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Nu met
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40 jaar
Sinds 1980

Advies - Verkoop - Reparatie - Onderhoud

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

Veilig & gebruiksvriendelijk

prijzen vanaf €199,- 
Kijk voor alle modellen op onze website
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Ontdek het recent geopende prachtigeGeukerspark in hartje Helmond!

Eindelijk is het zover: het burge-meester Geukerspark is klaar. 
In een jaar tijd is het park ge-transformeerd van een groen 

grasveld naar een echt stads-park met duizenden planten en 
diverse bomensoorten en waar 
De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een 
historisch decor, te midden van 
industrieel erfgoed, langs het 
kanaal, vlakbij het winkel- en 
uitgaansgebied. 

Relaxen tussen de groen- en wa-
terpartijen van de Oude Aa die 
door het park slingert. Van een 
rondje joggen tot een picknick; 
het is allemaal mogelijk in dit 
net geopende park in Helmond 
Centrum. Tussen de Kanaaldijk 
N.O., de Havenweg en de Wa-
termolenwal  (het voormalige 
Obragas-terrein) gelegen. Een 
heerlijke oase van rust voor jong 
en oud middenin de stad.

Met het Burgemeester Geuker-
spark is een langgekoesterde 
wens in vervulling gegaan: een 
echt stadspark in het centrum 
van Helmond. Een park voor alle 
Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de 
oever spelen met watertoestel-
len. Langs het park, aan de kant 

van het kanaal, is een boulevard 
ontstaan waar men kan fietsen 
en wandelen. En ook de beweeg-
route is weer teruggekomen. Op 
het gras is ruimte om te genieten 
van de zon of te spelen. En pick-
nicken kan aan één van de tafels.26.000 planten Het park speelt een belangrijke 

rol in de klimaatadaptatie. Het 
park biedt in de warme zomers 
een koele plek. En als het hard 
regent kan het water wegzakken 
in de aarde. De 26.000 planten 
zullen er blij mee zijn en zorgen 
ervoor dat de grond niet weg-

spoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: 
van klein tot groot en van blad-
verliezend tot groenblijvend. Zo 
biedt het park in ieder jaargetijde 
een andere aanblik.

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

park in te gaan. Het is een icoon 
geworden dat mensen uitdaagt 
om verder te kijken dan de waan 
van de dag. Naast het nieuwe 
kunstwerk zijn er ook twee beel-
den van het Piet Blomplein ver-
plaatst naar het park. 

Het gaat om de borstbeelden 
van Matthijs Vermeulen en Alp-
honse Stallaert. Deze zijn in 2006 
door het Burgemeester Geukers-
fonds geschonken aan de stad. 
Op verzoek van de familie Geu-
kers krijgen deze beelden nu een 
plek in het naar hun vader ver-
noemde park.

Terrasjesweer

Trek die korte broek maar uit de 
kast, want de zomer is begon-
nen! Het weer is deze week lek-
ker warm en dit zal de komende 
tijd ook zo blijven aanhouden. 
Gelukkig kun je verkoeling zoe-
ken op Berkendonk én in het 
vernieuwde burgemeester Geu-
kerspark.

Natuurlijk kun je ook een ter-
rasje pakken, want het is écht 
terrasjesweer. De horeca is er blij 
mee en als je er dan toch bent, ga 
dan ook eens langs om de lokale 
winkelier te steunen. Zij hebben 
de steun hard nodig na de klap-
pen van de crisis. s

Helmond

helmondnu.nl

F | Wim van den Broek.
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PVC TRAPRENOVATIE
COMPLETE TRAP 13 TREDEN

In 10 kleuren, incl. neuslijst en stoot-
borden. Laagste prijs van Nederland!

395,-
incl. BTW

LAMINAATstunt
PVC VISGRAAT
HOGE KWALITEIT TOPLAAG

Toplaag 0,55 mm. In 6 kleuren.
Normaal € 39,95 nu

per m² incl. BTW

25,95

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE    √ >200.000 M² VOORRAAD    √ GRATIS RESERVEREN    √ BEZORGING HEEL NL        WIJ VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN RIVM

KLIKLAMINAAT
LANDHUISDELEN

Klasse 32, 8 mm dik, 24 cm
breed, in diverse kleuren.

per m² incl. BTW

9,95
Normaal € 24,95 nu

TEGEL KLIKLAMINAAT
KRONO IMPRESSIONS, 8 MM DIK

Klasse 32, 4x V-groef Clic2go-systeem,
in 7 kleuren. Normaal € 24,95 nu

per m² incl. BTW

13,95

‘n nieuwe vloer
de zomer in met ZO 28 JUNI 12-17U

geopend!*

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

KORTING
ZOMER OPRUIMING
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28 JUNI KOOPZONDAG 12.00 UUR - 17.00 UUR 
Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

20% tot 
50%

SMEULDERS

MIERLOSEWEG 136, HELMOND

Wij bedanken al onze klanten voor 
het vertrouwen in de afgelopen 36 jaar.

SFEERMEUBELEN

TOTALE 
LEEGVERKOOP

IEDERE ZATERDAG 10.00-17.00 uur

40% tot 70%
KORTING
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Omdat iedereen anders is...
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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

De Loop: 
Hart voor 
Helmond

Mandy Meeuwsen, geboren in 
Helmond West, is de redactrice 
van het weekblad. In haar jonge 
jaren bracht ze als krantenmeisje 
De Loop nog rond. In haar jeugd 
zat ze op het Summa College en 
volgde Mandy eerst een oplei-
ding tot banketbakker. Hiermee 
stopte ze na een jaar. Na een om-
zwerving kwam de Helmondse 
op het ROC Ter Aa (op de Kei-
zerin Marialaan) terecht en ging 
er Marketing & Communicatie 
volgen. Als derdejaars kwam zij 
als stagiaire bij De Loop terecht. 
Sinds mei 2018 heeft ze hier een 
betaalde baan als content mana-
ger. Dit houdt in dat zij de eind-
verantwoordelijke is wat betreft 
al het redactionele werk. Mandy 
krijgt veel vrijheid van haar baas 
en heeft (vindt ze) bij het blad 
een heel fijn team om mee sa-
men te werken. 

Schrijven doet ze al vanaf haar 
kindertijd. Als jong meisje maak-
te de Helmondse gedichtjes en 
had ze een rijke fantasie. Ze won 
op haar lagere school dan ook 
al schrijfwedstrijden. Mandy 
houdt nog steeds een dagboek 

bij maar niet meer dagelijks. De 
jonge dame ziet het leven als een 
avontuur en wil graag de wereld 
gaan verkennen. Dat blijkt, want 
voordat ze de stage begon bij De 
Loop is ze 3 maanden in Italië 
geweest. Wat ze heel graag doet 
is winkelen (vooral kleding) en 
(Aziatisch) koken.

Sinds 2019 is er een samenwer-
kingsverband tussen De Loop en 
De weblog van Helmond. Man-
dy en Rob zijn hierin de spil en 
prijzen elkaar vanwege de goede 
wisselwerking. Ad gelooft wat de 
pers betreft in het concept print/
digitaal. Hij zocht naar een be-
trouwbare nieuwssite die dicht 
bij de Helmonders staat en die 
zijn geloof mede kon helpen ver-
wezenlijken. Zo kwam de uitge-
ver bij De weblog van Helmond 
terecht. Ad was op dat moment 
vooral gecharmeerd van de co-
lumns van Onze Helmondse 
politici. Via een mailtje in maart 
2019 ontstond het eerste contact 
met de weblog. 

Een aantal lange telefoonge-
sprekken op het scherpst van de 

Weekblad De Loop bestaat al sinds 2003. Het blad vierde enkele ja-
ren terug zijn 15-jarig jubileum. Het was een particulier initiatief en 
Ad Klaasen is de uitgever van dit blad. De initiatiefnemers bezorg-
den in die tijd daarmee het vierde blad in onze stad en wilden een 
weekblad voor Helmonders door Helmonders op de markt bren-
gen. De Loop krijgt geen subsidie van de gemeente en is dus in feite 
onafhankelijk. Het moet het vooral van de advertentie-inkomsten 
hebben. Inmiddels is het in onze stad 1 van de 2 bladen en kent het 
de onder meer de veelgelezen column Ons Marij Vertelt.

Helmond

snede leidde tot een paar fysieke 
ontmoetingen. Die verliepen 
prettig en naar wens want er 
bleek een gemeenschappelijke 
filosofie achter de 2 nieuwsbren-
gers te zitten: hart voor Hel-
mond. De handen werden ge-
schud. Aan de slag!

De Loop begon met het uitbren-
gen van weekbladen tot aan 
de knaal (Mierlo-Hout, Bran-
devoort, Stiphout en Helmond 
West). Sinds 2005 is dat heel 
Helmond. Verder heeft ’t Hout 
en Brandevoort een eigen ma-
gazine.

Ad Klaasen, woonachtig in Mier-
lo-Hout, is een man met visie. Hij 
werkte 23 jaar in de communica-
tie. Als ondernemer heeft Ad 3 
stelregels: dicht bij de mensen 
staan, goed je vak blijven doen 
en vooral: durven.

De uitgever heeft als visie dat er 
tussen print en digitaal een even-
wicht komt. Reclame-inkom-

sten zijn zeer belangrijk. Tijdens 
slechte economische tijden ma-
ken bedrijven juist veel reclame 
(om hun product aan de man te 
brengen), in goede tijden minder. 
2008 (de recessie naar aanleiding 
van de bankencrisis) was wat 
advertentie-inkomsten betreft 
voor De Loop dan ook een goed 
jaar. Ad is onder andere actief bij 
het Ondernemersfonds en Car-
navalsvereniging De Kluppels 
waarvan hij in 1987 prins was. 
Verder houdt hij van mountain-
biken. “Je vertrekt uit Mierlo-
Hout en moet goed kijken hoe 
de wind draait zodat je die op de 
terugweg mee hebt. Onderweg 
zie je een hele mooie omgeving”. 

De uitgever vertelt tot slot nog 
een prachtige anekdote. Op 14 
juni 2002 kreeg hij zijn ontslag 
als productieleider bij Wijmans 
Media. Ad zou een foute visie 
hebben die nooit tot succes zou 
leiden. “Jij snapt het nie!”, werd 
hem gezegd. Een jaar daarna 
komt hij terug in hetzelfde ge-
bouw en begint er Weekblad De 
Loop conform dezelfde visie en… 
dat werd een goedlopend week-
blad met een oplage van 39.500.
De moraal van het verhaal? “Hij 
snapt het wel!” Ad is de domste 
nie. 

Artikel: 
De weblog van Helmond. s

Ad Klaasen en Mandy Meeuwsen F | John van Lierop
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Denk mee over innovatieve geluidsmaatregelen 
N279 

De provincie Noord-Brabant gaat de N279 tussen Veghel en Asten op een 
aantal punten aanpassen. Zo komt er rond Helmond een omleiding rond de 
wijk Dierdonk. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het geluid. Graag 
hoort de gemeente hoe u de huidige geluidssituatie ervaart, hoe u tegen de 
toekomstige geluidssituatie aankijkt en wat uw ideeën zijn om geluidhinder 
te verminderen. 

Laat uw ideeën horen via een online platform
U kunt al uw ervaringen, ideeën, vragen en gedachten over innovatieve 
geluidsmaatregelen met de gemeente delen via een online platform. Alle reacties 
worden meegenomen in de verdere besluitvorming over de N279. Het online 
platform is te vinden op https://geluidmaatregelen-helmond.inbeeld.app/.   

Onderzoek naar extra geluidsmaatregelen
De provincie neemt alle vereiste maatregelen die nodig zijn om het geluid 
van de N279 terug te dringen. De gemeente Helmond onderzoekt of er nog 
extra innovatieve geluidsmaatregelen genomen kunnen worden bovenop de 
provinciale maatregelen.  

Wegwerkzaamheden Kennedylaan vanaf 29 
juni 

Het noordelijk deel van de John F. Kennedylaan is hard toe aan groot 
onderhoud. Wegwerkzaamheden op zo’n belangrijke ontsluitingsweg zorgen 
voor overlast voor het verkeer. De werkzaamheden stonden op de planning 
voor de zomer van 2021. Gemeente Eindhoven heeft besloten om de 
werkzaamheden eerder uit te voeren, omdat er door de coronacrisis minder 
verkeer op de weg is en er deze zomer geen evenementen plaatsvinden. 
 
Wegwerkzaamheden vanaf 29 juni
Op 29 juni start de aannemer met de wegwerkzaamheden op de Kennedylaan 
tussen de Sterrenlaan en de Tempellaan. De eerste twee weken werkt 
de aannemer op de oostelijke rijbaan. Vanaf maandag 13 juli starten de 
werkzaamheden op de westelijke rijbaan. Als alles volgens planning verloopt zijn 
de werkzaamheden op 26 juli klaar. De aannemer werkt van maandag tot en met 
zaterdag tussen 06:00 en 23:00 uur om de periode van overlast zo kort mogelijk 
te houden.
 
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijft de Kennedylaan in gebruik voor doorgaand 
verkeer dat de stad uit gaat (richting A50). Verkeer vanaf de snelweg richting 
Centrum, Nuenen en Mierlo wordt omgeleid via de N2, Tilburgseweg en de Ring. 
Verkeer vanaf de snelweg richting Helmond wordt omgeleid via de A2/A67. 
Vanuit Veghel geldt een adviesroute via de N279 richting Helmond.

Meer informatie over de wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid vindt u op 
www.eindhoven.nl/kennedylaan. 

Reiniging straatkolken in Helmond

In de maanden juni en juli worden in Helmond de straatputjes (kolken) 
schoongemaakt.

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om het riool schoon te 
houden en ervoor te zorgen dat het water goed wegstroomt. De firma Adriaans 
uit Mierlo voert de werkzaamheden uit. 

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

Probeer niet te krabben of wrijven. 

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

Melding maken van 
een nest met 
eikenprocessierupsen

U kunt een melding maken via 
www.helmond.nl/meldpunt. 
Kies voor ‘ongedierte’ en dan ‘eikenprocessierups’.

U kunt uw melding ook telefonisch 
doorgeven via 14 0492.

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

Het is voldoende om één keer een melding te maken van een nest van 
eikenprocessierupsen in een bepaalde boom.

