunstvalentijn.nl
f bloemsierkunst valentijn I  valentijn_bloemsierkunst

VOLKSBELANG SCHOENEN EN 
SCHOENREPARATIES

VEESTRAAT 43A   06-50 26 05 73
www.volksbelangschoenen.nl 

f volksbelangschoenen I volksbelang

ARNANI SCHOENEN
ELZAS PASSAGE 23  

0492-523 424
www.arnanischoenen.nl 

f arnani-schoenen

THE PAWN STORE
STEENWEG 46  
06-53 89 00 99

www.thepawnstore.nl 

INTERSPORT GUNNEMAN
STEENWEG 12
0492-565 685

www.gunnemansports.nl

BBOX BIJOUX
ELZASPASSAGE 35

06-82 67 33 53
www.bboxhelmond.nl

f bboxbijoux I  bboxbijoux_helmond

STYLE DOK
ELZASPASSAGE 10

06-82 68 21 55 
www.styledok.nl

f styledokhelmond  I  styledokhelmond

CHOCOLATERIE BOULANGER
ELZASPASSAGE 53

0492-543 969
www.helmondkooptlokaal.nl/boulanger-helmond

f boulanger helmond

LUNCH EN LEESCAFE DE BIEB
WATERMOLENWAL 11

0492-200 029

www.helmondkooptlokaal.nl/de-bieb

MONIQUE EN DAAN KELDERHUIS
OUDE AA 53
0492-475 010 

f TerralifegezondheidswinkelHelmondEindhoven  
I  www.instagram.com/terralifegezondheidswinkels

FOTO VAN DE KERKHOF 
NOORD KONINGINNEWAL 9

0492-537 649 
www. fotovandekerkhof.nl/3-webshop

f fotovandekerkhof  I fotovandekerkhof/

MAMA PANTER VAN DE GROENE PANTER 
DIJKSESTRAAT 142

06-55 54 73 24 
www.helmondkooptlokaal.nl/degroenepanter

f degroenepanter  I degroenepanter

TIENDAS DIFERENTES 
MARKT 45A

06-40 40 80 60 
www. tiendasdiferentes.nl 

f @tiendasdiferentes I @tiendasdiferentes

SCHELLEKENS NAAIMACHINES
NOORD KONINGINNEWAL 18

0492-523 290 
www.naaimachinespecialist.nl 

f Schellekens Naaimachines I naaimachinespecialist

STADSBROUWERIJ DE DEFTIGE AAP
MARKT 14

0492-729 592 
www.deftigeaap.nl 

f deftigeaap  I deftig_aap/

IETS ANDERS!
MARKT 5

0492-555 190/06-15 14 44 51 
www.ietsandershelmond.nl

f Iets anders Helmond  I Ietsanders.sieraden.lifestyle

STEUN ELKAAR. BESTEL EN KOOP 
BIJ DE LOKALE ONDERNEMERS

Valentine

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

ValentineValentineValentineO O K

 BESTEL EN KOOP  BESTEL EN KOOP 

ValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineValentineO O KValentineValentineO O KValentineValentineO O KValentineValentineO O KValentineValentineO O KValentineValentineO O KValentine

VAN UFFELEN MODE
MARKT 207

0492-554 184
 www.vanuffelenmode.nl 

f vanuffelenmode I vanuffelenmode

VAN OS TASSEN EN KOFFERS HELMOND
OUDE AA 40
0492-729 592 

www.vanostassenenkoffers.nl
f vanostassenenkoffers  I vanostassenenkoffers

IMPRESSION
ELZASPASSAGE 4

0492-521 538 
www.impressionhelmond.nl

f impressionhelmond

DOUGLAS
ELZASPASSAGE 20/22

0492-538 562 

www.douglas.nl

KOOPT LOKAAL ONLINE
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Open Werkplaats

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

Run jouw bedrijf vanuit onze werkplaats

Werkplaats 5 jaar geopend in Helmond

www.manuforti.nl of bel 06-44277286
Huur is inclusief het gebruik van onze houtbewerkingsmachines

5 Jaar geleden startte in Helmond de 
Open Werkplaats Manu Forti. In een schit-
terende hal aan de Hoofdstraat bevin-den 
zich vijf werkruimtes, een aantal werk-
banken en vijftien professionele houtbe-
werkingsmachines.

