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Loopmaaiers met stalen maaidek
 diversen modellen vanaf €379=  nu met 

5 jaar garantie 
                        

40 jaar
Sinds 1980

Webshop - Reparatie - Onderhoud

www.vdwielgremac.nl
Beekerheide 32 - Beek en Donkvakmanschap!

+
5 Liter Benzine

  gratis

Door: Het Speelhuis/De Cacaofabriek

Maandenlang was het stil in De 
Cacaofabriek en Het Speelhuis. 
Er klonk geen applaus uit de the-
ater-, concert- en fi lmzalen, de ex-
positieruimte was gesloten voor 
publiek en er werden geen drank-
jes geserveerd op het terras en in 
de foyer. Maandag 1 juni kwam 
daar voor De Cacaofabriek ver-
andering in. En ook bij Het Speel-
huis staan heropeningsplannen in 
de steigers.

,,De afgelopen maanden waren 
natuurlijk heel vreemd”, begint 
directeur Jochem Otten. In De 
Cacaofabriek is net met veel trots 

de World Press Photo Exhibition 
geopend, als blijkt dat Nederland 
in een lockdown gaat. ,,Tijdens de 
opening was er nog hoop de ex-
positie open te kunnen houden, 
maar al na tien dagen moesten 
we de deuren sluiten.” Ook Het 
Speelhuis gaat, na de voorstel-
ling op 10 maart, dicht. Op 1 juni 
kwam verandering in een peri-
ode van sluiting. Om 12.00 uur 
opende De Cacaofabriek haar 
terras en de brasserie. Twee uur 
later draaide er weer een film.  Op 
8 juni volgt de volgende stap: de 
expositie Lucas Gassel Revisited 
opent voor publiek. ,,Vierentwin-
tig kunstenaars hebben zijn werk 
min of meer geadopteerd, ter 
inspiratie genomen en daar een 
eigen werk op gemaakt”, blikt 
Jochem vooruit. Hoewel het om 

kleine stapjes en een beperkt 
aantal bezoekers gaat, is Jochem 
positief. ,,Het voelt raar als je al-
lemaal, zowel in De Cacaofabriek 
als Het Speelhuis, de drive hebt 
om mooie dingen te creëren en 
het mag niet. Het is nu dan nog 
maar een beperkt aantal, toch 
geeft het meteen weer energie 
om na te denken over wat wél 
kan.” Ook in Het Speelhuis zullen 
ideeën snel tot uitvoering komen. 
,,Daar laat het resultaat nog wat 
langer op zich wachten, omdat 
liveperformances zich binnen de 
maatregelen iets lastiger laten or-
ganiseren. Dat vergt meer voor-
bereidingstijd.”

Tot na de laatste persconferen-
tie leek het er bovendien op dat 
het maximale aantal van dertig 

personen toegestaan in theaters 
inclusief artiesten, personeel en 
crew zou zijn, wat feitelijk amper 
mogelijkheden biedt. Recentelijk 
bleek het theater dertig bezoe-
kers te mogen ontvangen. ,, We 
gaan daarom kijken of we eind 
juni met dertig en begin juli voor 
negentig bezoekers al wat kun-
nen doen. 

We weten natuurlijk niet precies 
hoe de situatie zich de komende 
maanden gaat ontwikkelen, 
maar we gaan er vanuit dat we 
in het nieuwe seizoen een mooi 
programma kunnen bieden. Zij 
het waarschijnlijk op 1,5 meter 
en met maximaal 90 bezoekers, 
want meer kunnen er op 1,5 me-
ter niet in onze zaal.’’ Ook na de 
zomer zal een bezoekje aan beide 

culturele hotspots er anders uit-
zien. ,,We stellen veiligheid voor-
op. Wanneer we kunnen kiezen 
tussen tien verkochte kaarten 
extra of de veiligheid van men-
sen die al in bezit zijn van een 
toegangsbewijs, kiezen we altijd 
voor dat laatste”, benadrukt Jo-
chem. Bovendien ziet Jochem 
ook de positieve kant van activi-
teiten met minder bezoekers. 

,,Een cabaretier in Het Speelhuis 
is misschien gewend aan volle 
zalen, maar moet nu nadenken 
over een fantastische show voor 
negentig bezoekers. Dat maakt 
makers creatief, zo wordt het 
voor bezoekers ook wel weer 
uniek. Je kunt straks waarschijn-
lijk over veel voorstellingen trots 
vertellen: en daar was ik bij!” s

Helmond

F | Het Speelhuis / Erik de Brouwer - Eye-catch.net
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse 
wijk Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste 

activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig 
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor 

mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag 
professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

We hebben nu het systeem van containers en inzamelpun-
ten, het restafval gaat in de grijze container. Wat vind u, 
werkt het zo goed? Wie goed scheidt, betaald weinig? Of 
moet iedereen hetzelfde blijven betalen? Of hebt u andere 
suggesties? Doe mee aan de enquete en praat mee.
 
De kosten voor de gemeentes lopen op, uiteindelijk dus ook 
voor de burger, maar wat vindt de burger belangrijk?:

Tip Helmond gaat nu een uitgebreid onderzoek starten onder 
haar respondenten, doet u mee?

In week 25 wordt de uitslag gepubliceerd.
Geef uw mening over dit belangrijke onderwerp, 
dat ons ALLEMAAL aangaat.

Afval een steeds groter probleem

Meld u aan op:www.tip
helmond.nl

DOEN!

GOED SCHEIDEN en ALS 
BELONING WEINIG BETALEN 
OF IEDEREEN GELIJK?
BELONING WEINIG BETALEN 
OF IEDEREEN GELIJK?

Omdat iedereen anders is...

Meld u aan op:www.tip
helmond.nl

DOEN!

GOED SCHEIDEN en ALS 
BELONING WEINIG BETALEN BELONING WEINIG BETALEN 
OF IEDEREEN GELIJK?

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.

HELMOND
weekkrant de loop

F | Shutterstock
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Digitale opening Burgemeester Geukerspark 
op 17 juni 

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd 
is het park getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark 
met duizenden planten en diverse boomsoorten en waar De Aa weer zichtbaar 
stroomt. In verband met de coronacrisis vindt de openingshandeling digitaal 
plaats. De openingshandeling is verplaatst naar woensdag 17 juni. Op woensdag 
17 juni kan iedereen vanaf 19:00 uur via de Facebookpagina van gemeente 
Helmond live een kijkje nemen bij de openingshandeling.

Online op de koffie bij de wethouder 

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

Geplande digitale wijkspreekuren
• Brouwhuis & Rijpelberg: woensdag 24 juni van 19.00 tot 20.30 uur 
 met wethouder Maas;
• Helmond-West: woensdag 24 juni van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Mierlo-Hout: woensdag 24 juni van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Dortmans. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? Dan 
kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de Teams 
vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering. 
Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag van het spreekuur. 

Riool verstopt? Bekijk goed met wie u zaken doet

Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te 
pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier 
achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u 
bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder 
adresgegevens. 

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook 
nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om 
bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente 
regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de 
gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:  

• Coppelmans Nuenen 040-283 6043, coppelmans.com
• Van der Velden Eindhoven 040-241 4963, vandervelden.com
• Adriaans Riooltechniek Mierlo 0492-661747, adriaansriooltechniek.nl
• Van Dijk Rioolservice Bakel 0492-552685, vandijkrioolservice.nl

Schakelt u een ander bedrijf in?
Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Ligt de oorzaak van de 
verstopping bij de gemeente? Dan mogen alleen bovengenoemde bedrijven, die 
een overeenkomst hebben met de gemeente, de verstopping oplossen. 

Wie betaalt de kosten?
Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit. 
•  Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning? 
 Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband of 
 andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het probleem 
 zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 
• Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of een
 boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het rioolontstoppings-
 bedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen alleen 
 bovengenoemde bedrijven de verstopping oplossen. 

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/riool. 

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

Infopagina

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

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

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

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand en denkt 
u dat iemand nu nog geen psychische 
hulp heeft? Bel 14 0492, optie 2.

Wat moeten we doen als we iemand kennen die verward 
gedrag laat zien? Het is belangrijk om dat  te melden, 
voordat mensen in problemen komen. Denkt u dat iemand 
(verplichte) ggz zorg nodig heeft? 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door 
te bellen met 140492. 

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding
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Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Opiniecommissie Inwoners & Omgeving 
Dinsdag 16 juni, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Transitie visie warmte 0.2
2. Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie en NRD planMER

Adviescommissie Inwoners & Omgeving
Donderdag 18 juni, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging Algemene Subsidieverordening
2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

V
Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 
23 juni 2020 en 07 juli 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: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Velhorstweide 20 01-06-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5207551

Sjef van Schaijkstraat 19 31-05-2020 plaatsen rolluiken  OLO 5206983

Reggestraat 20 02-06-2020 aanvraag tuinhuis/afdak OLO 5209465

Spaanseweg 9 02-06-2020 verbouwing woning OLO 5209369

Acacia 19 02-06-2020 uitbreiden woning OLO 5210601

Rooseindsestraat 19 03-06-2020 bouw tijdelijke hal OLO 5213913

Dr.Dreeslaan, kavel 23 05-06-2020 oprichten woning OLO 5221531

Ruwe Putten 3 05-06-2020 huisvesting arbeidsmigranten OLO 5219835

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

Vlamovenweg 20 -  03-06-2020 maken uitweg 8,00 meter OLO 5004305

parkeerterrein T7546 (naast Vlamovenweg 20) 

Leemkuilenweg 3 04-06-2020 maken uitweg OLO 5014379

Gerstdijk 24 - zijde Maisdijk 04-06-2020 maken uitweg OLO 5133119

Aarle-Rixtelseweg 78A 04-06-2020 maken uitweg OLO 5110887

Rijnlaan 91 04-06-2020 vestigen yogastudio OLO 5180449

Schootense Dreef 19B 04-06-2020 het realiseren van een  OLO 4850391

  opleidingscentrum met parkeerplaats

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Karpaten 47 plaatsen overkapping OLO 5087389

Karpaten 47 verhogen bestaande schutting OLO 5158433

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

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 02 juni 2020 met Stichting 

“Woonpartners” (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan. 

De overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond gelegen aan/nabij de Vondellaan, 

Hendrik Herpstraat, Hadewychstraat en Geert Grotestraat te Helmond, kadastraal bekend 

gemeente Helmond, sectie E, nummers 749, 751, 753, 2004, 2199, 2323, 3049 en 3402 (allen 

gedeeltelijk) (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen 

en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd. 

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

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich hiervoor 

melden bij de receptie.