 We geven de volgende locaties prioriteit: 
 fietspaden, scholen en 
 speeltuintjes.
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Raadsvergadering
30 juni 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 juni. De vergadering begint om 
19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering 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.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Vaststelling bestemmingsplan Kaldersedijk 3
• Verkeersvisie fase 3/3
• Huis voor de Stad – Basisontwerp en investeringskrediet. 

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 07 juli 2020 en 21 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 bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) (1)

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Engelseweg 233 18-06-2020 beperkte milieutoets (obm)                    OLO 5253149 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van 

de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op  

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx.  

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Stephanusplein 69 22-06-2020 plaatsen overkapping OLO 5156401

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

Smirnoffstraat 36 19-06-2020  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5130123

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Rayse Hei 1 31-03-2020 oprichten van een bijgebouw OLO 4620489

Gasthuisstraat 15 27-04-2020 realiseren dienstwoning OLO 4853317

Noord Parallelweg 41 24-04-2020 oprichten garage/loods OLO 5119721

Schoolstraat 7 28-04-2020 herbouwen opslagruimtes OLO 5125017

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

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

Braakweg 37 13-06-2020 realiseren van een gesloten  OLO 5134423 

  bodemenergiesysteem

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

Berkveld 19 16-06-2020 kap 7 bomen 2020-x0855

Acacia 25 15-06-2020 verbreden inrit OLO 5245937

Burgemeester Krollaan 66 16-06-2020 vergroten woning OLO 4798383

Kommavlinder 5 16-06-2020 verbreden uitweg OLO 5246983

Kommavlinder 1 16-06-2020 verbreden uitweg OLO 5127667

Karpaten 14 16-06-2020 oprichten overkapping OLO 5238095

Acacia 25 15-06-2020 verbreden uitweg naar 4,50 meter OLO 5245937

Hortsedijk 52 16-06-2020 kappen boom OLO 5246909

Vuurvlinder 9 16-06-2020 verbreden uitweg naar 4,50 meter OLO 5249527

Boerhaavelaan  17-06-2020 kappen bomen OLO 5250321

(G 2619 en G 3018)  

Braaksestraat 6 12-06-2020 maken uitweg  2020-x0878

Markt 46-48 18-06-2020 verbouwen winkel en oprichten  OLO 5253499 

  5 appartementen  

de Hoefkens 2A 18-06-2020 uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw OLO 5255061

Bachlaan/Warande 18-06-2020 kappen 1 boom OLO 5254873

hoek Swalmstraat/ 18-06-2020 kappen 1 eik OLO 5253939 

Haringvlietpad   

Kasteel-Traverse,  18-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5253775

Weth. Ebbenlaan &Torenstraat (binnenstad)   

Heikantseweg en  18-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254269

Heikantsebeemd (Dierdonk)  

Raktpad en  18-06-2020 kappen 6 bomen OLO 5254497

Weg door de Rijpel (Rijpelberg)  

Trompstraat en  18-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5254321 

Straakvense Bosdijk (Helmond Oost)  

Gerwenseweg (Stiphout) 18-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254557

Aposteldreef en 18-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254847

Barrierweg (‘t Hout)  

Rivierensingel, Haringvlietpad, 18-06-2020 kappen 10 bomen OLO 5254137  

Deurnseweg, Brevierpad, Weyerbeemd, Donkerstraat (Brouwhuis)  

Duizeldonksestraat,  18-06-2020 kappen 4 bomen OLO 5254415

Rochadeweg Korendijk (Industriegebied Zuid)  

de Groene Loper 18-06-2020 oprichten woning OLO 5077021

de Zellen 7 21-06-2020 plaatsen carport OLO 5260337

 

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

Burgm. Krollaan  15-06-2020 noodkap 2 moeraseiken OLO 5236547 

tpv nr’s 71 en 87  

Julianalaan 2 16-06-2020 wijziging brandcompartimentering 2020-x0300

Broekwal 99 17-06-2020 interne verbouwing OLO 5184423

Spaanseweg 9 17-06-2020 verbouwing woning OLO 5209369

Kommavlinder 1 18-06-2020 verbreden uitweg OLO 5127667

Kommavlinder 5 18-06-2020 verbreden uitweg OLO 5246983

Hortsedijk 21 19-06-2020 vergroten woning (legalisatie) OLO 5233971

van Leeuwenhoeklaan 27 19-06-2020 maken uitweg 3,00 meter OLO 5189597

Damhertlaan  22-06-2020 gewijzigd uitvoeren oprichten OLO 5240157

Sectie X 1815,1816, 1820, 1822  3 woningen  

Bachlaan/Warande 22-06-2020 kappen 1 boom OLO 5254873

Duizeldonksestraat,  

Rochadeweg Korendijk 22-06-2020 kappen 4 bomen OLO 5254415

(Industriegebied Zuid)  

hoek Swalmstraat/ 22-06-2020 kappen 1 eik OLO 5253939

Haringvlietpad  

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

Mahoniehoutstraat 38 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5133895

Heithoeve 6 vergroten woning met overkapping OLO 5199529

Bosbes 24 vergroten woning met overkapping OLO 5192507

Markt 46-47-48 herontwikkeling winkel met bovenwoning  OLO 5180061 

 naar kleine winkel en 7 appartementen-studio’s 

Smirnoffstraat 36 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5130123

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Spechtstraat 10 16-06-2020  vergroten woning OLO 5237757

Sjef van Schaijkstraat 19 19-06-2020  plaatsen rolluiken en zonnepanelen OLO 5206983 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie:    Omschrijving melding:

Spirotech B.V. Churchill-laan 52 de uitbreiding van het bedrijf met de  

      bedrijfshal Marshallstraat 1.

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• 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 25 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.

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Limburghof 28 17-06-2020  plaatsen afdakje, kappen 2 bomen  OLO 6625 D

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  

Van Bussel, B.G.A.   26-09-1984

Van der Vorst, C.J.M.   30-07-1965

Bialik, J.E.   19-08-1983

Murek, P.M.   07-04-1993

Gagatek, P.W.  14-03-1969

Menten, J.J.R.  08-10-1947

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  

Vierbergen, T.  29-10-1993

El Maadori, S.   03-02-1992

Jhorai, P.A.F.   12-03-1972

Nagrodzka, S.A.  14-06-1991

Jouna, R.  27-01-2001

Mizerski, M.  12-10-2016

Mizerski, R.  07-10-1989

Ševekoviené, R  26-05-1969

Dielissen, J.C.L.  12-09-1990

Bolejko, M.W.  11-10-2003

Ivas, I.M.   28-12-1990

Zuliani, A.  27-07-1996

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. 

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

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

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Beemdweg - Keersluisweg (locatiecode AA079408913)

Melder:  Gemeente Helmond / Stadskantoor gemeente Helmond

Datum ontvangst: 11 juni 2020 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Sportpark de Braak (locatiecode AA079409120)

Melder: gemeente Helmond, afdeling IBOR

Datum ontvangst: 16 juni 2020

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• Dagelijks een verbod tot inrijden in te stellen over het gedeelte Steenweg van de Kromme 

Steenweg tot aan de Kanaaldijk tot 1 november 2020.    

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. E. de Haan, tel. 0492-58 7588. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: 

- James Ensorlaan 24 (VKB 2024)  

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-58 7588. 

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg met ingang van 26 

juni 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan maakt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk en tevens de omzetting van 

een bedrijfswoning naar burgerwoning. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1300BP200009-1000. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in 

te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak in. U 

kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492. De digitale versie van  

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het telefoonnummer 14 0492.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
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Burgemeester Geukerspark

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:

Afgelopen week ben ik natuurlijk ook wee-
sten kijken naar onze nieuwste aanwinst in 
Helmond. Een prachtig groen park midden 
in ons centrum, een verrijking van de stad 
wat men betreft. En natuurlijk moet het ook 
nog allemaal een bietje groeien, maar het is 
nu al echt prachtig geworden.

Ik vind het echt kei kei skôn. Er werd ook al 
gepicknickt door mensen toen wij er waren.
Ik ben er echt een tijdje geweest, samen 
met onze hundjes Kate en Maddi. De kin-
deren waren in het water aan het speulen, 
want het was prachtig weer. Veel verschil-
lende bloemen, mooie bomen. Echt kei skon. 
Oma, opa, jeugd, kleine kinderen ge komt er 
van alles tegen.

Waar andere steden alles rondom het cen-
trum volproppen met bouw, hebben wij een 
prachtig park gekregen. De omgeving van 
dat park is ook kei mooi zo ziede die kaai 
mooie muurschildering, ben ik echt fan van, 
op de bibliotheek en de leuke kubuswonin-
gen en het ligt langs het knaal. Ik vind het 
een stukje Helmond geworden met de wow 
factor, er komt nog een paviljoen met res-
taurant (De Beren) en een kei skone speel-
tuin. Echt leuk om er een middagje heen te 
gaan en de hondjes meugen er ook komen 
als je wel maar opruimt als ze iets achter-
laten.

Wat bijzonder is, is dat ze een stukje van de 
oude AA naar boven hebben gehaald voor 
de waterpartij die slingerend door het park 
heen loopt. In het water ziede een water-
pomp en bruggetjes een scheprad en nog 
veul meer, echt leuk voor kinderen. En eerlijk 
gezegd heb ik ook gepompt en gedraaid om 
water naar boven te krijgen. Ge kunt er ook 
leuk joggen, ge komt er stenen tegen waar 
allerlei sportieve opdrachtjes opstaan. Wij 
hebben gewoon gewandeld met de hundjes 
en onze ogen uitgekeken. Ik rij vaker met de 

hundjes ergens heen om te wandelen en dit 
komt absoluut op het lijstje erbij. Het sluit 
mooi aan bij de horeca op het havenplein 
wat ge dan leuk kunt combineren met een 
hapje of een drankje. Absoluut de moeite 
om binnenkort eens te bezoeken.

Dit is echt weer Helmond op zijn best, wat 
krijgen we toch een mooie mooie stad.
Ook komen er nog woningen (appartemen-
ten) te staan. Waar ken ik me inschrijven? 
Wat een TOP locatie om te wonen

Nog een weetje het park is vernoemd naar 
Jacques Geukers, die burgemeester van Hel-
mond was van 1966 tot 1986. Ik heb even 
moeten googelen want ik woon hier pas 
19 jaar en kende hem niet. Maar ik snap nu 
heel goed dat dit mooie park deze naam 
heeft gekregen. Hij leefde voor de  stad en 
voor de Helmonders. Heeft veul goeds vur 
Helmond gedaan. Wat zal zijn familie trots 
zijn op dit mooie park wat zijn naam heeft 
gekregen.
Zo blijft zijn naam voor altijd verbonden 
aan Helmond.

Wij zijn een prachtig park rijker en in deze 
tijd waar veul Helmonders niet op vakan-
tie gaan (zoals ik) hebben wij een geweldig 
mooi (recreatie)park gekregen. Breng eens 
een bezoekje en ga zelf eens kijken hoe mooi 
het is geworden. Combineer het met de 
zaterdagse mert of een winkel momentje. 
Neem een drankje of een hapje want de 
middenstand en de Horeca heeft het nog 
steeds moeilijk.

Iedereen een fijn weekend
Tot volgende week,

Ons vertelt…

Er is weer een mooi initiatief ontstaan 
uit gebundelde krachten van enkele lo-
kale ondernemers. In deze roerige tijden 
waarin onze gezondheid op nummer 1 
staat en waarin we massaal thuisble-
ven en het internet als vaste leverancier 
van diverse producten hebben ontdekt 
maar daarbij ook veel valkuilen tegen-
kwamen. 

Vast en zeker herkenbaar zijn: lange le-
vertijden, producten niet leverbaar, maar 
wel betaald, slechte kwaliteit, slechte 
service, geen contactgegevens of lange 
wachttijden bij de helpdesk. Naast deze 
bovengenoemde ergernissen steunen 
we onze lokale middenstand natuurlijk 
ook niet. Dus naast het shoppen in de 
fysieke winkelstraten van Helmond, nu 
ook de winkelstraten online via www.
tijdstunter.nl, lekker vertrouwd online in 
Helmond winkelen.

Dus hebben meerdere lokale Helmondse 
ondernemers met gebundelde krachten 
een website opgericht genaamd “Tijd-
stunter” waar hun producten tegen de 
voordeligste prijs aangeboden worden. 
Het gaat hierbij om kwaliteitsproducten 
van bekende merken o.a. elektronica, 
parfums, schoenen, speelgoed, tassen 
en sieraden. Zie ook de regelmatig terug-
kerende advertenties van Tijdstunter in 
deze krant. De beste drie deals staan op 
de homepage van deze gebruiksvriende-
lijke site, je ziet precies hoe lang de ac-
tie nog loopt. Er is telkens een beperkte 
voorraad, dus sla je slag en koop! 

Vanaf een aankoopbedrag van € 50, 
worden de pakketjes gratis bij je thuis-
bezorgd. En bestel je voor 16.00 uur dan 
heb je je aankoop de volgende dag al in 
huis! Alles wordt netjes voor je ingepakt 
en geleverd.

www.tijdstunter.nl | Postadres: 
Elzaspassage 11| 5701 RW Helmond. s

Centrum

www.helmondnu.nl
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Ontdek het recent geopende prachtige
Geukerspark in hartje Helmond!

Eindelijk is het zover: het burge-
meester Geukerspark is klaar. 
In een jaar tijd is het park ge-
transformeerd van een groen 
grasveld naar een echt stads-
park met duizenden planten en 
diverse bomensoorten en waar 
De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een 
historisch decor, te midden van 
industrieel erfgoed, langs het 
kanaal, vlakbij het winkel- en 
uitgaansgebied. 

Relaxen tussen de groen- en wa-
terpartijen van de Oude Aa die 
door het park slingert. Van een 
rondje joggen tot een picknick; 
het is allemaal mogelijk in dit 
net geopende park in Helmond 
Centrum. Tussen de Kanaaldijk 
N.O., de Havenweg en de Wa-
termolenwal  (het voormalige 
Obragas-terrein) gelegen. Een 
heerlijke oase van rust voor jong 
en oud middenin de stad.

Met het Burgemeester Geuker-
spark is een langgekoesterde 
wens in vervulling gegaan: een 
echt stadspark in het centrum 
van Helmond. Een park voor alle 
Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de 
oever spelen met watertoestel-
len. Langs het park, aan de kant 

van het kanaal, is een boulevard 
ontstaan waar men kan fietsen 
en wandelen. En ook de beweeg-
route is weer teruggekomen. Op 
het gras is ruimte om te genieten 
van de zon of te spelen. En pick-
nicken kan aan één van de tafels.

