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HORECA HELMOND
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De Cacaofabriek

Helmond
Vanaf aanstaande maandag 1
juni mag de Helmondse horeca,
de culturele instellingen en de
bioscopen weer beperkt open
en met een maximum van dertig bezoekers.
Vanaf 12 uur mogen de deuren
weer open. Om het voor iedereen veilig te houden, worden er
maatregelen genomen door de
ondernemers. Er wordt gevraagd
of er geen gezondheidsklachten
zijn bij de ingang en tickets kun
je, bij culturele instellingen zoals
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Deenofficiële
Museum Helmond
De Cacao- publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
fabriek, alleen online
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AUTODROOM HELMOND
TWEEDE PINKSTERDAG
GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 U

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

• ALLE OCCASIONS MINIMAAL
12 MAANDEN GARANTIE
• 24 UUR-SERVICEPAS
VOOR GEHEEL EUROPA
• BIJ AFSLUITEN BOVAG
AUTOPOLIS €150,- CASHBACK

BIJ AANKOOP VAN
EEN AUTO EEN

DINERBON
VOOR
2 PERSONEN
BIJ LA BOCCA
GRANDE

Dinerbon

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl
Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op
voorraad. We heten u van harte welkom en helpen u graag, van aankoop tot verzekering en financiering!

Renault Captur 1.2 TCe Dynamique 2014
Automaat, Navi, Airco, Camera, Trekhaak,
LED, Pdc, BlueTooth, € 219 p/m

13.945

BMW X1 sDrive18i Executive 2010
Automaat, Ned. Auto N.A.P. 75Dkm., Navi
+ Cam., Cruise, Leder, € 259 p/m

16.945

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

Hyundai Kona EV Premium 64 kWh
Full Operational Lease op basis van 60 mnd,
levering 2019, 4% bijtelling, Ex. Btw v.a.

689 p/m

13.450

Kia Niro Dynamic-Line 2016
Hybride, Automaat, Navi + Camera,
Zeer zuinig

7.945

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

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Kom een kijkje nemen in onze geheel vernieuwde showroom of stel uw Kia online samen!

Clima, Cruise control, Navigatie + Camera

5-Deurs, Airco, Perfecte staat,
1e eigenaar

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

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

Kia Ceed 1.6i Sportswagon 2014

Toyota Yaris 2012

Suzuki Jimny 1.3 JLX 4X4 Automaat 2002

19.445

Navigatie, Camera, PDC,
volledige Historie, 86Dkm, € 139 p/m

8.950

Suzuki Celerio 1.0 Comfort Automaat 2017
Airco, CV, Elektrische ramen,
Zeer zuinig, Hogere zit, € 169 p/m

10.950

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

Varenschut 21 A-B-C: Openingstijden ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur.
Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.
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F | JCI Peelland

Eerste PeelPakketten overhandigd
aan de zes burgemeesters van de Peel
Helmond
Helmond: De leden van netwerkclub JCI Peelland ondersteunen lokale ondernemers
die door de coronacrisis hun
inkomsten zien teruglopen.
Hoe? Door het aanbieden van

cadeaupakketten met producten van lokale ondernemers die
daar een vergoeding de volledige verkoopprijs voor krijgen
genaamd: het PeelPakket.
De eerste zes PeelPakketten zijn
maandag 25 mei jl. officieel uitgereikt aan alle burgemeesters

Wel repair, geen café
Helmond
Repair Café Stiphout-Warande
staat te trappelen om weer te
beginnen. Helaas kan dat nog
niet. De Ark, ons domicilie in
Stiphout, wil in juni heel voorzichtig beginnen met haar activiteiten op te starten. Het bestuur verwacht dat wij mogelijk
pas weer in september open
kunnen gaan. Zes maanden stil
liggen is erg lang.

Bovendien mag je dan in september een extra grote toeloop
verwachten, terwijl je tegelijkertijd vanwege de ‘anderhalve
meter’ over minder capaciteit
beschikt. Dan hebben we een
serieus probleem.
Daarom is besloten tot een
noodscenario voor de komende
maanden. Het café-karakter
komt tijdelijk te vervallen. Wel
jammer, want de onderlinge
ontmoeting van wijkbewoners

van de Peelgemeenten. De burgemeesters van de verschillende
Peelgemeenten dragen het Peelpakket een warm hart toe. Zij
vinden het allen belangrijk om,
zeker in deze tijd, de handen ineen te slaan om lokale ondernemers te helpen. “Naast het verdrietige wat ik meemaak in deze
is een van onze doelstellingen.
Blijft over de Repair. Repareren
betekent dat de aanschaf van
een nieuw product niet nodig is.
Daarmee ontlasten we het milieu. En dat is voor ons ook een
belangrijke doelstelling. Onze
vrijwilligers hebben thuis allemaal een eigen hobbyruimte.
De meesten van hen zijn bereid
om tijdelijk uw kapotte spullen
thuis te repareren. Het gaat dan
vooral om de kapotte spullen
die u nu voor de keuze plaatsen:
repareren of vervangen. Is er
helemaal geen haast bij, wacht
dan liever tot later. Hoe gaan we

3

tijd, maak ik ook hele mooie
dingen mee en dit initiatief is
hier een goed voorbeeld van,
waarin saamhorigheid en elkaar
helpen voorop staan. Dit zijn de
kippenvelmomenten.” aldus Elly
Blanksma, burgemeester van
Helmond. Tevens is één van de
pakketten overhandigd aan de
heer Michielsen, directeur van
Rabobank Helmond Peel Noord,
die het initiatief mee financiert.

initiatief tot een succes te maken. Het PeelPakket staat voor
samenwerking en verbinding.
Met het PeelPakket geef je als
koper lokale ondernemers een
steuntje in de rug. Het pakket is
te koop voor zowel particulieren
als bedrijven. In het laatste geval
roepen wij de ondernemers waar
het nog relatief goed mee gaat
op om de ondernemers waar het
minder goed mee gaat te helpen.

De lokale ondernemers zijn niet
weg te denken uit onze dorpskernen en het centrum van
Helmond. Veel van deze lokale
ondernemers zijn echter flink
getroffen door deze coronacrisis.
Ze zien hun omzet sterk dalen
of zelfs wegvallen. JCI Peelland
heeft nagedacht over hoe zij de
bedrijven in hun regio – regio de
Peel – kunnen ondersteunen. JCI
Peelland helpt en verbindt als
netwerkclub en doet graag iets
terug voor de maatschappij en
de regio “Omdat wij elkaar helpen”, dat is hun drijfveer. In korte
tijd zijn de leden van de netwerkclub onderverdeeld in commissies die het werk verdelen om dit

In het PeelPakket komt al het
leuks en lekkers van lokale ondernemers samen. Voor € 31,50
koop je een pakket boordevol
producten uit de Peel en waardebonnen van plaatselijke winkels.
Al het geld gaat rechtstreeks terug naar de ondernemers die het
nu meer dan ooit kunnen gebruiken. Het pakket is te bestellen op: www.peelpakket.nl. Tevens kunnen kopers kiezen om
een donatie te doen, dit komt
ten goede aan de lokale minima.

te werk? Het enige wat u hoeft
te doen is een mail sturen naar
vogelsverwegen@gmail.com
waarin u beschrijft wat het probleem is. Wie niet kan mailen
mag ook bellen: 536970 (u kunt
ook inspreken). Zien wij het zitten om ermee aan de slag te
gaan, dan neemt een van de vrijwilligers met u contact op om
concreet af te spreken of er gehaald of gebracht moet worden,
waar en wanneer etc. Hij/zij handelt het verder helemaal met u af.

en blijft gratis. Een gift voor de
fooienpot wordt op prijs gesteld.

Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door Rabobank, Van
Lieshout Packaging, VVV en Helmond Marketing. s

Wij hopen dat we straks (?) weer
terug kunnen naar de sfeer van
het Repair Café, al zal dat er door
de ‘anderhalve meter’ niet gezelliger op worden. Helaas, voorlopig is het even niet anders. s

Deze Corona Repair Service is
voor alle wijkbewoners van Stiphout en Warende. De service is

Omdat iedereen anders is...

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

U I T VA A RT S P I E R I N G S

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Melding maken van
een nest met
eikenprocessierupsen
U kunt een melding maken via
www.helmond.nl/meldpunt.
Kies voor ‘ongedierte’ en dan ‘eikenprocessierups’.

Vanaf 1 juni betaald parkeren bij elektrische
laadpunten in het centrum van Helmond

Grijs/Kroon: K=15

Vanaf 1 juni geldt het betaald parkeren in het centrum ook voor de
parkeerplaatsen bij elektrische laadpalen. Het gaat om een viertal
parkeerplaatsen in het centrum van Helmond. Door vanaf 1 juni bij deze
parkeerplaatsen ook parkeerbelasting te heffen hoopt de gemeente een
effectiever gebruik van de laadpalen in het centrum van Helmond te stimuleren
en het zogenoemde ‘laadpaalkleven’ tegen te gaan.
Parkeerplaatsen in het centrum met elektrisch laadpunt
Het gaat om een viertal parkeerplaatsen met een elektrisch laadpunt gelegen
aan:
• De Kegelbaan;
• De Kasteel Traverse;
• De Watermolenwal en
• Weg op den Heuvel (schuin voor residentie Binderen).

U kunt uw melding ook telefonisch
doorgeven via 14 0492.

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Vanaf 1 juni geldt het betaald parkeren bij deze elektrische oplaadpunten. Op de
tijdstippen dat er sprake is van betaald parkeren (ma t/m za van 08.00 tot 19.00
uur, vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur)
geldt het standaard uurtarief van 2,10 euro.

Help mee de Japanse duizendknoop in Helmond
tegen te gaan
De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die van nature niet in
Nederland voorkomt en andere planten verdringt. De wortels groeien overal
doorheen en kunnen schade veroorzaken aan woningen, opritten, wegen en
natuur. De gemeente vraagt u daarom alert te zijn op de plant en mee te helpen
om de plant te bestrijden.
Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte?
Meld dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 14 0492 of via
www.helmond.nl/meldpunt. De gemeente zorgt voor bestrijding van de Japanse
duizendknoop op gemeentegrond. Als de grond van een andere eigenaar is, geeft
de gemeente de melding door aan de eigenaar. Bijvoorbeeld het waterschap, de
provincie of Rijkswaterstaat.

Het is voldoende om één keer een melding te maken van een nest van
eikenprocessierupsen in een bepaalde boom.
Probeer niet te krabben of wrijven.
We geven de volgende locaties prioriteit:
fietspaden, scholen en
speeltuintjes.

Heeft u Japanse duizendknoop in uw tuin?
Dan kunt u de plant het beste verwijderen. De enige manier om de plant te
bestrijden is het afgraven van de besmette grond en het weghalen van de
wortels. De resterende ‘schone’ grond kan terug in de tuin. Maai of snoei de
duizendknoop niet en zorg dat stengels niet afbreken, want uit elk stukje stengel
of wortel met een groeiknoopje kan weer een nieuwe plant groeien.
Gooi plant- en wortelresten bij het restafval in de grijze bak
Via het restafval wordt de plant verbrand. Zo helpt u verspreiding van de Japanse
duizendknoop voorkomen.
Heeft u vragen of twijfelt u of Japanse duizendknoop in uw tuin staat?
Kijk dan op www.helmond.nl/meldpunt. Hier vindt u antwoord op veelgestelde
vragen over de Japanse duizendknoop en een folder met meer informatie over de
bestrijding van de Japanse duizendknoop in uw tuin.

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

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 09 juni 2020 en 23 juni
2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Geeneind 6
17-05-2020
Zuiderstraat 62
15-05-2020
Citroenvlinder 13
18-05-2020
Hopmanstraat 20
14-05-2020
Brandevoort, sectie U nr 7715 18-05-2020
kavel HZ11
Luitvoort 5
19-05-2020
Markt 46-47-48

19-05-2020

Gasthuisstraat 70
Stationsplein 1
Rijnlaan 91
Sleedoornpad 5

24-05-2020
20-05-2020
19-05-2020
20-05-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen hekwerk
OLO 1573253
plaatsen erfafscheiding
OLO 5149429
verbreden uitweg
OLO 5174499
plaatsen overkapping
OLO 5168859
oprichten woning en maken uitweg OLO 5174561
verzoek ontheffing bestemmingplan
i.v.m. beroep aan huis
herontwikkeling winkel met
bovenwoning naar kleine winkel en
7 appartementen-studio’s
vervangen dak
plaatsen stationsoutillage
vestigen yogastudio
vergroten woning

OLO 5179239
OLO 5180061

OLO 5188639
OLO 5183545
OLO 5180449
OLO 5182809

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Vechtstraat 57
18-05-2020
Nassaustraat 44
18-05-2020
Veldbeemd-Rochadeweg
18-05-2020
kadastraal S 139
van Leeuwenhoeklaan 12 24-05-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 5100189
maken uitweg
OLO 5038919
opwaarderen kruising veldbeemdOLO 5044215
rochadeweg t.b.v. verkeersregelinstallatie
renovatie dak
OLO 5016987

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Kaldersedijk 2

Datum ter inzage legging:
25-05-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken
OLO 4885269
uitweg

Beroepschrift indienen
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen
zes weken, met ingang van de dag na publicatie van dit besluit, een beroepschrift indienen bij
de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is
verstreken.
Voorlopige voorziening
Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde
voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Goorwal 28
Westerzandweide 2

Datum indiening: Projectomschrijving:
16-02-2020 vergroten woning
04-03-2020 oprichten berging

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectomschrijving:
vergroten woning

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Korenbloemstraat 20
19-05-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5000123

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Hannie Schaftplein 9
25-05-2020
Kennemerland 23
25-05-2020

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5039669
OLO 5110183

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast
kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom
besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”.
Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij
zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Struijk, M.A.W.G.
Bais, A.
Yasin, S.K.

Geboortedatum
25-03-1993
22-10-2000
01-07-1996

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

Geboortedatum
26-09-1984
03-03-1991

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

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

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4958861
OLO 4941601

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

Projectlocatie:
Bernoullistraat 8

5

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5111185

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

28 mei 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen,
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Asdonkseweg 6 Aarle-Rixtel

0492 - 550 871
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info@landgoeddenheikant.nl

www.landgoeddenheikant.nl

IK BEN ‘N
HELMONDER

Nu tijdelijk

5 munten
gratis

bij besteding van € 20,- in de GP Multi Munt automaat.
GP Multi Munten zijn te gebruiken voor:

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

PITSTOP SHOP

NIEUW

Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, Tel. 0492-555613

de loop weekkrant HELMOND
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B&W AAN HET WOORD

Wethouder Dortmans:

de regels en het gevoel
Een paar weken geleden was
ik op bezoek bij basisschool
De Rank. Samen met directeur
Manny Liebrecht en met Chantal Houthuijzen van peuterspeelzaal Kruimeltje werd ik geïnterviewd over het opengaan van de
scholen. Het interview ging over
de uitdagingen waarmee school
en peuterspeelzaal te maken
hadden bij de heropening. Hoe
zorg je voor anderhalve meter
afstand? Hoe verdeel je de kinderen? Hoe werk je samen? En
hoe zorg je ervoor dat kinderen,
ouders en leerkrachten zich weer
veilig en geborgen voelen in het
altijd zo vertrouwde klaslokaal?
Dat laatste, dat gevoel, laat zich
helaas maar moeilijk sturen.
Ik merkte het zelf ook, toen ik
op De Rank was en er ineens
een kindje aan mijn been hing.
Ik wist even niet wat ik moest
doen. De regels zijn immers dat
ik anderhalve meter afstand
moet houden! Zo’n kindje van
net vier begrijpt dat nauwelijks –
en reageert impulsief. Hartstikke
lief, en tot voor kort was het onvoorstelbaar dat zoiets ooit een
probleem zou kunnen worden.
Toen zou ik haar net zo impulsief
opgepakt hebben om een vrolijk
praatje te maken. Nu kan dat

niet meer. Rationeel is dat goed
te verklaren, maar gevoelsmatig
ligt dat een heel stuk lastiger.
Niet alleen voor de kleuter, maar
ook voor mij.
Gelukkig heb ik de afgelopen
weken ook mogen ervaren dat
een crisis ook positieve kanten
kent. Nadat scholen en kinderopvang dicht moesten, hebben
we als gemeente intensief samengewerkt met de Helmondse
schoolbesturen en opvangorganisaties om ervoor te zorgen dat
alles zo goed mogelijk verliep.
Dat het thuisonderwijs zo goed
mogelijk vorm kreeg. Dat alle
kinderen gebruik konden maken
van een laptop. Dat kinderen met
ouders in een cruciaal beroep
opgevangen konden worden. En
ook kinderen voor wie het thuis
helaas níet zo fijn is, konden
rekenen op een goed opvangplekje. De samenwerking tussen
gemeente, GGD, scholen en opvangorganisaties liep soepel en
heb ik als heel waardevol ervaren. We hebben afgesproken dat
we deze vorm van samenwerken
ook ná de crisis doorzetten, want
we zijn ervan overtuigd dat de
Helmondse kinderen daar alleen
maar beter van kunnen worden.
Corona raakt ons allemaal. Rationeel, omdat we ons aan nieuwe

regels moeten houden. Maar
nog veel meer in ons hart, omdat
juist die regels het soms onmogelijk maken om ons gevoel te
volgen. Toch denk ik dat we juist
‘met ons hart’ ook weer uit deze
crisis moeten zien te komen.
Sámen. Met elkaar en voor elkaar. Want daar wordt Helmond
beter van.
Cathalijne Dortmans
Wethouder Jeugd, Onderwijs
en Gezondheid

Koninginnestaete
F | Adriaans Vastgoed Helmond

Helmond
Nu de bouw van nieuwbouwcomplex Koninginnestaete in
een afrondende fase is komt de oplevering in rap tempo
dichterbij. Inmiddels zijn de eerste appartementen al verhuurd wat betekent dat onze nieuwe huurders al deze zomer
volop kunnen genieten van hun gloednieuwe woningen!