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) Geboortedatum  

Roxs, A.R.J.A.J.  19-12-2000

Deh. S.S.  05-11-1992

Arts, C.A.   29-10-1965

Kołodziej, M.J.  17-04-1998

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) Geboortedatum  

Murek, P.M.  07-04-1993

Gagatek, P.W.   14-03-1969

Frydryczak, D.   18-02-1994

Frydryczak, L.  27-10-2019

Willems, M.R.H.  10-04-1998

Melzer, R.J.  25-12-1990

Burzyńska, M.   07-03-1995

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.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 11 juni 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.
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Hoera Geslaagd! 
Wij feliciteren alle
geslaagden met
hun diploma!
Kans maken op een
Microsoft Surface Go
tablet t.w.v. € 449,-?
Ben je geslaagd en heb je ons felicitatieteam gemist aan
jouw voordeur? Doe alsnog mee met de actie 'Hoera
Geslaagd' op rabo.nl/hoera. Heb je een herkansing? Ook
dan maak je kans! Meedoen kan tot 17 juli 2020. Zet 'm op!
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Iedereen maakt rare tijden door tijdens deze 
coronacrisis. Veel mensen zijn hard getroffen,  
zo ook de Helmondse ondernemers.
Samen moeten we ervoor zorgen dat we deze 
crisis doorkomen. Laten we er samen naar 
streven de dagelijkse boodschappen, de (relatie) 
geschenken en cadeautjes in het mooie Helmond 
te blijven kopen.
Hellemond Gift verkoopt cadeaubonnen in 
coupures van 5 euro, 7,50 euro en 20 euro.
Geef Hellemond Gift cadeau en maak iemand blij!
Hellemond Gift is er ook voor zakelijk gebruik, om 
bijvoorbeeld een mooi (jubileum) cadeau te geven 
of om iemand te belonen. Denk hierbij ook eens 
aan deze leuke bon met het eindejaarsgeschenk!
Met een cadeaubon verrast u relaties, 
medewerkers of vrijwilligers op een leuke manier.
Zeg nou eerlijk… hoe moeilijk is het om een passend 

verjaardagscadeau voor iemand te kopen?  
Of wat zou het leuk zijn als u als relatiegeschenk  
of bedankje zo’n leuke Hellemond Gift bon zou 
krijgen?
Met de Hellemond Gift waardebon bepaalt de 
ontvanger zelf waar hij of zij deze het liefste zou 
willen besteden.
Er zijn meer dan 120 deelname punten, waaronder 
theater ’t Speelhuis, supermarkten, verschillende 
restaurants, boetiekjes enz. 
Voor deelnemers kunt u eens een kijkje nemen op 
onze site www.hellemondgift.nl

BESTE LEZER,
We willen graag jullie aandacht 
vragen voor de perfecte cadeaubon...

HEEFT U INTERESSE 
IN DEZE LEUKE 
WAARDEBON?
Online bestellen:
• Particulier  bestellen:  via e-mail 

administratie@hellemondgift.nl 
 Voor kleinere bedragen kunt u terecht bij onze 
 verkooppunten. Bestellen kan vanaf € 100,00. 
 U krijgt bericht wanneer u uw bestelling kunt 
 afhalen bij het dichtstbijzijnde verkooppunt.
• Zakelijk bestellen: via e-mail 

administratie@hellemondgift.nl
 U kunt uw bestelling (met factuur) door onze 
 koerier op uw bezoekadres laten afleveren.
 (Uitsluitend voor bestellingen vanaf € 200,00) 
 Levering is op dinsdag of woensdag.
 U kunt de bestelling ook zelf afhalen op ons 
 bezoekadres: Kromme Steenweg 16.
• Wij vragen voor het inpakken van de bestellingen 
 een bijdrage van € 0,25 per set/enveloppe. 

Bij verkooppunten
HellemondGift cadeaubon, dé Helmondse 
cadeaubon, is altijd bij u in de buurt te koop! 
De bon is verkrijgbaar in bedragen van €5,- , €7,50 
en €20,- bij de volgende verkooppunten:
• Bloemstudio Tini Roelofs – Vondellaan
• Cacaofabriek horeca – Suytkade /Cacaofabriek 
 (ook op zondag geopend)
• DA drogisterij van Leuken – 
 Stiphout / Dorpsstraat
• Bloementijd bij Mirjam – Straakven
• Jumbo Supermarkt – Stiphout / Dorpsstraat
• Konings verf en behang – Engelseweg
• Leef en Zorg Helmond – 
 Straakven / Geysendorfferstraat
• Lunchroom de Keyser – Centrum / Torenstraat
• Primera de Luifel – de Bus / Nieuwveld
• VVV kantoor Helmond – Centrum
• Wijnhuis Helmond – Hurksestraat
 
Mocht je nog vragen hebben, wij zijn bereikbaar via 
emailadres administratie@hellemondgift.nl

LATEN WE SAMEN PROBEREN 
DE HELMONDSE ONDERNEMERS EN 
ONZE GEMEENSCHAP TE 
ONDERSTEUNEN!

DEZE ADVERTENTIE IS GESPONSORD DOOR WEEKKRANT DE LOOP HELMOND
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Alhoewel ik vural positief wil 
schrijven, heb ik ook wel eens din-
gen die ik tegen kom waarvan ik 
denk ‘Daar is echt niet goed over 
nagedacht’ of ‘nou, dat vind ik niks 
of niet leuk’ of ‘waarom zou da zo 
zijn’. Daarom laat ik jullie deze 
week eens weten wat ik nou sunt 
vind hier in ons Hellimond.

Ik vind bijvoorbeeld dat wij in Hel-
mond zonne skônne inkom heb-
ben. Als ge Helmond binnen rijdt 
vanaf Eindhoven en ge bent boven 
op het viaduct, dan kijkte links 
naar de haven met de fonteinen en 
terrassen en rechts naar het kas-
teel. Dan denk ik altijd ‘Wow, wa 
skôn is Helmond toch’. Vruuger 
gaven die potten, waar die punt 
bomen in stonden, ook nog licht. 
Dat was nog skônner. 

Dan hebben we onze stad verfraait 
met muurschilderingen met een 
wow-factor, wa men betreft. Dun 
allerskonste, vind ik, is degene op 
men foto bij men column. Alleen 
ziede hem bijna niet en da vind ik 
dus zo sunt. Ik heb een foto van de 
winter gemaakt als hij zichtbaar 
is en een foto van afgelopen week 
zodat ge het verschil kunt zien. 
Niemand die Helmond binnen rijd 
t in de lente of zomer ziet hem.  Dun 
boom staat er pontificaal veur met 
al zijn mooi gruun. Dan denk ik 
echt ‘wie hed dit verzonnen?’

Zo mooi, zo apart en bijna nie-
mand die het ziet. Behalve als ge 
vur de deur staat van het pand. Ik 
wil niet zeggen ‘haalt dieje boom 
weg’. Alhoewel dat de oplossing 
is. Ik weet ook wel dat da niet kan, 
maar wie dit heeft bedacht? Die 
verdient een strafpunt wa men 
betreft.
Verders vind ik echt alle muurschil-
deringen zo ontzetten mooi een 
echte verfraaiing van Helmond.

Ik vind het ook zo sunt da wij in 
wandelgebieden zoals het Bakels 
bos geen bankskes hebben waar 
ge is kunt zitten. Zo meugen er van 
men ook wel wat meer bankskus 
langs het kanaal staan. Ik zit daar 
graag zomers mee ons hundjes 
de pleziervaart te kijken die langs 
komt, maar in Helmond hebben 
ze het niet zo op benkskes, denk ik, 

want ze zijn schaars.
Hoe leuk zou het zijn om verschil-
lende bankskes op te laten pimpen 
door al die kunstenaars die wij 
hier hebben en te plaatsen door de 
hele stad. Ook sunt is da we ginne 
gruune golf hebben over de Tra-
verse en Deurneseweg. 

Dan wil ik het nog eens aankaar-
ten dat er zoveul mensen altijd zo 
verrekes negatief zijn als er dingen 
over Helmond worden geschre-
ven. Zo zo sunt vind ik dat. Afgelo-
pen week over da skônne nieuwe 
havenpark, wat zo goed als klaar 
is en kei mooi is. Er stond bijna al-
leen maar negativiteit over op so-
cial media, las ik. Veul mensen die 
hun eigen (mooie) stad afkraken: 
ben positief en zit niet alles af te 
kraken! Vur sommige is het nooit 
goed genoeg. Unne Helmonder 
zou best is wa trotser op zijn stadje 
meugen zijn, wa men betreft. Mee 
zun alle kunnen we iets ervan ma-
ken en ik vind echt da we een kei 
skonne stad hebben.

En ik vind het zo sunt dat veel Hel-
monders er zich niet van bewust 
zijn. Ook vind ik het sunt dat de 
gemeente op de zondag het par-
keren niet gratis maakt, want dan 
zou het zomaar wa drukker in het 
centrum kunnen worden. Dat heb-
ben die ondernemers en horeca nu 
helemaal nodig en dit zou daar 
wel eens aan mee kunnen werken. 

Dan zijn er nog wa persoonlijke 
dingen die ik sunt vind: 
Sunt dat het niet elke week 
hamsterweken zijn (ik hou van 
reclames en koopjes)
Sunt as ge rooie wijn op een 
wit bloesje knelt.
Sunt da ik niet altijd erg heb in 
de knipapparaten op snelheid 
in Helmond 
Sunt da ge het nooit niet iedereen 
naar de zin kunt maken.
Sunt da men column alweer
erop zit 

Let goed op jezelf  tot 
volgende week,

Tis toch sunt

Ons vertelt…

Hoe leg je de burger iets uit als 
politicus in een column, als je 
zelf lang niet alles weet wat er op 
de achtergrond speelt? Een ver-
slag van een politieke week vol 
verrassingen.

Afgelopen week was het raads-
debat over de situatie rondom 
de plannen op De Braak, nadat 
bekend was geworden dat Hel-
mond Sport de stekker eruit had 
getrokken. Om het debat goed 
te kunnen voeren, vroegen wij 
vooraf als CDA om openbaar-
heid van alle stukken. Wat heeft 
een vergadering anders voor 
zin als je niet alles weet? Niet 
alle stukken waren openbaar. De 
vertrouwelijke stukken, behalve 
het zo belangrijke mediationrap-
port, mochten we lezen op het 
stadhuis. Terwijl de mislukte me-
diation de reden is geweest voor 
Helmond Sport om uit het plan 
te stappen. Een dag later moch-
ten we dit rapport alsnog inzien. 
Als we er maar niks over zouden 
zeggen tijdens de raadsvergade-
ring. Dat is net zo zinloos als een 
voetbalwedstrijd zonder bal.

Tijdens het debat hebben we 
gevraagd om openbaarheid van 
alle stukken, zodat we alles kon-
den bespreken. Of een besloten 

vergadering, zodat er niemand 
van buitenaf meekijkt. Dat twee-
de kreeg steun; de vergadering 
stond 9 juni gepland.

Vervolgens was de verbazing he-
lemaal groot toen we 6 juni in het 
ED lazen dat er zo’n 25 gesprek-
ken zijn gevoerd met een aantal 
‘grote partijen’ om een groter 
plan op De Braak te realiseren. 
Een verhaal waarvan niemand 
in onze fractie op de hoogte was. 