26.000 planten 
Het park speelt een belangrijke 
rol in de klimaatadaptatie. Het 
park biedt in de warme zomers 
een koele plek. En als het hard 
regent kan het water wegzakken 
in de aarde. De 26.000 planten 
zullen er blij mee zijn en zorgen 
ervoor dat de grond niet weg-

spoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: 
van klein tot groot en van blad-
verliezend tot groenblijvend. Zo 
biedt het park in ieder jaargetijde 
een andere aanblik.

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

park in te gaan. Het is een icoon 
geworden dat mensen uitdaagt 
om verder te kijken dan de waan 
van de dag. Naast het nieuwe 
kunstwerk zijn er ook twee beel-
den van het Piet Blomplein ver-
plaatst naar het park. 

Het gaat om de borstbeelden 
van Matthijs Vermeulen en Alp-
honse Stallaert. Deze zijn in 2006 
door het Burgemeester Geukers-
fonds geschonken aan de stad. 
Op verzoek van de familie Geu-
kers krijgen deze beelden nu een 
plek in het naar hun vader ver-
noemde park.

De coronacrisis gaat al lang niet 
meer alleen over volksgezond-
heid. De enorme langjarige eco-
nomische impact ervan wordt 
steeds duidelijker. Op dit mo-
ment wordt ingeschat dat de co-
ronacrisis ons 5 tot 10% van onze 
begroting extra gaat kosten (de 
Helmondse begroting bedraagt 
ongeveer € 350 miljoen). 

Op dit moment zijn de zakken 
van de Rijksoverheid nog diep 
en zijn we bevoorrecht dat we 
leven in een land waar dat zo is. 
Die zakken zijn zo diep, omdat 
Nederland zichzelf strenge fi-
nanciële spelregels oplegt (bijv. 
omvang staatsschuld), maar die 
maken ook dat de kosten voor 
de coronacrisis de komende ja-
ren alsnog terugverdiend moe-
ten worden. En dat betekent 
onherroepelijk bezuinigingen 
en lastenverhogingen. Niet de 
komende twee jaar, want er zijn 
verkiezingen in aankomst en 
politieke partijen hebben door-
gaans geen bezuinigingen in hun 
verkiezingsprogramma’s staan... 
Maar daarna wel.  

Mijn grootste angst is dat we 
dan alsnog gaan afbreken wat 
we nu uit alle macht overeind 
proberen te houden: cultuur, 
sport, zorg- en welzijnswerk, 

het verenigingsleven, enzovoort. 
Kort gezegd de sociale basis en 
de publieke infrastructuur.

Ik pleit er namens PvdA Hel-
mond voor om de eenmalige 
kosten van de coronacrisis bij 
hoge uitzondering los te koppe-
len van de financiële spelregels 
die de Rijksoverheid voor de 
gemeenten heeft vastgesteld. Ik 
pleit er dus niet voor de financië-
le spelregels af te schaffen. Deze 
spelregels hebben bijgedragen 
aan het feit dat we een welva-
rend land zijn. Maar wel om ze 
voor deze unieke tijden - nooit 
eerder voorgekomen, en nergens 
ter wereld - bij hoge uitzondering 
even los te laten. 

Een andere spelregel is dat ge-
meenten geen leningen mogen 
afsluiten als ze zelf voldoende re-
serves hebben. Als een individu 
een riante spaarrekening heeft, 
maar toch een hypotheek afsluit 
voor de aankoop van een huis, 
dan mag dat. Voor overheden 
gelden echter andere regels. Dat 
betekent dat de gemeente Hel-
mond de eenmalige extra kosten 
voor de coronacrisis deels uit de 
eigen reserves oplost. Maar uit 
die reserves investeer je liever 
in je stad, in een nieuwe school 
voor de Jan van Brabant, in een 

bestemmingsreserve voor het 
Sociaal Domein of in Sport- en 
beleefcampus de Braak. Terwijl 
een langjarige lening met hele 
lage rente ons jaarlijks weinig 
zou kosten.
Op 30 juni dien ik een motie in 
om het college op te roepen met 
andere gemeenten de lobby te 
starten richting het Rijk om de 
financiële spelregels voor de co-
ronacrisis eenmalig op te rekken.

Nathalie Peijs
Raadslid PVDA 
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De
Hagenees:

Speeltuin 
Helmond-West

Het Hageneesje

Zeker een icoon te noemen; de speeltuin in het Haagje. Het wás en ís 
nog steeds een toevluchtsoord voor de kinderen (en inmiddels ook 
voor veel ouders) om de vrije tijd door te brengen als de agenda 
daar de ruimte voor biedt. Eigenlijk was dat in het begin ook, maar 
opvallend was dat er toen minder ouders bij waren. Eigenlijk was 
dat niet nodig, want de kinderen regelden nagenoeg alles zelf en als 
het eens uit de klauwen liep, was er altijd nog het toezicht.

De kinderen stonden al in de rij te wachten tot de poort openging 
en bestormden de diverse attracties die bij de poort al onderling be-
sproken waren. Je moest er vlug bij zijn, want zo heel veel toestellen 
waren er in het begin nog niet. Met veel sponsors en zelfwerkzaam-
heid van vrijwilligers werden de speeltoestellen jaarlijks uitgebreid. 
Woningbouwvereniging Helmond West was een van de sponsoren 
die goed voor de huurders zorgden, maar ze deden dat nog beter 
voor de directie en de stafmedewerkers. Er kwamen schommels 
(groot en klein), een familieschommel, een kabelbaan, een glijbaan 
(de hoge en de lage) en een draaiding, waar menig kind nog moest 
wennen aan de middelpunt vliegende kracht en het dan ook voor-
kwam dat er weer ene op z’n bakkus was gevallen. Nog later de 
rolschaatsbaan; kortom een aanwinst voor het centrum aan deze 
zijde van de kanaal.
De hoge glijbaan was toch wel the place to be. Houten latten keu-
rig parallel aangebracht op een frame met daarin twee hobbels en 
een (voor de kinderen toen) immense trap die beklommen moest 
worden. Je ging naar boven met of zonder matje (met matje ging 
je harder naar beneden), bekeek het prachtig geboende lattenwerk 
nam diep adem en weg was je. Nou was het zo dat het matje zorgde 
dat je harder naar beneden ging maar het boord ook bescherming. 
Er waren namelijk van die rotjong die stokjes van unne afgelekte 
ijslolly tussen de latten zetten. Die matjes waren een prima bescher-
ming maar diegene die zonder matje ging had een pijnlijk probleem. 
Er waren jongens bij waarvan het op z’n minst twijfelachtig was of 
ze in de toekomst nog kinderbijslag konden krijgen en meisjes die 
ook zo’n optater kregen op de “voorbips” dat het maar zeer de vraag 
was of ze later nog konden baren.

Groot feest was het toen de rolschaatsbaan werd geopend. De drum-
band Helmond West rukte uit in vol ornaat. De tamboer-maitre 
gooide telkens gretig zunne stok omhoog maar de ding kwam elke 
keer ergens anders terecht als waar hij stond. Toespraken, inzege-
ning en demonstraties en iedereen genoot. Niet veel later werd de 
rolhockeyclub opgericht en unne jongen uit de derde Haag was de 
grote voortrekker van die club en tevens keeper van het team. In de 
competitie deden ze het verrekte goed. Nog niet zozeer omdat ze 
goed speelden maar die keeper was dusdanig corpulent met daar-
overheen nog die bepakking dat het niet meer mogelijk was om het 
balleke nog in het netje te krijgen. En was je al geen liefhebber van 
het ruige rolhockey kon je ook nog kijken naar sierlijke dames die 
kunstrijden op de rolschaatsen deden. Het Haagje met zijn kloppend 
hart had weer wat extra’s te bieden aan de grote stad.

Kunstroute 
Warande gaat 
dit jaar niet door

Het bestuur van de Stichting 
Kunstroute Warande heeft be-
sloten dat de Kunstroute Wa-
rande dit jaar in verband met de 
Coronamaatregelen niet door 
kan gaan. 

De Kunstroute stond gepland 
op zaterdag en zondag 29 en 30 
augustus. Tijdens de kunstroute 
zouden in tien tuinen in de wijk 
De Warande kunstwerken ten 
toon gesteld worden van een 
twintigtal kunstenaars  Het be-
stuur gaat er van uit dat in 2021 
de route wel kan plaatsvinden.

Warande

Een van de voorgaande edities 
F | Kunstroute Warande
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Ontdek het recent geopende prachtige
Geukerspark in hartje Helmond!

Eindelijk is het zover: het burge-
meester Geukerspark is klaar. 
In een jaar tijd is het park ge-
transformeerd van een groen 
grasveld naar een echt stads-
park met duizenden planten en 
diverse bomensoorten en waar 
De Aa weer zichtbaar stroomt. 
Het is een groot park in een 
historisch decor, te midden van 
industrieel erfgoed, langs het 
kanaal, vlakbij het winkel- en 
uitgaansgebied. 

Relaxen tussen de groen- en wa-
terpartijen van de Oude Aa die 
door het park slingert. Van een 
rondje joggen tot een picknick; 
het is allemaal mogelijk in dit 
net geopende park in Helmond 
Centrum. Tussen de Kanaaldijk 
N.O., de Havenweg en de Wa-
termolenwal  (het voormalige 
Obragas-terrein) gelegen. Een 
heerlijke oase van rust voor jong 
en oud middenin de stad.

Met het Burgemeester Geuker-
spark is een langgekoesterde 
wens in vervulling gegaan: een 
echt stadspark in het centrum 
van Helmond. Een park voor alle 
Helmonders en voor ieder wat 
wils. Kinderen kunnen aan de 
oever spelen met watertoestel-
len. Langs het park, aan de kant 

van het kanaal, is een boulevard 
ontstaan waar men kan fietsen 
en wandelen. En ook de beweeg-
route is weer teruggekomen. Op 
het gras is ruimte om te genieten 
van de zon of te spelen. En pick-
nicken kan aan één van de tafels.

26.000 planten 
Het park speelt een belangrijke 
rol in de klimaatadaptatie. Het 
park biedt in de warme zomers 
een koele plek. En als het hard 
regent kan het water wegzakken 
in de aarde. De 26.000 planten 
zullen er blij mee zijn en zorgen 
ervoor dat de grond niet weg-

spoelt. Daarnaast staan er 23 
verschillende soorten bomen: 
van klein tot groot en van blad-
verliezend tot groenblijvend. Zo 
biedt het park in ieder jaargetijde 
een andere aanblik.

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

park in te gaan. Het is een icoon 
geworden dat mensen uitdaagt 
om verder te kijken dan de waan 
van de dag. Naast het nieuwe 
kunstwerk zijn er ook twee beel-
den van het Piet Blomplein ver-
plaatst naar het park. 

Het gaat om de borstbeelden 
van Matthijs Vermeulen en Alp-
honse Stallaert. Deze zijn in 2006 
door het Burgemeester Geukers-
fonds geschonken aan de stad. 
Op verzoek van de familie Geu-
kers krijgen deze beelden nu een 
plek in het naar hun vader ver-
noemde park.
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Zelfs Helmonds bekendste schilder is terug.  
Tot en met 30 augustus zijn de schilderijen 

van Lucas Gassel te bewonderen in 
Kunsthal Helmond.

Zelfs Helmonds bekendste schilder is terug. 
Tot en met 30 augustus zijn de schilderijen 

®

Wij weten aan 
alles een kleurtje 

te geven. 
Deuren, kozijnen, tuinhuisjes, stoelen, muren, schilderijen, 

binnen of buiten, het is zomer.  
Alles mag een nieuw kleurtje krijgen.

Op de Engelseweg te Helmond kun je werkelijk alles kopen 
om je huis, tuin, of je hobby een ander kleurtje te geven.  

Je vindt er een breed pallet aan winkels.
Of je nu op zoek bent naar verf, schoonmaakmiddelen,  

advies of afdektape. Het is er allemaal. 

En vergeet niet, dat je er advies krijgt van zeer deskundige 
medewerkers. Bovendien is parkeren voor de deur gratis. 
Een bezoek aan de Engelseweg kun je natuurlijk afsluiten 

met een kleurrijke lunch. Het mag weer.

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

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.

2 juli 2020 Groot PEELLAND 3juli 2020Groot PEELLAND2 juli 2020 Groot PEELLAND 3juli 2020Groot PEELLAND

Verhalen van de kasteelgidsen
Onze kasteelgidsen vertellen je 
de mooiste verhalen. Over bij-
zondere plekken in het eeuwen-
oude Kasteel Helmond en leuke 
weetjes over de voormalige 
kasteelbewoners. Wil je graag 
eens eeuwenoude, vreemde of 
dure voorwerpen vasthouden 
en ontdekken? De gidsen laten 
ze je graag zien. Ze lezen ook het 

sprookjesachtige verhaal voor 
over Keizerin Maria van Brabant, 
luister goed dan krijg je een bij-
zondere herinnering mee naar 
huis. 

Van kok tot jonkheer
Tijdens het zomerprogramma 
verklapt de kok van de familie 
Van Arberg zijn keukengehei-
men. Leer meer over het harde 

werken van de timmerman van 
de familie Van Cortenbach, hij 
knapte het kasteel weer op na de 
zolderbrand in 1549. Kasteelvrou-
we Philippine van Ruyschenberg 
vertelt over haar bezoek aan 
Prins Maurits tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog. En Jonkheer 
Wesselman laat je zijn prachtige 
kamer zien, ook hij heeft zo zijn 
geheimen. In de ridderzaal is de 

dienstmeid druk met de voor-
bereidingen voor de thuiskomst 
van de kasteelheer en zijn zoon, 
en dat gaat niet vanzelf. Luister 
naar de spannende verhalen van 
deze kasteelbewoners, steek je 
armen uit de mouwen en help ze 
een handje. 

Spelen, speuren en picknicken
Er is genoeg te speuren door de 
kasteelkelders en buiten op het 
kasteelplein kun je op z’n mid-
deleeuws spelen. Lekkere trek 
gekregen? Koop een picknick-
mand vol lekkernijen en plof ge-
zellig neer in de kasteeltuin.