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Asperges op de Velden bezorgt
het witte goud bij je thuis!

Wat Koninginnestaete zo ideaal maakt? Met een locatie aan
de Noord Koninginnewal woont u in Koninginnestaete binnen handbereik van de vele voorzieningen die de stad Helmond biedt. Lekker uiteten, naar de film of een terras? Geen
probleem aangezien u zo bij één van de vele gezellige horeca
gelegenheden binnenstapt. Geniet van een wandeling door
de vele winkelstraten van Helmond of bezoek het kasteelpark
met het iconische kasteel van Helmond. Gaat u er toch liever
op uit? Doordat u in het hart van Helmond woont stapt u
moeiteloos op het openbaar vervoer naar bestemmingen in
de gehele regio! Met Koninginnestaete heeft u dus aan mogelijkheden geen gebrek!
Ook bij de realisatie van dit project is rekening gehouden met
voordelen en gemakken die zorgen voor een optimale woonervaring. Zo beschikt elk appartement naast een berging in
het appartement ook over een eigen berging op de begane
grond. Verder biedt de open woonruimte veel vrijheid om de
woning naar uw eigen wensen in te richten. En of u nou een
buiten of binnen mens bent, door de grote ramen en het eigen
balkon geniet u van veel lichtinval en kunt bij zowel goed als
slecht weer genieten van een uitzicht over de gezellige binnenstad van Helmond.
Benieuwd of geïnteresseerd?
Bezoek dan onze website of neem contact met ons op voor de
brochure en een vrijblijvende bezichtiging!
Tel. 0492 534550 | www.adriaansvastgoed.nl s

F | Asperges op de Velden

Regio
Op dit moment zou de 6e editie van Asperges op de Velden
plaats vinden. Een stijlvol popup restaurant midden in de
aspergevelden waar top-chefs
dagelijks culinaire lunches en
diners bereiden. Gezien de Corona-crisis kan dit evenement
helaas geen doorgang vinden
dit jaar en kunnen gasten he-

laas niet genieten van het witte
goud in het pop-up restaurant
bij Aspergekwekerij John Kelders in Veldhoven. Daarom
biedt de organisatie complete
aspergemaaltijden met bijpassende wijnen voor thuis.
Overheerlijk….èn een extra steun
voor de lokale ondernemers die
de ingrediënten leveren. De aspergegerechten worden bij je
thuis bezorgd, dus je geniet van

het witte goud zonder dat je de
deur uit hoeft. En betalingen
worden vooraf geregeld, zodat er
geen fysiek contact aan de deur
nodig is.
Het moeten cancelen van dit
mooie, inmiddels zeer bekende
evenement zorgt voor veel teleurstelling. Organisator Bertie
Klaassen licht toe: “Het is niet
alleen erg jammer voor onze bezoekers, maar ook voor de vele

betrokken leveranciers en uiteraard voor ons als organisator.
Ondanks de grote teleurstelling
en de vergaande financiële consequenties die dit besluit voor
onze organisatie teweeg brengt,
hebben wij niet gekozen voor
tegoedbonnen, maar hebben wij
inmiddels iedereen de gemaakte
kosten terugbetaald. Onze gasten hebben hun geld immers
net zo hard nodig als eenieder in
deze moeilijke tijden, daarnaast

hebben ze er gewoon recht op.
Wij hopen onze gasten weer te
mogen verwelkomen in mei 2021
en wensen iedereen voor nu veel
gezondheid en sterkte toe. Wil je
ons toch steunen? Bestel dan een
heerlijk pakket voor jezelf of geef
het cadeau aan vrienden, familie,
collega's of zakelijke relaties. Dat
wordt erg gewaardeerd!”
Bestellen kan via:
www.aspergesopdevelden.nl s
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adventure store

ADVENTURE STORE

2e PINKSTERDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR

jouw vakantiespecialist

UITVERKOOP
15% 25% 50% 75%

veel voorraad met

EXTRA HOGE
*
KORTINGEN

Het is bijna zover: binnenkort staat de zomervakantie weer voor de deur. Nog
even de laatste zaken afhandelen en dan kan je goed voorbereid vakantie
vieren. Je hebt het verdiend! Wat je ook gaat doen, waar je ook heen gaat, bij
Adventure Store start de vakantiepret al tijdens de voorbereiding. Bij ons kom
je in de stemming en kun je terecht voor de juiste vakantie spullen met een
goed en eerlijk advies. Zo ga je goed op weg naar de heerlijke zomervakantie!
Waar de reis ook heen gaat en hoe je ook op vakantie gaat; Adventure Store,
de sport & outdoor speciaalzaak aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout
(Helmond) is de zaak waar je heen gaat als je spullen buitengewoon goed
moeten zijn. In juni en juli elke zondag open van 12.00-17.00 uur.

BAD&BEACH, SANDALEN EN SLIPPERS
IPANEMA • REEF • TEVA • KEEN • PROTEST

RELAXSTOELEN

KOELBOXEN
Lokaal shoppen bij Adventure Store
Voor al je benodigdheden voor de vakantie kun je makkelijk lokaal shoppen.
Adventure Store heeft alles in huis voor de vakantie in de tuin , dichtbij
huis of voor op de camping. Of je nu gaat reizen met de fiets, motor of
auto of thuisblijft, we hebben fantastische collecties.

KAMPEER ART.

ACCESSOIRES

JERRYCANS • TENTVEGERS PARASOLS • HANGMATTEN

ZWEMBADEN

LUCHTBEDDEN
EN BOTEN

FILTER&CHLOOR
FILTER

#IKKOOPLOKAAL
www.adventurestore.nl

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

O FFI C I EEL PARTN ER VAN
•

✔ OUTDOORKLEDING
✔ PETJES - ZONNEBRILLEN
DEET - EHBO
✔ FIETSKLEDING
✔ TASSEN
✔ SANDALEN EN SLIPPERS
(WANDEL) SCHOENEN

INSECTWEREND

Met het mooie weer trekken we er massaal op uit. Maar we zijn niet
de enige. Ook allerlei kriebelige beestjes komen vanuit hun schuilschuil
plaats tevoorschijn en kunnen ongemakken veroorzaken waar je
niet op zit te wachten. Insecten zoals teken, muggen en de befaamde
eikenprocessierups kunnen vervelende klachten zoals jeuk en een
pijnlijke huid veroorzaken. In het ergste geval kun er zelfs een ziekte van krijgen. Dat is niet wat je wil. Jezelf goed beschermen tegen
insecten is dus cruciaal. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Kom naar Adventure Store en laat je adviseren.
•

BUITEN GEWOON GOED
M

A

G

A

Zomer.
Z

I

N

E

in dit nummer o.a.

op AvoNtuur IN
EIGEN oMGEvING
INsEctwErENd
suNprotEctEd
wANdElEN
op tExEl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl
*Producten in de aanbieding zijn gestickerd. Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 30 juni en zolang de voorraad strekt.

✔ KAMPEERACCESSOIRES
✔ TENTEN
✔ STOELEN - MEUBILAIR
✔ BAD EN BEACH
✔ BBQ
✔ ZWEMBADEN - BOTEN
✔ BUBBELBADEN

magazine
aangeboden door
jouw outdoorspecialist

Helmond

de zomereditie van het outdoor
lifestyle magazine (BUITEN
GEWOON GOED) is NU GRATIS
verkrijgbaar bij ADVENTURE STORE

de loop weekkrant HELMOND
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GEMERT
DE MORTEL

BEEK EN
DONK
AARLERIXTEL

BAKEL

GERWEN

NEDERWETTEN

HELMOND

MILHEEZE

NUENEN
MIERLO

VLIERDEN

DEURNE

OMMEL
LIESSEL

GELDROP
SOMEREN

ASTEN

SOMEREN
EIND

HEUSDEN

SOMEREN
HEIDE

Juni 2020 | www.grootpeelland.nl | Maandelijkse uitgave van Adcommunicatie | Oplage: 100.000 ex.

Fotoboek over Nederlands
grootste natuurbrand

Een foto- en leesboek van 72 pagina’s over de grootste natuurbrand van Nederland. Het is een
idee van vrijwillige brandweerman Theo Vermeulen van de
brandweer Deurne. Hij deed
een oproep aan fotografen,
burgers, en instanties om foto’s
en videomateriaal te sturen,
die vervolgens in het boek ‘ De
Peel 2020 Nederlands grootste
natuurbrand ‘ zouden worden
verwerkt.
72 pagina's
Wat een enkele melding was,
groeide uit tot Nederlands grootste natuurbrand. Dagen werkten
meer dan 1500 hulpverleners in
het gebied om de brand onder
controle te krijgen. Nu we weer
een tijdje verder zijn, kan gelukkig gezien worden dat de natuur veerkrachtig is en er weer
groen komt op de plekken waar
de brand huis heeft gehouden.
Voor velen blijft er een enorme
impressie achter. Theo Vermeulen kwam op het idee om een
blijvende herinnering te maken.
Hij plaatste op social media de
oproep om foto’s in te sturen om
een fotoalbum te maken. Hier
werd volop gehoor aan gegeven.
Collega vrijwilliger Daan van
der Steijn (18) reageerde hierop
en samen zijn ze de klus aange-

Kasteel Deurne

11

Museum Klok & Peel

13

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

gaan. Na veel onderzoek hoe het
album uit te brengen zijn ze bij
Walter van Bussel terecht gekomen die belangeloos voor hen de
opmaak van het boek wilde realiseren, gezien zijn achtergrond
als grafisch vormgever. Vanaf
dat moment ging alles in een
stroomversnelling en groeide het
idee uit tot een volwaardig boek
van 72 pagina’s voorzien van een
hardcover.

De nummer
Museum
Helmond 1

23

van Brabant in
kunststof kozijnen
• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
De
nummer
1
De
nummer
•
Eindhoven
van Brabant in

1
van
Brabant
in
De
nummer
1
kunststof
kozijnen
kunststof
KijkBrabant
voor onze openingstijden
van
in kozijne
en speciale acties op:
kunststof
kozijnen
De nummer
1
www.kozion.nl
• •‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
van
Brabant in
•Breda
Breda
kunststof
kozijnen
••‘s-Hertogenbosch

Opbrengst
Het boek wordt uitgegeven zonder een winstoogmerk. Theo gaf
dit al aan vanaf het eerste moment dat hij aan het album begon. Samen met Daan en Walter
zijn ze hierop gaan brainstormen
hoe ze dit willen vormgeven
en besloten om de winst in een
goed doel te stoppen in de omgeving van de brand. Zo krijgt
het boek naast een mooie herinnering aan de brand ook een
meerwaarde voor de organisatie
en/of organisaties die het drietal
met de opbrengst willen gaan
steunen. Het boek is voor 19,95
euro te bestellen via:
www.brandweerdeurne.nl
Het eerste exemplaar zal officieel
overhandigt gaan worden aan
onder andere de Burgemeester
van Deurne.

De nummer 1
van Brabant in
kunststof kozijnen

•Udenhout
Udenhout
••Breda
•Eindhoven
Eindhoven
••‘s-Hertogenbosch
Udenhout
• Nuenen
Breda
Eindhoven
voor
onze openingstijden
• Udenhout
KijkKijk
voor onze
openingstijden
en speciale
en speciale
acties op: acties op:
Kijk voor onze openingstijden
• Eindhoven
en speciale
acties op:
www.kozion.nl
www.kozion.nl
www.kozion.nl

Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

F | ter beschikking gesteld door Defensie

www.kozion.nl

Kijk voor onze openingstijden

week nummer 22 vrijdag 29 mei 2020

de loop weekkrant HELMOND

Al plannen
gemaakt voor
Pinksteren?
Vakantie vieren in je eigen omgeving,
lekker en gezond barbecuen of klussen in
je huis of tuin?
Ook met Pinksteren zijn veel winkels op de
Engelseweg te Helmond open!
En natuurlijk altijd deskundige
medewerkers, goede service en gratis
parkeren voor de deur.

Alvast veel Pinksterplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

®

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

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 22 GP
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VVV winkel in Gemert weer
open voor mooie routes

F | VVV Gemert-Bakel

Op maandag 18 mei opende de VVV Gemert-Bakel haar deuren weer voor bezoekers. Eindelijk zullen velen denken omdat veel mensen even binnen kwamen voor een
krantje, een cadeautje of een kaart, voor info of mogelijk zelfs voor een praatje. De coroanacrisis heeft de vrijetijdseconomie geen goed gedaan. Bijna alles in deze sector was gesloten. Van horeca, B&B, recreatie, campings tot alles wat met toerisme te maken heeft. Langs het veel thuis blijven gingen de mensen steeds meer fietsen
en er werd volop gewandeld. Veel mensen hebben het zelfs herontdekt.
En dan blijkt dat zelfs onze eigen
omgeving mooier is dan menigeen gedacht had. Voor dit jaar
en de komende jaren zal door de
wereldwijde corona het toerisme
danig veranderen. Minder vliegreizen en verre vakanties en meer

thuis in eigen omgeving of in eigen land. Er valt tenslotte ook
nog zoveel te meer te ontdekken
en te zien. De vrijwilligers van de
VVV Gemert-Bakel staan weer
voor u op gepaste afstand klaar.
In de winkel worden de door de

overheid opgelegde maatregelen in acht genomen. Zo mogen
er maar 2 mensen tegelijk in de
winkel en 1,5 meter afstand houden is met strepen aangegeven
evenals de route die gelopen
moet worden.

F | VVV Deurne

Er was eens… een kasteel

Ontdek Deurne Palet van de Peel

Om de mensen te stimuleren
om meer te gaan fietsen en te
wandelen krijgt iedere bezoeker
bij aankoop van een artikel een
gratis fiets of wandelroute naar
keuze mee. Tientallen routes in
de gemeente Gemert-Bakel zal u
Historie
Het bezienswaardige kasteeldomein van Deurne herbergt fraaie
monumenten. Het klein kasteel
kende bijzondere bewoners zoals schilder Otto van Rees en
glazenier Pieter Wiegersma. Het
was vroeger een pleisterplaats
voor kunstenaars. Het groot kasteel is nu een ruïne, maar spreekt
nog steeds tot de verbeelding.
Achter de kasteelruïne ligt het
Dinghuis, waar vroeger recht
(geding) werd gesproken en het
pand is in gebruik geweest als
museum. Nu is er een horecagelegenheid gevestigd. In de toenmalige kasteeltuinen deden de
kasteelheren hun wandelingen.
De nieuwsgierige dieren in de
dierenweide van kasteeldomein
laten zich graag begroeten.
De 17e eeuwe watermolen is over
het riviertje De Vlier gebouwd en
werd hierdoor aangedreven. De

COLOFON

Deze bijlage is een uitgave van
Adcommunicatie Helmond en verschijnt
11x per jaar in een oplage van bijna 100.000
ex. Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu | www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
Advertenties
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350

op menige paden brengen waar
u misschien nog nooit bent geweest.
De openingstijden zijn maandag
13.00 tot 17.00 uur. Dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
kasteelboerderij dateert uit begin 1800. Kortom, een prachtig
stukje Deurne om te ontdekken.
Kasteeldomeinwandeling
Met de themawandelroutefolder
‘Wandelen in centrum Deurne’
kun je het kasteeldomein bezoeken. De route is uitgezet op het
wandelknooppuntennetwerk,
je wandelt van nummer naar
nummer, zoals aangeven op de
routekaart.
In de folder lees je wetenswaardigheden over de geschiedenis
van het kasteeldomein. De themawandeling is verkrijgbaar bij
VVV Deurne of via www.vvvdepeelshop.nl.
Zodra de maatregelen het toelaten, kun je via de VVV ook voor
een groep een kasteelwandeling
o.l.v. een gids reserveren.
Kijk op www.vvvdeurne.nl voor
informatie.

Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon (06-30 25 25 12)

Beelden
o.a. Shutterstock

Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 26 juni

Opmaak
KlaasenVandeursen
Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

4
12

week nummer 22 vrijdag 29 mei 2020

juni 2020

Groot PEELLAND
de loop weekkrant HELMOND

2e HOR
50% KORTING*
EN

4e PRODUCT
GRATIS*

BIJ AANKOOP VAN
HENZEL & HAZEL
EN
XOOON

NU TOT

€ 400
ACCESSOIRES

CADEAU*
VAN COCO MAISON

AUPING
KORTINGEN*
TOT

MUSTERRING
10%*
GEHELE
COLLECTIE

15%

KORTING
MATRASSEN*

15%

WONEN • SLAPEN • VLOER • RAAM • WAND

Wij vragen je de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en met max. 2 personen te komen.
Engelseweg 212, Helmond, www.stijlenco.nl
Stijl en Co: info@stijlenco.nl of tel. (0492) 47 56 24 | Covetex: info@covetex.nl of tel. (0492) 53 89 79

+31 492 47 56 24
* Zie de voorwaarden in onze winkel.
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135
nationale geschenk aan de Amerikanen nu aan het thuispubliek
tonen; dat is voor het eerst! In de
versieringen op de klokken staat
de Nederlandse samenleving
van rond 1950 in brons gefixeerd.

Museum
Klok & Peel
goed voorbereid
op heropening
De regering heeft gisteravond goed nieuws naar buiten gebracht:
de coronabeperkingen worden voor zover verantwoord stapsgewijs versoepeld. In het uitgestippelde traject mogen musea, naar
verwachting, per 1 juni weer open. Wel moeten bezoekers vooraf
een kaartje kopen of reserveren. Museum Klok & Peel is er helemaal
klaar voor. Het museum heeft tijdens de quarantaineperiode in de
grote klokkenhal de splinternieuwe tentoonstelling 'Klokken voor
Amerika' ingericht.
De expositie is het grootse sluitstuk van het drieluik '75 jaar bevrijd'. Of Museum Klok & Peel op
1 juni daadwerkelijk heropend,
maakt het kabinet 20 mei aanstaande bekend. De komende
periode zal de website van het
museum informatie geven over
hoe en wanneer het museum te
bezoeken zal zijn.
Maar er is meer: Klok & Peel is als
geen ander museum in staat om
zonder kunstgrepen de nieuwe
anderhalve meternorm toe te
passen. Recent onderzoek in ander verband heeft uitgewezen

dat Museum Klok & Peel relatief
ruim bemeten is. Dat geldt niet
alleen voor de tentoonstellingsruimten in de gebouwen, maar
ook voor het horecaterras en de
prachtige tuinen die de afdelingen Klok en Peel verbinden. Als
volgende maand eindelijk weer
ergens veilig cultuur kan worden beleefd en in alle rust kan
worden genoten van exposities
van hoog niveau, dan is het in
Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten. Zodra de
museumdeuren weer opengaan,
kan het publiek genieten van drie
aan elkaar gekoppelde tentoon-

stellingen die te maken hebben
met onderdrukking en vrijheid,
maar ook met de hoogstaande
vaste presentaties.
Klokken voor Amerika
De grote publiekstrekker van dit
jaar is de tentoonstelling 'Klokken voor Amerika', waarvan op
30 april via een spraakmakende
livestreampresentatie al een inkijk werd gegeven, door prof. dr.
Wim van der Donk, Commissaris van de Koning in Brabant.
Curator van deze tentoonstelling
is dr. Luc Rombouts uit Leuven,
al jarenlang het campanologische geweten van het Museum
Klok & Peel. Aan de ‘sneak preview’ werkten onder ook mee:
Pete Hoekstra, de Amerikaanse
ambassadeur in Den Haag, André Haspels, de Nederlandse
ambassadeur in Washington, en
last but not least prof.dr. Diede-

Het boek dat Diederik Oostdijk
over The Netherlands Carillon
heeft geschreven handelt over
de moeizame totstandkoming
van ons 'nationale geschenk' en
is buitengewoon lezenswaardig.

De tentoonstelling
‘Klokken voor Amerika’
F | Liliane Schriks-Wiegers

rik Oostdijk, auteur van het boek
'Klokken voor Amerika'. Boek
en tentoonstelling zijn tot stand
gekomen rondom de actuele
restauratie van The Netherlands
Carillon bij klokkengieterij de Koninklijke Eijsbouts In Asten. Dat
carillon was in 1953 het nationale
geschenk van Nederland aan de
Verenigde Staten vanwege het
Amerikaanse aandeel in onze
bevrijding - nu 75 jaar geleden en de royale economische steun
die ons land bij de wederopbouw
kreeg via het Marshallplan.
Terwijl in Arlington - vlakbij Washington DC - de klokkentoren
van The Netherlands Carillon
voor enkele miljoenen wordt gerestaureerd, worden in Asten bij
Eijsbouts nu de 49 klokken van
deze beiaard opgeknapt, herstemd én met drie klokken uitgebreid. Mede vanwege die klus
kan Museum Klok & Peel ons

Oorlogsdrieluik
Met de tentoonstelling Klokken
voor Amerika wordt het 'oorlogsdrieluik' van Museum Klok &
Peel afgerond. Dat drieluik ging
in 2017 van start met de expositie
'Klokkenroof!', werd in dat jaar
extra opgetuigd met 'Meisjes
van Toen' en kreeg in 2019 een
vervolg met de expositie 'Death
Valley De Peel'. Ook in het kader van die tentoonstellingen
verschenen
belangwekkende
publicaties, zoals 'Klokkenroof!Plundered Bells' van Elly van
Loon-Van de Moosdijk en Piet
Snijders, alsmede 'Death Valley
De Peel' en 'Doublecrash' van
laatstgenoemde.
Alle recente uitgaven rond '75
jaar vrijheid' van Museum Klok &
Peel zijn te koop bij bezoek aan
het museum of via de museumwebshop, maar ook via een speciale museumstand bij Primera
in Asten (Winkelcentrum Midas)
of via de reguliere boekhandel in
de Peelgemeenten.
Tot slot: wie liever komt voor de
vaste presentaties van het museum kan vanaf 1 juni ook weer,
in aangepaste vorm, terecht. De
ambachtelijke klokkengieterij,
de hal van het astronomisch uurwerk, de beiaardhal Klank van de
Lage Landen en de natuurhistorische presentatie De Peel aan
Zee gaan allemaal weer open.
We kijken er naar uit weer om
weer bezoekers te ontvangen.

F | Buitencentrum De Pelen

Beleef Nationaal Park De Groote Peel bij Buitencentrum De Pelen
Bij de ingang van het buitencentrum starten bewegwijzerde routes van twee (geel)
drie (rood) en zes (blauw) kilometer. De gele route is verhard
en geschikt voor rolstoelen en
buggy’s. Onderweg kan je genieten van een weids en waterrijk landschap.
De rode en blauwe route gaan
deels over knuppelbruggen die

het moeras toegankelijk maken.
Er is ook een wandelroute over
de zandrug aan de oostzijde
van het gebied. Op de Amsloberg, het hoogste punt in de Peel,
bloeit in de zomer uitbundig de
paarse heide. Bij de balie van
Staatsbosbeheer in het buitencentrum kan je terecht voor
advies over een wandel- of fietsroute. Er is bovendien een goed
gesorteerde winkel met streek-

producten, boeken en leuke souvenirs. Bij de inpandige horeca
‘buitengewoon lekker’, met serre
en groot terras, kan je genieten
van een hapje en een drankje
en een overheerlijke lunch. Op
zondag kan je ook terecht in de
nabijgelegen Peelboerderij.
Staatsbosbeheer biedt vanuit
het buitencentrum diverse
activiteiten. Vanwege de coronacrisis is het onzeker welke ac-

tiviteiten doorgaan deze zomer.
Kijk voor de actuele situatie
op www.staatsbosbeheer.nl/
depelen.
Tot ziens in De Pelen!
Buitencentrum De Pelen
Moostdijk 15 | 6035 RB Ospeldijk
0495 – 641 497
depelen@staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbosbeheer.nl/
depelen

hartstichting.nl
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VDNS staat
voor u klaar!
Kia ProCeed

Kia Ceed SW

Kia XCeed

Private Lease v.a.

Private Lease v.a.

Private Lease v.a.
Ook PHEV als Private Lease leverbaar

€ 449,-

€ 359,-

€ 369,-

Kia e-Soul

Kia e-Niro

Kia Niro

Private Lease v.a.

Private Lease v.a.

Private Lease v.a.
Ook PHEV als Private Lease leverbaar

€ 449,-

€ 579,-

Kia Picanto

Kia Stonic

Private Lease v.a.

Private Lease v.a.

€ 199,-

€ 369,-

Voor een advies
op maat staan
wij voor je klaar.

€ 299,-

VDNS Helmond

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

Weten wat jouw auto waard is?

Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis
Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 – 6,8 l/100km, 26,3 – 14,7 km/l. CO2-uitstoot: 86 – 155 g/km.
De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek. Private lease-aanbieding via Kia Autolease en
ANWB Private Lease. Het betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar.
Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig voor private lease aanvragen ontvangen tussen 01-05-2020 en 31-05-2020, een uiterlijke tenaamstelling van het voertuig en start van het
contract op 30-06-2020. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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F | Pixabay

Een gezonde tuin
voor plant en bij
F | Bibliotheek Dommeldal

Bibliotheek Dommeldal
opent vanaf 18 mei weer
twee vestigingen
Na de persconferentie van 6 mei j.l.
is Bibliotheek Dommeldal onmiddellijk gestart met plannen om weer op
te starten. Maar wèl op een veilige
manier, met maatregelen die gebaseerd zijn op het protocol van de Vereniging Openbare Bibliotheken en
goedgekeurd zijn door de Nationale
Veiligheidsautoriteiten. Vanaf 18 mei
gaan de eerste twee vestgingen weer
beperkt open.
Maar in alle vestigingen blijft de Afhaalservice gewoon beschikbaar. Zodat ook de mensen die contactloos
willen blijven lenen, dat kunnen blijven doen. Met de Afhaalservice kun
je online zoeken en reserveren en krijg
je een berichtje als de reserveringen
klaarstaan in de gewenste vestiging.
Vestiging Geldrop en vestiging
Nuenen vanaf 18 mei open
Op maandag tot en met vrijdag zijn,
vanaf 18 mei, de Bibliotheken in Geldrop en Nuenen geopend van 14.00
- 17.00 uur. Iedereen is weer welkom,
maar mensen met gezondheidsklachten wordt gevraagd om niet naar de
Bibliotheek te komen. Voor hen is de
Afhaalservice een goed alternatief.
Er zijn in deze vestigingen enkele tijdelijke beperkingen: in de Bibliotheek
mogen niet teveel bezoekers aanwezig zijn. Vandaar dat elke bezoeker
gevraagd wordt om alléén te komen
en gebruik te maken van een winkelmandje, of even te wachten als er nog
geen winkelmandje beschikbaar is.

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk
voor het afstand houden. Maar dat
lukt vast met hulp van de strepen op
de vloer.
Inleveren en uitlenen doen de bezoekers zelf bij de zelfbedieningsbalies. De
Bibliotheekmedewerkers zorgen dat
apparatuur en materiaal regelmatig
wordt gedesinfecteerd. Materialen die
in de speciale bakken zijn ingeleverd,
worden 72 uur apart gehouden voordat ze weer in omloop komen.
De leestafel en toiletten zijn niet toegankelijk. Er is geen koffie of thee verkrijgbaar en kranten en tijdschriften
zijn niet in de Bibliotheek beschikbaar.
Wèl kunnen Bibliotheekleden naast
boeken, ook tijdschriften lenen en
mee naar huis nemen.
24 uur per dag online lenen
Omdat de bibliotheekvestigingen in
Mierlo, Heeze-Leende, Sterksel en
Son en Breugel zijn gehuisvest in een
multifunctioneel gebouw blijven deze
voorlopig nog dicht. Maar alle leden
van Bibliotheek Dommeldal zijn natuurlijk welkom in de vestigingen Geldrop en Nuenen. En natuurlijk blijft de
online bibliotheek 24/7 open. Voor het
lenen van e-Books.
Meer informatie is te vinden op
www.bibliotheekdommeldal.nl

De afgelopen Wereld Plantendag en
Wereld Bijendag op 18 en 20 mei vroegen
aandacht voor respectievelijk het belang
van planten en bijen. Een goed moment
om te kijken naar je eigen tuin. Met de
plantentips van Marije van der Park, verbinder van mens en natuur, maak je de
tuin gezond en droogtebestendig.
Natuurlijk tuinieren is gezond leven
“Planten, bloemen en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en van onschatbare waarde voor mens en natuur.
Laten we Planten- en Bijendag daarom
vieren door een gezonde plantentuin voor
bijen te creëren. Daar worden bijen blij
van en de aarde sterk en gezond. Tenslotte plukken wij er zelf de vruchten van, letterlijk en figuurlijk,“ aldus Marije van der
Park, adviseur en ontwerper van duurzame buitenruimten. “Vrijdag 29 mei geef ik
een webinar van 20.00 tot 21.30 uur. In zeven stappen leg ik uit hoe je een gezonde
tuin kunt scheppen in verbinding met de
natuur. Je kunt je aanmelden via internet
(via Eventbrite of Facebook) en een donatie doen voor het schoolplein van de Vrije
School. Afhankelijk van je beurs kun je
een bedrag kiezen.”

bodem te verbeteren, door ziekte en ongewenste planten te weren en door bestuivers te lokken. Een plantgilde zou kunnen
bestaan uit een appelboom met hieromheen rabarber, smeerwortel, borage, akkerdistel, tijm, bieslook en narcissen.
Maar er zijn talloze variaties mogelijk,
afhankelijk van je wensen en je tuin.”
Ze noemt de verschillende functies met
voorbeelden van planten.
Bodem is basis
• Diepwortelende planten breken met
penwortels de aarde in de diepere
grondlagen en zorgen voor meer
water- en luchtabsorptie. Denk aan
borage, smeerwortel, paardenbloem,
amaranth, chicorei en duizendblad.
Ook een appelboom breekt de
aarde goed open.
• Stikstof uit de lucht halen en omzetten
in voeding doen bijvoorbeeld bonen,
erwten en linzen. Ook goed zijn lupine,
klaver of smeerwortel.
• Mulchplanten geven voeding doordat
hun bladeren op de bodem vallen.
Uitblinkers zijn artisjok, rabarber en
smeerwortel.

Verdroging tegengaan en plantlagen
Om te voorkomen dat je veel moet
sproeien kun je bodembedekkers planten.
Mulch strooien helpt ook om vocht vast
te houden. Mulch is (meestal grof gehakt)
organisch materiaal dat bij vertering bovendien de bodemstructuur verbetert. Bijen houden van een diversiteit aan planten
en plantlagen. In totaal bestaan er zeven
plantlagen: hoge bomen, lage bomen,
struiken, kruidachtige planten, penwortelplanten, bodembedekkende planten en
klimplanten. Best veel als je maar een tuin
van 10 m2 hebt. Toch kun je zelfs in een
kleine tuin verschillende lagen aanbrengen. Plant bijvoorbeeld één (laagstam)
boom met hieromheen struiken, vaste
planten en bodembedekkende planten.

(On)gewenst bezoek
• Bijen en andere bestuivende insecten
lok je met vaste bloeiende planten.
Lavendel, salie, rozemarijn, (bloeiende)
tijmsoorten, zonnebloem, zonnehoed,
slangenkruid, distelsoorten, gele
kamille en korenbloem zijn geschikt.
• Ziektewerende planten wens je toch
in elke tuin? Gildeplanten die schadelijke insecten en dus ziekten weren zijn
dille, venkel, koriander en
Oost-Indische kers.
• Onderdrukkers houden de groei van
ongewenste planten tegen.
Verschillende bolgewassen zijn
inzetbaar, waaronder knoflook en
bieslook maar ook narcissen,
sneeuwklokjes en krokussen.

Planten als bondgenoten
Van der Park wijst op het belang van evenwicht in de tuin. “Als we dan kijken naar
plantlagen die elkaar helpen, en dus goed
zijn voor de natuur, spreken we over een
gilde. In een gilde ondersteunen planten
elkaar door op verschillende manieren de

Aan de slag!
De lente zingt uit volle borst. Alles trilt,
zoemt, gonst en groeit en de lucht is zwaar
van stuifmeel. Geuren en kleuren vertellen
dat de zomer eraan komt. Geen virus dat
daar iets aan verandert. Tijd om je eigen
gezonde tuin voor plant en bij te creëren!