Dus hebben we het college ge-
vraagd of dit waar is en waarom 
we daar als raad geen weet van 
hebben. Als er mensen met een 
plan komen en dat aan het col-
lege voorleggen, hoeven we daar 
als raad niet meteen iets van te 
horen. Maar als het gaat om 25 
gesprekken en een behoorlijke 
investering, dan mag het hoog-
ste bestuursorgaan van de ge-
meente daar toch wel van we-
ten?

Behalve de besloten vergade-
ring op 9 juni, is er inmiddels 
ook een breed gedragen voorstel 
gedaan om naar aanleiding van 
het krantenartikel een interpel-
latiedebat te houden. Een debat 
over een onderwerp dat nog 
niet op de raadsagenda staat. Er 

moeten antwoorden komen en 
het college zal moeten uitleggen 
waarom ze zich niet aan hun ‘ac-
tieve informatieplicht’ hebben 
gehouden. Anders dan wethou-
der Van Dijk deze week zei in het 
debat is de wedstrijd rondom De 
Braak en Helmond Sport nog 
lang niet gespeeld. Wij als CDA 
brengen in elk geval de bal graag 
weer aan het rollen.

Marcel Heesakkers, 
burgerraadslid CDA Helmond

HEESAKKERS:
Hectische Helmond 

Sport week

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze columns kan op www.deweblog.nl

Opening Burgemeester 
Geukerspark uitgesteld

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geu-
kerspark is klaar. In een jaar tijd is het park 
getransformeerd van een groen grasveld naar 
een echt stadspark met duizenden planten en 
diverse bomensoorten en waar De Aa weer 
zichtbaar stroomt. Het liefst hadden we deze 
mijlpaal samen met de Helmonders in het park 
gevierd. Helaas kan dit door de Corona-crisis 
niet op de manier die we oorspronkelijk voor 

ogen hadden. Maar we laten dit moment niet 
zomaar voorbij gaan. 

De digitale opening stond gepland op dinsdag-
avond 9 juni, maar wegens een spoedvergade-
ring rondom Sport- en Beleefcampus De Braak 
heeft de gemeente besloten om dit te verplaat-
sen. De openingshandeling, die wordt verricht 
door Wethouder Erik de Vries en Gerrit Kamp 
van aannemer Mourik Groot Ammers, kun je 
woensdag 17 juni om 19.00 uur live volgen via de 
Facebookpagina van de gemeente Helmond. s

Centrum

Het Burgemeester Geukerspark F | Gemeente Helmond
www.helmondnu.nl
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IK BEN ‘N
HELMONDER

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

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

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

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

NIEUW

5 munten
Nu tijdelijk

gratis
bij besteding van € 20,- in de GP Multi Munt automaat.

GP Multi Munten zijn te gebruiken voor:

KAPSALONKAPSALONNicole
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443

knippen €15,-

KAPSALONNicoleKAPSALONNicoleKAPSALON
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

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

knippen €15,-

Ze zijn er weer!!
Verse kersen van eigen boomgaard.

Dagelijks te koop in onze winkel

Verder kunt u zeker nog tot 29 juni bij ons terecht voor kraakverse 
asperges van eigen veld, nieuwe aardappeltjes en nog veel meer.

Het kan weer…. weer of geen weer:
Vanaf 16 juni gaan onze Gasterij en dakterras weer open!

Reserveren is voor binnen verplicht en voor buiten aan te bevelen.

Wij heten iedereen van harte welkom!
Jos, Lidy en het dreamteam

Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

•   
•   
•   
•   

 

Het mag weer: 

 In juni en juli elke zondag open van 12.00-17.00 uur.

WANDELEN REIZEN

ADVENTURE STORE

BAD&BEACH RECREATIE
IN JUNI
EN JULI 

ELKE  ZONDAG 

OPEN 
van 12-17 uurO F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

SALE
 veel voorraad met

EXTRA HOGE KORTINGEN

KAMPEREN
*

www.adventurestore.nl

Helmond

Nu shoppen bij Adventure Store met kortingen tot wel 75%

Voor een leuk en origineel cadeau voor 
Vaderdag, vind je in onze winkel alles 
op het gebied van outdoor, wandel- of 
fietstochten, voor op reis, kamperen 
of voor recreëren. Daarnaast is er een 
zeer uitgebreide sportafdeling met al-
les op het gebied van running, biking, 
fitness, tennis, hockey, voetbal, indoor 
en nog veel meer. 
Aangezien vaders vaak avontuurlijk 
zijn ingesteld en sportief van aard zijn, 

is er voor elk budget een leuk cadeau. 
Je kunt gratis parkeren voor de deur. 
Ervaar het gemak van een groot aan-
bod topmerken en alles op sport en 
outdoor gebied onder één dak! Je zult 
versteld staan van ons aanbod.

Adventure Store de ideale winkel 
voor een Vaderdag cadeau.

Helmond

GRATIS

HEUPTAS OF EEN      WANDELBROEK!

®

DAN MAAK JE KANS OP EEN

Vaderdag

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

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

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

Lokaal shoppen bij Adventure Store

Het mag weer: 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.

Voor al je benodigdheden voor de 
vakantie kun je makkelijk lokaal shop-
pen. 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, 

WANDELEN REIZEN

ADVENTURE STORE
jouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialist

BAD&BEACH RECREATIERECREATIE
IN JUNI
EN JULI 

ELKE  ZONDAG 

OPEN 
van 12-17 uurO F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

SALE 15% 25%25% 50%50% 75%

 veel voorraad met
EXTRA HOGE KORTINGEN

KAMPEREN
*

#IKKOOPLOKAAL
www.adventurestore.nl

Helmond auto of thuisblijft, we hebben fantasti-
sche collecties. 
Bij ons o.a. verkrijgbaar outletkleding, 
petjes, zonnebrillen, deet, ehbo artikelen, 
fietskleding, tassen, sandalen en slippers, 
(wandel)schoenen, kampeeraccessoires
tenten, stoelen, meubilair, bad en beach, 
bbq, zwembaden, boten en bubbelba-
den.

Nu shoppen bij Adventure Store met kortingen tot wel 75%

Voor een leuk en origineel cadeau voor 
Vaderdag, vind je in onze winkel alles 
op het gebied van outdoor, wandel- of 
fietstochten, voor op reis, kamperen 
of voor recreëren. Daarnaast is er een 
zeer uitgebreide sportafdeling met al-
les op het gebied van running, biking, 
fitness, tennis, hockey, voetbal, indoor 
en nog veel meer. 
Aangezien vaders vaak avontuurlijk 
zijn ingesteld en sportief van aard zijn, 

is er voor elk budget een leuk cadeau. 
Je kunt gratis parkeren voor de deur. 
Ervaar het gemak van een groot aan-
bod topmerken en alles op sport en 
outdoor gebied onder één dak! Je zult 
versteld staan van ons aanbod.

Adventure Store de ideale winkel 
voor een Vaderdag cadeau.
Mocht papa nu niet tevreden zijn of 
past de kleding niet. Je mag het Vader-
dag cadeau altijd ruilen of niet goed 
geld terug.

Helmond

MELD JE AAN VOOR DE 

Ga naar www.outdoorspecialist.nl om je aan te melden.
Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.  Stuur deze aanmeldingsbevestiging vervolgens naar info@adventurestore.nl 

of geef deze persoonlijk af in de winkel.

GRATIS NIEUWSBRIEF
Elke 14 dagen veel nieuws, de mooiste producten, reisverhalen en veel meer...

HEUPTAS OF EEN      WANDELBROEK!

®

DAN MAAK JE KANS OP EEN

Vaderdag
TIPS

Vaderdag
TIPS

Vaderdag
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Een-op-een rondleiding door 
ons onderwijs! Bel voor een afspraak:                                   

vrijeschoolpeelland.nl

0492-547628

Een-op-een rondleiding door 
Bel voor een afspraak:

Helmondselaan 71, Helmond

Basisschool voor avontuurlijk leren

Een-op-een 
rondleiding door 
ons onderwijs!

Ben je op zoek naar een hele fi jne 
basisschool voor je kind(eren)? 
Een school die kinderen cogni-
tief uitdaagt werkend vanuit in-
ventiviteit, originaliteit en crea-
tiviteit? Zoek je een school waar 
kinderen hun persoonlijkheid 
kunnen ontplooien? Maak dan 
eens kennis met onze school! 
De geplande inloopdagen en 
informatieavonden kunnen he-
laas voorlopig geen doorgang 
vinden. 

Wel nemen we heel graag de tijd 
om je een-op-een te vertellen 
over de manier waarop wij wil-
len werken met jouw kind! Eén 
telefoontje naar 0492-547628 en 
we plannen samen een afspraak 
voor een rondleiding. Of vraag je 
rondleiding aan op www.vrije-
schoolpeelland.nl. 

40 jaar vrijeschoolonderwijs 
in Helmond
Al 40 jaar ontdekken en ontwik-
kelen we talenten bij kinderen. In 
de peuter- en kleuterklassen spe-
len en werken we naar harten-
lust met natuurlijke materialen. 
Door te spelen en te bewegen, 
door liedjes, spelletjes en verha-
len wordt de basis gelegd voor 
‘een leven lang veel willen leren’. 
Gedurende de basisschooltijd 
komt alle leerstof voorbij die de 
kinderen nodig hebben om later 
naar het voortgezet onderwijs 

te gaan. Daarnaast doen we 
nog heel veel meer. De kinderen 
spelen toneel, maken muziek, 
tuinieren, metselen, werken in 
de houtwerkplaats, schilderen, 
handwerken, doen euritmie en 
beleven intensief de seizoenen 
en de natuur. 

We sluiten hierbij aan bij de leef-
tijdsfasen van de kinderen en 
brengen de leerstof tot leven. We 
motiveren en stimuleren, zodat 
de kinderen werkend met hun 
hoofd, hun hart en hun handen 
kunnen uitgroeien tot zelfbe-
wuste mensen die hun weg door 
het leven vinden! 

Kindercentrum de Kindertuin 
Natuurlijk kun je ook terecht 
voor kinderopvang en kan je 
kind bij ons naar de peuter-
groep. Dagopvang Hazeltje en 
peutergroep Hompeltje bieden 
een warme en rustige omgeving 
waar kinderen samen spelen on-
der de hoede van gediplomeerde 
leidsters. Spelen, zingen, brood-
jes bakken, knutselen en lekker 
naar buiten! Het samen eten 

en drinken is elke dag weer een 
moment van aandacht en rust; 
ook later, in de basisschool en bij 
de buitenschoolse opvang! Het 
vaste ritme in de peutergroep en 
de dagopvang biedt de kinderen 
vertrouwen, waardoor ze zich 
optimaal kunnen  ontwikkelen 
totdat ze dan eindelijk 4 jaar zijn 
en naar de ‘echte school’ mogen, 
waar we werken met een conti-
nurooster. Voor buitenschoolse 
opvang is je kind van 4 tot en 
met 12 jaar daarna van harte wel-
kom bij De Boomhut.