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

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

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

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

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

Open Werkplaats Manu Forti
biedt kansen voor zzp-ers

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

Zorgen met 

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

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

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon  (06-30 25 25 12)

Redactie
Wendy Lodewijk
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 24 februari

Beelden
o.a. Shutterstock

Vormgeving
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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ORANJEKADEHELMOND.NL

NU IN VERKOOP 
65 WONINGEN & APPARTEMENTEN
MET NIEUW WONINGAANBOD

BEKIJK HET GEVARIEERDE AANBOD OP:

VIERLAAGSE PAKHUIZEN

EXCLUSIEVE APPARTEMENTEN

DRIELAAGSE GEZINSWONINGEN & PATIO’S

IN HET CENTRUM VAN HELMOND

Nieuwbouw Oranjekade
fase 1 nu in verkoop
De verkoop van de 65 woningen en appartementen van 

Oranjekade fase 1 in Helmond is gestart 
Aan de Kanaaldijk N.O. in het centrum van Helmond wordt nieuwbouwplan Oranjekade gerealiseerd. 
In het plan komen 265 koop- en huurwoningen, verdeeld over 15 woongebouwen. De eerste fase met 

65 koopwoningen bestaat uit gezinswoningen, diverse appartementen, stadswoningen en patio’s.

Oranjekade helemaal OK 
Het kanaal in Helmond ondergaat 
een transformatie. De intentie is 
om een ‘compacte stad’ te creëren 
die aantrekkelijk is voor mensen en 
bedrijven, met kwaliteit van wonen, 
winkelen en werken. Het plan 
Oranjekade gelegen aan de Kanaaldijk 
N.O. en aan het water, gaat mee in 
deze grootschalige ontwikkeling. 
Kenmerkend voor Oranjekade zijn 
de groene binnenpleinen en de 
pakhuisarchitectuur, afgewisseld met 
moderne woongebouwen. Daarnaast 
omvat het plan ook een nieuw stadspark 
rondom de Watertoren.

Nog enkele woningen beschikbaar
Vlak vóór de jaarwisseling zijn de eerste 
woningen toegewezen. Op dit moment 
is het merendeel onder optie en worden 
de eerste handtekeningen gezet. Er 
zijn nog diverse gezinswoningen en 
appartementen beschikbaar.

Bestemmingsplanprocedure 
Centrum II-Kanaaldijk N.O. - 
Oranjekade
Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 
begin oktober tot medio november 
ter inzage bij de gemeente Helmond. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad, 
is geagendeerd voor maart 2021.

Verwachte bouwtijd en oplevering 
Oranjekade wordt in drie fasen 
gebouwd. Wanneer het startschot 
van de bouw daadwerkelijk klinkt, 
is afhankelijk van de zogenoemde 
opschortende voorwaarden. 

Het streven is om de kopers hierover in 
het voorjaar van 2021 positief te kunnen 
berichten. De bouw van het totale 
plan zal vanaf aanvang tot en met de 
oplevering circa 2 jaar in beslag nemen.

Meer informatie
Heb je interesse in één van de 
woningen of wil je meer weten over 
het plan? Het woningaanbod en de 
verkoopinformatie zijn te bekijken op 
www.oranjekadehelmond.nl.F | VB&T
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Het TechLab in Bibliotheek 
Helmond-Peel gaat online

In februari gaat het TechLab in Bibliotheek Helmond-Peel weer 
beginnen met nieuwe activiteiten. Nu de bibliotheek vanwege de lockdown gesloten is, 

gaat de start online plaatsvinden. Zodra fysieke workshops weer mogelijk zijn, 
dan gaan de workshops weer door in de bieb. 