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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TRIA Fietsen Brandevoort

TRIA en
Fietsen
verhuisd
heeft nu Brandevoort
“nog meer ﬁetsen, nog meer service”
De verhuizing stond vorig jaar al op de planning omdat we uit ons
jasje gegroeid waren vertelt Koen Schrama van TRIA Fietsen. In
2018 startte hij een tweede vestiging van TRIA Fietsen, dit zou een
ondersteunend servicepunt worden voor de winkel in Lieshout. Zo
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verhuisd en heeft nu “nog meer fietsen, nog meer service”!

Assortiment
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VACATURE

Voor TRIA Fietsen Brandevoort
ACTIES
zijn we op zoek naar
GIANT DAILYTOUR E+1
VAN 3299 voor € 2899
een allround medewerker
met commerciële inslag
o Ben jij commercieel
o Kun je goed omgaan met
aangelegd?
kinderen voor de verkoop
o Heb jij een goede technische
van kinderfietsen?
basiskennis en sleutel je
o Ben jij 24 tot 28 uur
wellicht aan fietsen?
beschikbaar tijdens onze
o Ben jij een teamspeler?
openingstijden in
o Heb jij affiniteit met fietsen?
Brandevoort?
GIANT ANYTOUR CS2
€ 899
van
999 voor
Bijna OF alles
afgevinkt?
Reageer
dan snel!
Stuur je CV en motivatie naar koen@triafietsen.nl
Voor vragen over deze functie bel dan: 0499 - 425 360 (TRIA Fietsen Lieshout)
| : 0492 - 792 456 (TRIA Fietsen Brandevoort) en vraag naar Koen Schrama.

VERLENGDE ACTIES

Wat bieden wij?
€ 100,- accessoires cadeau bij een elektrische ﬁets
• Een fijn ervaren team
50,- accesoires
een (stads,
race, school,
• Een€moderne
vrijwel nieuwecadeau
winkel metbij
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op locatie
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en
het
winkelplein
hybride) -ﬁets
• Doorgroeimogelijkheden
Actie
tot regeling
en met
einddeapril.
• Een marktconform
salarisloopt
en pensioen
volgens
CAO Tweewielers.

Dit als extra in deze tijd bovenop de door ons reeds scherp geprijsde
ﬁetsen(denk aan een ﬁetstas, slot, spiegel, ﬁetsbroek, tasdrager, helm)

TRIA FIETSEN BRANDEVOORT
Herselsestraat 21 • 5708 XK
Brandevoort (Helmond)
0492-792456 info@triaﬁetsen.nl

TRIA FIETSEN LIESHOUT
Papenhoef 21 • 5737 BS Lieshout
0499-425360
info@triaﬁetsen.nl

maandag 13.00 - 19.00
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -19.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Koningsdag gesloten

maandag 13.00 - 20.00
dinsdag t/m vrijdag 09.00 -20.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur
Koningsdag gesloten
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Het geheugen van een olifant
of van een naaktslak?
In Coronatijd organiseren de
Bibliotheken Breda, Den Bosch,
Midden-Brabant, Dommeldal,
Eindhoven en Veldhoven samen
diverse Webinars. Op donderdagavond 4 juni is er van 20.00
tot 21.00uur een webinar over
het Geheugen. Het webinar is
gratis te volgen, maar wel na
aanmelding. Op de website van
Bibliotheek zijn onder de tips
voor volwassenen ook oudere
webinars terug te zien.
Een slecht geheugen?
Geheugenwereldkampioen Boris
Konrad zegt geen uitzonderlijk
geheugen te hebben. Een goed
geheugen heeft niets te maken
met talent of genen, maar alles
met de juiste technieken en oefening. Je denkt dat je een slecht
geheugen hebt, maar dat is niet
zo. Je weet gewoon niet hoe je
het geheugen optimaal kunt gebruiken.
Dat is in elk geval de stellige
overtuiging van Boris Konrad.

Boris Konrad
Dr. Boris Konrad (1984) is als
Neurowetenschapper en onderzoeker verbonden aan het Dondersinstituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van de Radboud
Universiteit te Nijmegen. Na zijn
Master Natuurkunde en Informatica te hebben behaald aan
de Technische Universiteit Dortmund, promoveerde hij aan de
Max Planck Institute of Psychiatry in München tot Doktor met
een onderzoek over bijzondere
geheugen-prestaties.
Boris haalde viermaal het Guinness Book of Records en won
met zijn team zevenmaal het
wereldkampioenschap geheugensport. Ook brak hij in 2015
zijn eigen wereldrecord door in
15 minuten, 215 namen en gezichten te onthouden. Hij geeft
wereldwijd lezingen en seminars
en verschijnt regelmatig in de
media. Intussen publiceerde hij
drie boeken over het geheugen,
waaronder het boek ‘De Gehei-

VDNS Kia
Wie op Tweede Pinksterdag een
bezoek brengt aan de showroom
van VDNS Kia, profiteert van verschillende scherpe acties. Zo krijgen kopers van een plugin hybride Kia-model 4.000 euro korting.
Naast de Kia Niro Hybrid, gaat
het om de X-Ceed Hybrid en de
Kia Ceed SW. Wie kiest voor de
100% elektrische Kia e-Soul, profiteert van 4.000 euro extra inruil-

premie. Verder verkoopt VDNS
Kia op Tweede Pinksterdag een
aantal zogeheten Company Cars
tegen een zeer scherpe prijs. Dit
zijn auto’s van slechts een jaar
oud met zeer weinig kilometers
op de teller. Er geldt dus nog zes
jaar fabrieksgarantie.
VDNS Suzuki
Ook bij VDNS Suzuki profiteren bezoekers van verschillende
mooie acties. Naast een aantal
scherp geprijsde company cars,
trekt de nieuwe Suzuki Ignis
minstens zoveel aandacht. Deze
ultra compacte SUV (volautomaat) met eigenzinnig design,
heeft verrassend veel binnenruimte.
En dat alles voor een hele scherpe prijs. De 4.000 euro korting op
plugin hybride modellen geldt
ook bij VDNS Suzuki.

Twee weken op een vlot
door Brabant - in actie
voor ‘De Waterengel’
In September gaat Rondvaartboot De Waterengel varen
voor zorginstellingen. De realisatie van dit unieke project
wil echter niet hélemaal vlotten. Handen, materialen en
gelden schieten tekort door
de coronaperikelen. Om aandacht te vragen hiervoor zal
initiatiefneemster Nancy van
Heeswijk gedurende 14 dagen
gaan overleven op een vlot.

Boris Konrad F | Bibliotheek Dommeldal

men van ons Geheugen’ dat aan
de basis van zijn workshops ligt.
Meer informatie over de webinars vind je in de agenda op
www.bibliotheekdommeldal.nl

Autodroom Helmond
op 2e Pinksterdag geopend
Op Tweede Pinksterdag zet
Autodroom Helmond (VDNS
Kia, VDNS Suzuki en Van de
Nieuwenhuijzen auto’s) aan de
Varenschut 21A staan de deuren
wagenwijd open. Bezoekers zijn
tussen 11.00 en 17.00 uur welkom om zich te vergapen aan
honderden nieuwe auto’s en occasions. Uiteraard worden alle
geldende RIVM-regels in acht
genomen.

9
17

week nummer 22 vrijdag 29 mei 2020

Ocassions
Naast nieuwe auto’s zijn er bij
Autodroom Helmond ook ruim
300 occasions te koop. De bedragen voor deze gebruikte auto’s
lopen uiteen van 4.000 tot wel
100.000 euro. Op Tweede Pinksterdag profiteren kopers van
een occasion van 12 maanden
garantie (i.p.v. 6) én krijgen ze
een 24 uurs service-pas voor heel
Europa voor een jaar. Je oude
auto inruilen? Ook dat kan. Doe
daarvoor nu alvast de inruilscan
op www.autodroomhelmond.nl.
Maar er is meer. Iedereen die op
Tweede Pinksterdag een auto
koopt bij Autodroom Helmond,
ontvangt een dinercheque van
La Bocca Grande. En iedereen
die een Bovag verzekering afsluit,
krijg 150 euro cachback Kortom,
meer dan genoeg reden om op
Tweede Pinksterdag een kijkje te
nemen bij Autodroom Helmond!
F | Autodroom Helmond

Van 1 t/m 14 juni vaart zij de
gehele toekomstige vaarroute
van De Waterengel: van Den
Bosch tot Helmond en vervolgens naar Tilburg, en ze stopt
bij elke gemeente ertussenin.
Gedurende deze dagen zullen
er diverse gasten aan boord
komen, er zullen kleine optredens zijn en bijzondere acties
plaatsvinden die digitaal te
volgen zijn. Crowdfunding
gaat via www.voordekunst.nl/
projecten/10536
Actie ‘Het wil niet vlotten’
Op 1 juni vertrekt het 1,5-meter-afstand-veilige vlot in Den
Bosch. Vervolgens zal zij via
Sint-Michielsgestel,
Bernheze, Meierijstad, Laarbeek,
Helmond, Nuenen, Son en
Breugel, Best, Eindhoven, Oirschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek naar Tilburg varen. Hier
zal het vlot op 14 juni aankomen. Nancy, zelf een creatieve
zangeres, gaat 2 weken lang
niet van het vlot af en zal overleven met hulp van de omgeving.
Samen met hond Guus woont
zij in een tentje op het vlot
waar tevens een knusse huiskamer wordt gerealiseerd. In
elke gemeente die grenst aan
het kanaal zal ze enkele gasten
ontvangen met uiteenlopende
F | Nancy van Heeswijk/Vincent Roozen

verhalen, liederen, gedichten
of bijvoorbeeld mensen uit de
zorg of de doelgroep van de
rondvaartboot. Dit alles is via
social media te volgen. Wil jij
ook je steentje bijdragen met
iets bijzonders, iets komen
zingen of vertellen, hond Guus
uitlaten of bijvoorbeeld koken
voor Nancy? Aanmelden kan
via info@stichtinggvo.nl of de
Facebookpagina van Rondvaartboot De Waterengel.
Rondvaartboot
De Waterengel
De Waterengel biedt mensen de kans om op het water
even te kunnen ontsnappen
uit hun dagelijkse wereld. Met
name bedoeld voor mensen
die regelmatig ‘even vergeten’
(dementie), mensen die soms
even vergeten worden door
hun meervoudige beperking
en mensen die eenzaam zijn
doordat zij vaak even vergeten worden. Deze doelgroep
kan gebruikmaken van deze
-voor dit gebied- unieke rondvaartboot in hun eigen omgeving, vanaf het water. Het doel
is om dit gratis, al dan niet via
een vergoeding uit WMO/
PGB, aan te kunnen bieden.
Zie www.dewaterengel.nl Om
de rondvaartboot voor dit
doel optimaal geschikt te maken, wordt de inrichting extra
veilig, rolstoeltoegankelijk en
waar mogelijk prikkelarm. Zo
kan men ónbeperkt genieten
op het water. Het initiatief
loopt via Stichting Goud voor
Oud. Zie www.stichtinggvo.
nl Na anderhalf jaar plannen maken hopen we dat u
helpt het project mee af te
ronden en zo vlot een ‘reddende engel’ te worden voor
De Waterengel!
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Wie zorgt dat uw kinderen op
zaterdag een fijne vrijetijds
besteding hebben?
Juiste ja, de lokale ondernemer
die de sportclub sponsort!
SHOP
.nl
LOKAAL
.nl
SAMEN
STERK.

.nl

SHOP
SHOP
LOKAAL
LOKAAL
SAMEN
SAMEN
STERK.

STERK.

KOOP BIJ
DE LOKALE
ONDERNEMER,
DIE VERDIENT
UW STEUN.
Advertentie in Helmond/De Peel
(oplage 100.000 ex.) gesponsord door
Groot Peelland/Weekkrant Helmond

.nl

SHOP
LOKAAL
SAMEN
STERK.

www.helmondlocal.nl
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Huiskamer de Ark Stiphout weer open

De Cacaofabriek draait weer
Stiphout

Na de persconferentie van premier Mark Rutte op 19 mei jl.
heeft het bestuur het besluit
genomen de Huiskamer weer
te openen vanaf 2 juni.
Het is een voorzichtige opening
met beperkte activiteiten. Uitgangspunt is vooral het sociale
element, ontmoeting en verbinding voor de senioren in Stiphout
en Warande. De activiteiten zijn
van maandag t/m vrijdag: het
Eetpunt van 12.30 tot 13.30 uur,

koffie/thee drinken van 10.00
tot 11.30 uur, handwerkclub op
woensdagochtend, borrelmiddag op vrijdag van 14.30 tot 17.00
uur en de KBO wandelclub op de
dinsdagochtend om 10.30 uur.
Andere activiteiten zullen pas
mogelijk in september kunnen
starten. Afhankelijk van de landelijke ontwikkeling.
In de crisisperiode is met alle 22
vrijwilligers regelmatig contact
gehouden door middel van briefwisseling, WhatsApps en telefoon. In de week voor de opening
zijn alle gastvrouwen geïnfor-

meerd over het gemaakte protocol en diverse praktische zaken.
Zeer verrassend was het aanbod
van Omzien Naar Elkaar Helmond. Deze stichting heeft voor
de 20 deelnemers van het Eetpunt de eerste maaltijd gratis beschikbaar gesteld! We zijn weer
blij elkaar te kunnen ontmoeten,
maar blijven voorzichtig! s

F | De Cacaofabriek

Gijsje
Gijsje is een jaartje geleden achtergelaten bij een verhuizing, waarna
een buurvrouw tijdelijk de verzorging op zich nam. Wat zou het fijn
zijn als Gijsje nu een definitief eigen baasje met huis en tuin krijgt! We
weten haar leeftijd nog niet, maar het is geen jonge poes. Gijsje heeft
even tijd nodig om aan je te wennen, ze is wat onzeker. Als je voldoende knipogen hebt uitgewisseld en wat geruststellend hebt gepraat, is
ze klaar om kopjes te komen geven aan je hand. Ze verstopt zich niet
meer, rekt zich behaaglijk uit en af en toe kan er zelfs een kleine rollebol van af. Ze komt actief naar je toe om kopjes te geven en geaaid te
worden. Het is een mooie, goed verzorgde dame. Dit is een poes voor
Ookrustig
De Cacaofabriek
in Helmond
draait vanaf
weer finaar
lms! De filmzalen zullen met aangeeen
huishouden zonder
kleine kinderen,
waar ze1 juni
voldoende
paste maatregelen
weerisgedeeltelijk
voor
het
publiek.
buiten
kan; enige ervaring
gewenst. Deopengaan
eerste dagen
even
geduld
om de dame te laten acclimatiseren. Als je te snel beweegt wordt ze
Er zal Met
een selectie
van
draaien op bepaalde draaitijden, er zullen een beperkt aantal stoelen bebang.
kalmte zal
zefilms
snel ontspannen.

schikbaar zijn en filmkaartjes kunnen online gekocht worden. Ook zijn drankjes en verpakte hapjes
vooraf te bestellen in het onlinebestelproces. Ook zal de brasserie en het terras van De Cacaofabriek
ALARMNR.:
weer open zijn. Reserveringen kunnen onlineINFO-/
gedaan
worden waarmee ook de 1,5 meter maatregel
0492 - 51 39 71
gewaarborgd
blijft.
www.dierenambulancehelmond.nl

Het blijven bijzondere
omstandigheden
Sinds maart weten we dat plannen maken voor groepsbijeenkomsten en evenementen een
hachelijke zaak is. Dachten we
aanvankelijk nog dat we vanaf
juni wel weer min of meer een
normaal programma zouden
kunnen
bieden,
inmiddels
weten we dat zeker tot 1 september groepsactiviteiten niet
mogelijk zijn.

Voor Weverslo betekent het dat
de Open Dag, die voor juni stond
gepland, en het Muzisch Treffen,
dat voor eind augustus stond gepland, dit jaar niet meer zullen
plaatsvinden. Als alternatief hebben we een speciale lustrumwandelroute uitgezet, zodat de vele
bezoekers op eigen gelegenheid
- met in achtnemingen van de
voorgeschreven Corona maatre-

gelen - zich kunnen oriënteren
op de voorzieningen en mogelijkheden van Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo.Ondertussen tonen de nieuw geplante
beuken hun frisse blad als bewijs
van nieuw leven. In het najaar
hopen we met meer stelligheid te
kunnen informeren over gebeurtenissen en ontwikkelingen die
dan wel mogelijk zijn.
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5 jarig bestaan vrijwillig
kookteam op Valkenhaeghe
Maandag 18 mei 2015 ging het
kookteam van Valkenhaeghe
met 13 kookvrijwilligers van
start. De voorbereidingen
begonnen medio maart van
dat jaar: werven, selecteren,
inwerken,
(kook)handboek
schrijven etc. Twee vrijwilligers, Albert en Martin, hadden
deze taken op zich genomen.
Het kookteam van Valkenhaeghe heeft vijf jaar lang elke
dag, 365 dagen per jaar, met 2
kookvrijwilligers de warme
maaltijd bereid. Drie dagen
per week wordt vers gekookt.
En ‘s avonds bij de broodmaaltijden is er elke dag verse
soep gemaakt.
Nu, 18 mei 2020, 5 jaar verder
én 1826 kookdiensten verder,
bestaat het kookteam op

Valkenhaeghe 5 jaar! Ruim
30 verschillende vrijwilligers
hebben de afgelopen 5 jaar
voor het kookteam gewerkt.
Werving van nieuwe kookvrijwilligers heeft nog nooit een
probleem opgeleverd.
In januari 2021 gaat een lang
gekoesterde wens van het
kookteam in vervulling: 7 dagen per week vers koken. Een
mooie stip op de horizon. Het
kookteam is en blijft enthousiast. Op de eerste plaats vanwege het koken, maar zeker
ook door de essentiële bijdrage, die ze leveren aan het welzijn van de gasten van Valkenhaeghe en dat al 5 jaar lang.
Het is gewoon voor elke vrijwilliger heel dankbaar werk.
Alle reden om te zeggen: op
naar het eerste decennium.