Kom eens langs
Wil je ook kennismaken, sfeer 
proeven en zien hoe fantastisch 
onze kinderopvang en ons on-
derwijs zijn? Dan nodigen we je 
heel graag uit om een afspraak 
met ons te maken! We leiden 
je rond door de school en de 
Kindertuin en natuurlijk laten 
we onze ‘groene’ speelplaatsen 
met de door kinderen gemaakte 
bouwwerkstukken zien. Je bent 
van harte welkom. Maak snel 
een afspraak via 0492-547628 en 
laat je positief verrassen! s

Helmond

Twee weken geleden deed Premier Rut-
te een oproep aan alle jongeren in Ne-
derland om mee te denken over hoe we 
samen kunnen leven in en na de coro-
na-crisis. Broers Luke en Ryan Hectors 
uit Helmond gaven hier gehoor aan. Zij 
ontwikkelden samen de SignalBand. 
Vandaag werden zij door burgemeester 
Blanksma uitgenodigd om het initiatief 
aan haar te presenteren. 

‘Van afstand tot inzicht’ 
De bandjes komen in twee kleuren, wit 
en blauw. Een witte staat voor een min-
der kwetsbare doelgroep, een blauwe 
staat voor iemand die kwetsbaar is of 
een vitaal beroep heeft. ‘Een fantastisch 
initiatief. Knap hoe twee jongeren op een 
creatieve wijze bewustwording willen 

creëren in onze stad.’ zegt burgemeester 
Blanksma. Luke en Ryan gaan heel het 
land door met hun bandjes en hebben 
ook gesprekken voor verkoop in het bui-
tenland. ‘We hebben de bandjes bedacht 
met als doel: van afstand tot inzicht’, ver-
tellen de jongens.

‘Zo heb je geen rare gesprekken met el-
kaar en kun je vanaf een afstand al zien 
of je extra rekening moet houden met 
iemands gezondheid.’ Burgemeester 
Blanksma ondersteunt het initiatief en 
hoopt dat haar collega-burgemeesters 
het ook zullen omarmen. 

Verder zal er worden nagedacht binnen 
de gemeente hoe de bandjes het best 
kunnen worden ingezet. In de tussentijd 
trekt burgemeester Blanksma zelf ook 
een bandje aan: een blauwe. Burgemees-
terschap is immers een vitaal beroep. s

Burgemeester Blanksma omarmt
initiatief jongeren Helmond

Helmond

v.l.n.r.: Luke, Ryan en burgemeester Blanksma. F | Gemeente Helmond

F | Vrije School Peelland
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DeDe
Hagenees:

Zoek het maar eens op welke betekenissen “de Loop “ kan hebben. 
Natuurlijk is het de naam van het meest turbulente weekblad van 
Helmond. Maar ook een rond voorwerp van een geschut of de na-
tuurlijke loop van een persoon. Een hardloopwedstrijd; de Waran-
deloop. De loop van een grens, van het leven of die van een rivier. 

Denk maar eens aan de slag aan de Somme, de IJzer of tijdens Mar-
ket Garden de Rijn bij Arnhem. Maar de meest enerverende gevech-
ten speelden zich toch af bij het riviertje de Loop in Helmond. Het ri-
viertje liep halverwege de Houtse Parallelweg onder het spoor door 
en verder langs het oude tennispark van Carolus met daarachter het 
sportveld van het Carolus Borromeus College en zo verder. Het was 
de grens tussen ’t Hout en het Haagje en beide legers stonden niet toe 
dat deze grens werd overschreden.

Er waren geen veldheren die aanvalsplannen bedachten. De tactiek 
was ongeveer te vergelijken met die van Helmond Sport tijdens hun 
wedstrijden dus geen. Ook het wapenarsenaal was zeer beperkt bij 
beide legers al hadden wat handige jongens een katapult gemaakt 
die in uiterste noodgevallen werden ingezet. Het beperkte zich tot 
de knuisten en de kiezels (niet te verwarren met de familie uit de 
Tournooistraat) die zorgzaam van de spoorbaan werden gehaald 
en goed in de hand moesten liggen om de opponent aan de andere 
zijde uit te schakelen. Het Haagje sprak af via de flanken aan te val-
len, maar voordat aan enkele krijgers was uitgelegd wat flanken 
waren (we liepen bepaald niet over van intelligentie) had er ene van 
Het Hout al unne kei tegen de kop van de Knoest gegooid. 
“Niks flanken”, zei de Knoest en hij koos voor de frontale aanval en 
sprong de Loop in. Dit tafereel op zich was ondanks de felheid van 
de strijd toch wel lachwekkend. De Knoest had het atletisch ver-
mogen van een betonblok en de conditie van unne pinda en met 
voldoende rugdekking van zijn medestrijders kregen ze hem weer 
op de kant. Zijn kleren zeiknat, de kop onder het bloed en overal 
bloedzuigers die gretig aan het werk gingen, want aan de Knoest 
zat voldoende vlees. 

“Jou krieg ik nog wel”, riep de Knoest gedesillusioneerd en moest sa-
men met de strijders van Het Haagje voor deze keer de nederlaag 
erkennen aan het leger van Het Hout. En terwijl de trein langs flitste, 
ging iedereen weer zijns weegs om moed te verzamelen voor de vol-
gende slag aan de Loop.

De Loop

Feestelijk onthaal voor geslaagden
Jan van Brabant College Molenstraat

Donderdag 4 juni was de dag 
dat eindexamenleerlingen of-
fi cieel te horen kregen of ze 
geslaagd waren voor hun mid-
delbare school. Traditioneel een 
spannend moment. Dit jaar liep 
het door het coronavirus an-
ders. De eindexamens gingen 
niet door en de meeste leerlin-
gen wisten eind maart al of ze 
het gehaald hadden of niet. Zo 
ook op het Jan van Brabant Col-
lege vestiging Molenstraat.

Alle leerlingen werden afgelopen 
donderdag tussen 13.00 en 14.00 
uur persoonlijk gebeld door hun 
mentor met de officiële beves-
tiging. Aansluitend mochten de 
geslaagden tussen 14.15 en 16.15 
uur op school hun cijferlijst en 
vlag komen ophalen. 
Ger Jan Onrust, afdelingsleider 
VWO en secretaris eindexamen 
vertelt: “Het laatste jaar van de 
middelbare school hoort een bij-
zonder en memorabel jaar te zijn 
voor eindexamenleerlingen. Een 
afsluiting van een belangrijke 
periode. Door de coronacrisis 
is er al zoveel niet doorgegaan, 
denk aan de buitenlandse reizen, 
laatste schooldag, gala. Daarom 
besloten we dit moment feeste-
lijk aan te kleden. Mét inachtne-
ming van de RIVM-voorschriften 
natuurlijk.” 
Door de aula van de school werd 
een versierde route uitgezet, die 
leerlingen voor deze ene keer 
op de fiets of anders gewoon te 
voet mochten afleggen. Docen-
ten en ondersteunend personeel 

vormden een feestelijke erehaag 
op 1,5 meter. Ze lieten flink van 
zich horen met een variatie aan 
muziekinstrumenten en lawaai 
makende attributen.
Daar kwamen de nietsvermoe-
dende leerlingen. Eerst mavo, 
dan havo en tot slot vwo. Één 
voor één mochten ze de aula 
betreden. Sommigen deden dat 
vol bravoure, anderen waren wat 
overdonderd door de aandacht. 
Felicitaties kwamen van alle 
kanten, in het bijzonder van hun 
mentoren. Na dit ererondje op 
naar huis en de vlag uithangen. 
Welverdiend!

De leerlingen die nog niet ge-
slaagd zijn, zetten de komende 
weken nog even flink de schou-
ders eronder. Hopelijk slagen ze 
hierdoor alsnog en kunnen ook 
zij over een paar weken vol trots 
hun diploma in ontvangst ne-
men. Daarmee nemen de mees-
te leerlingen definitief afscheid 
van hun middelbareschooltijd.

Donderdag 11 juni komen de 
leerlingen uit groep 8 van de 
basisscholen kennismaken met 
hun nieuwe middelbare school. 
Op naar een nieuw, spannend 
en leerzaam schooljaar! s

Helmond

De ontvangst van de geslaagde leerlingen op school F | Jan van Brabant College

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Het bestuur en de vrijwilligers 
van Het Industrieel Atrium heb-
ben het befaamde industrieel 
erfgoed object: “een stoomke-
tel voor aandrijving van stoom-
machines” geschonken aan de 
gemeente Helmond. 

De stoomketel, die vóór de vol-
tooiing van het Burgemeester 
Geukerspark ook al te vinden 
was op deze plek, was eigen-
dom van het Industrieel Atrium. 
Het bestuur heeft nu besloten 
om het object definitief over te 
dragen aan de gemeente. “Een 
definitieve standplaats voor dit 
industrieel erfgoed object in het 

nieuwe Burgemeester Geukers-
park weerspiegelt het industriële 
karakter van de stad Helmond”, 
aldus het bestuur. 

De stoomketel
Het object werd vermoedelijk 
in de eerste helft van de twin-
tigste eeuw geproduceerd door 
de Koninklijke Nederlandsche 
Machine Fabriek Begemann v/h 
E.H. Begemann. Met de plaat-
sing van de ketel in het nieuwe 
park wordt niet alleen recht ge-
daan aan de alom bekende voor-
malige machinefabriek, maar 
ook aan het bestuur van de ge-
meente Helmond, dat destijds 
de expansie van de onderne-
ming Begemann mede mogelijk 
heeft gemaakt. s

Unieke stoomketel geschonken 
aan gemeente Helmond 

Helmond

De stoomketel in het Burgemeester Geukerspark F | Industrieel Atrium

Het Hageneesje

bloedzuigers die gretig aan het werk gingen, want aan de Knoest 
zat voldoende vlees. 

“Jou krieg ik nog wel”, riep de Knoest gedesillusioneerd en moest sa-
men met de strijders van Het Haagje voor deze keer de nederlaag 
erkennen aan het leger van Het Hout. En terwijl de trein langs flitste, 
ging iedereen weer zijns weegs om moed te verzamelen voor de vol-
gende slag aan de Loop.

Het Hageneesje
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Immunotherapie overal 
beschikbaar dankzij 
Longkankernet
Vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost-
Nederland hebben de handen ineen 
geslagen om de zorg voor longkanker-
patiënten te verbeteren. CWZ, Elker-
liek, Radboudumc en Maasziekenhuis 
Pantein werken samen onder de naam 
Longkankernet bij onderzoek, innovatie 
en de behandeling van longkanker. Het 
eerste resultaat van de samenwerking is 
dat immunotherapie nu bij alle vier de 
ziekenhuizen beschikbaar is. 

Tot voor kort werd deze hoogcomplexe 
behandeling in de regio alleen gegeven bij 
het Radboudumc, maar dankzij Longkan-
kernet kunnen patiënten die in de deelne-
mende ziekenhuizen worden behandeld 
voor longkanker nu ook in hun eigen zie-
kenhuis immunotherapie krijgen. Ze hoe-
ven voor dit deel van de behandeling niet 
meer naar het Radboudumc. 