TechLab Club
Op zaterdag 6 februari start de 
splinternieuwe TechLab Club. Als je 
lid wordt van de TechLab Club, ga je 
elke week op zaterdagmiddag (online) 
naar de bibliotheek. De begeleiding is 
in handen van 'Technauten', de experts 
op het gebied van maaktechnieken. Zij 
gaan met de Club de wereld van film, 
programmeren, 3D, robotica en nog veel 
meer ontdekken. De deelnemers gaan 
vooral veel zelf doen, bijvoorbeeld een 
robot of een drone programmeren. Of 
jezelf, met behulp van een green screen, 
laten vliegen tussen de wolkenkrabbers 
en zo een film maken.

Elke vijf weken staat één thema 
centraal. Het thema sluit af met een 
gave challenge. Bijvoorbeeld: wie krijgt 
zijn robot het snelst geprogrammeerd 
om over de finishlijn te komen? Voordat 

er een nieuw thema begint is er een 
TechLab Clubdag. Op deze dag kunnen 
kinderen die nog geen lid zijn een keertje 
komen kijken en meedoen. De eerste 
reeks van de TechLab Club is gratis, 
zodat kinderen hier kennis mee kunnen 
maken. Er kunnen maximaal 16 kinderen 
deelnemen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Expeditie Webdesign
Maak je eigen website of blog met 
Wordpress bij de Expeditie Webdesign. 
Je leert in 4 workshops wat er allemaal 
komt kijken bij het maken van een 
website. Na de expeditie kun je thuis 
verder met het vullen en bijwerken 
van de website. De eerste workshop 
start online op dinsdag 2 februari om 
15.30 uur. De expeditie kost 20,00 
euro voor een reeks van 4 workshops, 
vooraf aanmelden is noodzakelijk. 
Bij deze expeditie is het belangrijk 

om al basisvaardigheden te hebben, 
zoals kunnen werken met een laptop. 
Daarnaast werken we veel met tekst, 
dus lezen en typen is een pré . Ook 
moet je een e-mailadres hebben om een 
inlog te kunnen maken. In maart starten 
ook nog de Expeditie Programmeren 
en de Expeditie Film & Vloggen. Ook 
hiervoor is aanmelden nu al mogelijk. 
Alle informatie en aanmelden via www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab 

Het TechLab van de Bibliotheek 
Helmond-Peel organiseert (na)school-
se activiteiten voor kinderen in de 
leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Er zijn 
TechLab expedities, de TechLab Club 
op zaterdag en op woensdagmiddag is 
er de TechLab Skoolzone en Digiwijs. 
Ook Coderdojo Helmond organiseert 
haar bijeenkomsten in het TechLab in 
de Bibliotheek aan de Watermolenwal.

 FOTO’S: BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL

“Creatieve makers hebben momenteel 
vaak geen podium en geen publiek”, 
aldus theaterdirecteur Jochem Otten. 
Met dit nieuwe initiatief – een open 
podium voor creatieve makers – brengt 
het theater een alternatief. “Ondanks 
de huidige situatie willen we toch graag 
beweging in de stad en regio blijven 
creëren”, zegt Otten.

Creatief verhaal
Met de huidige maatregelen is het 
telkens de vraag of er gespeeld mag 
worden en voor hoeveel publiek. 
“Enerzijds kunnen makers daardoor hun 
creatieve verhaal niet kwijt. Anderzijds 
hebben ze geen inkomsten”, schetst 
Otten. Daarom bedacht Het Speelhuis 
iets nieuws. “Een virtueel podium. En 
het is ook enigszins een verdienmodel 

voor de makers.” Want de opbrengst, 
die is volledig voor de artiest. Betaling 
door het publiek geschiedt via het 
‘pay what you want’-principe. “Kijkers 
kiezen na afloop zelf of ze betalen en 
hoeveel ze eventueel betalen. Het is 
dus ook bedoeld om die creatieven te 
ondersteunen. Je moet er namelijk 
niet aan denken dat zij stoppen met het 
maken van al die mooie dingen. Zonder 
hen hebben we helemaal niets aan onze 
podia in de toekomst”, legt Otten uit.

Regionale makers
“Als theater moeten we weliswaar met 
minder publiek spelen of soms zelfs 
sluiten, maar als organisatie willen we 
de verantwoordelijkheid blijven dragen 
om te verbinden, te vermaken en te 
veroorzaken”, zegt Otten. Daarom zet 

het theater de deuren open voor alle 
creatieve makers in de regio. “Samen 
met hen willen we ondanks alle 
beperkingen verwondering brengen in 
de stad en regio.” 