F | Valkenhaeghe

www.grootpeelland.nl
Speciale wandelroute
‘Onderga de natuur
op Weverslo’
Om het toegenomen bezoek in
goede banen te leiden en om ook
iets extra’s te bieden, hebben we
voor de periode mei tot en met
augustus een speciale jubileumwandelroute uitgezet. De route is
zo gemaakt dat bezoekers elkaar
niet tegenkomen. Middels pijlen
is ‘eenrichtingsverkeer’ ingesteld.
Met behulp van een speciaal samengestelde informatiefolder
voert de route naar plekken op
het landgoed en de natuurbegraafplaats, die normaal gesproken niet toegankelijk zijn.
Achtereenvolgens voert de tocht
door het Verhalenbos, het Sculpturenbos en het Muzenbos. De
totale lengte is circa 1,5 kilometer en de wandeling kan ook in
delen gemaakt worden. Op deze
manier besteden we op een bijzondere manier aandacht aan
het feit dat 10 jaar geleden de
eerste begraving plaatsvond op
Weverslo. Tijdens uw wandeling
ziet u houtsculpturen die ons levenspad verbeelden en andere
die onze gevoelens weerspiegelen. Op de tekstpanelen staan
nieuwe gedichten.
Dagelijks open van 10:00 tot 17:00
De komende vier maanden is de
jubileumwandelroute dagelijks
opengesteld van 10.00 tot 17.00
uur. Dan is ook het informatiecentrum Het Boshuis open. Daar
kunnen bezoekers een informatiefolder afhalen, met de routebeschrijving en de beschrijving
van de kunstwerken en objecten
die op de wandelroute zijn ge-

plaatst. Ook zijn de speciale gedragsregels - zoals afstand houden en geen groepen vormen - in
de informatiefolder vermeld.
Op onze website www.weverslo.nl en via onze Facebook en
Instagram pagina zullen we de
komende vier maanden met regelmaat informatie geven over
alles wat langs de wandelroute te
zien en te beleven is. Gedurende
de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06 29248698
IVN nestkastjes tegen
de eikenprocessierups
Op initiatief van onze bosploegvrijwilliger Hans van Ekelenburg
heeft de gemeente Venray samen met het IVN overal in de
gemeente nestkastjes geplaatst.
Het idee is dat koolmeesjes deze
nestkastjes als veilige broedplaats zullen gebruiken, zodat
er veel jonge koolmeesjes groot
worden. Al die koolmezen zijn
dol op de eikenprocessierups.
En zo komen er - als het goed is
- steeds minder eikenprocessierupsen en steeds meer koolmezen. Aan de rand van Landgoed
en Natuurbegraafplaats Weverslo zijn - als eerbetoon aan Hans
- ook een aantal nestkastjes geplaatst. Chapeau voor dit initiatief van onze Hans van Ekelenburg. Bezoek onze website voor
meer informatie.

20
12

week nummer 22 vrijdag 29 mei 2020

de loop weekkrant
HELMOND
Groot PEELLAND

juni 2020

Het weer wordt steeds beter!
GA ER LEKKER OP UIT
MET EEN NIEUWE E-BIKE VAN

Drumo elektrische fietsen
Drumo was de eerste speciaalzaak voor
elektrische fietsen in Nederland en heeft
14 jaar aan kennis en ervaring in huis. Je
kunt er terecht voor hoogwaardige merken elektrische stadsfietsen, transportfietsen en sportieve fietsen (mountainbikes en renfietsen).
De állerlichtste e-bike van 18,7 kg is hier te
koop. Drumo luistert naar de klant, geeft

GIANT
ENTOUR
E+0 DISC

persoonlijk advies, en stelt de perfecte
fiets voor je samen.
Elk mens is anders, dus elke fiets is hier
maatwerk. Service, onderhoud en jarenlange garantie zorgen voor ultiem gemak
en plezier op de fiets!
Trambrugweg 2, Helmond
0492-520 760
www.drumo.nl

F | Drumo

Nu met gratis accu
upgrade naar 500 watt
t.w.v. € 150,-

van €2399,-

nu €2249,Uit d
o
vo rraaaar,
leverbirect
dus d en!
rijd
Trambrugweg 2,
5707 XZ Helmond
www.drumo.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 16.00
Gesloten

Drumo is gespecialiseerd in elektrische fietsen meer dan 40 modellen.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur

2 Pinksterdag alle
vestigingen geopend
e

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Voel je thuis
bij Sint Annaklooster
• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte aandacht is voor
de cliënt en waar iedereen welkom is?
• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje bijdragen om

Fotoroute Deurne In Beweging F | Hein van Bakel

Fotoroute ‘Deurne in Beweging’
Ontdek het creatieve Peeldorp Deurane aan
de hand van een thematische fotoroute

Thema in route verbeeld
‘Deurne in Beweging’ is het thema van
Deurne in 2020. Een breed thema waarbij
er volop aandacht is voor sport en recreatie en het rijke verenigingsleven op dit
vlak. Maar ook de beweging die Deurne
kent op het gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen wordt in de
schijnwerper gezet.
Foto's Deurne in beweging én
in ontwikkeling
Fotoclub Optika heeft in het jaar 2019 bij
diverse gelegenheden foto’s gemaakt om
de beweging van Deurne in beeld te brengen. Het gaat dan niet alleen over letterlijke beweging, maar ook de manier waarop
ons dorp zich aan het ontwikkelen is en
mee gaat in de tijd. 50 van deze beelden
kun je in de etalages van ons winkelcentrum bekijken. Bij elke foto staat een korte
toelichting. De leden van Optika hebben
de foto’s vol enthousiasme gemaakt en
hopen dat je dit terug kunt zien. Bekijk

ook de presentatie op het TV-scherm in
de etalage van het Cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 2.

de eigen regie van de cliënt te versterken?
• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en werk je
graag met passie vanuit het hart?
Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. Wij zoeken:

verpleegkundigen
• verzorgenden IG
• medewerkers voor hulp bij het huishouden
• vrijwilligers
•

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van harte welkom.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor de nieuwste
5e Tijdlijn Deurne
vacatures of schrijf een sollicitatiebrief naar werkenvanuitjehart@
Fotoroute ‘Deurne in Beweging’ is de 5e
foto tijdlijn in het centrum van Deurne.
sintannaklooster.nl.
Tijdlijn Deurne is een initiatief van Centrummanagement Deurne, Fotoclub OpTwijfel je nog? Eerst een dagje meelopen mag ook.
tika en VVV Deurne. In eerdere tijdlijnen
Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429.
waren ook de heemkundekring, St. Willibrorduskerk en De Wieger betrokken en
hadden de foto’s een historisch karakter.
Met de nieuwe bijdrage van de fotoclub
krijgt de tijdlijn een meer eigentijdse en
creatieve signatuur, maar nog steeds met
hetzelfde doel om met name de leegstaande etalages aantrekkelijk aan te kleden.
Daarnaast is het een mooie vrijetijdsbesteding om aan de hand van een leuke
wandeling meer over Deurne en het centrum te weten te komen.
Kijk op www.tijdlijndeurne.nl of haal de
gratis tijdlijnfolder bij VVV Deurne.
U bent vast al bekend met onze locatie op Valkenhaeghe te bezorgen. Ook kunnen
Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in we indien gewenst geestelijke zorg inzetten.
het hart van Helmond West aan de 1e Behoud van eigen huisarts is mogelijk.
Haagstraat 89 in Helmond. Valkenhaeghe is onderdeel van Sint Annaklooster. Thuiszorg en hulp bij het huishouden
Valkenhaeghe beschikt over 12 ruime Vanuit Valkenhaeghe wordt ook thuiszorg
huiselijk ingerichte appartementen, en hulp bij het huishouden geboden door
voorzien van airconditioning, met eigen medewerkers van Sint Annaklooster. Er
badkamer en kitchenette. Ook kan er wordt gewerkt met kleine teams, met zo
gratis gebruik gemaakt worden van de veel mogelijk dezelfde gezichten voor cliWIFI. Bezoek is altijd meer dan welkom enten. Onze medewerkers zijn gekwalifiop Valkenhaeghe.
ceerde, betrokken, vriendelijke en flexibele
zorgverleners. U heeft altijd te maken met
U kunt bij Valkenhaeghe terecht voor pal- één vast aanspreekpunt. De medewerkers
liatieve zorg, om in de laatste levensfase zijn vanzelfsprekend gebonden aan hun
kwaliteit aan het leven toe te voegen of tij- beroepsgeheim en werken volgens een
delijk als logeergast, om aan te sterken, de strikt privacyreglement.
mantelzorger tijdelijk te ontlasten of voor
of na een ziekenhuisopname. In beide ge- Heeft u nog vragen of wensen, dan kunt
vallen staat een team van enthousiaste en u zich hiervoor altijd melden bij één van
professionele medewerkers en vrijwilligers onze zorgconsulenten van het cliëntenserklaar om haar gasten een waardevolle tijd vicebureau 040 20 98 449.

www.sintannaklooster.nl

Medewerkers en vrijwilligers van Hospice
en Logeerhuis Valkenhaeghe en de thuiszorg
heten u van harte welkom!

F | Logeerhuis Valkenhaeghe

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
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Positief
ondernemersnieuws:
WE VOOR
U OOK IETS UITBROEDEN?
'Coalition of the willing' KUNNEN
Nieuwe accounts voor
maakt zich hard voor opvang
jeugdige vluchtelingen
Ook Laarbeek en GeldropMierlo sluiten zich aan bij de
oproep van Coalition of the
willing. Verschillende politici
willen vluchtelingenkinderen opvangen in de provincie. Een ‘coalition of the willing’, een initiatief van Brigitta Scheepsma en Stephanie
Geurtz, maakt zich hard voor
deze zaak.
De politici sluiten zich aan bij
het beroep dat de Stichting
Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence
for Children deden op de
Nederlandse gemeenten om
vijfhonderd
alleenstaande
kwetsbare kinderen uit Griekenland in Nederland op te

vangen. Ook gaat er een oproep naar Den Haag om zorg
te dragen voor het ophalen
van de kinderen.
Op de Griekse eilanden en bij
de Grieks-Turkse grens is een
humanitaire crisis ontstaan
doordat grote groepen vluchtelingen door het oplaaiende
geweld in Syrië op drift geraakt zijn.
Verschillende
Nederlandse
gemeenten hebben in de afgelopen dagen moties aangenomen met een soort zelfde
strekking. In Duitsland is de
overheid al overgegaan tot
het ophalen van alleenstaande kinderen en moeders uit
Griekenland.

GOED DRUKWERK

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie
BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING
STEENOVENWEG 20 5708 HN HELMOND

KlaasenVandeursen Communicatie in Helmond bestaat sinds
2015. Twee ervaren reclamemakers van het eerste uur, Peter Vandeursen en Ad Klaasen,
richtten samen het buro op.
Inmiddels mag men met een
team van 15 reclamemakers werken voor veel regionale bedrijven, maar ook nationale en internationale accounts zoals Van
der Valk Nederland, Duitsland
en Belgie. Daarnaast voor grote
spelers zoals Huijbregts Groep
Helmond, wereldleider in haar
branche.
Vandeursen: ‘Het reclame maken
is in wezen niks veranderd, maar
wel de platformen (digitaal en/of
print) waar je je boodschap wil
uitdragen. Elke uitting voor een

product start in oorsprong met
een goed pakkend concept en
daaraan gekoppeld, een ontwerp
dat de lading dekt. Bepaal de
doelgroep en rol uit je campagne.’ Klaasen: ‘We zijn er voor elk
budget, eerst een indicatie maar
zeker resultaten, dan pas praten
over redelijke prijzen. Daar staan
we voor.’ Het buro is verheugd
om weer enkele accounts toe te
mogen voegen in de afgelopen
tijd: ANWR Garant met haar
nieuw hard groeiende onderdeel www.outdoorspecialist.nl
met meer dan 16 aangesloten
outdoorspecialisten,
waaronder Adventure Store Helmond.
Projectleider Eddy Huissoon:
‘KlaasenVandeursen is voor ons
de ideale partner, ze hebben alles
in huis, van concept/ontwerp tot
aan website/webshop-ontwik-

keling en -marketing, maar ook
campagnes in print en digitaal.
Vervaardigen van bijvoorbeeld
magazines (print en digitaal) etc.’

meersingel. De bodem smeult
nog op meerdere plaatsen en bij
harde wind, zoals afgelopen zondag en maandag, komt er zuurstof bij en gaat de brand gloeien.
Er kunnen vlammen ontstaan,
die oplaaien tot ongeveer kniehoogte. Afgelopen zondagavond
laaide de smeulende brand op nabij de bajetbocht.

Instabiele bomen
Door de (ondergrondse) brand
zijn bomen en boomwortels
aangetast en instabiel geworden.
Waterschap Aa en Maas heeft de
bomen bij de oever van het Deurnes kanaal laten controleren
door een onafhankelijke bomendeskundige. Uit deze controle
blijkt dat 37 bomen instabiel zijn
en gerooid moeten worden, omdat ze anders een gevaar vormen
of er schade kan ontstaan aan de
oever van het kanaal. Het kanaal
en de oever zijn eigendom van
het waterschap.

Ook is inmiddels weer een project afgerond met promotie
middelen voor de Groningse
Bierbrouwerij. Hier werden ontwerpen gemaakt voor 4 nieuwe
bierlijnen.
Wilt u nieuwe verfrissende inzichten en moderne, eigentijdse
ontwerpen. Neem dan snel contact met ons op. Probeer ons
vrijblijvend uit. Het is NU tijd om
actie te ondernemen!
KlaasenVandeursen
Communicatie
Steenovenweg 20, 5708 HN
Helmond. Tel. 0492-845350.
www.klaasenvandeursen.com

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl

Instabiele bomen in
de Peel worden gerooid

De bomen zijn instabiel geworden als gevolg van de grote natuurbrand in de Peel F | Shutterstock

Waterschap Aa en Maas laat in
de omgeving van het Deurnes
kanaal 37 bomen rooien. De bomen zijn instabiel geworden als
gevolg van de grote natuurbrand
in de Peel. Staatsbosbeheer controleert de bomen in de rest van
het gebied en zal zo nodig ook

gaan rooien. De grote brand in
de Deurnese Peel is onder controle, maar dat wil niet zeggen
dat het vuur uit is. De brand kan
nog meerdere weken smeulen.
Op diverse plekken in de Deurnese Peel is Staatsbosbeheer nog

steeds bezig met het bestrijden
van de smeulende brand. Onder andere aan de zijde van het
Leegveld, nabij de Soeloop aan
de zuidkant van het verbrande
gebied, bij de Eikenlaan (Liesselse
Peel) en nabij de bajonetbocht
aan de Helenaveenseweg-Soe-

De brandweer is gealarmeerd en
heeft met vier blusvoertuigen het
vuur bestreden. Maandag is door
Staatsbosbeheer een aannemer
ingeschakeld om met watertonnen de randen van het gebied nat
te houden. Ook is een rupsvoertuig met water ingezet, dat het
verbrande gebied in kan rijden.
Daarnaast graven handploegen
smeulende delen op, die ze verplaatsen naar een stukje Peel
waar de natuur al verbrand is. De
smeulende resten doven daardoor sneller. De Peelbrand smeult
en gloeit vooral op plekken waar
het vuur eerder door de harde
wind snel doorheen is gegaan.
Op plekken die niet helemaal
verbrand zijn, kan de smeulende
brand opnieuw gaan gloeien.