Wat is immunotherapie?
In Nederland krijgen ruim 12.000 mensen 
per jaar de diagnose longkanker. Voor 
longkanker zijn verschillende behande-
lingen mogelijk. Een relatief nieuwe, veel-
belovende behandelmethode is immu-
notherapie. Dit is een behandeling die er-
voor zorgt dat het eigen immuunsysteem 
(afweersysteem) kankercellen beter kan 
vernietigen. 
Dat kan door kankercellen beter zicht-
baar te maken voor het immuunsysteem 
en/of door het immuunsysteem te leren 
kankercellen aan te vallen. Met immuno-
therapie bij longkanker zijn veelbelovende 
resultaten bereikt. De behandeling werkt 
echter nog niet bij iedereen; er moet op 
genetisch niveau een match zijn en dat 
kan per persoon verschillen. De behande-
lend arts bepaalt of immunotherapie een 
passende behandeling is.

Wat doet Longkankernet?
De vier ziekenhuizen in Longkankernet 
bieden samen jaarlijks zorg aan meer dan 
1.000 longkankerpatiënten. Dankzij de 
intensieve samenwerking kunnen patiën-
ten bij elk ziekenhuis rekenen op dezelfde 
kwaliteit van zorg. 
Naast een gemeenschappelijke basis 
heeft iedere partner in het netwerk zijn 
eigen specifieke expertises en focusge-
bieden, waar ook wederzijds gebruik van 
wordt gemaakt. 

Waarom Longkankernet?
De ontwikkelingen binnen longoncolo-
gie gaan snel. Door de komst van meer 
nauwkeurige diagnostiek is het soort 
longkanker op moleculaire basis steeds 
beter in kaart te brengen. Daarbij is er 
een enorme toename aan nieuwe behan-
delmethodes, waardoor een gepersona-
liseerde behandeling voor iedere patiënt 
mogelijk wordt.

Voor individuele ziekenhuizen is het erg 
moeilijk om al deze verbeteringen in di-
agnostiek en behandeling voor iedere pa-
tiënt beschikbaar te maken. Het aanleren 
van nieuwe vaardigheden, aanpassen van 
processen en aanschaffen van nieuwe 
technologie en materiaal kost immers 
veel tijd en geld. Landelijk zijn er daardoor 
grote verschillen ontstaan in de beschik-
bare diagnostiek en behandelmethodes 
bij verschillende ziekenhuizen.

Longkankernet gaat uit van de kracht van 
samenwerking. Door samen te werken 
kunnen de partners binnen Longkanker-
net sneller en effectiever nieuwe behan-
delmethodes introduceren, waarbij actief 
gestuurd wordt op de kosten. 

Zo blijft hoogwaardige longkankerzorg 
duurzaam beschikbaar voor alle patiën-
ten in de regio. s

Helmond

Skatepark Tienerhuis 
Het skatepark van het Tienerhuis, Rivie-
rensingel 752 in Helmond, Brouwhuis 
zal vanaf dinsdag 9 juni 2020 weer haar 
poorten openen op dinsdag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag. 

Aangezien we het voor iedereen duidelijk 
willen houden moeten de kinderen zich 
vooraf aanmelden. Voor alle spelregels 
kijk even op www.tienerhuis.nl. Ook in 
de hele zomervakantie is het skatepark 
open, mits het weer het toelaat. s

Helmond

www.helmondnu.nl

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

WWW.HELMONDNU.NL

Pak je een 2e wijk? Dan krijg je 
€10 bonus er extra bovenop!  

Veel beter verdienen 
dan in bijv. een supermarkt!!!

De 8 voordelen om te bezorgen 
bij Weekkrant De Loop:
1. Je verdient met extra flyers erbij 

 5 tot 7 euro per uur. Dit is 
 bijvoorbeeld veel meer dan het 
 uurloon van een supermarkt. 

2. Ook kun je het werk zelf indelen elke 

 donderdag of vrijdag. Of je liever na 
 het avondeten wil lopen of meteen 
 na school, jij bepaalt!

3. Je hoeft er niet eens een sport bij te 

 doen om fit te blijven. Je beweegt 
 en verdient geld tegelijk. Dat is 
 toch ideaal!

4. Je bent er gemiddeld maar 3 tot 4 uur 

 mee bezig afhankelijk van je wijk. 

5. Je krijgt een bonus van € 50,00 als je 

 6 weken aaneensluitend goed bezorgt.

6. Je ontvangt ook nog eens € 50,00 

 bonus als je een vriend/vriendin 

 aanmeldt (na 6 weken aaneensluitend 

 goede bezorging).  

7. Je kunt ook samen met een vriend/

 vriendin of opa/oma een wijk lopen.

8. Het is een van de weinige baantjes 

 waar je al vanaf 13 jaar mee mag 

 beginnen. (12 jaar met een begeleider).

Een bijbaantje dat 
je fit houdt èn  

waarbij je ook nog eens 
heel goed verdient?

Dat wil toch
iedereen!

Nu hoor ik 
je afvragen: 
‘Wat heeft het bezorgen van 
weekkrant De Loop dan als voordeel 
vergeleken met andere bijbaantjes? 

? ? ?

Heb je interesse in 
een baantje als 

krantenbezorger van 
weekkrant De Loop? 

Meld je dan snel aan, 
mail naar 

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

@Helmondnu.nl 
@weekkrantdeloop
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Waterput Apostelwijk 
wederom vernield

Met enige teleurstelling moe-
ten de initiatiefnemers uit de 
werkgroep Buurtpreventie 
Apostelwijk melden dat we-
derom de hardglazen glas-
plaat op de historisch inge-
richte waterput in de Apos-
teldreef, is vernield. 

Vermoedelijk met een “live-
hammer” is de glasplaat in 
duizenden stukjes veranderd!  
Mede triest omdat dit al voor 
de tweede keer het geval is. 
Een behoorlijke schadepost. 
De investering werd ooit 
door sponsoring bij elkaar 
gebracht. De vernieling is ver-
moedelijk in het Pinsterweek-
end veroorzaakt.

In de waterput was een ver-
zameling te zien van resten 
die betrekking hebben op het 
zogenoemde Apostelhuijs, 
een verpleeghuis voor 12 arm-
lastige weduwnaars wat in 
opdracht door Kardinaal van 
Enckevoirt, een geestelijke uit 
Mierlo-Hout, in de 15e eeuw 
was gebouwd. Feitelijk het 
ontstaan van de wijk Mierlo-

Hout. En mooie maquette, 
gebouwd door Hobbywerk-
plaats het Baken, maakte on-
derdeel uit van het tentoonge-
stelde. De initiatiefnemers en 
beheerders van de waterput, 
Rob van Eekeren en Berry 
Smits, hebben besloten om de 
put niet meer te herstellen en 
deze in te richten als bloem-
bak. Er wordt geen energie 
meer gestoken in een nieuwe 
glasplaat voor de put. 

Het is een trieste zaak en er 
heerst onbegrip. Wat hebben 
de daders(s) willen bewerk-
stelligen? Mede omdat de in-
houd van het tentoongestelde 
totaal geen economische 
waarde heeft, echter wel een 
cultuur historische waarde! 
Dat belang wordt klaarblijke-
lijk niet her- of erkend door 
de dader(s). Er wordt nog na-
gedacht waar de verzameling 
mogelijk beter beschermd 
kan worden tentoongesteld. 
Mochten wijkbewoners of 
passanten de vernieling (mo-
gelijk) hebben gezien, is het 
verzoek om even contact op 
te nemen met de projectgroep 
Attentie Buurtpreventie via 
06-10719402. s

Mierlo-Hout

Juli in het Annatheater
Het Annatheater is weer open! 
De lessen van onze Jeugdthe-
aterschool worden niet meer 
online gegeven maar weer in 
het Annatheater zelf. Gelukkig 
kan op 6 juli de auditie voor 
onze jongerenproductie door-
gaan. Op zaterdag 11 en zondag 
12 juli vindt “Anna Presenteert” 
plaatst als afsluiting van het 
cursusjaar 2019/2020 van onze 
Jeugdtheaterschool. 

Maandag 6 juli: 
auditie productiegroep 
Jeugdtheaterschool Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater 
houdt op maandag 6 juli audi-
tie voor de theaterproductie die 
in oktober 2021 in première zal 
gaan.

Ben jij gek op theater en niet van 
het podium weg te slaan? Wil jij 
graag meedoen in een theater-
voorstelling? In deze groep krijg 
je de mogelijkheid om je talent 
te laten zien en te ontwikkelen. 
En je leert een heleboel over het 
vak acteren! Wethouder Antoi-
nette Maas over onze laatste 
voorstelling: "Wat een leuke, 

originele voorstelling! Erg goed 
gespeeld en een prachtig decor!" 
Meer reacties van professionals 
over onze producties vind je op 
onze site.  De repetities zijn elke 
donderdag van 19.00 tot 21.00 uur 
en een aantal keren in het week-
einde. De repetities beginnen op 
5 november 2020.

Er wordt contributie gevraagd 
om deel te nemen aan deze pro-
ductie. Datum: maandag 6 juli 
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

Geïnteresseerd? Neem contact 
op met Lavínia Germano:   
telefoon: 06-44369288 of mail 
naar laviniagermano@annathe-
ater.nl

Zaterdag 11 en zondag 12 juli: 
Anna Presenteert
Leerlingen spelen een voorstel-
ling waarin ze laten zien wat ze 
kunnen na het volgen van een 
cursus acteren op onze Jeugd-
theaterschool. Kom kijken naar 
de “Het lieve heksje”, “De prins 
op de erwt”, “De zwervertjes” en 
“Orfeus en Eurydike”. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit: Za-
terdag 11 juli 17:00 uur en zondag 
12 juli 16:00 uur: “Het lieve heksje” 
en “De prins op de erwt”. Zater-

dag 11 juli 19:30 uur en zondag 12 
juli 13:00 uur: “De zwervertjes” en 
“Orfeus en Eurydike”. 

De productiegroep van onze 
Jeugdtheaterschool speelt op 
zaterdag 11 juli om 19.30 uur en 
op zondag 12 juli om 16.00 uur 
enkele scènes uit “Antigone”, een 
bewerking van het gelijknamige 
toneelstuk van de Griekse schrij-
ver Sophocles. Deze voorstelling 
wordt begin oktober 5 keer in 
het Annatheater gespeeld. Mis 
het niet!
entree: € 7,00
kaartjes: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: tel.: 06 
28104333

Nieuwe website!
Het Annatheater heeft een nieu-
we website, gemaakt door onze 
vrijwilliger Rudy Janssen. Daarin 
staat onder andere het program-
ma voor het volgende seizoen 
van Jeugdtheaterschool Anna-
theater. Zie www.annatheater.nl

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het Station Hel-
mond. Het adres is Floreffestraat 
21a, Helmond. ]
info@annatheater.nl 
www.annatheater.nl s

Annawijk/Suytkade

F | Annatheater

Omzien naar elkaar bedankt 
Helmondse voetbalverenigingen

Omzien naar Elkaar bedankt de 
Helmondse voetbalverenigin-
gen die mee hebben gewerkt 
aan de actie om opa’s in het 
zonnetje te zetten. 