Werkplaats Lucas Gassel
Meer over de coulissekunst le-
ren van de zestiende-eeuwse 
meester van het landschap Lu-
cas Gassel van Helmond? Of wil 
je zelf beleven hoe hij schilderde 
en met welke materialen? Kom 
dan zeker langs met het gezin of 
familie en bezoek de werkplaats 
van Lucas in de tentoonstelling 
‘Lucas Gassel van Helmond, 
Meester van het landschap’. Ge-
opend op woensdag en vrijdag 
in de periode 7 juni tot en met 
30 augustus van 13.00-16.00 uur. 
Meer informatie over de ten-
toonstelling vind je op lucasgas-
sel.museumhelmond.nl. 

Boek je ticket online
Bestel je kaartje voor Zomerkas-
teel Helmond online via onze 
website. Dat is gemakkelijk en 
eenvoudig (en verplicht binnen 
de nieuwe richtlijnen). Je gaat 

naar museumhelmond.nl en 
kiest de optie ‘Ticket regulier’. 
Wil je naar de tentoonstelling 
over Lucas Gassel, bestel dan 
een kaartje via ‘Ticket Gassel’. Je 
kiest vervolgens voor een datum 
en tijd van jouw keuze, je kunt zo 
lang blijven als je wilt.

Bereikbaarheid en 
tarieven Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel 
uit van Museum Helmond en is 
gemakkelijk bereikbaar met de 
auto en het openbaar vervoer. 
Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 minuten 
lopen naar Kasteel Helmond. 
Parkeren kan op loopafstand, 
vlakbij het kasteel. 

Ga naar museumhelmond.nl 
voor actuele informatie over 
openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellings-
programma. 

VIER DE 
ZOMER 
VIER DE 
ZOMER 

IN KASTEEL HELMOND

7 JULI    30 AUGUSTUS

KOOP 
JE TICKETS 

ONLINE

M U S E U MHE LM O ND.NL

Vier de zomer in 
Zomerkasteel HelmondZomerkasteel Helmond

We zijn weer open! Dat betekent dat jij van harte welkom bent bij 
Zomerkasteel Helmond. Want deze zomer, 7 juli tot en met 30 augustus, 
hebben we een superleuk programma voor families, gezinnen en 
erfgoedliefhebbers in de aanbieding. Wat is er te doen dit jaar?
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ze je graag zien. Ze lezen ook het 

sprookjesachtige verhaal voor 
over Keizerin Maria van Brabant, 
luister goed dan krijg je een bij-
zondere herinnering mee naar 
huis. 

Van kok tot jonkheer
Tijdens het zomerprogramma 
verklapt de kok van de familie 
Van Arberg zijn keukengehei-
men. Leer meer over het harde 

werken van de timmerman van 
de familie Van Cortenbach, hij 
knapte het kasteel weer op na de 
zolderbrand in 1549. Kasteelvrou-
we Philippine van Ruyschenberg 
vertelt over haar bezoek aan 
Prins Maurits tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog. En Jonkheer 
Wesselman laat je zijn prachtige 
kamer zien, ook hij heeft zo zijn 
geheimen. In de ridderzaal is de 

dienstmeid druk met de voor-
bereidingen voor de thuiskomst 
van de kasteelheer en zijn zoon, 
en dat gaat niet vanzelf. Luister 
naar de spannende verhalen van 
deze kasteelbewoners, steek je 
armen uit de mouwen en help ze 
een handje. 

Spelen, speuren en picknicken
Er is genoeg te speuren door de 
kasteelkelders en buiten op het 
kasteelplein kun je op z’n mid-
deleeuws spelen. Lekkere trek 
gekregen? Koop een picknick-
mand vol lekkernijen en plof ge-
zellig neer in de kasteeltuin.

Werkplaats Lucas Gassel
Meer over de coulissekunst le-
ren van de zestiende-eeuwse 
meester van het landschap Lu-
cas Gassel van Helmond? Of wil 
je zelf beleven hoe hij schilderde 
en met welke materialen? Kom 
dan zeker langs met het gezin of 
familie en bezoek de werkplaats 
van Lucas in de tentoonstelling 
‘Lucas Gassel van Helmond, 
Meester van het landschap’. Ge-
opend op woensdag en vrijdag 
in de periode 7 juni tot en met 
30 augustus van 13.00-16.00 uur. 
Meer informatie over de ten-
toonstelling vind je op lucasgas-
sel.museumhelmond.nl. 

Boek je ticket online
Bestel je kaartje voor Zomerkas-
teel Helmond online via onze 
website. Dat is gemakkelijk en 
eenvoudig (en verplicht binnen 
de nieuwe richtlijnen). Je gaat 

naar museumhelmond.nl en 
kiest de optie ‘Ticket regulier’. 
Wil je naar de tentoonstelling 
over Lucas Gassel, bestel dan 
een kaartje via ‘Ticket Gassel’. Je 
kiest vervolgens voor een datum 
en tijd van jouw keuze, je kunt zo 
lang blijven als je wilt.

Bereikbaarheid en 
tarieven Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel 
uit van Museum Helmond en is 
gemakkelijk bereikbaar met de 
auto en het openbaar vervoer. 
Met de trein stap je uit op station 
Helmond, het is circa 10 minuten 
lopen naar Kasteel Helmond. 
Parkeren kan op loopafstand, 
vlakbij het kasteel. 

Ga naar museumhelmond.nl 
voor actuele informatie over 
openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellings-
programma. 

VIER DE 
ZOMER 
VIER DE 
ZOMER 

IN KASTEEL HELMOND

7 JULI    30 AUGUSTUS

KOOP 
JE TICKETS 

ONLINE

M U S E U MHE LM O ND.NL

Vier de zomer in 
Zomerkasteel HelmondZomerkasteel Helmond

We zijn weer open! Dat betekent dat jij van harte welkom bent bij 
Zomerkasteel Helmond. Want deze zomer, 7 juli tot en met 30 augustus, 
hebben we een superleuk programma voor families, gezinnen en 
erfgoedliefhebbers in de aanbieding. Wat is er te doen dit jaar?
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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 * Zie de voorwaarden in onze winkel.

+31 492 47 56 24

WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND

SALE
HENDERS & 

HAZEL
EN XOOON

2e PRODUCT
50% KORTING*

OP DE GEHELE
NL LABEL
COLLECTIE

NIEUWSTE
COLLECTIE

BEDDENGOED
AUPING

 IS BINNEN

10%
INTRODUCTIE-

KORTING*
OP GEHELE

MUSTERRING
COLLECTIE

Wij vragen je de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en met max. 2 personen  te komen.

15% 
KORTING
TEMPUR

MATRASSEN*
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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
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Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
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Opmaak
KlaasenVandeursen 
Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

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

Suytkade Helmond, 
Suyt Boulevard 40, 

T. 088-6000400
www.acuutzorg.nl

info@residentieacuut.nl

Zelfstandig blijven 
wonen maar met zorg in 

nabijheid. 24|7.

Topservice en de 
allerbeste zorg onder  

1 dak. 
24|7 Gespecialiseerde 

zorg aanwezig. 

R E S I D E N T I E  S U Y T K A D E

Wij zoeken

Verzorgenden IG en 
verpleegkundigen
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Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997 
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450 

Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

2e 2e 2e 
BROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEKBROEK
-50%

DEELENMENSWEAR.NL G
el

di
g 

t/m
 3

0 
m

ei
 2

02
0

We vieren in 2020 het 100ste 
geboortejaar van kunstenaar 
Pieter Wiegersma, zoon van 
dokter-schilder Hendrik Wie-
gersma, broer van Friso Wie-
gersma, die we kennen als de 
schrijver van het lied Het Dorp. 
Pieter, afkomstig uit een bij-
zonder creatieve familie, is een 
van de kunstzinnige parels uit 
Deurne Palet van De Peel. 

In en om Deurne herinneren 
plekken aan Pieter Wiegersma 
en je vindt er diverse kunstwer-
ken van zijn hand. 

Deze herinneringen en de ex-
positie over Pieter in Museum 
De Wieger gaven aanleiding tot 
ontwikkeling van een speciale 
fietsroute door Deurne.

Expo ‘Pieter Wiegersma, 
veelzijdig begaafd’ 
In deze tentoonstelling in Mu-
seum De Wieger, ter ere van zijn 
100e geboortejaar, wordt Pieter 
Wiegersma vooral getoond in 
zijn veelzijdigheid. Hij was beel-
dend kunstenaar in meerdere 
disciplines (glazenier, ontwerper, 
schilder), daarnaast jarenlang ar-
tistiek directeur/conservator van 
Museum De Wieger en in de laat-
ste jaren van zijn leven schrijver 
van een aantal verhalenbundels, 
waarin zijn geboortedorp Deurne 
een belangrijke rol speelt. De ex-
positie loopt van 5 juli t/m 13 sep-
tember. De Wieger is geopend wo 
t/m zo 12.00-17.00 uur. Voor een 
bezoek aan het museum moet je 
tevoren reserveren via info@de-
wieger.nl of 0493-322930.

Gratis fietsroute 
verkrijgbaar bij VVV
De fietsroute 100 jaar Pieter 
Wiegersma is gratis verkrijg-
baar bij VVV Deurne, Kerkstraat 
2c, Deurne, zo lang de voorraad 
strekt. Ook bij een bezoek aan 
De Wieger wordt de route gratis 
verstrekt. De route voert langs 
het knooppuntennetwerk, on-
derweg kom je diverse kunst-
werken, zoals glas-in-loodramen 
van Pieters hand tegen, maar 
ook bijzondere locaties die link 
hebben aan het leven van Pie-
ter Wiegersma, zoals De Wieger 
en het klein kasteel van Deurne, 
waar Pieter enige tijd gewoond 
heeft.

Kijk voor meer informatie ook 
op www.vvvdeurne.nl

Ontdektocht langs de werken en 
het leven van een creatieve Deurnenaar

Framed op De Cacaofabriek
Nieuwe projecten en creatieve 
uitingen ontstaan in deze roe-
rige tijd. Zo ook in Helmond, 
waar de culturele instellingen 
niet stil blijven zitten.  
 
Van de nood een deugd
Zo vonden ook de Hel-
mondUitagenda en De Caca-
ofabriek elkaar in een nieuw 
initiatief. Wekelijks worden 
bezoekers, volgers en toevalli-
ge passanten van De Cacaofa-
briek en de HelmondUitagen-
da getrakteerd op het pro-
gramma “FRAMED”.
 
Onder de naam “FRAMED” 
zullen alle fotografische hoog-
tepunten van de Cacaofabriek 
huisfotografen de revue pas-
seren. Een fotograaf “steelt" 
de mooiste momenten uit een 
concert en kadert deze ver-
volgens in. Elke week zal een 
huisfotograaf zijn of haar 10 
beste foto’s (genomen in De 
Cacaofabriek over de afgelo-
pen jaren) tonen. Vijf via de 
gigantische lichtprojectie op 
De Cacaofabriek en vijf via de 
social mediakanalen van de 
HelmondUitagenda. 
De foto’s zijn voorzien van een 
mooi verhaal of anekdote ge-
koppeld aan de foto, zowel over 

de foto zelf als de gebruikte 
technieken. “FRAMED” biedt 
de huisfotografen een extra 
podium en laat ook zien dat 
het in De Cacaofabriek en dus 
Helmond “serious business” is 
als het gaat om concerten. 
 
Internationale aandacht
Op de foto’s wordt volop gere-
ageerd via sociale media. Niet 
alleen door volgers van De 
Cacaofabriek, vrienden van de 
fotografen en fotografie-lief-
hebbers maar ook vanuit het 
buitenland door de artiesten 
zelf. Ze zijn super trots op hun 
verschijning in het groot. Een 
mooie opsteker voor de foto-
grafen en natuurlijk voor De 
Cacaofabriek!
 
To be continued
Afgelopen weken hebben 
zowel Helmondse beroeps-
fotograaf Dave van Hout en 
Josanne van der Heijden hun 
werken laten zien. De komen-
de weken zullen de overige 
huisfotografen zich nog in dit 
rijtje voegen. Een fotograaf zal 
per week het podium pakken. 
Dit alles zal te zien zijn fysiek 
op De Cacaofabriek en online 
via de kanalen van de Hel-
mondUitagenda.

Leif deLeeuw band F | framed by Dave van Hout

F | VVV Deurne

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997 
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450 

Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253
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 U wisselt uw privacy van uw 
appartement makkelijk af met 
sociale contacten binnen de re-
sidentie. Wij geloven dat ieder-
een zo lang mogelijk zelfstandig 
moet kunnen blijven wonen. Bij 
ons wordt u uitgedaagd om nog 
zo veel mogelijk zelf zaken op te 
pakken, maar als er zorg of on-

dersteuning nodig is, staan wij 
klaar om het met u samen te 
doen. 

Wat zijn de kosten?
Ons doel is dat wonen in onze 
Residentie voor iedereen be-
reikbaar is. De zorgkosten zijn 
afhankelijk van uw zorgzwaar-

tepakket (ZZP). Wij gaan uit van 
minimaal ZZP-4VV indicatie; 
“Beschut wonen met intensieve 
begeleiding en uitgebreide ver-
zorging”. Hieronder vallen bij-
voorbeeld de volgende voorzie-
ningen:   
• Uitgebreide persoonlijke 
 verzorging (ADL)
• Verpleging en individuele 
 begeleiding
• Ondersteuning bij 
 huishoudelijke taken
• 24/7 uur begeleiding in 
 nabijheid aanwezig
• Persoonlijk alarm systeem
• Minimaal drie keer per dag 
 een contactmoment
• Uitwerking van inzet uren e.d.
 vindt plaats op basis van 
 uw zorgvraag. 

Naast de bovenstaande punten, 
hebt u ook nog de kosten voor 
de huur van het appartement en 
het servicepakket. Dit bestaat 
onder andere uit de huur van het 
appartement en de gemeente-
lijke lasten, telefonie en internet-
kosten, kosten voor gas, water 
en licht, schoonmaakkosten van 
algemene ruimte en de was-
serijservice, het ontbijt, lunch 
en diner, gebruik van onder an-
dere koffie en thee in ‘Le Salon’ 
en kosten voor het gebruik van 
gezamenlijke faciliteiten en deel-
name aan activiteiten.  