Niet de Peel in
Staatsbosbeheer gaat, als eigenaar van de rest van het gebied,
ook bomen controleren. Met
name nabij het fietspad aan het
Leegveld kunnen vallende bomen een gevaar vormen voor
fietsers.
De gemeente Deurne waarschuwt dat de instabiele bomen
nog een reden vormen om weg
te blijven uit het gebied, naast
het feit dat het nog steeds smeult
en rookt en er nog hoge temperaturen gemeten worden.
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Lucas Gassel Museum Helmond Opening F | Dave van Hout Fotografie

LUCAS

Museum Helmond
weer open vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni haalt Museum Helmond de kasteelpoort en deuren
weer van het slot. En nog meer
goed nieuws! Want ook de tentoonstelling over de zestiendeeeuwse meester Lucas Gassel is
verlengd, van 1 juni tot en met
30 augustus te bewonderen in
Kunsthal Helmond. Uniek en
bijzonder, want bijna alle bruiklenen mochten blijven van hun
eigenaren.

echte ontmoeting met kunst en
erfgoed.
Veilig en prettig Bezoekers kunnen bij Museum Helmond op
een veilige en prettige manier de
overzichtstentoonstelling ‘Lucas
Gassel van Helmond, Meester van
het landschap’ bekijken. Of een
bezoek brengen aan Kasteel Helmond. Het museum heeft hard
gewerkt aan de diverse voorbereidingen en volgt hierbij de richtlijnen, het protocol voor heropening
musea, zoals ontwikkeld door de
branchevereniging voor musea
in Nederland, de Museumvereniging. Het Corona protocol is in te
zien via museumhelmond.nl onder de naam Corona protocol bij
Direct naar. Kijk eventueel voor
meer informatie op de website
van de Museumvereniging, www.
museumvereniging.nl.

Bijna was deze grote en belangrijke tentoonstelling in de regio,
voor niemand te zien. Maar vanaf
1 juni - na aanvankelijk maar 4 dagen open te zijn geweest vanaf 10
maart en een sluiting van vele weken door de maatregelen rondom
het Coronavirus - gaan de deuren
van de tentoonstellingszaal weer
open. Het museum is er helemaal
klaar voor om bezoekers op een
verantwoorde manier te ontvangen. Er gaat tenslotte niets boven
de zintuiglijke ervaring van de

Meesterschilder Lucas Gassel
De eeuwenoude werken van deze
zestiende-eeuwse meester van

Ontmoet
de zestiende–
eeuwse meester
in Helmond

het landschap zijn met steun van
musea en particuliere collecties
wereldwijd en diverse nationale
fondsen, naar Helmond gekomen
in maart. En zijn nu dus nog langer te zien in de tentoonstelling,
van 1 juni tot en met 30 augustus.
Met deze welkome verlenging
hoopt het museum dat het publiek eindelijk kan gaan genieten
van deze unieke en bijzondere expositie over een beroemde schilder in zijn tijd, die met zijn grootse
kwaliteiten zonder twijfel past in
het rijtje van twee andere, wereldberoemde Brabantse meesters: Vincent van Gogh en Jeroen
Bosch. In de tentoonstelling ‘Lucas Gassel van Helmond, meester
van het landschap’ maak je uitgebreid kennis met diverse schilderijen, tekeningen en prenten
en met het coulisselandschap, zo
typisch voor het werk van Lucas.
Ook kom je meer te weten over
de werkwijze die deze zestiendeeeuwse meester hanteerde.
Stadsprogramma
Op lucasgassel.nl vind je alle informatie over het programma
dat de stad heeft bedacht. Zo
kun je bijvoorbeeld de route lopen in de sporen van Lucas Gassel, en loop je langs historische

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

NL

plekken uit de tijd van Lucas
Gassel. Ook zijn er kijkkisten
op de wandelroute, en is er een
expositie te zien. Het stadsprogramma is ontwikkeld met steun
van de Stichting Lucas Gassel in
samenwerking met de stad en
Museum Helmond.
Koop je entreekaartje online
Een ticket voor Museum Helmond (zowel voor Kasteel Helmond als Kunsthal Helmond) is
alleen te bestellen via de website.
Museum Helmond werkt met
tijdsloten. Op deze manier bieden
we bezoekers een rustig en comfortabel museumbezoek. Voor de
tentoonstelling over Lucas Gassel
koop je een ticket via tickets.museumhelmond.nl/nl/lucasgassel.
Voor deze tentoonstelling betaalt
het publiek een toeslag van €
2,50. Een kaartje online voor het
kasteel koop je via tickets.museumhelmond.nl.

Openingstijden
Het museum (Kasteel Helmond
en Kunsthal Helmond) is geopend
van dinsdag tot en met zondag
(en feestdagen) van 10.00 tot 17.00
uur. Ook geopend op Tweede
Pinksterdag (1 juni).
Bereikbaarheid
Museum Helmond
Kasteel Helmond en Kunsthal
Helmond vormen samen Museum Helmond, en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en
het openbaar vervoer. Met de
trein stap je uit op station Helmond, het is circa 10 tot 15 minuten lopen naar de beide locaties
die op circa 3 minuten lopen van
elkaar bevinden (gescheiden door
de Zuid-Willemsvaart). Parkeren kan op loopafstand. Ga naar
museumhelmond.nl voor actuele
informatie over openingstijden,
prijzen en het activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.

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

OLYMP
shirts

COMMUNICATIE
uw communicatie
partner voor:

( strijkvrij, 100% cotton)

€ 69,95 / € 79,95
2 voor

1 juni t/m
30 augustus

€99,

95

aanbieding geldig
t/m zaterdag 6 juni

MIERLOSEWEG 329, 5707 AK HELMOND | KORTE KERKSTRAAT 38, 5664 HH GELDROP
HOOFDSTRAAT 42, 5683 AG BEST | WWW.DEELENMENSWEAR.NL

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

GEGARANDEERD

SCHERPE
PRIJZEN!
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RIETER:

Meer betalen voor
minder afvalservice?

Vorige week hadden we als gemeenteraad een informatieve
raadsbijeenkomst. Deze avond
stond in het teken van 80 dagen
Corona in Helmond. Het college
kwam met een toelichting van
het corona-beleid wat de afgelopen periode is doorgevoerd.
Daarna kregen alle fracties de
gelegenheid voor eigen inbreng
en reactie op dit getoonde beleid.
Het college vreest op financieel
gebied voor een grotere kloof in
de stad.

Als Helder Helmond waren we
erg benieuwd naar de herprioritering van de verschillende
portefeuilles. Welk stadsdossier
krijgt voorrang en in welk tempo
wordt dit behandeld tijdens de
crisis? We hebben namelijk afgesproken dat we in deze onzekere
tijden beleids-arm gaan opereren. In plaats daarvan zien we
dat bij majeure projecten haast
wordt gemaakt. Zoveel haast dat
het horen van de inwoners naar
achteren wordt geschoven. Dat
blijkt bij de aanpak van het Huis
voor de Stad en bij de Verkeersvisie, maar ook het horen van
inwoners bij het Afvalbeleid riep

bij ons vraagtekens op. Zo vreest
Helder Helmond naast een financiële kloof ook voor een democratische kloof met de stad.
De mening van de inwoners vinden we immers essentieel.
De gemeenteraad was dezelfde
week ook bij elkaar om in gesprek
te gaan over het Helmondse afvalbeleid. Afgelopen jaren is er
volop ingezet op service. Omdat
dit onvoldoende progressie heeft
geboekt is er volgens het college
een trendbreuk nodig. Hierdoor
is Helmond o.a. voornemens om
minder service te bieden door
het invoeren van een prijsprikkel
(betalen per volume of aanbod
container) en het verlagen van
de inzamelfrequentie van restafval. In de hoop dat de Helmonder beter afval gaat scheiden.
Helder Helmond maakt zich zorgen over deze aanpak en denkt
dat het aantal dumpingen en bijplaatsingen flink zal toenemen.
Een dag voor deze opiniecommissie concludeerde het college
dat het aantal afvaldumpingen
al is verdubbeld. Deze afvaldumpingen brengen vele kosten met

F | HT’35

zich mee. In het totaalbeeld wat
nu wordt voorgeschoteld worden
deze kosten niet meegenomen.
Er wordt in het voorstel aangegeven dat de varianten kostenneutraal dan wel licht dalen ten
opzichte het huidige beleid. Dit
geeft dus een vertekend beeld.
Helder Helmond zoekt naar
oplossingen die niet belastend
zijn voor de inwoners zelf en wil
graag de service behouden. We
zijn daarom positief dat de GFTcontainer vaker wordt geleegd
en goedkoper wordt. Daarnaast
zijn we tevreden dat de al doorgevoerde maatregelen bij de milieustraat tot resultaat leiden. We
wachten het nieuwe totaalbeeld
af en willen daarom het huidige
voorstel temporiseren. Nu overhaast een trendbreuk toepassen
is voor ons geen must.
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Helmond
Na goedkeuring van ons protocol heeft de gemeente Helmond
toestemming gegeven om met
onze turnvereniging HT’35 buiten te gaan sporten op de buitenterreinen van het Turncentrum en op het schoolplein van
Odulfusschool (In het Hart van
het Hout). Hier is vorige week
direct gestart door de ﬁtnessgroepen. Zij hebben geen materiaal nodig en zijn dus direct in
actie gekomen na het toestemmingsbericht. Op het schoolplein was woensdagavond
nagenoeg de gehele groep aanwezig om weer samen, op 1.5 m
afstand, te sporten.

Primeur van
buiten sporten
voor de fitnessgroepen HT’35

Trainsters en leden waren allen
enthousiast om op deze manier
toch samen te kunnen sporten.
Ondanks het enigszins koude
weer, kon met gepaste kleding,
het lesprogramma afgewerkt
worden. Donderdagavond was
de beurt aan de 2e fitnessgroep
op dezelfde locatie, die ook enthousiast zijn begonnen. Na
deze succesvolle start is ook het
buitenterrein van ons Turncentrum (Rakthof) gereed om buiten te starten voor de wedstrijd/

Hieperdepiep Hoera
Dit weekend is mijn dochter jarig.
Ons Stacey wordt 32 jaar en dat
gaan wij natuurlijk vieren met
een heerlijk etentje in ons eigen
Helmond. Dun eerste dag dat we
weer écht uit eten mogen nadat de
horeca weken gesloten is geweest.
Ik ben kei benieuwd hoe het allemaal zal gaan. Natuurlijk hebben
we besproken want dat moet.
Het feestje gaan we in juli vieren
als dat dan mogelijk is. Zoals jullie weten (heb het al eerder vertelt)
heeft mijn dochter een verstandelijke beperking. Heeft hier op de
fijne Antoon van Dijckschool gezeten. Werkt al 12 jaar bij Senzer,
onze mooie sociale werkplaats, bij
Dorel. Ze maakt dus maxi cosi’s.
Super trots is ze dat ze daar werkt.
Ze heeft het daar ontzettend naar
haar zin en wij zijn heel blij dat ze
in deze fijne beschermde omgeving mag werken. Ik kan er alleen
maar de loftrompet over afspelen
en hoop dat dit nog lang zal bestaan.
Al 12 jaar gaat ze met een big smile
werken, wat ik heel belangrijk
vind. Als ik bel om iets te vragen of
te overleggen wordt het altijd opgelost, maar die keren is in 12 jaar
op één hand te tellen. Elk jaar krijgen we een mooi verslag van hoe
en wat. Haar vooruitgangen waar
ze goed in is waar ze minder goed
in is en altijd herkennen we ons eigen kind hier in. Dan weet ik dat ze
op haar plek zit want ze is zichzelf.
Met een open dag bij Dorel hebben we onze ogen uitgekeken wat
ze allemaal deed en kon. Zo wordt
je nog eens verrast door je eigen
kind. Waar zouden we zijn zonder
deze sociale werkplaatsen. Voor
heel veel mensen heel belangrijk
dat deze blijven bestaan.
plusgroepen. Met een aangepast
lesrooster zullen die groepen
vanaf komende week ook weer
samen buiten gaan sporten. Zij
zich zullen moeten beperken tot
voorbereidingsoefeningen zon-

Voor ons Stacey in ieder geval
wel, zo neemt ze toch deel aan
de maatschappij en draagt haar
steentje bij en werkt tussen veelal
gelijk gestemde zodat je geen eenling bent.
Het allerbelangrijkste voor haar
is de veilige werkomgeving die ze
haar bieden. In een gewoon bedrijf
zou ze verdrinken en absoluut niet
kunnen functioneren. Ik hoop echt
dat iedereen zich bewust is om
er voor te zorgen dat deze werkplaatsen blijven bestaan.
Ons stacey zou werkeloos zijn als
dit niet bestond. Wij vinden het
heel belangrijk dat ze niet thuiszit,
maar deel uit kan maken van onze
maatschappij. Het geeft ons rust,
rust dat ze op voor haar een goede
plek zit, jaren lang is het een strijd
geweest en heb ik moeten vechten
voor haar op de plekken te krijgen
waar ze hoort. Ze horen erbij als ze
ook werken.
Voor ons en heel veel andere mensen is Senzer heel erg belangrijk.
Dat iedereen dat maar weet. Wij
gaan er een leuke dag van maken
maandag 1 juni op haar verjaardag. Lieve Stacey 32 jaar al weer,
fijne verjaardag.
“Wat is ze mooi n wat staat de tijd
haar goed. Ik knipper mijn ogen en
zie hoe ze steeds weer een beetje
veranderd is. Maar hoe groot ze
ook mag zijn. In mijn ogen blijft ze
altijd klein.”
(Marco Borsato, Dochters)
Fijn pinksterweekend iedereen
Tot volgende week,

der toestellen. Als dit naar wens
verloopt, zullen daarna ook
buiten-trainingen worden opgezet voor alle andere (recreatie)groepen op het schoolplein van
Odulfusschool. www.ht35.nl s
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SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Polipetti alla
Luciana
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Keuken

Afmeting: 322 cm breed
Deze compacte keuken is van
alle gemakken voorzien. Met
verdiept werkblad uitgevoerd
in de kleur saliegroen, met een
strakke zwarte greep.

€ 3.999,Keuken

Wallace

Afmeting: 2,43 x 0,98 + 2,43 m
Zeer ruime keuken met een
open opstelling en veel bergen werkruimte. Zelfs plek om
barstoelen aan het eiland te
plaatsen. Prijs o.b.v. getoonde
opstelling.

€ 11.995,Eilandkeuken

Casali

Afmeting: 247 x 249 cm
Deze landelijke keuken heeft
een ruime kastenwand, luxe
spoeleiland en bijpassende
wandplank. Een genot voor
elke kookliefhebber met een
voorliefde voor klassieke
aspecten.

Keuken

Koch

Afmeting: 320 x 228 cm
Deze Industriële
hoekkeuken trekt direct
de aandacht. Uitgevoerd
in een stoere betonlook,
stijlvol gecombineerd met
bovenkasten in onyxzwart.

€ 7.399,-

HELMOND
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ld

34

keuke

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

De wijk Santa Lucia in Napels staat bekend om de visserij en
de heerlijke visrestaurants direct aan zee. Iets wat je gegarandeerd op de kaart zult
vinden in deze restaurants is polipetti alla Luciana, een gerecht met kleine octopusjes dat zijn
naam aan de wijk te danken heeft. Je kunt het gerecht simpelweg met wat brood om te
dippen opdienen, maar het is ook erg lekker met pasta.
De octopusjes kun je bevroren en reeds schoongemaakt kopen, zo heb je er weinig werk aan. Laat ze
in een grote kom met lauw water ontdooien. Mocht
je ze vers vinden, is dat natuurlijk fantastisch!

Bach

€ 9.299,-

www.tasteguidenaples.com

o p ges

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

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

Ingrediënten voor 4 personen:
• Olijfolie
• 2 gedroogde rode pepertjes
• 3 teentjes knoflook
• Een bosje peterselie
• 1 kg kleine octopusjes
• Een glas witte of rode wijn
• 400g rijpe kerstomaten
• 400ml passata (simpele tomatensaus
zonder toegevoegde smaken)
• Een handvol kappertjes
• Een handvol zwarte olijven
• Zout en peper
• 400 g spaghetti (optioneel)
Als je verse octopus gebruikt, maak ze dan goed
schoon. Verwijder de snavel, de ogen, inktzak en
alles aan de binnenkant van de zak (het bolle gedeelte aan de bovenkant van de octopus). Spoel
alles goed af om eventueel zand en extra inkt te
verwijderen.
Verhit een bodempje olijfolie in een grote pan en
voeg de grof gehakte knoflook, gekneusde peterselietakjes (zonder blaadjes) en gehakte pepertjes
toe. Fruit dit een aantal minuten tot je een geurige
olie hebt. Voeg dan de goed afgedroogde octo-

pusjes toe en bak ze gedurende 5 minuten tot ze
wat bleker zijn.
Snijd de kerstomaten doormidden en voeg ze toe
aan de pan, samen met het glas wijn. Laat dit op
een matig tot hoog vuurtje pruttelen tot de tomaten zacht zijn en de wijn verdampt, ongeveer
15 minuten. Verwijder de peterselietakjes uit de
pan en voeg dan de passata, olijven, (gespoelde)
kappertjes en een handjevol fijngehakte peterselieblaadjes toe. Roer dit goed door en laat de pan
met een deksel op een laag vuurtje pruttelen om
de octopus mals te laten worden. Dit duurt ongeveer 60 minuten, maar hangt af van de grootte van
de octopus.
Als je het gerecht met pasta bereidt, breng dan
tegen het einde van de kooktijd een pan water
aan de kook. Voeg zout toe en kook de spaghetti
al dente. Proef ondertussen de saus en voeg naar
smaak zout en peper toe. Giet de pasta af en bewaar wat van het kookvocht. Meng de spaghetti
met de saus, en voeg zo nodig wat kookvocht toe.
Dien het gerecht op met nog een scheutje olijfolie
en wat fijngehakte peterselie.