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

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

Opnames
Creatieve makers die hun werk ten 
tonele willen brengen, kunnen zich 
alvast aanmelden met een video van 
één minuut. In dat filmpje moeten zij 
laten zien of vertellen wat ze in het 
Speelkwartier van plan zijn. 

De video’s mogen gestuurd worden naar 
speelkwartier@theaterspeelhuis.nl
De opnames vinden pas plaats wanneer 
dit weer mogelijk is. Natuurlijk met 
inachtneming van de dan geldende 
coronamaatregelen.

Het Speelhuis start 
met online open podium 

‘Speelkwartier’ 
Een – online – podium bieden aan creatieve makers uit de regio. 

Dat is de insteek van het nieuwe ‘Speelkwartier’ waar theater Het Speelhuis mee begint. 
Het Helmonds theater heeft recentelijk professionele opnameapparatuur geïnstalleerd voor live-

registraties. Zo kan Het Speelhuis zelf ‘TV’ maken. Iedere maker krijgt een kwartier podium. 
De eerste opnames waren in december. Vanaf 19 januari 2021 komen er gedurende vier weken 

twee opnames per week online beschikbaar voor kijkers.

 F | ERIK DE BROUWER
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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

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

GERWEN

MIERLO

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

ASTEN

HEUSDEN

OMMEL

LIESSEL

  
 GROOT  
 PEELLANDHELMOND

weekkrant de loop

(39.500 ex.) (100.000 ex.)

Exploitant van de 
‘Nieuwsroom’ van Helmond: 

(5.300 ex.)

(4000 ex.)

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

Betere zichtbaarheid voor 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
van het SEO verbeterplan

VRAAG NU EEN 
ADVIES GESPREK AAN!

Betere zichtbaarheid voor 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

zoekmachines aan de hand 
jouw website binnen de 

van het SEO verbeterplan

Adcommunicatie/Hey Marketing
Steenovenweg 20, Helmond
ad@adcommunicatie.nl
Ad Klaasen, 06-13829017
www.adcommunicatie.nl/
internetmarketing

WORDT U SLECHT 
GEVONDEN OP 

INTERNET?
KOMT U HIER ZELF NIET AAN 

TOE OM HET TE VERBETEREN?

Laat ons een 
verbeterplan 

maken en vergroot 
uw vindbaarheid 

op het net.
DE KOSTEN VALLEN MEE!

ZET 2021 GOED IN, 
PAK HET NU AAN!
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Boekje, visie en passie bestuur werken aanstekelijk in werving

Helmondse Sporthelden 
zoekt Helden uit bedrij fsleven

Het was de weg die voormalig wethouder Frans Stienen als voorzitter van de stichting Helmondse Sporthelden juist niet wilde bewandelen: 
met het plan van producent Fast Forward onder de arm naar het gemeentehuis van de vijfde stad van Brabant om daar subsidie aan te vragen. 

“Daar heb ik zelf te veel plannen voor op mijn bureau gehad. Of de gemeente maar even de portemonnee wilde trekken. Helmondse Sporthelden 
moet voor Helmonders, door Helmonders en met Helmonders zijn.”

Volgens Stienen is het niet uitgesloten 
dat de gemeente Helmond instapt als 
partner van de stichting die in 2021 zeven 
gratis evenementen gaat organiseren, 
met de namen van zeven Helmondse 
sporthelden in zes takken van sport. 
“De wethouders sport en jeugd staan 
positief tegenover het verhaal om 
kinderen in beweging te brengen. En 
zeker kansarme kinderen. Het slagen 
van Helmondse Sporthelden moet 
echter niet afhangen of de gemeente 
wel of niet instapt. Het fundament moet 
breder en sterker zijn dan alleen de 
gemeente en in omgekeerde volgorde: 
niet eerst subsidie van de lokale 
overheid en dan het bedrijfsleven, maar 
andersom.”