De kosten worden grotendeels 
vergoed vanuit uw ZZP-indica-
tie. Mogelijk komt u ook in aan-
merking voor EKT (Extra Kosten 
Toeslag) waardoor uw eigen 

bijdrage nog verder vermindert. 
Natuurlijk is iedere situatie an-
ders en is het van belang dat u 
uw financiële plaatje goed voor 
laat berekenen. Stel: u heeft een 
ZZP4-indicatie en recht op volle-
dige EKT, dan is uw eigen bijdra-
ge nog maar rond de € 950 per 
maand. Hier zit dan dus al het 
bovenstaande bij inbegrepen. 

Laat u door ons informeren en 
vraag een offerte aan gebaseerd 
op uw situatie. Het is ook moge-
lijk dat u zonder indictie bij ons 
woont maar dan bent u volledig 
zelf verantwoordelijk voor de 
kosten. Graag zien wij u op een 
van onze open dagen. 

We ontvangen u graag met een 
kopje koffie of thee en leiden u 
rond in onze Residentie. Zien 
we u op 27 juni, 25 juli of op 
29 augustus? 

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

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

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAGEN 
Za. 27 juni, 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigen

vanaf ZZP4 indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

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

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000400

www.acuutzorg.nl
info@residentieacuut.nl
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Als thuis wonen niet meer kan, maar een verpleeghuis niet nodig is: 

Residentie Suytkade
Residentie Suytkade is een nieuw initiatief van Acuut Zorg & Woonbegeleiding. Deze locatie is ge-
opend per 1 maart 2020 aan de Suytboulevard in Helmond. Wij richten ons met zorg en wonen op het 
individu. Onze visie is dat senioren het, nu meer dan ooit, verdienen om in een kleinschalig woonpro-
ject (24 appartementen) omringd te worden met persoonlijke zorg en aandacht. Prettig oud worden 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over praktische zaken. U zult zich veilig voelen omdat er 24 
uur per dag en 7 dagen per week zorg in nabijheid is.

“Ik kan hier 
elke dag 

rummikub 
spelen”

“Iedereen kent 
hier mijn naam 

en zelfs van 
mijn familie”

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

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

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

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAGEN 
Za. 27 juni, 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

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

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000400

www.acuutzorg.nl
info@residentieacuut.nl
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 U wisselt uw privacy van uw 
appartement makkelijk af met 
sociale contacten binnen de re-
sidentie. Wij geloven dat ieder-
een zo lang mogelijk zelfstandig 
moet kunnen blijven wonen. Bij 
ons wordt u uitgedaagd om nog 
zo veel mogelijk zelf zaken op te 
pakken, maar als er zorg of on-

dersteuning nodig is, staan wij 
klaar om het met u samen te 
doen. 

Wat zijn de kosten?
Ons doel is dat wonen in onze 
Residentie voor iedereen be-
reikbaar is. De zorgkosten zijn 
afhankelijk van uw zorgzwaar-

tepakket (ZZP). Wij gaan uit van 
minimaal ZZP-4VV indicatie; 
“Beschut wonen met intensieve 
begeleiding en uitgebreide ver-
zorging”. Hieronder vallen bij-
voorbeeld de volgende voorzie-
ningen:   
• Uitgebreide persoonlijke 
 verzorging (ADL)
• Verpleging en individuele 
 begeleiding
• Ondersteuning bij 
 huishoudelijke taken
• 24/7 uur begeleiding in 
 nabijheid aanwezig
• Persoonlijk alarm systeem
• Minimaal drie keer per dag 
 een contactmoment
• Uitwerking van inzet uren e.d.
 vindt plaats op basis van 
 uw zorgvraag. 

Naast de bovenstaande punten, 
hebt u ook nog de kosten voor 
de huur van het appartement en 
het servicepakket. Dit bestaat 
onder andere uit de huur van het 
appartement en de gemeente-
lijke lasten, telefonie en internet-
kosten, kosten voor gas, water 
en licht, schoonmaakkosten van 
algemene ruimte en de was-
serijservice, het ontbijt, lunch 
en diner, gebruik van onder an-
dere koffie en thee in ‘Le Salon’ 
en kosten voor het gebruik van 
gezamenlijke faciliteiten en deel-
name aan activiteiten.  

De kosten worden grotendeels 
vergoed vanuit uw ZZP-indica-
tie. Mogelijk komt u ook in aan-
merking voor EKT (Extra Kosten 
Toeslag) waardoor uw eigen 

bijdrage nog verder vermindert. 
Natuurlijk is iedere situatie an-
ders en is het van belang dat u 
uw financiële plaatje goed voor 
laat berekenen. Stel: u heeft een 
ZZP4-indicatie en recht op volle-
dige EKT, dan is uw eigen bijdra-
ge nog maar rond de € 950 per 
maand. Hier zit dan dus al het 
bovenstaande bij inbegrepen. 

Laat u door ons informeren en 
vraag een offerte aan gebaseerd 
op uw situatie. Het is ook moge-
lijk dat u zonder indictie bij ons 
woont maar dan bent u volledig 
zelf verantwoordelijk voor de 
kosten. Graag zien wij u op een 
van onze open dagen. 

We ontvangen u graag met een 
kopje koffie of thee en leiden u 
rond in onze Residentie. Zien 
we u op 27 juni, 25 juli of op 
29 augustus? 

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

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

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAGEN 
Za. 27 juni, 25 juli en 29 augustus. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 

(zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigen

vanaf ZZP4 indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

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

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000400

www.acuutzorg.nl
info@residentieacuut.nl
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Als thuis wonen niet meer kan, maar een verpleeghuis niet nodig is: 

Residentie Suytkade
Residentie Suytkade is een nieuw initiatief van Acuut Zorg & Woonbegeleiding. Deze locatie is ge-
opend per 1 maart 2020 aan de Suytboulevard in Helmond. Wij richten ons met zorg en wonen op het 
individu. Onze visie is dat senioren het, nu meer dan ooit, verdienen om in een kleinschalig woonpro-
ject (24 appartementen) omringd te worden met persoonlijke zorg en aandacht. Prettig oud worden 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over praktische zaken. U zult zich veilig voelen omdat er 24 
uur per dag en 7 dagen per week zorg in nabijheid is.

“Ik kan hier 
elke dag 

rummikub 
spelen”

“Iedereen kent 
hier mijn naam 

en zelfs van 
mijn familie”

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

€8.95

ENgINo INvENToR12IN1 PlaNES
ENgo1240

vaN €19,99
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DESIgUal DaRk FRESh
Men Eau De Toilette 50ml
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62% koRTINgDesigual is een 
casual modemerk 
gevestigd in Barcelona. 
Het merk staat bekend om 
haar kleurrijke prints en designs. 
Desigual staat voor positiviteit, 
tolerantie, betrokkenheid en fun.

DESIgUal FRESh 
FESTIval Woman Eau De Toilette 
30ml
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De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 

De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

€6.95

ENgINo INvENToR

8IN1 PlaNES
ENgo0840
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De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.
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73% koRTINg
Stalen band rosé gold plated.
Zirkonia op basel en wijzerplaat.Tijd-datum-5atm - 1 jaar garantie.

€40.00

vENDoUx PaRISDaMES 
Mr41282-02

vaN €149,00
vooR
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73% koRTIN
00

vENDvENDooUUx Pax PaRISRIS
Mr41282-02

73% ko

Stalen band rosé gold plated.
Zirkonia op basel en wijzerplaat.Tijd-datum-5atm - 1 jaar garantie.

Mr41282-02

Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 8 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 

Met de ENGINO INVENTOR kan je 12 verschillende vliegtuigen bouwen. 
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56% koRTINg

€17.50

lacóSTa bag’Skleur zwart.

vaN €39.95
vooR

Elegant 
staptasje in 
PU leder. 
Te dragen als clutch 
en met lang hengsel. 
Magneetsluiting en rits 
aan de binnenzijde.

50

leur zwart.

56% ko

50

STa bag’STa bag’ST S

Elegant 
staptasje in 
PU leder. PU leder. PU leder. PU leder. 
Te dragen als clutch Te dragen als clutch 
en met lang hengsel. 
Magneetsluiting en rits 
aan de binnenzijde.

56% ko

50
Elegant 
staptasje in staptasje in 
PU leder. PU leder. 
Te dragen als clutch Te dragen als clutch 
en met lang hengsel. en met lang hengsel. 
Magneetsluiting en rits 
aan de binnenzijde.

Desigual is een 

casual modemerk 

gevestigd in Barcelona. 

Het merk staat bekend om 

haar kleurrijke prints en designs. 

Desigual staat voor positiviteit, 

tolerantie, betrokkenheid en fun.
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Siliconen band met 

rosé gesp.

Blauwe stalen Basel.

Tijd-chrono-datum-5atm - 

1 jaar garantie.€99.00

gUESS hEREN 
hoRlogE
Rosé gold plated. W1055g2

vaN €199,00

vooR
Blauwe stalen Basel.

Tijd-chrono-datum-5atm - 

EREN

2

Tijd-chrono-datum-5atm - 

55% koRTINg

De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

De gedrukte instructies zijn inbegrepen voor alle modellen in elke set.

54% koRTINg

Tijd-datum-5atm - 1 jaar garantie.

50% koRTINg
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Wandelen van een golfbaan naar een 
natuurpoort of andersom, van natuur-
poort naar golfbaan. Een ding is zeker 
de wandeling zal je nog lang bij blijven. 
Door het grootste aaneengesloten bos-
gebied van Brabant dat wordt gevormd 
door bosgebied de Stippelberg en de 
Beestenveld kun je uren wandelen zon-
der iemand tegen te komen. 

In het bosgebied liggen een paar unieke 
plekken. Golfbaan de Stippelberg en Na-
tuurpoort Nederheide. Golfbaan de Stip-
pelberg is een van de mooiste golfbanen 
van Nederland met  de 27-holes golfbaan 
ten zuiden van dit natuurgebied  nabij gro-
te waterplassen. De oppervlakte hiervan 
bedraagt uiteindelijk ongeveer 60 hectare. 
Het golfterrein bestaat uit een 18-holes 
golfbaan, een 9-holes par 3-4 baan, twee 
oefengreens, twee approachgreens met 
bunkercomplexen en een driving range. 

Dit complex beslaat zo’n 90 hectare en is 
voorzien van begroeiing zoals deze oor-
spronkelijk in het gebied voorkwam zoals 
brem, heide, berk, eik, jeneverbes en pri-

nus. Elke hole heeft haar eigen historische 
naam uit het gebied en de nabij gelegen 
woonplaatsen. Na het genot van een kop-
je koffie kun je van daaruit starten met 
een wandeling door de bossen en langs 
de plassen. 

Heerlijk slenteren door de natuur of een 
stevige wandeling. Je waant je gewoon in 
het buitenland. Een enorme waterpartij 
met mooie natuurlijke oeverbegroeiing. 
Het wandelpad gaat kriskras langs het 
water en door de bossen. En als je geluk 
hebt kom je mogelijk nog een hertje te-
gen. Bij natuurpoort Nederheide is het 
goed toeven op het terras. Bij goed weer 
kun je ook een duik nemen in het heerlijke 
heldere water want het strandbad geeft 
het gevoel van vakantie. De echte door-
douwers kunnen nog verder wandelen 
om uiteindelijk in De Rips uit te komen 
om bij de Viersprong uit te rusten. 
De korte wandeling is ongeveer 6 kilo-
meter en de lange wandeling 15 km. Een 
ding is zeker, in de zomer is er een warm 
welkom met een heerlijke schaduw 
in de bossen.

Een warm welkom in de 
natuur van Gemert-Bakel

F | Natuurpoort Nederheiden

F | Natuurpoort Nederheiden
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Van Houts zonnewering zet 
u graag ‘uit het zonnetje’
Van Houts Zonnewering en rol-
luiktechniek. Al sinds 2005 een 
begrip in Someren en omstre-
ken. Begonnen met het rolluik 
onder de arm, is inmiddels ge-
worden tot een grote speler op 
de Brabantse markt met unieke 
materialen en heeft sinds kort, 
een mooi nieuw pand.

Eigenaren Bart en Angelle van 
Houts zijn trots. In hun pand aan 
de Cipres 11a in Someren kijkt de 
klant zijn ogen uit wat betreft 
raamdecoratie, overkappingen, 
rolluiken en zonnewering. “De 
klant wil geïnspireerd raken, ze 
willen volledig en uitgebreid ge-
informeerd worden. 

De producten kunnen zien en 
voelen.” En die mogelijkheden 
zijn eindeloos. Zo kun je bij Van 
Houts je laten informeren over 
rolluiken, buitenzonwering, bin-
nenzonwering, Velux dakramen, 
outdoor living, terrasoverkap-
pingen, Somfy home motion 
toepassingen, horsystemen en 
glasschuifwanden. 

Van Houts zonnewering en rol-
luiktechniek is groot geworden 
door kwaliteit te leveren, maar 
het belangrijkste vinden zij ook 
de service en nazorg. “Kwaliteit 
is super belangrijk maar dat 
koop je in, het zit hem in de ser-
vice, het maatwerk en de nazorg. 
De klant voor de eerste keer iets 
verkopen lukt meestal wel, maar 
om nadat alles geplaatst is er 
maanden na dato nog een keer 
binnen te komen voor een uit-
breiding, is een kunst. Dan weet 
je dat je het goed doet”, zegt An-
gelle van Houts. Een product ge-
maakt en toegepast met kennis 
en plezier. 'Sales is nothing wit-
hout after Sales’ “En daar staan 
we nu vijftien jaar later nog vol-
ledig achter. Service, werkinstel-
ling en klantgerichtheid, dit zijn 
onze drie speerpunten.” 

Motto
“Zon weren is sfeer creëren.” Dat 
is een van de motto`s waar het 
allemaal mee begon. Een mooie 
aankleding zorgt voor een aan-
trekkelijk huis. Met kleuren en 

stoffen kan je zoveel doen. Vaak 
is een rolluik niet een showstuk 
aan de woning maar wanneer je 
wat speelt met kleuren dan hoeft 
het niet op te vallen en wint de 
functionaliteit. Bij het inrichten 
van een woning gaat het weer 
om het creëren van een per-
soonlijke sfeer. Raamdecoraties 
spelen hierin een belangrijke rol. 
Wij hebben als missie het creë-
ren van een ultiem wooncomfort 
voor de consument. 