Buon
appetito!
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dagskado. Immers Erwin Nyhoff
(derde in The Voice 2012) kent
ze zo ongeveer allemaal. Je kunt
voor je (schoon)vader een privé
concert boeken. Je kiest een moment en een song op de site. Het
ticket is geldig voor maximaal 8
personen die bij het “serenade
concert” voor je vader aanwezig
mogen zijn. Zo is het voor De
Cacaofabriek ook een pilot om
te spelen op 1,5 meter afstand.

‘De Cacaofabriek
draait weer’

F | De Cacaofabriek

Het voelde heel onwerkelijk toen op 15 maart jl. de deuren van De
Cacaofabriek sloten. 10 dagen eerder werd nog met trots de World
Press Photo tentoonstelling geopend. Toen nog niet wetende dat er
spoedig een wereldwijde lockdown zou volgen. De tentoonstelling
werd vroegtijdig afgebroken. Inmiddels wordt er gesproken over
“het nieuwe normaal”. Maar normaal voelt het allerminst als je de
afgelopen tijd in De Cacaofabriek was.
Zo’n bijzondere plek zonder artiesten en publiek is niet wat je
wilt. De Cacaofabriek is een plek
om te ontmoeten, te inspireren
en te verbinden. Sinds de persconferentie van 6 mei was er
weer wat perspectief. Op 19 mei
jl. zijn de voorgenomen versoepelingen bevestigd. De Cacaofabriek heeft daarop besloten
om de deuren zo spoedig mogelijk te heropenen. “De mogelijkheden zijn nog beperkt, met
1,5 meter afstand, een beperkte
filmzaalcapaciteit van 30 personen (1 juni – 30 juni) en vrijwel
geen concerten, maar we gaan

doen wat we kunnen. We creëren als team van vrijwilligers en
personeel graag en met veel toewijding mooie momenten. Daar
krijgen we zelf ook weer energie
van. Het voelt goed dat we weer
iets kunnen bieden. Hoe beperkt
ook, we draaien daarom weer
vanaf maandag 1 juni as.” Aldus
directeur Jochem Otten. “En
we volgen vanzelfsprekend alle
richtlijnen en protocollen, want
veiligheid van onze bezoekers
staat in alle afwegingen voorop.
Zo worden de looproutes in De
Cacaofabriek eenrichtingsverkeer en is de entree van de expo-

sities tijdelijk aan de kanaalzijde
om kruisende bezoekers te voorkomen”.
Programma
Er wordt opgestart met 1 filmzaal
met maximaal 30 plaatsen. Op
basis van de belangstelling en het
financiële plaatje zal vervolgens
worden besloten wanneer en
hoe er kan worden opgeschaald.
Vanaf 1 juli is het wellicht toegestaan om maximaal 100 personen in een zaal te ontvangen.
Maar dan zal er nog altijd 1,5 meter afstand moeten worden gehouden. Het aantal beschikbare
stoelen stijgt daarom slechts
gering. Op 7 juni opent de eerste expositie weer: Lucas Gassel
Revisited. Een expositie van 24
kunstenaars die zich hebben laten inspireren door een werk van
Lucas Gassel. De opening gaat
niet zoals gebruikelijk met één

openingsmoment. Vanwege de
omstandigheden is er ditmaal
gekozen om op zondag 7 juni
de opening in besloten kring te
organiseren. De expositie zal
daarna op 8 juni geopend zijn
voor het publiek. Wel wordt de
mogelijkheid geboden aan bezoekers om buiten openingstijden de expositie te bezoeken.
Dit kan door een mail te sturen
naar de programmeur van de exposities Julienne Tullemans (juliennetullemans@cacaofabriek.
nl). Concerten zijn formeel nog
verboden tot 1 september, maar
er mogen in pilotvorm wel kleine culturele activiteiten worden
georganiseerd. Op vaderdag, 21
juni zijn er daarom unieke miniconcertjes. Welke vader heeft er
nu niet een favoriete song. Zeker
als het een klassieker uit de jaren
50, 60, 70 betreft, dan heeft De
Cacaofabriek het ultieme vader-

Horeca en kaartverkoop
Ook de horeca gaat weer open
vanaf maandag 1 juni vanaf
12:00u. Daarna is de horeca elke
dag vanaf 11:00u geopend. In de
brasserie kun je alleen terecht
op reservering. Dat kan op het
terras ook, maar daar is het niet
verplicht. De protocollen van de
Koninklijke Horeca Nederland
worden gevolgd. Dit houdt in
dat tafeltjes op voldoende afstand worden geplaatst. Hierbij
mogen enkel personen uit hetzelfde huishouden bij elkaar aan
tafel zitten. De hapjes, lunch en
diner worden uitgeserveerd op
een serveertafel bij je aan tafel,
de drankjes kunnen opgehaald
worden bij een afhaalbalie. Tijdelijk wordt er een aangepast
menu geserveerd en zal het ontbijt vervallen. Wel worden er dagelijks lunch-, 2-, 3- en 4 gangendiners geserveerd. Reserveren
kan binnenkort via de website
van De Cacaofabriek.
Kaartverkoop voor de film kan
tijdelijk alleen online. Tevens
krijg je tijdens het bestelproces
de mogelijkheid om online je
drankjes en verpakte versnaperingen alvast te reserveren. Deze
staan dan op naam voor je klaar
bij de ingang van de filmzaal. s

Wijkhuis Westwijzer treft voorbereidingen
Helmond-West
Ook Wijkhuis Westwijzer is erg blij met
het feit dat de wijkhuizen vanaf 1 juni
weer (beperkt) open mogen, want de
Westwijzer is een belangrijke ontmoetingsplek voor veel mensen, met name
uit Helmond-West. Uiteraard gebeurt
die openstelling met inachtneming van
de richtlijnen van de Rijksoverheid.

We willen graag vanaf 2 juni weer een
aantal activiteiten van start laten gaan. De
komende dagen zal de hoofdbeheerder
daarom overleggen met vertegenwoordigers van alle gebruikersgroepen over wensen en mogelijkheden.
Het spreekt vanzelf dat alle gebruikers
van het wijkhuis zich aan zich aan een
aantal afspraken en gedragsregels zullen
moeten houden. Meer informatie hier-

OPENINGSTIJDEN:
ma-za. 8:00 - 18:00 uur, zo. 12:00-17:00 uur

A.S. ZONDAG EN
2E PINKSTERDAG
GEOPEND
ELKE KLANT EEN GRATIS PLANT!

Heel veel aanbiedingen,
te veel om op te noemen
Grootste assortiment uit de regio

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

over is te vinden op de website van Wijkhuis Westwijzer:
wijkhuiswestwijzer.nl/category/nieuws
Intussen wordt er in het wijkhuis hard
gewerkt aan de voorbereidingen voor de
openstelling: er komen looproutes, tafels
worden zodanig geplaatst dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd kan worden, er komen extra hygiënemaatregelen,
enz. We kijken ernaar uit dat Westwijzer
weer een ontmoetingsplek kan zijn! s

Eindelijk!
Ons wijkhuis mag weer
(een beetje) open!

Vanaf DINSDAG 2 JUNI kunt u - na telefonische persoonlijke
reservering - bij ons terecht om een kaartje te leggen, een
potje te biljarten, wat te kletsen of om gewoon gezellig
een kop koffie te drinken. Ook kan er weer beperkt worden
vergaderd en kunnen er cursussen worden gegeven.
We houden ons natuurlijk aan alle “corona” regels en dat
betekent onder andere dat we niet meer dan 30 bezoekers
tegelijk binnen mogen hebben en dat u echt van tevoren
telefonisch moet reserveren. U kunt ons bereiken op
0492-597444. Wij staan klaar om u te ontvangen!
WIJKHUIS DE FONKEL,
PRINS KARELSTRAAT 123, HELMOND

F | Wijkhuis Westwijzer
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Verkeersbrug sluis 9 wordt fietsbrug
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Start repressieve
bestrijding eikenprocessierupsen
Helmond

Sluis 9 aan de Zuid Willemsvaart F | Google Maps

Helmond
Medio 2021 worden de sluizen
8 en 9 in de Zuid Willemsvaart
vervangen. In overleg met omwonenden is besloten dat de
huidige verkeersbrug bij sluis 9
dan komt te vervallen en wordt
vervangen door een ﬁetsbrug.
Het verkeersbesluit dat daarvoor nodig is, is onlangs deﬁnitief geworden.
De sluizen 8 en 9 in de Zuid Willemsvaart zijn inmiddels zo’n 200
jaar oud en voldoen niet meer
aan de eisen van deze tijd. Enkele
jaren geleden is besloten dat de
sluizen vervangen moeten worden. In de aanloop daar naartoe
zijn diverse onderzoeken gedaan. Eén van die onderzoeken
ging over de toekomst van de
verkeersbrug bij sluis 9. De huidige brug wordt gebruikt door omwonenden maar ook veelvuldig
door sluipverkeer. De kruising
met de N612 is verkeerstechnisch
niet optimaal omdat die dichtbij

de kruising N612-Rochadeweg
ligt. Al met al voldoende reden
om naar een andere oplossing te
kijken.
Fietsbrug
In overleg met omwonenden is
gekeken naar de mogelijkheden.
Belangrijk aandachtspunt was
de bereikbaarheid van de woningen aan de Kanaaldijk Zuid
Oost. De oplossing is gevonden
in het vervangen van de huidige
verkeersbrug door een fietsbrug
in combinatie met aanpassing
van de kruising tussen de Rochadeweg en de Veldbeemd.
De bewoners van de Kanaaldijk
Zuid Oost kunnen het gebied
via de Veldbeemd in- en uit rijden. Omwille van de veiligheid
wordt de kruising VeldbeemdRochadeweg voorzien van verkeerslichten.
Bereikbaarheid Groene Punt
Behalve door omwonenden
wordt de huidige verkeersbrug
ook gebruikt door mensen die
in natuurgebied de Groene Punt

fietsen en wandelen. Door de
aanleg van de fietsbrug blijft de
Groene Punt voor fietsverkeer
vanuit westelijke richting goed
bereikbaar. Recreatief autoverkeer bereikt het natuurgebied via
de Veldbeemd.
Planning
De aanpassing van de kruising
Rochadeweg-Veldbeemd inclusief het plaatsen van de verkeerslichten vindt dit najaar plaats.
Deze werkzaamheden worden
als eerste uitgevoerd omdat via
de Veldbeemd een deel van het
bouwverkeer voor sluis 9 gaat
rijden (een groot deel van de
materialen wordt overigens per
schip aangevoerd). Daarna starten voorbereidende werkzaamheden waarna de daadwerkelijke
bouw van de sluizen begin 2021
begint. De beide sluizen worden
gelijktijdig gebouwd. In het voorjaar van 2021 is de scheepvaart
over de Zuid Willemsvaart ca 1820 weken gestremd. Het streven
is om de nieuwe sluizen eind
2021 in gebruik te nemen. s

Zondag 31 mei beleeft Helmond
zijn eerste ‘Blijf thuis bingo’. De
bingo wordt uitgezonden op
Radio Omroep Helmond en via
een livestream van Ditisonzewijk.nl. KBO Bernadette geeft
alle leden een gratis bingokaart.
Vanuit Omzien naar Elkaar worden alle andere KBO afdelingen
Stiphout-Warande, st. Lucia en
Brouwhuis ondersteunt in hun
promotie om ouderen van dit leuke spel te laten genieten. Voorzitter Hennie de Gooijer van KBO
Bernadette licht het idee toe: ‘In
deze tijd zitten ouderen veel
thuis, vaak alleen ook. Met deze
bingo kun je op veilige manier
toch gezellig bingoën én leuke
prijzen winnen. En dan gaat het
niet alleen om de bingo-prijzen
met een totale waarde van €1200.
Daarnaast wordt elke week uit de

ingeleverde kaarten ook nog een
winnaar getrokken en die ontvangt een levensmiddelenpakket
van Jumbo ter waarde van € 25.’
Gezelligheid
Kaarten voor de bingo zijn sinds
18 mei bij de zeven Jumbo winkels in Helmond te koop voor
twee euro per stuk. Veel leden
van KBO krijgen een kaart om zo
laagdrempelig mogelijk kennis te
maken met deze wijze van bingo
spelen. De Gooijer: ‘We hopen
natuurlijk dat zoveel mogelijk senioren, leden én niet-leden, een
of meerdere kaarten kopen. Dat
geeft niet alleen veel extra gezelligheid. Het is ook goed voor onze lokale Helmondse economie.
De prijzen worden namelijk geleverd door lokale ondernemers.’
Gezamenlijke organisatie
De organisatie van de thuisbingo wordt namelijk gedragen
door een brede groep van Hel-

Nesten melden
Sinds eind vorige week is
een gespecialiseerd bedrijf
gestart met de repressieve
bestrijding van de eikenprocessierups; door ze te plukken of weg te zuigen. Heeft
u een nest met eikenprocessierupsen gezien? Dan kunt
u dit melden bij de gemeente
via tel. 14 0492 of via www.
helmond.nl/meldpunt. De
gemeente streeft ernaar de
gemelde nesten binnen een
week te verwijderen. Maar
dit kan oplopen als de plaag
weer zo groot is als in 2019.
We vragen hier uw begrip
voor. Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken en scholen worden
met spoed behandeld. Men
kan de nesten zelf beter niet
uit de boom halen.
Kenmerken
De eikenprocessierups komt
alleen voor in eikenbomen.
Voordat ze volgroeid zijn, ondergaan ze vijf vervellingen.
Vanaf de derde vervelling
krijgen de rupsen de eerste

KBO Kring Helmond
organiseert blijf thuis bingo
voor álle Helmondse senioren
Helmond

De gemeente bestrijdt al jaren de overlast die door eikenprocessierupsen wordt
veroorzaakt. In april en begin mei heeft de preventieve
bestrijding plaatsgevonden.
Sinds eind vorige week is
een gespecialiseerd bedrijf
gestart met de repressieve
bestrijding van de eikenprocessierups.

-voor mens en dier vervelende- brandharen. De nesten zijn herkenbaar aan het
grijze spinsel dat eromheen
gebouwd wordt. Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen.
Irritaties
Mensen moeten elk contact
met de rupsen, en de resten ervan, vermijden. Het is
raadzaam om hals, armen
en benen te bedekken in
een gebied waar veel eiken
staan. De reacties verschillen
zeer sterk van persoon tot
persoon. Over het algemeen
verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige
klachten is het raadzaam
contact op te nemen met de
huisarts.
Preventieve bestrijding
De eikenbomen zijn in april
en begin mei preventief besproeid met een biologisch
bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de
rupsen. Op www.helmond.
nl/rupsen vindt u de bestrijdingsdata en de plattegronden met de locaties waar de
preventieve bestrijding heeft
plaatsgevonden.
Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te
vinden op www.rupsen.info,
www.helmond.nl/rupsen en
www.rivm.nl/eikenprocessierups.
Voor
gezondheidsvragen:
GGD, tel. 0900 36 86 868.

mondse ondernemers en organisaties uit het maatschappelijk
veld. Het gaat om de volgende
organisaties: alle zeven Jumbo
supermarkten in Helmond,
Wijkmanagement
Helmond,
Rooijakkers Party & Events, Omroep Helmond en Ditisonzewijk.
nl. Betrokken partijen zijn allen
betrokken bij de organisatie.
Goede doelen
Met de bingo wordt elke week
een ander goed doel gesteund.
De eerste keer is dat KBO Kring
Helmond. De andere goede
doelen zijn: Helmonds Muziek
Corps, het Leger des Heils, Helmond Sport, Stichting Leergeld,
Hellemond Gift, Zorgboog en
Savant groep. Het prijzengeld
van in totaal € 1200,00 is te besteden bij diverse lokale ondernemers in Helmond.