Daarom wilde Stienen en zijn zes 
bestuursleden plus een adviseur 
hun plannen voor 2021 graag op de 
kerstlunch presenteren, maar corona 
haalde hier een dikke streep doorheen. 
“We willen het bedrijfsleven aan de 
stichting binden, omdat we voor 
kinderen kosten gaan maken. Een 
voorbeeld is dat we kinderen samen 
met Jibb+ clinics gaan aanbieden. 
Niet op het schoolplein, maar onder 
schooltijd bij de club of sportschool in 
hun omgeving. Op die manier doet de 
hele klas mee en komen kinderen bij 
clubs waar ze vaak nog nooit over de 
vloer zijn geweest. Vooral kansarme 
kinderen, omdat sport geld kost en bij 
kansarme kinderen is het antwoord 
dan bijna altijd ‘nee’. Natuurlijk zijn er 
regelingen met het JeugdFonds Sport 
en Cultuur die voor deze doelgroep de 
contributie overneemt. Een prachtig 
initiatief, maar geen enkele ouder meldt 
zich bij de secretaris van een club met 
de mededeling dat er geen geld is voor 
een lidmaatschap en of het bestuurslid 
dat dan via het JeugdFonds wil regelen.”

Volgens Stienen is armoede vaak 
verborgen en omgeven door schaamte. 
“Steun van het JeugdFonds kan ook 
worden aangevraagd per computer, 
maar dan moet je die wel thuis hebben 
en bovendien de procedure snappen. In 
Helmond leeft één op de elf kinderen op 
of onder de armoedegrens. Het is zoals 
bestuurslid Mohammed Chahim zegt: 
‘Sport is voor deze groep een luxe aan 
het worden.’ Door clinics gratis onder 

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

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

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

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

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

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

een medaille van één van de Helden. 
Kindergeluk hangt soms van simpele 
zaken af; een medaille of een woord van 
de Held. We zijn allemaal klein geweest 
en weten wat de impact is van iemand 
waar je tegenop hebt gekeken.”

Stienen is bevlogen en praat met 
zijn hart. “Het is veel eenvoudiger en 
goedkoper om clinics op de basisscholen 
te verzorgen, maar we willen kinderen 

ook bij de diverse sportclubs krijgen, 
laten zien dat elk kind mee kan doen. 
En natuurlijk kost dat geld. Daar zoeken 
we het bedrijfsleven ook voor op. ‘Voor 
Helmonders, door Helmonders en met 
Helmonders’ impliceert precies onze 
doelstelling. We willen met elkaar de 
kosten opbrengen om de Helmondse 
jeugd van vier tot en met twaalf jaar in 
beweging te brengen en kansrijker te 
maken.” De voorzitter haalt het rode 
boekje tevoorschijn. “Ik lijk Mao wel”, 
lacht de voormalige wethouder. “Ik heb 
het altijd en overal bij mij. En daar waar 
het kan laat ik het achter. Alles staat 
erin, inclusief de sponsorpakketten, van 
klein tot groot. We hebben in 2021 naar 
verwachting 100 duizend euro nodig. 
Veel zal afhangen van hoeveel clinics we 
op basisscholen gaan geven.”
Helmondse Sporthelden heeft 
inmiddels hulp gekregen van student 
Rasid Sabljica, die voor zijn studie 
Sportmarketing en Management 
afstudeert op Helmondse Sporthelden. 
De voormalige kickbokser prijst het 
bestuur van Helmondse Sporthelden. 

“Ze hebben eigenlijk een boekje, visie 
en gevoel in de verkoop. Verder nog 
niets concreet. Maar het vuur en de 
passie waarmee ze te werk gaan is 
fantastisch. Daardoor hebben bedrijven 
zich al aangesloten. Puur en alleen op 
het verhaal en het enthousiasme van 
de bestuursleden. En bovendien het 
gevoel dat iedere volwassene kent: er 
komt een fase in het leven dat je liever 
een kind dan jezelf blij maakt. Daar 
gaat het bij bedrijven ook steeds meer 
om. Betrokkenheid, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en social 
responsibility zijn de sleutelwoorden. 
Zeker in de tijd van corona worden 
zaken anders en met een ander gevoel 
beoordeeld. Iets terug doen voor 
de volgende generaties, past daar 
uitstekend bij. Het vuur waarmee 
Stienen en de bestuursleden praten 
doet de rest. Je kunt daardoor bijna 
geen nee zeggen tegen Helmondse 
Sporthelden. Het zit te goed in elkaar 
en komt daar terecht waavan iedereen 
snapt dat dat nodig is.”