“Onze branche staat nooit stil, en 
wij dus ook niet” aldus Bart van 
Houts. De nieuwe trends zijn nu 
al ingezet. Er komen steeds meer 
mogelijkheden in elektrische be-
dieningen. Er is tegenwoordig 
zoveel mogelijk. Laat je verras-
sen, wie zelf een kijkje wil ko-
men nemen in de showroom is 
van harte welkom. Aan de Cipres 
11a ligt de rode loper al voor u uit-
gerold en staat de koffie en thee 
altijd klaar. 

Voor meer informatie kijk op:
www.vanhoutszonwering.nl

www.grootpeelland.nl

Waar ga jij een kijkje nemen?
Zin om er weer eens op uit te trekken? 
Bezoek eens een museum! Zo kun je in 
Museum Techniek met ’n Ziel de evolu-
tie van elektrische apparatuur ontdek-
ken. Oude radio’s en tv’s, telefoonstoe-
stellen uit vervlogen tijden en je beleeft 
de sfeer van ‘Toen was geluk heel ge-
woon’ in de mooi ingerichte stijlkamers. 
Techniek met ’n Ziel is elke woensdag-, 
donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag 
op afspraak open, reserveer vooraf je be-
zoek incl. rondleiding via www.techniek-
meteenziel.nl.

Streekromanschrijver Toon Kortooms 
groeide op in Deurne. In Toon’s boeken is 
De Peel vereeuwigd, zoals in de bestseller 
‘Beekman en Beekman’. Op de plek waar 
de familie Kortooms vroeger woonde, 
staat nu het Toon Kortooms Museum. Het 
museum is op afspraak open, reserveren 

via info@toonkortoomspark.nl Ook het 
Blote Voetenpad in het Toon Kortooms 
Park is via reservering te bezoeken. Hou 
je van cultuurhistorie? De Sint Willibror-
duskerk in Deurne is prachtig monument 
met vele bijzondere kerkschatten. De kerk 
is gratis te bezoeken van dinsdag t/m 
zondag 14.00-16.00 uur. Een tocht over de 
gewelven is enkel op afspraak mogelijk. In 
het voormalig woonhuis/atelier en tevens 
praktijk van dokter-schilder Hendrik Wie-
gersma is Museum De Wieger gevestigd. 
Op afspraak te bezoeken via info@dewie-
ger.nl. Natuur- en Milieucentrum De Os-
senbeemd is open met inachtneming van 
maatregelen, kijk op www.ossenbeemd.
nl. 

Meer weten over de musea en beziens-
waardigheden in Deurne? Kijk op www.
vvvdeurne.nl

F | van Houts

F | VVV Deurne
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Van Houts zonnewering zet 
u graag ‘uit het zonnetje’
Van Houts Zonnewering en rol-
luiktechniek. Al sinds 2005 een 
begrip in Someren en omstre-
ken. Begonnen met het rolluik 
onder de arm, is inmiddels ge-
worden tot een grote speler op 
de Brabantse markt met unieke 
materialen en heeft sinds kort, 
een mooi nieuw pand.

Eigenaren Bart en Angelle van 
Houts zijn trots. In hun pand aan 
de Cipres 11a in Someren kijkt de 
klant zijn ogen uit wat betreft 
raamdecoratie, overkappingen, 
rolluiken en zonnewering. “De 
klant wil geïnspireerd raken, ze 
willen volledig en uitgebreid ge-
informeerd worden. 

De producten kunnen zien en 
voelen.” En die mogelijkheden 
zijn eindeloos. Zo kun je bij Van 
Houts je laten informeren over 
rolluiken, buitenzonwering, bin-
nenzonwering, Velux dakramen, 
outdoor living, terrasoverkap-
pingen, Somfy home motion 
toepassingen, horsystemen en 
glasschuifwanden. 

Van Houts zonnewering en rol-
luiktechniek is groot geworden 
door kwaliteit te leveren, maar 
het belangrijkste vinden zij ook 
de service en nazorg. “Kwaliteit 
is super belangrijk maar dat 
koop je in, het zit hem in de ser-
vice, het maatwerk en de nazorg. 
De klant voor de eerste keer iets 
verkopen lukt meestal wel, maar 
om nadat alles geplaatst is er 
maanden na dato nog een keer 
binnen te komen voor een uit-
breiding, is een kunst. Dan weet 
je dat je het goed doet”, zegt An-
gelle van Houts. Een product ge-
maakt en toegepast met kennis 
en plezier. 'Sales is nothing wit-
hout after Sales’ “En daar staan 
we nu vijftien jaar later nog vol-
ledig achter. Service, werkinstel-
ling en klantgerichtheid, dit zijn 
onze drie speerpunten.” 

Motto
“Zon weren is sfeer creëren.” Dat 
is een van de motto`s waar het 
allemaal mee begon. Een mooie 
aankleding zorgt voor een aan-
trekkelijk huis. Met kleuren en 

stoffen kan je zoveel doen. Vaak 
is een rolluik niet een showstuk 
aan de woning maar wanneer je 
wat speelt met kleuren dan hoeft 
het niet op te vallen en wint de 
functionaliteit. Bij het inrichten 
van een woning gaat het weer 
om het creëren van een per-
soonlijke sfeer. Raamdecoraties 
spelen hierin een belangrijke rol. 
Wij hebben als missie het creë-
ren van een ultiem wooncomfort 
voor de consument. 

“Onze branche staat nooit stil, en 
wij dus ook niet” aldus Bart van 
Houts. De nieuwe trends zijn nu 
al ingezet. Er komen steeds meer 
mogelijkheden in elektrische be-
dieningen. Er is tegenwoordig 
zoveel mogelijk. Laat je verras-
sen, wie zelf een kijkje wil ko-
men nemen in de showroom is 
van harte welkom. Aan de Cipres 
11a ligt de rode loper al voor u uit-
gerold en staat de koffie en thee 
altijd klaar. 

Voor meer informatie kijk op:
www.vanhoutszonwering.nl

www.grootpeelland.nl

Waar ga jij een kijkje nemen?
Zin om er weer eens op uit te trekken? 
Bezoek eens een museum! Zo kun je in 
Museum Techniek met ’n Ziel de evolu-
tie van elektrische apparatuur ontdek-
ken. Oude radio’s en tv’s, telefoonstoe-
stellen uit vervlogen tijden en je beleeft 
de sfeer van ‘Toen was geluk heel ge-
woon’ in de mooi ingerichte stijlkamers. 
Techniek met ’n Ziel is elke woensdag-, 
donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag 
op afspraak open, reserveer vooraf je be-
zoek incl. rondleiding via www.techniek-
meteenziel.nl.

Streekromanschrijver Toon Kortooms 
groeide op in Deurne. In Toon’s boeken is 
De Peel vereeuwigd, zoals in de bestseller 
‘Beekman en Beekman’. Op de plek waar 
de familie Kortooms vroeger woonde, 
staat nu het Toon Kortooms Museum. Het 
museum is op afspraak open, reserveren 

via info@toonkortoomspark.nl Ook het 
Blote Voetenpad in het Toon Kortooms 
Park is via reservering te bezoeken. Hou 
je van cultuurhistorie? De Sint Willibror-
duskerk in Deurne is prachtig monument 
met vele bijzondere kerkschatten. De kerk 
is gratis te bezoeken van dinsdag t/m 
zondag 14.00-16.00 uur. Een tocht over de 
gewelven is enkel op afspraak mogelijk. In 
het voormalig woonhuis/atelier en tevens 
praktijk van dokter-schilder Hendrik Wie-
gersma is Museum De Wieger gevestigd. 
Op afspraak te bezoeken via info@dewie-
ger.nl. Natuur- en Milieucentrum De Os-
senbeemd is open met inachtneming van 
maatregelen, kijk op www.ossenbeemd.
nl. 

Meer weten over de musea en beziens-
waardigheden in Deurne? Kijk op www.
vvvdeurne.nl

F | van Houts

F | VVV Deurne
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Kasteel Kinderboerderij in het landgoed 
van Kasteel Geldrop is sinds kort ‘s mid-
dags beperkt weer open tussen 14.00 tot 
16.00 uur. Daar zijn we erg blij mee want 
het is fantastisch om weer bezoekers te 
hebben! Mensen kunnen nu echter al-
leen tussen 14.00 en 14.30 uur binnen ko-
men, maar kunnen blijven tot 16.00 uur. 

Er is nog niets normaal. Er zijn huisregels; 
de binnenruimte en wc’s zijn voorlopig 
gesloten voor publiek, er mogen maxi-
maal 25 mensen tegelijkertijd binnen. We 
voelen ons niet fijn hierbij en zouden de 
binnenloop tijden graag uitbreiden. 

We hebben meer mensen (vrijwilligers) no-
dig om dit waar te kunnen maken. Mensen 
die een uurtje bij de poort als gastpersoon 
kunnen staan of zitten. Wie draagt ons een 
warm hart toe en helpt ons door een uur 
of anderhalf uur aan de poort te zijn tus-
sen 14.00 en 15.30? Het gaat dan om een 
vaste middag, voor een langere tijd (aantal 
maanden), dus niet eenmalig. De boerderij 
is elke dag van de week open dus voor elke 
dag is er iemand nodig. 
We hopen dat jullie ons kunnen helpen! 
Neem contact op met de boerderij, Mo-
nique of Miriam: 040-2858252 of stuur een 
mail naar info@kinderboerderijgeldrop.nl

Wie helpt de kinderboerderij 
bezoekers langer binnen te laten
tijdens openingstijden?

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

F | Kasteel Kinderboerderij Geldrop
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Kasteel Kinderboerderij in het landgoed 
van Kasteel Geldrop is sinds kort ‘s mid-
dags beperkt weer open tussen 14.00 tot 
16.00 uur. Daar zijn we erg blij mee want 
het is fantastisch om weer bezoekers te 
hebben! Mensen kunnen nu echter al-
leen tussen 14.00 en 14.30 uur binnen ko-
men, maar kunnen blijven tot 16.00 uur. 

Er is nog niets normaal. Er zijn huisregels; 
de binnenruimte en wc’s zijn voorlopig 
gesloten voor publiek, er mogen maxi-
maal 25 mensen tegelijkertijd binnen. We 
voelen ons niet fijn hierbij en zouden de 
binnenloop tijden graag uitbreiden. 

We hebben meer mensen (vrijwilligers) no-
dig om dit waar te kunnen maken. Mensen 
die een uurtje bij de poort als gastpersoon 
kunnen staan of zitten. Wie draagt ons een 
warm hart toe en helpt ons door een uur 
of anderhalf uur aan de poort te zijn tus-
sen 14.00 en 15.30? Het gaat dan om een 
vaste middag, voor een langere tijd (aantal 
maanden), dus niet eenmalig. De boerderij 
is elke dag van de week open dus voor elke 
dag is er iemand nodig. 
We hopen dat jullie ons kunnen helpen! 
Neem contact op met de boerderij, Mo-
nique of Miriam: 040-2858252 of stuur een 
mail naar info@kinderboerderijgeldrop.nl

Wie helpt de kinderboerderij 
bezoekers langer binnen te laten
tijdens openingstijden?

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

F | Kasteel Kinderboerderij Geldrop
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Maar welke soort zonnebrand 
past het beste bij mij? Er zijn 
ontelbaar veel soorten zon-
nebrand op de markt. Er zijn 
verschillende factoren, UVA en 
UVB bescherming en diverse 
texturen. 
Als je op zoek gaat naar een 
geschikte zonnebrand, is het 
goed om te weten dat geen en-
kele zonnebrand je de hele dag 
beschermt tegen de zon. Zon-
nebrand moet ongeveer elke 
twee uur opnieuw aangebracht 
worden  en als je zwemt, zweet 
of sport houd dan 40 minuten 
aan. Gebruik voor je gezicht en 
lichaam niet dezelfde zonne-
brand. De huid van je gezicht is 
dunner dan die op de rest van 
je lichaam.  Als je je insmeert, 
doe dit dan royaal.  Gebruik 
33 milliliter (7 theelepels) zon-
nebrand per keer voor je hele 
lichaam en één theelepel voor 
je gezicht.

Tip 1: Zoek naar UVA en 
UVB bescherming
Als je op zoek gaat naar een 
zonnebrand, is het belangrijk 

dat deze beschermt tegen UVA 
én UVB straling. Wat? UV staat 
voor ultraviolet licht. De A in 
UVA staat voor ‘aging’. Deze 
zonnestralen zijn voornamelijk 
verantwoordelijk voor rimpels 
en de veroudering van je huid. 
Ook zorgt het voor de vorming 
van vrije radicalen, die er weer 
voor zorgen dat lichaams-
processen worden verstoord. 
Hiervoor kun je zorgen dat je 
genoeg antioxidanten binnen-
krijgt. 

De b van UVB staat voor 
‘burning’. Deze stralen zijn 
de boosdoener voor een ver-
brande huid en veroorzaken 
DNA schade aan je huid zoals 
pigmentvlekken. Zowel UVA 
en UVB spelen een grote rol 
bij het krijgen van huidkanker. 
Als je een zonnebrand koopt, 
staat er bij of ze tegen beide 
stralingen beschermen of te-
gen maar een. Vaak vindt je 
op zonnebrand de term “broad 
spectrum”. Dit betekend dat de 
zonnebrand tegen beide stra-
lingen beschermt.

Tip 2 De juiste SPF
De afkorting SPF staat voor 
sun protection factor; ofwel 
bescherming tegen de zon. Je 
hebt verschillende categorieën: 
van een lage beschermingsfac-
tor tot een hoge. Welke SPF je 
moet gebruiken, is afhankelijk 
van je huidtype. 

Om te bepalen welke SPF je, 
minimaal, moet smeren, wordt 
er vaak gekeken naar het huid-
type en hoe snel je bruin wordt. 
In 1975 werd de Fitzpatrick-
schaal bedacht door een Ame-
rikaanse dermatoloog. Hierop 
kun je vinden welk huidtype je 
hebt. In totaal zijn er zes ver-
schillende types. Hoe lichter de 
huid, hoe hoger de SPF. Om het 
simpel te houden: Heb je een 
lichte huid (met sproetjes), met 
lichte ogen en/of lichtblond of 
rood haar, die snel verbrand 
en wordt je niet (snel) bruin? 
Smeer dan minimaal een fac-
tor 30 of hoger.