F | Gemeente Helmond

Meedoen?
Bingo-kaarten kosten twee euro
per stuk en zijn te koop bij de
zeven Helmondse Jumbowinkels. De Blijf thuis bingo wordt
uitgezonden op lokale radio en
tv en via: www.faceboook.com/

ditisonzewijk.nl of www.hel
mond.live Hebt u prijs, dan belt
u het telefoonnummer dat tijdens de bingo duidelijk in beeld
komt. De 1e beller heeft prijs,
maar per spelronde worden
27 prijzen verdeeld. s
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Treed deze zomer
in de voetsporen van
Lucas Gassel in Helmond

Bij Lucas aan tafel en een
kijkje in zijn leven
Onderweg leidt de belevingsroute langs archeologische vondsten uit de tijd van de meester. Een
gedekte tafel van destijds, reizen
in de 16e eeuw, ambachten, religie en kunst. Neem een kijkje
in de door Gassel geïnspireerde
kijkkisten van beeldend kunstenaar Marlon Tielemans. Ze laten
de sfeer van zijn schilderijen zien
in een modern jasje. Ontdek dat
er meer is dan wat je in eerste instantie ziet. Toen én nu.
In de huid van Lucas
Voor de foto-expositie ‘Goeikes’
laten de fotografen zich onder
leiding van stadskunstenaar
Tahné Kleijn inspireren door
Gassel. Bekijk vanaf 1 juli de buitenexpositie in het hart van Helmond geïnspireerd door Bijbelse
taferelen en met 16e eeuwse elementen uit Helmond, vertaald
naar de 21e eeuw.

F | Peter Vermeulen voor Goeikes - Het jaar van Lucas Gassel

Helmond
Stichting Lucas Gassel biedt bezoekers een unieke culturele uitstap
in Helmond deze zomer. Door de versoepeling van de coronamaatregelen, is de tentoonstelling ‘Lucas Gassel, meester van het landschap’ in Museum Helmond heropend. Voor of na een museumbezoek kunnen bezoekers in Gassels voetsporen treden. Een heuse
belevingsroute leidt bezoekers langs diverse culturele stadsactiviteiten in het Helmond van Lucas Gassel. Met een breed palet aan
activiteiten in de buitenlucht, biedt Helmond een corona-proof
dagje uit in eigen land!
Op pad met Lucas Gassel
In maart presenteerde Stichting Lucas Gassel Helmond al
het culturele stadsprogramma
dat aansluit op de Lucas Gassel tentoonstelling van Museum
Helmond. Met het hervatten
van de tentoonstelling, kunnen
bezoekers ook weer in de voetsporen van de meester-schilder
treden. Voorzitter Betty van de
Walle: ‘We bieden bezoekers een
unieke totaalbeleving aan. Niet

verschillende exposities te zien
voor het publiek.’

alleen kunnen zij kennis maken
met de werken van Lucas Gassel
tijdens de tentoonstelling, het
hoorspel neemt hen mee door
zijn stad. Dat doen we met een
prachtige audiotour die iedereen
gratis kan downloaden.
De stem van de schilder leidt
hen langs plekken die van belang zijn geweest tijdens zijn leven in Helmond. Langs de route
zijn in etalages, historische panden, gevels en in de buitenlucht

Lucas Gassel Revisited
Ook de Cacaofabriek eert de
Helmondse meester van het
landschap van Brabantse bodem. De culturele hotspot nodigde kunstenaars uit om zich
te laten inspireren door de 16eeeuwse landschapsschilder. De
tentoonstelling ‘Lucas Revisited’
bestaat uit 23 schilderijen, ruimtelijk werk, fotografie, film en
installaties, te bezichtigen in de
expositieruimte vanaf 7 juni.
Bezoek voor meer informatie de
website www.lucasgassel.nl. De
belevingsroute start vanaf Museum Helmond (locatie Kunsthal) en Bibliotheek HelmondPeel en is vrij toegankelijk van
1 juni tot en met 30 augustus,
2020. De Lucas Gassel app is te
downloaden in de iPhone App
Store en Google Play. s

Korfbalvereniging
OEC laat alle nieuwe
jeugdleden gratis
meetrainen tot
de zomer
Helmond
Na wekenlang binnen te
hebben gezeten zijn veel
kinderen weer begonnen met sporten. Zo ook
bij korfbalvereniging OEC
waar al een paar weken de
deuren zijn geopend voor
de jeugdleden. De kinderen
rennen enthousiast over de
velden en zijn opgelucht
weer te kunnen sporten.
Maar niet elk kind staat
ingeschreven bij een sportvereniging of kan zijn/haar
sport beoefenen.
Korfbalvereniging OEC uit
Helmond is van mening dat
geen kind achter mag blijven
en iedereen de mogelijkheid
moet hebben om te bewegen en te sporten. Daarom
openen ze de deuren voor
alle kinderen in Helmond.
Heb je nog geen sport of kun
je je sport niet beoefenen?
Iedereen kan tot de zomer
kosteloos mee komen trainen met leeftijdsgenoten bij
korfbalvereniging OEC!
Interesse?
Aanmelden kan via:
www.oeckorfbal.nl/
proeftraining s

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

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

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

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

www.helmondnu.nl
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HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mandy Meeuwsen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

www.lucasgassel.nl

Uitvaartzorg van de Kerkhof
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Familieberichten
Overlijdens
berichten uit
de regio

Wekelijks op 40.000
adressen in Helmond, groot
bereik en gunstige tarieven
rouwadvertentie v.a. € 200,00
in memoriam € 100,00
advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350/06-30073181
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JUMBO
Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

31 MEI IS DE 1 HELMONDSE
17
BLIJF
THUIS
BINGO
MET HET GOEDE DOEL: KBO KRING HELMOND
e

Er zijn 27 verschillende prijzen te winnen variërend van € 10,- tot € 100,Waardebonnen
Centrummanagement
Helmond

O.a.: Deftige Aap • Bascule • Bobby’s Bar • Cacaofabriek • Schijvens Mode
Gerard van Hal • Miga Gifts • Eyelove brillen XXL Helmond centrum

12
6

8 ZONDAGEN, 14.00 - 16.00 UUR. VIA LIVE STREAM:

WWW.BLIJFTHUISBINGO.NL
Alle Jumbo filialen in Helmond verkopen de bingokaarten à € 2,- per stuk.

Ben
Ben jij
jij……

Stressbestendig ▪ administratief
Stressbestendig
administratief sterk
sterkonderlegd
onderlegd▪▪flexibel
flexibel
én toe aan een
een nieuwe
nieuweuitdaging?
uitdaging?
Dan zoeken wij
wij jou
jou als
als nieuwe
nieuwecollega!
collega!

ADMINISTRATIEVE KRACHT
ADMINISTRATIEVE
KRACHT
(24-28 UUR
UUR P/WK)
P/WK)
Alsadministratief/secretarieel
administratief/secretarieel medewerker
Als
medewerker ben
benjijjijhet
hetmiddelpunt
middelpuntvan
vande
deorganisatie.
organisatie.
Jijregelt
regelt de
de belangrijkste
belangrijkste zaken voor
Jij
voor OKC
OKC De
DeRakt
Rakten
enOBS
OBSDe
DeStraap
Straapen
enjejebent
benthet
het
visitekaartje van
van onze locaties.
visitekaartje
Beide organisaties
organisaties zijn onderdeel van
Beide
van Stichting
StichtingOBS
OBSHelmond.
Helmond.De
Detwee
tweescholen
scholenenendede
kinderopvangorganisatie werken steeds
kinderopvangorganisatie
steeds intensiever
intensieversamen
samenininde
dewijk
wijkRijpelberg
Rijpelberg
richting eenheid
eenheid o.l.v. één directeur
richting
directeur.

Wat verwachten
verwachten we van jou?
Wat
Jebent
bent iemand
iemand met MBO+ werk- en
––Je
en denkniveau
denkniveau(opleiding
(opleidingop
opadministratief
administratiefgebied).
gebied).
Jebent
bent vaardig
vaardig in het opstellen van
––Je
van (concept)stukken.
(concept)stukken.
Jouw MS-office
MS-office skills zijn goed ontwikkeld.
––Jouw
ontwikkeld.
Jehebt
hebt kennis
kennis van administratieve
administratieve procedures
––Je
proceduresen
ensystemen
systemenen
enverzamelt,
verzamelt,ordent
ordent
en verwerkt
verwerkt hierin informatie.
en

Jebent
bent flexibel.
flexibel.
––Je
Jekunt
kunt snel
snel informatie vergaren.
––Je
Jehebt
hebt een
een hoge
hoge mate van zelfstandigheid.
––Je
zelfstandigheid.
Jekunt
kunt goed
goed prioriteren.
––Je
Jebeheerst
beheerst de
de Nederlandse taal vloeiend
––Je
vloeiend in
inwoord
woorden
engeschrift.
geschrift.
Jebent
bent servicegericht,
servicegericht, accuraat en
––Je
en je
je bent
bent een
eenteamplayer
teamplayermet
meteen
eenno-nonsens
no-nonsens
mentaliteit.
mentaliteit.
Jehebt
hebt bij
bij voorkeur
voorkeur kennis van werken
––Je
werken op/met
op/metmeerdere
meerderelocaties
locaties. .

Wat ga
ga je
je zoal
zoal doen bij ons?
Wat
Verrichten van
van administratief secretariële
––Verrichten
secretariële en
enfinancieel/cijfermatige
financieel/cijfermatigewerkzaamheden.
werkzaamheden.
Afhandelen van
van inkomende en uitgaande
––Afhandelen
uitgaande communicatie.
communicatie.
Beheren van
van agenda’s en maakt afspraken.
––Beheren
afspraken.
Agenderen, voorbereiden, notuleren
––Agenderen,
notuleren van
van vergaderingen
vergaderingenen
enbesprekingen.
besprekingen.
Handelt actiepunten
actiepunten af, bewaakt de
––Handelt
de voortgang,
voortgang,planningen
planningenen
engemaakte
gemaakteafspraken
afsprakenenen

Wij
bieden:
Wij
bieden:
Misschien
wel
dede
leukste
baan
Misschien
wel
leukste
baan
die
bedenken!
diejejekunt
kunt
bedenken!
InInmaar
twee
teams
met
maarliefst
liefst
twee
teams
met
begrip
elkaar
enen
een
begripvoor
voor
elkaar
een
hands-on
mentaliteit.
hands-on
mentaliteit.
Alle
omom
jezelf
Allemogelijkheden
mogelijkheden
jezelf
teteontwikkelen
enen
veel
ontwikkelen
veel
werkplezier.
werkplezier.

Het
betreft:
Het
betreft:
Een
benoeming
vanaf
Eentijdelijke
tijdelijke
benoeming
vanaf
1 1augustus2020
diedie
bijbij
goed
augustus2020
goed
functioneren
wordt
omgezet
functioneren
wordt
omgezet
naar
benoeming.
naareen
eenvaste
vaste
benoeming.
Werkdagen
ma-di-do
Werkdagen
ma-di-do
(evt.
(evt.vrijdagochtend).
vrijdagochtend).

Interesse?
Interesse?
Hebben
jouw
interesse
Hebbenwewe
jouw
interesse
kunnen
enen
ben
jij jij
kunnenwekken
wekken
ben
die
kracht
dieadministratieve
administratieve
kracht
die
hierover
met
ons
diegraag
graag
hierover
met
ons
iningesprek
wil,
stuur
dan
je je
gesprek
wil,
stuur
dan
motivatie
enen
CVCV
in in
via:
motivatie
via:

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

KAPSALON

Nicole

Voor dames, heren EN kinderen

knippen €15,Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443 (Bel of kom langs om een afspraak te maken)

Telefoonnummer
06-39086698

www.obshelmond.nl/vacatures
www.obshelmond.nl/vacatures

Meer
Meerinformatie?
informatie?
Marcel
directeur
MarcelWijgergangs,
Wijgergangs,
directeur
OKC
enen
OBS
DeDe
Straap
OKCDeDeRakt
Rakt
OBS
Straap
marcelwijgergangs@obsh.nl
marcelwijgergangs@obsh.nl
0492-511157
/ 0492-556313
0492-511157
/ 0492-556313
ofofviaviadede
website
van
website
van
Stichting
Openbare
Stichting
Openbare
Basisscholen
Helmond
Basisscholen
Helmond

Verkoop kant en klare specie
alleen op afspraak

attendeert anderen
anderen hierop.
attendeert

Laat jij
jij deze
deze unieke kans niet voorbijgaan
Laat
voorbijgaan en
enwil
wiljijjijdeze
dezemooie
mooiespilfunctie
spilfunctie
vervullen?
vervullen?
Reageer dan
dan voor 12 juni 2020 via
Reageer
via de
de website
websitevan
vanStg.
Stg.OBS
OBSHelmond.
Helmond.
StichtingOpenbare
Openbare Basisscholen Helmond
– www.derakt.nl
– www.destraap.nl
Stichting
Helmond -- www.obshelmond.nl
www.obshelmond.nl––infobestuurskantoor@obsh.nl
infobestuurskantoor@obsh.nl– –0492-476766
0492-476766
– www.derakt.nl
– www.destraap.nl

J. Ketelaars

Bijenkorf 10 5731 ST Mierlo
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HELMONDloopjes
DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
FEESTJE?Geen
Tent v.a.
€ 20,-; |
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe.
afkortingen.
Staantafel
€ 4,-;vrij
| Karaoke
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord
een hokje
laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00
€ 25,uur.
-; Tel. 0492-510855

Houten vloer
nodig?

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Beekerheide 28
Beek en Donk

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD:
Marktspullen, antiek, klokken,
schilderen, beelden en meer
gezocht. Heb je iets?
Bel Twan: 06-13208306

cursussen www.ikgeefeenfeestje.nl
kennismaking
te huur
vakantie
huisdieren
personeel
auto’s en motoren
onroerend goed
Rolluiken, luifels,vradio
loerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën,
woningruil
en tv

www.vloerenland.com

Trots op Helmond

De weblog van Helmond en
De Loop werken enthousiast samen
Helmond

etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s
e 6,50
stoffering, Braaksestraat 10, Helmond,
e 6,50
T: (0492) 535901
Ongetwijfeld had u het al gee 6,50
e 8,00

Bowen Mierlo
e 9,50
e 11,00

Nieuwe behandelmethode bij
(chronische)
Weekkrant
Deklachten
Loop HELMOND

e 12,50
e 14,00
e 15,50

Inleveradres:

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

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040
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merkt, maar onafhankelijk
digitaal platform De Weblog
van Helmond en Weekkrant
De Loop Helmond werken al
enige tijd met succes samen.
Onder andere het Helmonds
college en gemeenteraad publiceren met regelmaat columns
in Weekkrant De Loop en op
de weblog kan men reageren
en een mening geven. De gemeente kan hier dan onder andere haar beleid op bijsturen.
Hier wordt, getuige de respons,
zeer enthousiast op gereageerd
en brengt de burger dichter
bij de Helmondse politiek, een
goede zaak. Iets wat ons al-

lemaal aangaat. Uitgever Ad
Klaasen: ‘De bezoekersaantallen bij de weblog zijn de afgelopen maanden flink omhoog
geschoten en Weekkrant De
Loop mag ook veel reacties
ontvangen. Een goede zaak.
De Helmonder moet meer en
meer betrokken worden bij
haar eigen stad. Onder andere
willen we hiermee de opkomst
bij de verkiezingen verhogen.
Dit was de laagste van het hele
land. Schanddalig! Hier moeten we iets aan doen.
Daarom Helmonder:
praat
mee, reageer het gaat om uw
eigen mooie stad samen trots
op Helmond!’
Ook met Tip De Loop Helmond worden regelmatig enquêtes (komende gaat over het

Afvalbeleid in Helmond) uitgezet, bij meer dan 700 Helmondse respondenten en daarna
gepubliceerd in De Loop, praat
ook hier mee, meld u aan:
www.tiphelmond.nl
www.deweblogvanhelmond.nl
en www.helmondnu.nl s

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

LET OP! LOCATIES KUNNEN
GESLOTEN ZIJN I.V.M. CORONA

weekkrant de loop

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

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Lenie Klaasen | 06-52716622

BUSINESS

OWNER

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

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

3799.-

VANAF

2949.-

KOGA
E-INSPIRE

BIJ HENK VAN ROOIJ
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VANAF

BIJ HENK VAN ROOIJ

KOGA
E-LEMENT

KOGA
E-NOVA PT
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eel 2
iedere
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voordeel 9
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voordeel 11
gratis accu test
bij onderhoud

WIJ ZIJN
NORMAAL
GEOPEND

en staan op een
veilige manier
voor u klaar!

4499.-

BIJ HENK VAN ROOIJ

KOGA
PACE B05

voordeel 5

KOGA
PACE B10

el 6
voorde

voordeel 7
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voordeel 13
snelservice bij
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zonder afspraak
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merken

el 14
voorde
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ie
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www.henkvanrooijfietsen.nl

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

DEALER

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 22 DL

el 1
voorde

3899.-

KOGA
PACE S10

BIJ HENK VAN ROOIJ

Sportief er op uit!

3999.-

BIJ HENK VAN ROOIJ

VANAF

3099.-
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BIJ HENK VAN ROOIJ
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