De werkgroep Omzien naar Elkaar 
(een initiatief van een aantal leden 

van de KBO Stiphout-Warande) 
kwam met het idee om alle acht 
Helmondse voetbalverenigingen 
te benaderen om één pupillen-
team een attentie aan hun opa te 
geven. Van Stiphout Vooruit tot 
Bruheze, van SV Brandevoort tot 
Mierlo-Hout, van SV de Braak, 
Rood-Wit62 en HVV. “Alle clubs 
reageerden enthousiast,” zegt Joost 
Verspaget van de werkgroep. s

Helmond

Opa Frans en Alysia Kocken 
F | Omzien naar Elkaar

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Sjoerdje
Sjoerdje (7 jaar) is afgestaan omdat haar eigenares is overleden. Mee-
gekomen informatie: ze komt af en toe aandacht vragen en ze komt 
ook wel bij je op de bank liggen. Ze kan prima alleen zijn. Ze moet wel 
naar buiten kunnen. Ze is met name buiten niet zo van het oppakken, 
dan loopt ze weg. 

Sjoerdje is behoorlijk schrikachtig en onzeker, niet geschikt voor bij 
jonge kinderen, grote rustige kinderen met ervaring zou wel kunnen. 
Ze ligt bij ons nog erg ineengedrongen en haar eten bieden we in haar 
mandje aan - vooral mousse gaat er goed in. Droge brokjes eet ze 
vooral ‘s nachts als het stil is. Ze is heel alert op geluiden; als er ergens 
onrust is stopt ze subiet met eten. Als we haar benaderen en gerust-
stellen met een zachte aaibeurt, gaat ze wel lekker rollebollen in haar 
mandje en zachtjes spinnen van plezier. 
We zoeken voor Sjoerdje een rustig huishouden met weinig opschud-
ding, waar ze fijn haar gang kan gaan. Enige ervaring gewenst. 
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Een mantelzorger zorgt voor ie-
mand die dat zelf niet meer kan. 
Mantelzorgers zijn mensen die 
regelmatig vrijwillig hulp bieden 
aan een bekende, dat kan be-

staan uit boodschappen halen, 
de tuin of de was doen, maar ook 
hulp bieden bij de verzorging van 
bijvoorbeeld een langdurig zieke. 
Veel van hen weten niet eens dat 

zij mantelzorger zijn, omdat ze 
de betekenis ervan niet direct 
kennen. Eén ding is zeker, zon-
der mantelzorgers kunnen we 
niet. Het doel van Omzien naar 
Elkaar is letterlijk omzien naar 
mensen die hulp nodig hebben. 
“Allereerst willen we de mensen 
met het presentje bedanken 
voor hun inzet.”

De werkgroep Omzien naar El-
kaar heeft een tiental vrijwilligers 
die de 250 lekkernijen bezorgen 
bij de mantelzorgers. “Ten twee-
de komen wij zo in contact met 
mantelzorgers en vragen of we 
hen kunnen ondersteunen. Dit 
hoeft niet, maar het merendeel 
van de mensen wil er graag over 
praten. Wij gaan discreet om met 
de gegevens die wij ontvangen. 
Mantelzorgers lopen vaak tegen 
zaken aan. Zij helpen iemand 
die het nodig heeft, maar regel-
matig is er van alles aan de hand 
en kunnen wij het die mantel-
zorger makkelijker maken.” De 
werkgroep kreeg aanmeldingen 
en ging in gesprek. Zij geven ant-
woord op talloze vragen. “Van 
iemand die niet weet hoe die 
een tillift moet regelen, tot een 
verzoek om gordijnen eraf te ha-
len of iemand die tal van vragen 
heeft nu de partner plots ernstig 
ziek is. Zo’n mantelzorger kan 
dat niet allemaal alleen regelen,” 
dit zijn de woorden van voorzit-
ter Verleg.  “We komen onmo-
gelijke situaties tegen. Pas nog 
een zieke moeder die drie kleine 
kinderen heeft en opgenomen 
moest worden. Weer iemand 
anders hikt er al tegenaan om 
de gemeente te bellen voor een 
WMO -vraag. Dat doen wij dan 
voor de cliënt en houden dan de 
voortgang in de gaten, zodat de 
cliënt de benodigdheden krijgt 
die noodzakelijk zijn. ” 

De leden van de werkgroep zijn 
zich ervan bewust dat er regulie-
re partijen zijn die mantelzorgers 
ondersteunen. Toch is hun ini-
tiatief Omzien naar Elkaar niet 
overbodig. “Honderden mensen 
weten ons te vinden. Wat wij zelf 
kunnen doen, zullen we doen.” 
Ook fungeert deze werkgroep 
als intermediair naar organisa-
ties. “We verwijzen bijvoorbeeld 
niet door, maar bellen zelf met 
een instantie zodat er een warm 
contact is. Men moet ons niet 
zien als een concurrent, maar 
als een aanvulling. Wij kunnen 
ook niet elk probleem oplossen, 
maar wel ondersteunen en ook 
anderen stimuleren om actie te 
ondernemen. Iedereen die ge-
holpen is, is meegenomen.” 

De voorzitter is ook op leeftijd en 
gelukkig nog gezond. Daarom 
begrijpt hij het als geen ander 
dat veel mensen grote proble-

men hebben, maar komen soms 
niet meer uit de problematiek 
die in het digitale tijdperk wordt 
gevraagd. De zorg moet voor de 
deze mensen laagdrempelig en 
ongecompliceerd blijven. Daar-
om zijn de mantelzorgers een 
schakel in dit proces.  We probe-
ren met deze actie deze mensen 
even in het zonnetje te zetten.
Deze actie is overigens niet het 
mantelzorgcompliment dat jaar-
lijks in september plaatsvindt. 
Nee, het is een extra compliment 
in deze coronatijd!

De werkgroep werkt samen met 
maatschappelijke organisaties 
en wordt financieel ondersteund 
door lokale fondsen zoals het 
SubsidiefondsKruisvereniging 
Helmond en Steunstichting 
Welzijnszorg, de gemeente Hel-
mond, het Oranjefonds, stich-
ting RCOAK en het lokale be-
drijfsleven zoals de ABLgroep. s

Extra compliment 
voor mantelzorgers

De aankondiging in de weekbladen dat mantelzorgers zich aan kon-
den melden was niet groot, maar de response was overweldigend . 
De werkgroep Omzien naar Elkaar, verbonden aan KBO Stiphout-
Warande. riep op om namen door te geven van mantelzorgers. Zij 
kregen een 250-tal namen van mensen uit Helmond die gratis, maar 
zeker niet voor niets, anderen helpen die zorg nodig hebben. Juist in 
deze coronatijd is dat een ingewikkelde opgave, die veel beperkin-
gen kent. Een compliment is voor hen op zijn plaats. Alle 250 man-
telzorgers worden in juni verrast met een smakelijk presentje. 

Helmond

We zien om ons heen steeds 
meer mensen die een mond-
kapje dragen. Maar wat zijn 
nu precies de regels? Wanneer 
moet ik een mondkapje dragen, 
waar moet deze aan voldoen 
en waar kan ze kopen? In dit 
artikel vindt u alle belangrijke 
informatie. 

Wanneer is een 
mondkapje verplicht?
In het OV is anderhalve meter 
afstand houden vaak niet mo-
gelijk. Daarom is vanaf 1 juni het 
dragen van een mondkapje ver-
plicht in het openbaar vervoer. 
Dit geldt voor alle reizigers vanaf 
13 jaar in de trein, bus, metro en 
tram. Ook op veerponten is het 
dragen van een mondmasker 
verplicht. Op straat, in winkels 
of in andere openbare ruimtes is 
het dragen van een mondkapje 
niet nodig. Het dragen van een 
mondkapje is een aanvulling op 
de bestaande hygiëneregels.

• 1,5 meter afstand houden
• thuis blijven bij ziekte en 
 verkoudheid
• handen wassen met water 
 en zeep
• niezen en hoesten in de 
 elleboog
• papieren zakdoekjes 
 gebruiken
• geen handen schudden

Wat voor mondkapje 
moet ik dan dragen?
Reist u met het openbaar ver-
voer? Dan moet u een niet-me-
disch mondkapje dragen. Dit is 
een mondmasker dat niet in de 
zorg gebruikt wordt. Let op: een 
niet-medisch masker beschermt 
niet uzelf tegen het virus, maar 
verkleint de kans dat u anderen 
besmet. Wie geen mondkapje 
draagt riskeert een boete van 
€95,00. Er zijn 2 soorten mond-
kapjes die geschikt zijn voor het 
openbaar vervoer: 
• Een wegwerpmondkapje: deze 

 kunt u één keer gebruiken, 
 circa 3 uur. Kosten ongeveer 
 €0,40 cent per stuk
• Herbruikbare mondkapjes: 
 mondkapjes die meerdere 
 keren te gebruiken zijn omdat
 ze gewassen kunnen worden.
 Kosten: van €5,00 tot €20,00
• Het is ook mogelijk om zelf
 een mondkapje te maken van
 katoen, bijvoorbeeld van een
 zakdoek, t-shirt of kussen-
 sloop. Een sjaal of een mond-
 kapje van een sok zijn niet 
 toegestaan in het OV. 

Waar kan ik een 
mondkapje kopen?
Niet-medische mondkapjes zijn 
ruim voorradig bij drogisterijen, 
supermarkten en verschillende 
andere winkels. De website www.
vergelijkmondkapjes.nl biedt ac-
tuele informatie over het gebruik 
van mondmaskers en verkoop-
punten van mondkapjes. Let op: 
op veel stations zijn de maskers 

nog niet te koop. Zorg dus dat u 
voordat u gaat reizen een mond-
kapje in huis hebt. 

Hoe gebruik ik veilig 
een mondkapje?
Een niet-medisch mondkapje 
verkleint de kans dat het coro-
navirus via druppels uit mond 
en neus wordt verspreid. Daar-
voor is het wel belangrijk dat u 
het masker op de juiste manier 
draagt en gebruikt. 

1. Was uw handen met water en 
zeep voordat u het masker opzet
2. Gebruik alleen de touwtjes of 

elastiekjes om het mondkapje 
op te zetten, raak de binnenkant 
niet aan
3. Zorg dat het masker goed 
aansluit op het gezicht en dat de 
neus en mond goed bedekt zijn
4. Als u het mondkapje weer af-
zet wast u eerst weer uw handen 
met water en zeep
5. Gebruik wederom de touwtjes 
of elastiekjes om het masker af 
te zetten en raak de binnenkant 
niet aan
6. Gooi het mondkapje weg 
(wegwerpmasker) of was het 
masker op 60 graden (herbruik-
baar masker). s

Hoe zit het nu met de 
mondkapjes in Helmond?