‘Adcommunicatie is
sponsor  van de Helmondse 

Sporthelden’

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

www.helmondse
sporthelden.nl
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Moet ik naar 
de dokter.nl?

App helpt om te bepalen of je zorg nodig hebt

Het zal je niet zijn ontgaan: het is druk in de zorg. Op de spoedeisende hulp, 
op de IC, bij de huisarts, in de psychische zorg en in de ouderenzorg. 

Deels komt die druk natuurlijk door corona. En het mag duidelijk zijn: als je 
urgente klachten hebt, dan moet je altijd een beroep doen op de huisarts 

of het ziekenhuis. Maar wist je dat ruim 40% van alle mensen die een 
dokter bezoekt, daar eigenlijk helemaal niet naar toe hoeft?

Stel: iemand verstuikt in het weekend zijn enkel. 
Dan wil diegene daar meestal direct naar laten 
kijken. Hij belt dus naar de huisartsenpost of gaat 
naar de spoedeisende hulp, maar in bijna de helft 
van de gevallen heb je of géén zorg, of geen dirécte 
zorg nodig. In het voorbeeld van de enkel neem je 
bij een lichte verstuiking rust en hoef je niet naar 
de dokter. Als je niet meer kunt staan, dan is het 
uiteraard wel goed om het na te laten kijken.

Check op Moetiknaardedokter.nl
Het Spoedzorgnetwerk Helmond – De Peel begrijpt 
dat het lastig is om in te schatten óf je direct zorg 
nodig hebt, óf dat het even kan wachten, óf dat je 
wellicht helemaal geen zorg nodig hebt. Daarom 
adviseert zij om dat eerst te controleren met de 
app of website moetiknaardedokter.nl. Je krijgt 
dan een betrouwbaar advies of je wel of niet een 
dokter moet bezoeken en hoe snel. Je checkt 
gemakkelijk, veilig en vlug, voordat je contact 
opneemt met de huisarts of spoedpost. De app/
website moetiknaardedokter.nl is goedgekeurd 
door het Nederlandse Genootschap van huisartsen 
en heeft een keurmerk.

Welke zorg heb je nodig?
• Uiteraard bel je bij een levensbedreigende
 situatie meteen 112. 
• Als het spoedeisend is (hartklachten, een wond
 die gehecht moet worden of ander ernstig 
 letsel), dan bel je meteen je huisarts. In 
 de avonduren, nacht en weekend bel je de
 huisartsenpost. 
• Weet je niet zeker of je direct zorg nodig 
 hebt? Kijk dan eerst op de app of website 
 moetiknaardedokter.nl voor advies. 

Download de app ‘Moet ik naar de dokter.nl’
Download de app in de App Store of Play Store, 
zodat je deze altijd bij de hand hebt. Door eerst te 
controleren, heb je snel een antwoord op je vraag. 
Dat geeft duidelijkheid en in veel gevallen rust. En…. 
het zorgt dat de druk op zorgmedewerkers minder 
wordt. Dus: download de app en check altijd eerst 
bij twijfel. Zo zorgen we samen voor elkaar!

In het Spoedzorgnetwerk Helmond – De Peel 
bundelen het Elkerliek Ziekenhuis, Huisartsenpost 
Oost-Brabant, Savant Zorg, De Zorgboog, GGZ Oost-
Brabant, GGD BZO, CZ en de huisartsen in de regio 
hun krachten om (spoed)zorg toekomstbestendig 
te maken. De regionale campagne ‘Moet ik naar 
de dokter.nl’ is een gezamenlijk initiatief van het 
netwerk.