Heb je een lichte huid, blond 
haar en lichte ogen, die snel 
verbrandt en wordt je lang-
zaam bruin? Smeer dan zon-
nebrand met factor 15-20. Heb 
je een licht getinte huid, don-
ker haar en donkere ogen, die 
zelfden verbrandt en wordt je 
makkelijk bruin? Dan wordt 
minimaal SPF 10-15 geadvi-
seerd. Heb je een getinte, don-
kerbruine of heel donkerbruine 
huid, met donker haar en don-
kere ogen die niet verbrandt 
en heel makkelijk bruint? Dan 
wordt geadviseerd om SPF 5-10 
te smeren.

Tip 3 Fysisch of chemisch? 
Nu je de basis van zonnebrand 
weet, is het tijd om een keuze te 
maken voor je zonnebrand. Er 
bestaan namelijk twee soorten 
zonnefilters: chemische en fy-
sische. Een chemische zonne-
brand absorbeert de UV stra-
ling en laat geen ‘witte waas’ 
achter op je huid. Het nadeel is 
dat het niet wordt aangeraden 
voor een gevoelige huid, om-

dat het irritatie kan opleveren. 
Je kunt dit soort zonnebrand 
herkennen aan ingrediënten 
zoals: oxybenzone, octocrylene 
en avobenzone. Deze ingredi-
enten zijn van niet-natuurlijk 
afkomst.

Een fysische filter werkt nét iets 
anders: deze weerkaatst de UV 
straling. Doordat het niet door 
de huid geabsorbeerd wordt, 
maar een laagje op de huid 
legt, is deze filter beter voor 
een gevoelige huid. Het nadeel 
is dat het een ‘witte waas’ kan 
achterlaten op je huid. Ingre-
diënten die je in minerale zon-
nebrand vindt zijn bijvoorbeeld 
Titaniumdioxide en zinkoxide. 
Deze zijn van natuurlijke af-
komst. 

Tip 3: lotion, olie of poeder?
Een olie, lotion of liever een 
zonnespray? Zonnebrand kun 
je vinden in allerlei uitvoerin-
gen. Allen beschermen ze tegen 
de zon en welke je kiest, hangt 
vaak af van de textuur die je 
zelf het prettigst vindt. Zo kun 
je het prettig vinden om, als je 
een drogere huid hebt, met een 
zonneolie te smeren. Tegen-
woordig zijn er tal van merken 
en soorten op de markt die 
naast zonnebescherming ook 
voedende eigenschappen heb-
ben.

Tip 4: vergeet je haar niet!
Niet alleen je huid kan ver-
branden, ook je haar én zeker 
je hoofdhuid is kwetsbaar voor 

zonlicht. Het is wat lastiger 
om dit in te smeren met zon-
nebrand, maar geen zorgen: 
er bestaan speciale soorten 
zonnebrand voor je haar én je 
hoofdhuid. Zo zorg je ervoor 
dat je aan het einde van de dag 
geen pijnlijke hoofdhuid hebt. 
Je kunt er ook voor kiezen om 
een petje, haarsjaal of hoed op 
de zetten. Dit beschermt ook 
en is ook nog eens modieus.

Tip 5: zorg voor ‘reef safe’
Misschien heb je er wel ooit 
van gehoord. ‘Reef safe zon-
nebrand’. Helemaal gek is 
dit niet. Vooral als je fervent 
snorkelaar bent of vaak op va-
kantie gaat, is het de moeite 
waard om te weten wat deze 
term betekent. Er wordt ge-
schat dat er jaarlijks rond de 
14 duizend ton zonnebrand in 
de oceanen terecht komt dat 
onder andere de koraalriffen 
aantast. Bepaalde ingrediënten 
die je vindt in chemische zon-
nefilters, zijn vervuilend voor 
de oceaan. Ingrediënten zoals 
oxybenzone kan het zeeleven 
en koraal aantasten. Dit is ook 
de reden waarom het op ei-
landen zoals Hawaii verboden 
is om dit soort zonnebrand te 
gebruiken.
Als je een zonnebrand koopt, 
kun je vaak op het etiket zien 
of het een koraalrifveilige zon-
nebrand is.
 
Met deze tips kun jij goed 
voorbereidt de zomer tege-
moet!

Welke 
zonnebrand 
past bij mij?
zonnebrand 
past bij mij?

Het is weer bijna zomer! Dat betekent dat we onszelf goed moe-
ten beschermen tegen de zon en de felle straling. Zonnebrand-
crème is hierbij heel belangrijk. Een goede zonnebrandcrème 
voorkomt een verbrande huid en huidschade zoals huidkanker, 
couperose, rimpels en pigmentvlekken. Delen van je lichaam die 
vaak ontbloot zijn in de zon, zoals je armen, benen en handen 
lopen verhoogd risico op onaangename huidziektes. Ook delen 
die je normaal zou vergeten zoals je oren, lippen en haarlijn ver-
dienen extra aandacht.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

F | Shutterstock



20 week nummer 26 vrijdag 26 juni 2020 de loop weekkrant HELMOND12 juli 2020 Groot PEELLAND 13juli 2020Groot PEELLAND

JE HEBT HET VERDIEND

IN JUNI EN JULI ELKE ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 

UUR

Het mag weer: binnenkort staat de zo-
mervakantie 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 moe-
ten zijn. In juni en juli elke zondag open 
van 12.00-17.00 uur.

ADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STOREADVENTURE STORE

Lokaal shoppen bij Adventure Store

#IKKOOPLOKAAL
www.adventurestore.nl

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

jouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialistjouw vakantiespecialist

Zomer.Zomer.
BUITEN GEWOON GOED

M A G A Z I N E

•

magazine 
aangeboden door 

jouw outdoorspecialist

magazine 
aangeboden door 

in dit nummer o.a.
op AvoNtuur IN 
EIGEN oMGEvING
INsEctwErENd
suNprotEctEd

wANdElEN
op tExEl

Helmond

Het nieuwe Buiten Gewoon 
Goed Magazine is uit!

in dit nummer o.a.
OP AVONTUUR IN EIGEN 

OMGEVING
INSECTWEREND
SUNPROTECTED

WANDELEN OP TEXEL

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur

• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Adventure Store partner van
•

Outdoorspecialist.nl is een unieke 
samenwerking tussen de beste lokale 
outdoorspecialisten en toonaangevende 
merken in de outdoorbranche. Ze zijn niet 
voor niets ...

 BUITEN GEWOON GOED
DOOR . . .

  EEN COMPLEET ASSORTIMENT 
VAN DE BESTE MERKEN

  GESPECIALISEERDE MEDEWERKERS 

  KWALITEIT EN SERVICE

  PASSIE VOOR JOUW 
BUITENACTIVITEITEN

  LOKALE BETROKKENHEID 
 INNOVATIES EN VOORLOPER 

IN DUURZAAMHEID

Adventure Store 1500m2

sport en outdoor.sport en outdoor.sport en outdoor
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Rondleiding door 
het klokkendorp Asten
In de vijftiende eeuw woont 
in het centrum van Asten een 
man die zich Jan die smet van-
der Diesdunc noemt, naar een 
gehucht bij Asten. Bijna zes eeu-
wen later zijn de sporen van Jan 
nog steeds aanwezig. In de kerk 
van de Heilige Maria Presentatie 
hangt een luidklok uit 1447, waar-
op deze naam staat. Als herinne-
ring aan onze historische Jan is 
op het Koningsplein een beeld 
van hem geplaatst. Hier start 
een wandeling door het dorp die 
je kunt maken onder leiding van 
een VVV-gids of aan de hand van 
een rijk geïllustreerde brochure.

In de kerk hangt een carillon met 
57 klokken, bijna allemaal gego-
ten door Koninklijke Eijsbouts, 
een klokkengieterij en fabriek 
van torenuurwerken uit Asten. 
Ieder kwartier hoor je als je door 
het centrum loopt een melodie 
van het automatische klokken-
spel. Op markt- en feestdagen 
wordt het carillon bespeeld door 
een beiaardier. Dat geeft een bij-
zondere sfeer in dit klokkendorp.

Ken je het verhaal van de fabri-
kantenfamilie Bluyssen uit As-
ten?  Zij bezat in de Julianastraat 
een boter- en margarinefabriek 
en handelde in kruidenierswaren 

en textiel? Weet je waar de smid 
paarden besloeg en waar de tram 
vroeger reed? Als je daar nieuws-
gierig naar bent, is het een goed 
idee met vrienden of familie een 
rondwandeling door Asten te 
maken onder leiding van een 
VVV-gids. Je kunt jeugdherinne-
ringen ophalen aan de hand van 
markante plekken in het dorp

Rondleiding door de Heilige 
Maria Presentatiekerk
Aan het einde van de 19de eeuw 
is Asten een tamelijk rijk dorp 
met veel fabrieken en welgestel-
de notabelen. Tijd voor een nieu-
we kerk vindt pastoor L.J. van 
de Mortel. Tussen 1896 en 1898 

wordt de kerk gebouwd in de 
toen moderne neogotische stijl. 
Onder leiding van architect Cas-
par Franssen uit Roermond komt 
het indrukwekkende bouwwerk 
tot stand. Er wordt natuurlijk 
gezegd dat zij de mooiste is van 
alle circa 25 kerken die Franssen 
in Brabant bouwde. Of dat waar 
is, kun je met eigen ogen zien. 
Tijdens een rondleiding met een 
VVV-gids hoor je ‘alles’ over de 
circa 125 levensjaren van de kerk, 
over de verstopte schilderingen 
die in 2019 tevoorschijn zijn ge-
komen, over het hoofdaltaar van 
Hendrik van der Geld (1838-1914) 
uit Boxtel en de kruiswegstatie 
van Frans Knirsch (1920) uit de-

zelfde plaats. Tot de inventaris 
van middeleeuwse kerk behoren 
de beelden van de calvariegroep 
(1480-1490) en een gepolychro-
meerde voorstelling van de hei-
lige Apollonia (1525-1530). De 
tang in haar rechterhand is een 
verwijzing naar deze bescherm-
heilige van tandartsen. De beel-
den kregen een ereplaats in het 
huidige gebouw.
Natuurlijk toont de kerk naast 
de bloei van het Rijke Roomse 
Leven uit haar ontstaansperiode, 
ook de schade van de Tweede 
Wereldoorlog en de veranderin-
gen in de liturgische gebruiken 
sinds het Tweede Vaticaans 
concilie. Kortom een bezoek aan 

deze kerk onder leiding van een 
gids is zeker de moeite waard.

(Zomeravond)rondleidingen
Kasteel Asten-Heusden
Aan de rand van de Peel, ver-
scholen achter weelderige be-
groeiing liggen de romantische 
restanten van het meer dan 600 
jaar oude kasteel van Asten. De 
idyllische ruïne roept een bewo-
gen verleden op van ontginnin-
gen, oorlogen en heksenvervol-
gingen. De laatste oorlog is het 
kasteel noodlottig geworden, 
in 1944 vindt er een aanslag op 
het kasteel plaats waarbij het 
gebouw tot ruïne is verworden. 
De burcht mag dan ten onder 
gegaan zijn, de voorburcht staat 
er nog in haar volle glorie en is al 
de eeuwen dat ze bestaat voort-
durend bewoond geweest. Tot 
de jaren zeventig van de vorige 
eeuw waren het boerenbedrij-
ven en op dit moment biedt het 
onderdak aan ongeveer een vijf-
tigtal bewoners.
Altijd al benieuwd geweest naar 
het leven van kasteelheren of 
de heksenvervolging? Kom dan 
naar de kasteelruïne in Asten-
Heusden tijdens de Zomer-
avondrondleidingen. Deze vin-
den plaats op alle donderdag-
avonden in juli en augustus. De 
rondleidingen starten om 19.00 
uur en aanmelden is niet nodig. 
Deze Zomeravondrondleiding 
duurt 1½ uur en kost € 4,50 per 
persoon. Kinderen t/m 7 jaar zijn 
gratis. 

Ook groepsrondleidingen beho-
ren tot de mogelijkheden; onze 
kasteelgidsen nemen je graag 
mee op ontdekkingstocht door 
de prachtige kasteelruïne. 
Voor alle drie de rondleidingen 
geldt een prijs van € 4,50 p.p. 
met een minimum van 10 per-
sonen of en een minimumprijs
 van € 45,-. 

Het maximum aantal personen 
voor de rondleiding door het 
klokkendorp Asten en door de 
Heilige Maria Presentatiekerk 
is 15. Het maximum aantal per-
sonen bij de rondleiding door 
Kasteel Asten-Heusden is 10 
personen (normaal gesproken 
geldt voor deze rondleidingen 
een maximum van 20 – 25 per-
sonen per gids (meerdere gid-
sen beschikbaar) maar i.v.m. het 
corona-virus zijn de maximum 
aantallen nu naar beneden bij-
gesteld). 

Reserveren via VVV Asten; 
Tel.: 0493-692999
winkel@vvv-asten.nl 

Rondleidingen door Asten

Primeur! VVV Asten organiseert 
vanaf 2020 een drietal rondleidingen o.l.v. 

een deskundige VVV-gids; klokkendorp 
Asten, Heilige Maria Presentatiekerk en 

Kasteel van Asten-Heusden. 
Mocht je op zoek zijn naar een 

leuke invulling voor bijvoorbeeld een 
familiedag of personeelsuitje dan 

ben je in Asten aan het juiste adres!

Staatsbosbeheer start mid-
den juni met het herstellen 
van het half verharde fi ets-
pad naast de Bruggerdijk 
vanaf de Heerstraat tot aan 
de Budelsebaan in natuur-
gebied Leenderbos te Heeze-
Leende. 

Er komt een nieuwe laag over 
het fietspad, omdat het pad 
na verloop van tijd smaller is 
geworden. 

De werkzaamheden zullen 
enkele weken duren en het 
fietspad is tot de werkzaam-

heden zijn afgerond afgeslo-
ten. Fietsers wordt gevraagd 
om via het Strijperpad of het 
Kluizerpad om te fietsen. 

De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door aannemer 
van Stipdonk uit Geldrop.

Fietspad herstel Bruggerdijk in Leenderbos
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Door: Wendy Lodewijk

René van Luytelaar (bekend 
van amusementsgroep Striep-
ke Veur) heeft zich een aantal 
jaren ingezet als voorzitter voor 
de SamenLoop voor Hoop in 
Helmond. Daarnaast was hij 
binnen die organisatie verant-
woordelijk voor de Commissie 
Programmering, waarin hij het 
voor elkaar kreeg om verschil-
lende artiesten belangeloos te 
laten optreden. Nu hij een huis 
gekocht heeft in Portugal en 
daar ook veelal verblijft, heeft 
hij helaas afscheid moeten ne-
men van de SamenLoop. Een 
mooi moment om terug te kij-
ken.