15week nummer 24 vrijdag 12 juni 2020de loop weekkrant HELMOND

Wat was het fi jn om te merken 
dat onze leden weer graag de 
Bibliotheek kwamen bezoeken 
nadat we wekenlang gesloten 
waren i.v.m. het Coronavirus. 
Honderden bezoekers hebben 
weer duizenden boeken ge-
leend. We hebben goed geke-
ken naar wanneer de meeste 
bezoekers kwamen en naar 
onze mogelijkheden en daarom 
wijzigen vanaf komende week 
onze aangepaste openingstij-
den. Bovendien wordt het weer 
mogelijk om te studeren in de 
Bibliotheken.

Vanaf maandag 8 juni wijzigen 
de aangepaste openingstijden 
i.v.m. de coronamaatregelen van 
de Bibliotheek Helmond-Peel. 
In Helmond worden deze van 
maandag t/m zaterdag van 10:00 

tot 16:00 uur. In Asten, Deurne en 
Someren van maandag t/m za-
terdag van 10:00 tot 13:00 uur en 
op woensdag van 10:00 tot 16:00 
uur. De Bibliotheek is voorlopig 
alleen open voor het zelf uitzoe-
ken, lenen en inleveren. Houd je 
een bezoek aan de Bibliotheek 
graag zo kort mogelijk, bestel 
dan een verrassingspakket via 
de AfhaalBieb. Het afhalen van 
deze boekenpakketten kan tij-
dens de openingstijden van de 
Bibliotheek. Bij de AfhaalBieb 
kunnen boeken besteld worden 
in diverse genres en zowel voor 
volwassenen als voor de jeugd. 
Vanaf 8 juni kunnen ook een 
beperkt aantal werkplekken 
weer gebruikt worden, maar al-
leen met eigen apparatuur en 
na aanmelding bij de klanten-
service in de Bibliotheek. I.v.m. 
hygiëne is lezen van kranten en 
tijdschriften in de Bibliotheek 
nog niet mogelijk. Ook printen 

en kopiëren kan nog niet. Meer 
informatie via www.bibliotheek-
helmondpeel.nl/corona 

Alle activiteiten zijn nog gean-
nuleerd. Samen met andere Bra-
bantse Bibliotheken bieden we 
de mogelijkheid om online webi-
nars te volgen. De eerstvolgende 
gaat over 'Design thinking'. Je 
kunt een webinar vanaf thuis 
volgen op je computer, tablet of 
telefoon, nadat je jezelf aange-
meld hebt.

Lunch- en Leescafé De Bieb in 
Helmond is weer open en je 
kunt er nu ook terecht voor een 
diner. De nieuwe openingstijden 
zijn van woensdag t/m zondag 
12:00–20:00 uur, zaterdag vanaf 
10:00 uur. Ook hier worden de 
regels van het RIVM natuur-
lijk goed gevolgd. In Deurne is 
Gastvrij&Zo in het Cultuurcen-
trum weer open vanaf 10 juni. s

Centrum

Openingstijden 
Bibliotheek Helmond-Peel

F | Bibliotheek Helmond-Peel

Voorzitter College van 
Bestuur aangesteld
Ingeborg Janssen Reinen 

start op 1 juli 2020

De Raad van Toezicht (RvT) 
heeft Ingeborg Janssen Rei-
nen aangesteld als voorzit-
ter College van Bestuur van 
ROC Ter AA. Zij start op 1 juli 
2020. Ingeborg (54) heeft een 
brede ervaring als directeur 
en bestuurder in het onder-
wijs. Zij werkte onder meer 
bij Gilde Opleidingen, Fon-
tys, Avans en de TU/e.

Interim bestuurder Marcel 
van der Knaap is aangesteld 
tot 1 juli 2020. In het voorjaar 
is de RvT op zoek gegaan naar 

nieuwe bestuurder. Voorzitter 
Philippe van Esch is uiterst 
tevreden met de benoeming 
van Ingeborg: “We hebben 
gezocht naar iemand die 
ruime ervaring heeft in het 
onderwijs. In Ingeborg heb-
ben we dit gevonden. De da-
gelijkse leiding is bij haar in 
goede handen. We hebben 
Ingeborg expliciet gevraagd 
de ingezette koers en her-
structurering binnen ROC Ter 
AA verder vorm te geven. Ook 
de Ondernemingsraad en 
Studentenraad hebben ken-
nisgemaakt met de nieuwe 
bestuurder en ingestemd met 
de aanstelling.” s

Helmond

Ingeborg Janssen Reinen 
F | ROC Ter AA

Binnenkort start de soepbus 
weer in Helmond. Op drie lo-
caties delen de mensen van het 
Leger des Heil in samenwerking 
met de katholieke kerken in 
Helmond, gratis soep, koffi  e en 
thee uit met een boterham voor 
iedereen die bij binnenkomt. 
Soep uitdelen aan mensen is 
een activiteit waar het Leger 
des Heils bekend om staat. 

Het uitdelen gebeurt onder lei-
ding van professionals die sa-
men met vrijwilligers en erva-
ringsdeskundigen de soepbus 
bemensen. Zij delen alles uit en 

staan ook klaar om een praatje 
te maken met de mensen die bij 
de soepbus komen. De volgende 
openingstijden en locaties gel-
den vanaf volgende week.

• Paulus Potterstraat (kerk) 17.30 
uur vanaf dinsdag 9 juni
• Van Hornestraat (kerk) 17.30 
uur vanaf dinsdag 9 juni
• Perron 3 (Overloop 48a) 17.30 
uur vanaf donderdag 11 juni 
 
Een bekertje soep, een kop kof-
fie en een boterham doorbreek 
niet alleen de sleur maar bezorgt 
mensen ook het gevoel dat er an-
dere mensen voor ze klaar staan. 
Verder biedt het ook een kans 
om mensen die hulp, medicijnen 

of ondersteuning nodig hebben, 
te helpen of door te verwijzen. 

De opstart van het soepbus -ini-
tiatief in Helmond wordt finan-
cieel ondersteund door Omzien 
naar Elkaar (Helmond). “Met 
deze steun willen we een goede 
opstart van de sociale eetcafés in 
Helmond mede mogelijk maken 
bieden in deze moeilijke corona-
tijd," geeft voorzitter Emmanuel 
Verleg aan. 
"Wij vinden het erg belangrijk 
dat dit soort initiatieven weer 
starten en de mensen bereiken. 
Juist in deze tijd is de soepbus 
voor deze doelgroep erg belang-
rijk.” www.omziennaarelkaarin
helmond.com s

Helmond

Heropening soepbus 
Leger des Heils op 3 plaatsen 
in Helmond 

F | Leger des Heils

Speeltuin Leonardus 
is weer open

Binnenkort opent Speeltuin 
Leonardus weer haar deu-
ren. Via de website van de 
speeltuin kun je een afspraak 
maken. 

In verband met het Coronavi-
rus hanteert de speeltuin een 
aantal regels. 
Via www.speeltuinleonardus.
nl/afspraak kun je een af-
spraak maken en kun je nale-
zen welke regels gehandhaafd 
worden. s

Helmond-Noord

www.helmondnu.nl
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ECHO
De patiënte ervaart pijn aan de schouder. Gedurende de nacht,, maar 
ook met het aantrekken van bv. een jas. Ook is het moeilijk om de arm 
op te tillen. Van Beest haalt het echografieapparaat erbij en even later 
is de diagnose gesteld. Beschadigde pees van de schouder en een 
ontstoken slijmbeurs. ‘Logisch dat u pijn heeft’, klinkt het meelevend. 
‘Ik kom er met mijn verstand niet bij dat huisartsen hun patiënten 
niet verwijzen voor een echo. Of naar een chiropractor sturen. Zeker 
in onze praktijken werken we op deze manier. Eérst een nauwkeurige 
diagnose, dan een gerichte behandeling.’
Blijkbaar wordt de chiropractie nog altijd niet serieus genomen, 
terwijl een opleiding in Amerika net zo lang duurt als een gewone 
artsenopleiding. ‘En’, vult Arie van Beest aan, ‘er is inmiddels meer dan 
voldoende wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor de effectiviteit 
van chiropractie. Erkenning in Nederland duurt lang.’

BEHANDELEN
Terug naar de patiënte. De diagnose komt onverwacht en stemt 
niet vrolijk. ‘Niet nodig. De problemen zijn goed te behandelen. 
Met de shockwavetherapie gaan we op precies de juiste plekken de 

doorbloeding bevorderen. Dat brengt de genezing op gang waardoor 
de ontstekingen verdwijnen.
Een week verder volgt de eerste behandeling. De chiropractor zet het 
shockwave-apparaat, een soort pistool, op de schouder en na een druk 
op de knop worden krachtige energiegolven naar de pijnlijke plek 
gestuurd. Niet prettig de eerste halve minuut, daarna valt de pijn mee. 
Na twee keer drie minuten is de behandeling met shockwave voorbij. 
‘We boeken hier al zes jaar heel goede resultaten mee. Meestal is de 
pijn al na één of twee behandelingen minder. Dat is toch echt beter dan 
injecties met cortison, soms onnodige ingrepen of doelloos masseren.’
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Rugpijn - Hernia - Ischias - Whiplash - Migraine - Nek- en hoofdpijn 
Knie-, voet- en enkelpijn - Scoliose - Groeipijn - Huilbaby’s - Artrose 
RSI - Kaakproblemen - Slijtage - Sportblessures - Tennis/Golf arm
Hielspoor - Schouder- en armpijn

 Dé rug- en nekspecialisten
Een verwijzing is niet nodig, er wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico én behandelingen 
worden vergoed door de meeste verzekeraars.
Onze organisatie is in 30 jaar uitgegroeid tot hét adres voor de behandeling van de meest uiteenlopende 
klachten ontstaan uit afwijkingen aan de wervelkolom en het zenuwstelsel. Wij onderscheiden ons door het 
aanbieden van verschillende behandelmethodes onder één dak;

+  Diagnose door rug- of nekscan
+  Chiropractische behandelingen
+  Echografie

+  Shockwave therapie
+  Diverse oefenprogramma’s
+  Ervaren professionals

+  Meest geavanceerde apparatuur
+  Open in weekend en avonduren
+  Gratis massagebanken

Chiropractie, echografie en 
shockwave therapie.

REKEN AF MET RUG- EN NEKKLACHTEN!