 FOTO’S: ELKERLIEK ZIEKENHUIS
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F U L L  C O LO U R 
T E X T I E L D O E K  
G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R D 
I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I NFO@ADCOMMUN ICAT IE .NL
0492-845350

BLIKVANGER 
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

WWW.SHUTTERSTOCK .COM  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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Een online alternatief voor
de Keiebijters Kletsavonden

Vertellers Andy Marcelissen en Boy 
Jansen vertellen een kolderiek verhaal, 
waarin korte optredens van meerdere 
kletsers de revue passeren. Net als in de 
ton vertolkt iedere kletser een typetje; 
Rob Bouwman kruipt in de huid van een 
taxichauffeur, Rob van Elst in die van 
een gynaecoloog en Dirk Kouwenberg 
is astronaut. Maar ook Wichard de 
Benis als duivenmelker, Hans Keeris als 
wielrenner en Peter van der Maas als 

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

Op de website van de Keiebijters zijn 
deze verhalen vanaf dat moment ook te 
zien, maar dan inclusief een optreden 
van de amusementsgroepen Tadaa en 
Applaus. 

Keijologische Hogeskool
Op vrijdag 12 februari wordt op het 
YouTube-kanaal van de Keiebijters een 
compilatie van 11 jaar Keijologische 
Hogeskool uitgezonden.

In samenwerking met Omroep Brabant en met medewerking van maar liefst 
16 kletsers zenden de Keiebijters op zaterdag 30 januari en 6 februari twee edities uit 

van het Keiebijters Kletsverhaal 2021. 

BOY JANSEN | F KEIEBIJTERS

Groot Gemertse 
Carnavalsspeurtocht 
Geen carnaval, dan toch carnaval, moeten ze gedacht hebben in 
Gemert. De VVV Gemert-Bakel en GCS de Drumknaauwers hebben 
de handen ineen geslagen om toch iets leuks te maken van carnaval. 
Vanwege de maatregelen om de corona niet verder te verspreiden 
kunnen er geen activiteiten plaatsvinden zoals de optocht, de 
Gemertse avonden, de sleuteloverdracht, blaaskapellenfestivals, 
boerenbruiloften, carnavalsbals enzovoorts. Maar wandelen mag wel. 

Voor de carnavalsdagen hebben diverse inwoners en winkeliers een mooie 
carnavalscreatie gemaakt voor een grote speurtocht tijdens carnaval in 
Waeverstad. Deze creaties staan in etalages, voor ramen thuis en in de 
tuinen van inwoners. De speurtocht kan van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16 
februari van 11.11 uur tot 23.11 uur gelopen worden. 

Bij elke creatie vind je een cijfer en een letter. Met een combinatie van deze 
cijfers en letters kun je de oplossing vinden. De speurtocht is bedoeld voor 
gezinnen, kinderen en volwassenen om een heerlijke wandeling door Gemert 
(Waeverstad) te maken langs de vele mooie creaties. 

Er zijn vele prijzen beschikbaar voor degenen die de goede oplossingen 
weten te vinden. Het mooiste zou zijn als iedereen gekostumeerd mee doet, 
want het is tenslotte carnaval. Met een deelnemersformulier kan men de 
route lopen en de oplossing daarop invullen. 

Geef deze oplossing door vóór 18 februari en misschien win je ook nog 
een leuke prijs. Een vakjury bepaalt de mooiste en origineelste creatie. Een 
publieksjury, die bestaat uit de deelnemers aan de speurtocht, bepaalt de 
publieksprijs voor de creaties. De deelname is geheel gratis. Houd rekening 
met de coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand. 

Een deelnemersformulier is vanaf 8 februari te downloaden op www.
drumknaauwers.nl. Voor meer info en de oplossing kun je een mail sturen 
naar carnavalscreatiegemert@gmail.com.

F | VVV GEMERT-BAKEL

F | HELMOND MARKETING

Made in Helmond
Helmond is van oorsprong een stad 
van makers. Vanuit het verleden 
met name in de textielindustrie 
en metaalindustrie, tegenwoordig 
innoverend in automotive en foodtech. 
Waar de speelvelden iets verschoven 
zijn, is de mentaliteit door de jaren 
heen hetzelfde gebleven. Helmond is 
een stad waar ontwikkeling plaatsvindt 
en producten gemaakt worden.

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

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



20 februari 2021 Groot PEELLAND