EINDHOVEN
Stratumsedijk 18
T  040-2113600

HELMOND
Stationsplein 75
T  0492-527777

WEERT
Nassaulaan 3A
T  0495-545345

ROERMOND
Kapellerlaan 90
T  0475-550700

SITTARD
Brugstraat 155
T  046-4529955

HEERLEN
Coriovallumstr. 32
T  045-5741717

VENLO
Puteannusstr. 23
T  077-3030463

PROBEER HET EENS!
GRATIS RUG- EN NEKANALYSE
Tijdens inloopspreekuur elke vrijdag van 
16:00 - 16:30 uur (of na afspraak)

Meer informatie op www.rugcentrum.nl

CHIROPRACTIE, ECHOGRAFIE  
EN SHOCKWAVETHERAPIE
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

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

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

Corona-crisis?
Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

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

Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden heeft de plechtigheid in 
besloten kring plaatsgevonden.

Tonny van Stiphout - van Lierop
echtgenoot van

c Helmond, 5 juni 20205 Helmond, 26 oktober 1935

Frans van Stiphout
Franciscus Josephus Cornelis

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, hebben we 
afscheid moeten nemen van mijn man en ons pap

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
             Toon Hermans

Correspondentieadres:
Jan van Goyenlaan 171, 5702 BB Helmond

Tonny
vader van

Bij deze willen wij iedereen bedanken 

voor de vele bloemen, lieve brieven 

en heel veel kaarten bij het overlijden van

 

Ben Jacobs

 
Het geeft ons steun bij het verwerken

van dit grote verlies.

 
Adrie Jacobs-van Bussel

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De RK-parochie Heilige Lambertus in 
Helmond verzorgt in de maand juni nog 
één  eucharistieviering die te volgen is 
via live streaming op YouTube. U kunt 
deze viering bijwonen door te kijken op 
YouTube-kanaal:  Lambertuskerk Hel-
mond Live. De viering is op Sacraments-
dag, zondag 14 juni vanaf 11.00 uur. 

De viering wordt voorgegaan door Pastor 
Wouter Koopmans en wordt verzorgd 

met Nederlandstalige gezangen door 
cantor en organist. In de periode waarin 
er geen dan wel met een beperkt aantal 
parochianen openbare kerkdiensten kun-
nen worden gehouden, mist de parochie 
de inkomsten van de wekelijkse collecte. 

De parochie moet extra uitgaven doen 
om deze diensten mogelijk te maken. 
Een financiële steun is daarom van harte 
welkom op rekeningnummer NL72RABO 
0171 0800 84 ten name van RK Parochie H 
Lambertus Helmond onder vermelding 
van “collecte”. s

Parochie Heilige Lambertus verzorgt 
eucharistieviering via YouTube kanaal

Helmond

Helmond

Aangepaste dienstregeling 
en maatregelen vanaf 1 juni

Vanaf 31 mei gaat Hermes weer vaker 
rijden. We verhogen de capaciteit, zodat 
reizigers met een vitaal beroep of reizi-
gers die om een andere reden genood-
zaakt zijn om te reizen, het OV kunnen 
blijven gebruiken. We verzorgen een 
zo compleet mogelijke dienstverlening, 
binnen de beperkingen die de overheids-
maatregelen rondom de coronacrisis 
met zich meebrengen. Om verantwoord 
en veilig reizen in het OV mogelijk te ma-
ken, vragen we onze reizigers om zich 
aan de landelijke afspraken te houden.

De landelijke afspraken in het kort:
· Reis alleen met het OV als 
 dat echt nodig is;
· Maak in het OV gebruik van 
 een niet-medisch mondkapje
 (vanaf 1 juni verplicht voor 
 reizigers vanaf 13 jaar). Zet het
 mondkapje op voor je de 
 bus instapt;
· Houd voldoende afstand in 
 onze voertuigen, ook bij het 
 in- en uitstappen;
· Mijd drukte: reis zoveel 
 mogelijk buiten de spits.

Aangepaste dienstregeling 
vanaf zondag 31 mei
De dienstregeling in Zuidoost Brabant 
wordt verder uitgebreid. Vanwege de 
overheidsmaatregelen ziet deze dienstre-

geling er nog wel anders uit dan normaal. 
Vanaf zondag 31 mei rijdt Hermes in Zuid-
oost Brabant de vakantiedienstregeling. 
Hermes adviseert reizigers de reis vooraf 
te plannen op hermes.nl of in de app voor 
een actueel reisadvies.

Er rijden geen buurtbussen
Door de huidige situatie rondom het 
coronavirus rijden de buurtbussen tijde-
lijk niet. Wel is het mogelijk om gebruik 
te maken van Taxbus: www.bravo.info/
regiotaxi-vangnet-ov

Dienstregeling Pinksteren
Tijdens 1ste en 2de Pinksterdag rijden de 
bussen volgens een zondagsdienstregeling.

Achter instappen en een kaartje kopen
Hermes verzoekt reizigers in de bus om 
via de achterdeur in te stappen én ach-
terin in te checken. Hierdoor wordt het 
aantal contactmomenten tussen reizigers 
en buschauffeurs verminderd. Met deze 
maatregel proberen we een juiste balans 
te vinden tussen de gezondheid van onze 
medewerkers en de dienstverlening aan 
onze reizigers. Buschauffeurs kunnen 
door deze maatregel tijdelijk geen losse 
kaartjes verkopen. Reizigers kunnen rei-
zen met een OV-chipkaart of met een E-
ticket. Saldo en E-tickets zijn te koop via 
www.hermes.nl.
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Zorgbooglocaties weer 
voorzichtig open voor bezoek
Vanaf vrijdag 29 mei gaan de 
woonzorglocaties van de Zorg-
boog weer voorzichtig en be-
perkt open voor bezoek. Vol-
gens de nieuwe bezoekregeling 
mogen bewoners één bezoeker 
per persoon ontvangen. "We 
zijn blij voor onze cliënten en 
hun naasten", aldus Coby No-
garede, voorzitter raad van be-
stuur. "Wij hopen dat het voor 
alle betrokkenen een prettige 
ervaring zal zijn om elkaar weer 
te zien na zo’n lange tijd." 

Veiligheid voorop
Aan de bezoekregeling zijn strik-
te voorwaarden verbonden. Zo 
is voorlopig één vaste bezoeker 
per bewoner toegestaan, zijn er 
vaste bezoekmomenten en mag 
de bezoeker uiteraard zelf geen 
gezondheidsklachten hebben. 
Bezoekers moeten uiteraard de 

hygiënemaatregelen naleven en 
1,5 meter afstand in acht nemen. 
"Het laatste wat we natuurlijk 
willen, is kwetsbare bewoners 
en medewerkers opnieuw bloot 
stellen aan besmettingen, legt 
Coby Nogarede uit. 

"Veiligheid staat daarom voorop. 
Wij houden ons aan de voor-
waarden en vragen bewoners 
en hun familie ook de regels en 
richtlijnen op te volgen." 

Gefaseerd open
Niet alle Zorgbooglocaties en af-
delingen gaan vanaf 29 mei weer 
open voor bezoek. Eén van de 
voorwaarden van het RIVM en 
de GGD Brabant Zuidoost om 
een afdeling open te stellen voor 
bezoek, is dat de afdeling veer-
tien dagen volledig vrij moet zijn 
van het coronavirus. "Locaties 
én afdelingen gaan de komende 
tijd dan ook gefaseerd open. Het 
kan zelfs zo zijn dat sommige af-

delingen open zijn voor bezoek, 
terwijl andere afdelingen op de-
zelfde locatie helaas nog geslo-
ten moeten blijven." 

Persoonlijk geïnformeerd
De Zorgboog heeft bewoners en 
hun naasten geïnformeerd over 
de versoepelde bezoekregeling 
en de algemene huisregels die 
daarbij gelden. Achter de scher-
men is elke locatie druk bezig 
alles zo goed mogelijk in te rich-
ten en alles te regelen. Zodra een 
locatie of afdeling open gaat, 
worden de betrokken bewoners 
en hun familie of naasten per-
soonlijk geïnformeerd over wan-
neer de nieuwe bezoekregeling 
in gaat.

Dagbesteding en 
logeerhuis ook open
Ook de dagbestedingslocaties 
van de Zorgboog en logeerhuis 
Plezant in Lieshout openen weer 
hun deuren. Cliënten en gasten 
zijn vanaf volgende week weer 
welkom voor dagactiviteiten en 
logeren.

Ook hier zijn enkele randvoor-
waarden aan verbonden. Zo 
zijn er minder plaatsen per dag 
beschikbaar in de dagbesteding 
om te kunnen voldoen aan de 1,5 
meter afstand. 

Logeerhuis Plezant is vooralsnog 
alleen doordeweeks en voor vas-
te gasten geopend. s

Helmond

Jurgen Streppel 
nieuwe trainer Roda JC

Roda JC heeft Helmonder 
Jurgen Streppel voor 2 seizoe-
nen aangesteld als nieuwe 
hoofdtrainer. Dat maakte zijn 
nieuwe club afgelopen woens-
dagmiddag bekend. 

Streppel is al jaren woonachtig 
in Dierdonk en speelde van 1990 
tot 2005 betaald voetbal bij ach-
tereenvolgens Helmond Sport, 
RKC Waalwijk, Telstar en weder-
om Helmond Sport. Na zijn ac-
tieve voetbalcarrière werd Strep-

pel in 2008 trainer op de Braak. 
In de zomer van 2011 verruilde hij 
Helmond Sport voor Willem II. 
In zijn eerste seizoen in Tilburg 
bracht hij die ploeg direct terug 
naar de Eredivisie. 

In 2016 tekende hij een contract 
bij sc Heereveen en in 2018 ver-
trok hij naar een club in Cyprus. 
In juni 2019 tekende hij een con-
tract bij Al-Jazira uit de Verenig-
de Arabische Emiraten, maar 
daar kreeg hij in oktober van dat 
zelfde jaar zijn ontslag.

Bron: De weblog van Helmond s

Helmond

Jurgen Streppel (L) samen met Jan Poortvliet bij Helmond Sport F | Wim van den Broek

www.helmondnu.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

DIVERSEN

DIVERSEN

TE KOOP

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

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

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, Braaksestraat 
10, Helmond, T: (0492) 535901

Te koop wegens aanschaf van een camper. Grote stacaravan Atlas 
ipr.st. zeer compleet op nette camping in Meijel. 3  Slaapkamers, 

alles in perfecte staat. Prijs nu € 11.500,- 06-51916964

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke 
€ 25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 

voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn 
uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd van onze 
voordelen?

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 4
deskundig 

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2

iedere dag testdag
iedere dag testdag
iedere dag 

voordeel 2

iedere dag testdag
iedere dag testdag
iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

WIJ ZIJN 
NORMAAL 
GEOPEND  
en staan op een 
veilige manier 
voor u klaar!

ONTDEK 
NEDERLAND

OP DE 
Pegasus Siena

Gazelle Ultimate Gazelle Ultimate 
C8 HMB

€ 3299.-

Bosch Active Line Plus middenmotor 
Nu van € 2349.- voor € 2149.-

€ 3299.-€ 3299.-
voordeel 8

gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

gratis op maat afstellen van de 

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 4
voordeel 4

voordeel 8

Fiets
gratis montage 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 14

garantie op 

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12

gratis software update bij 
onderhoud