Wat betekent de SamenLoop 
voor Hoop voor u?
‘Mijn drijfveer om me in te zetten 
voor de SamenLoop is simpel: als 
er meer geld naar het KWF gaat, 
is er meer geld voor onderzoek, 

meer onderzoek betekent meer 
kans op overwinning van kanker 
en meer overwinning zorgt voor 
meer mensen die (weer) geluk-
kig kunnen worden. Iedereen 
krijgt in zijn leven te maken met 
kanker; er is altijd wel iemand 
in je omgeving die het krijgt of 
heeft gehad. 

Eigenlijk verbindt kanker ons 
allemaal. Dat ik voorzitter van 
de SamenLoop ben geworden, 
is heel toevallig gebeurd. Aan-
vankelijk ben ik eens gevraagd 
om de presentatie te verzorgen 
op het podium. In de loop der 
tijd heb ik steeds meer op mijn 
bordje gekregen en ben ik uitein-
delijk in het bestuur terecht ge-
komen. Het geheel verliep heel 
logisch. Toen op een gegeven 
moment de vorige voorzitter ver-
trok, werd ik voorgesteld als zijn 
opvolger. Ik hoefde niet lang na 
te denken voor ik ja zei.’
Het einde van Striepke Veur is 

ook in zicht. Is dat niet veel ver-
andering in korte tijd?
‘Nee, zo zie ik dat niet. We heb-
ben in 38 jaar Striepke ontzet-
tend veel mooie dingen meege-
maakt. Het is heel fijn om te zien 
dat de mensen nog genieten 
van een optreden van ons, je wil 
niet wachten tot men je beu is. 
Een soort van stoppen op het 
hoogtepunt. In combinatie met 
het huis in Portugal en het vele 
voorbereidingswerk dat er logi-
scherwijs bij komt kijken, is dit 
een juist en mooi moment om te 
stoppen.’

U heeft veel betekend voor de 
SamenLoop, op allerlei vlakken. 
Zo heeft u een flinke steen bijge-
dragen aan het vinden van spon-
soren en ambassadeurs. 

Heeft uw bekendheid met 
Striepke Veur daar positief aan 
bijgedragen?
‘Ja, dat is zeker een groot voor-

deel. Maar niet alleen bij Striep-
ke. Ik ben namelijk onder andere 
ook voorzitter geweest van het 
Oranjecomité, 26 jaar bestuurder 
bij de Keiebijters en directeur in 
het Helmondse primair onder-
wijs, waardoor ik in nauw con-
tact stond met de gemeente. De 
mix van bedrijfsleven, verenigin-
gen en gemeente heeft gezorgd 
voor een mooi groot netwerk. 
Als je veel mensen kent, gaan er 
veel deuren open.’

Bent u nu nog op een of andere 
manier verbonden met de orga-
nisatie van de SamenLoop?
‘Het team van de SamenLoop 
bestaat uit geweldige mensen. 
Zij zetten zich voor de volle 100% 
in. Na de laatste SamenLoop zijn 
er een paar bestuursleden van 
het eerste uur gestopt en heb ik 
een aantal nieuwe wisselingen 
kunnen doorvoeren. 

We hebben goede mensen zien 

vertrekken, maar we hebben 
ook weer goede mensen binnen 
weten te halen. Heel toekomst-
gericht. 

Op dit moment heb ik nog wel 
een paar lijntjes open met het 
bestuur, maar in de loop van de 
tijd zal ik alles afsluiten. Natuur-
lijk blijf ik wel telefonisch bereik-
baar.’

Heeft u tot slot een mooie herin-
nering of anekdote die u met ons 
wil delen?
‘Jazeker. Het eerste waar ik aan 
denk, is het moment dat ik stond 
te presenteren in 2017. Er was bij 
die editie van de SamenLoop ook 
een kinderloop, voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Zo’n 180 
kinderen stonden voor het po-
dium terwijl ik mijn zegje deed. 
Roept er ineens een jongen: ‘Me-
neer! Ik ben weer genezen!’ Dat 
indrukwekkende moment be-
zorgde me echt kippenvel.’

GEEF
ME DE 

5
5 vragen, 5 antwoorden.
 
Deze week Eddy Huissoon
Eigenaar van de Adventure Store. René van LuytelaarMet deze week:

René van Luytelaar. F | Samenloop voor Hoop Helmond.
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Op donderdag 2 juli 2020 is 
er van 20:00 tot 21:30 weer 
een webinar van Maria Ge-
nova, voor beginnende en 
gevorderde schrijvers in onze 
regio. Een webinar is een di-
gitale interactieve worskhop. 
Vanachter je PC of laptop, 
kun je makkelijk en veilig, 
thuis meedoen. Op de eerde-
re schrijfworkshops kwamen 
veel enthousiaste reacties. 
Vandaar dat de gezamenlijke 
bibliotheken van Breda, Den 
Bosch, Eindhoven, Midden-
Brabant, Veldhoven en Hel-
mond-Peel, nóg een schrijf-
workshop programmeren.

Digitale Schrijfworkshop
In deze schrijfworkshop ga 
je de diepte in. Je leert van de 
fouten van beginnende en be-
kende schrijvers aan de hand 
van voorbeelden. Hoe maak je 
een verhaal spannend? Welke 
tijd en vertelperspectief pas-
sen het beste bij je boek? Mag 
je personages samenvoegen 
bij waargebeurde verhalen? 
Hoe zet je flashbacks doeltref-
fend in? Hoe doe je research 
en hoeveel daarvan mag in het 
boek terechtkomen? Hoe cre-
eer je interessante bijfiguren? 
Hoe schrijf je een uitnodigen-
de achterflaptekst? Hoe wer-
ken professionele redacteuren 
en wat kost dat? Hoe vind je 
een goede uitgever?

Of kies ik voor uitgeven in 
eigen beheer? Al deze vragen 
worden tijdens deze online 
schrijfworkshop beantwoord, 
maar er is ruimte voor veel 
meer vragen. 

Maria Genova
Docent is Maria Genova, 
schrijfster van diverse bestsel-
lers, onder andere 'Het Dui-
velskind', 'Man is stoer, vrouw 
is hoer' en 'Komt een vrouw 
bij de h@cker'. Maria is erva-
ren schrijfdocent en redacteur 
en treedt daarnaast veel op als 
spreker.
Deze workshop is een aanvul-
ling op de eerder door Maria 
Genova gegeven webinars, 
maar kan ook zeker gevolgd 
worden door deelnemers die 
eerder nog geen schrijfwork-
shops hebben gevolgd. 

Aanmelden 
Er is een beperkt aantal inlog-
plaatsen dus meld je snel aan. 
Op www.bibliotheekdom-
meldal.nl is een link te vinden 
naar de Bibliotheek Eindho-
ven, waar de aanmeldingen 
worden ontvangen en van 
waaruit 1 dag van tevoren 
een inlog-link wordt gestuurd 
voor het webinar. Mocht je op 
2 juli niet kunnen, dan kun je 
toch aanmelden zodat je een 
dag later de link ontvangt 
waarmee je terug kunt kijken. 

Op donderdag 2 juli 2020 is Of kies ik voor uitgeven in 

De meest gemaakte fouten
in een manuscript en hoe 
vind je een uitgever?

Beleef De Groote Heide!

“Er zit muziek in dat bos”, “Prik-
kel al je zintuigen” of “Proef de 
streek”: zomaar een greep uit 
de 75 belevenissen die natuur-
grenspark De Groote Heide te 
bieden heeft. Deze belevenis-
sen zijn recent gebundeld in een 
prachtige belevenissengids. 

De gids staat boordevol tips 
voor activiteiten met daarbij 
korte recensies. Hoewel deze 
gids áltijd handig is, geeft het 
zeker in deze tijd inspiratie en 
ideeën voor leuke activiteiten 
in eigen land. Vakantie in De 
Groote Heide? Met deze gids 
kan iedereen vooruit! 

Wat staat er in de gids? 
De gids is opgebouwd uit ver-
schillende thema’s: Cultuur, Na-
tuur, Sporten en spelen, Proeven 
en overige belevenissen die je 
echt niet mag missen. Je kunt 
zoeken op thema en online ook 
op alfabet. Bovendien zijn de be-
levenissen geclusterd op de kaart 
zodat je per gebied kunt zoeken. 
De activiteiten zijn voor jong tot 
oud, dus voor ieder wat wils. Ook 
wie geen Nederlands spreekt, 
kan vooruit met de gids vanwege 
de korte Engelse beschrijvingen. 
Extra leuk: De familie Beeren 
heeft al diverse belevenissen ge-
test. Hun ervaringen staan in de 

gids en zijn binnenkort ook te 
vinden in de vlogs op onze web-
site en social media. 

Waar te verkrijgen?
De belevenissengids is te verkrij-
gen bij verschillende partners in 
De Groote Heide, zoals VVV’s en 
toeristische informatiepunten, 
wordt in sommige gemeenten 
huis aan huis verspreid én is on-
line te vinden op www.degroote-
heide.eu/belevenissen. 

Wat is natuurgrenspark 
De Groote Heide? 
Van Hamont-Achel en Pelt (BE) 
tot aan de groene stadsrand van 
Eindhoven (NL) ligt een gevari-
eerd en veelzijdig natuurgrenspark 
van bijzondere waarde. De unieke 
biodiversiteit, de verscheidenheid 
aan kleinere natuurgebieden én de 
aanwezigheid van vennen en be-
ken maken van De Groote Heide 
een magische plek. Maar niet al-
leen de natuur is er ontiegelijk 
mooi, er is ook van alles te beleven. 
Zes gemeenten (Cranendonck, 
Eindhoven, Hamont-Achel, Hee-
ze-Leende, Pelt en Valkenswaard) 
werken grensoverschrijdend sa-
men om 'hun' natuur te koesteren.

Het HomeComputerMuseum 
in Helmond was pas sinds be-
gin februari heropend op een 
nieuwe locatie, maar kon dank-

zij Corona haar deuren halver-
wege maart weer sluiten. Toch 
bleef de onderneming investe-
ren in verbeteringen. Zo zijn er 

vitrines aangeschaft om nieu-
we aanwinsten te laten zien. 
Zoals een door Herman Brood 
beschilderde computer, een 
Amiga gebruikt door de Ameri-
kaanse NASA en een Commo-
dore Amiga welke gebruikt is 
voor o.a. de fi lm Titanic.

Ook zijn er nodige aanpassingen 
gedaan om aan alle voorwaarden 
te kunnen voldoen om de ver-
spreiding van het Coronavirus te 
minimaliseren. Bart van den Ak-
ker: "Als interactief museum zijn 
er meer aanpassingen nodig dan 
de museumvereniging eist, wij 
zorgen dat de interactieve ma-

Bezoek het vernieuwde 
HomeComputerMuseum, 
een tijdreis  voor jong én oud!

chines extra worden gereinigd 
en speciale handschoenen wor-
den gratis aangeboden aan onze 
bezoekers."

Gelukkig kunnen nu de bezoe-
kers weer met bijna 300 compu-
ters vanaf 1977 spelen en herin-
neringen ophalen aan vroeger.
Het HomeComputerMuseum 
is een interactieve tijdreis door 
de geschiedenis van de (thuis)
computer en aanverwante ap-
paraten middels kamers in stijl 
van de desbetreffende jaren. Met 
een gespecialiseerde werkplaats 
voor reparatie en een arcadecafé 
is dit museum uniek in de Bene-

lux.  In de Arcade staan diverse 
generaties spelcomputers en Ar-
cadekasten klaar om bespeeld te 
worden. Een dag van herkenning 
voor jong en oud!

Kaarten moeten vooraf 
worden gekocht voor 
€8,88 per stuk (kinderen 
tot en met 12 jaar €4,40). 
Tickets: www.homecom
putermuseum.nl
Locatie: Noord-Koningin-
newal 28, Helmond
Open van woensdag 
t/m zondag.
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adventure store adv

WANDELENBAD&BEACH

RECREATIE

KAMPEREN

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.

KAMPEREN
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

•

Met de CHARA TENT kun je 

gaan en staan waar je wilt. Kijk  

voor het volledige aanbod NOMAD® 

tenten op www.NOMAD.nl.

I SLEEP  
ANYWHERE

Met de CHARA TENT kun je 

gaan en staan waar je wilt. Kijk 

voor het volledige aanbod NOMAD®

tenten op www.NOMAD.nl.

I SLEEP 
ANYWHERE

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

veel voorraad met
EXTRA HOGE
KORTINGEN*

TASSEN

OUTDOOR

IN JUNI EN JULI
ELKE 

ZONDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR

V E R K R I J G B A A R  B I J

A D V E N T U R E  S T O R E

WWW.HANWAG.NL

V E R K R I J G B A A R  B I J

A D V E N T U R E  S T O R E  H E L M O N D

BANKS
De verfijning van een Hanwag klassieker. De nieuwe Banks is een zeer comfortabele trekkingschoen gemaakt van De verfijning van een Hanwag klassieker. De nieuwe Banks is een zeer comfortabele trekkingschoen gemaakt van 
hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam 

in de tussenzool zorgt voor een voelbaar betere demping en een goede afrol.
De nieuwe Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest uitvoeringen.De nieuwe Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest uitvoeringen.

Naast de standaard leest, is de Banks ook verkrijgbaar in een vernieuwde ‘Straight Fit Extra’ uitvoering met een  uitvoering met een  uitvoering met een 
4 mm breder bovenwerk en een bredere zool. De Banks ‘Narrow’ Lady GTX is speciaal ontworpen voor vrouwen  is speciaal ontworpen voor vrouwen  is speciaal ontworpen voor vrouwen 

met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook 
verkrijgbaar in een volledig leren uitvoering.

€ 219,99BANKS MEN GTX

JE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIEND

S L A A P Z A K K E N

S L A A P M A T T E N

K U S S E N S

R U G Z A K K E N

K U S S E N SK U S S E N S

S L A A P Z A K K E N

S L A A P M A T T E N

S L A A P Z A K K E NS L A A P Z A K K E N

S L A A P M A T T E N

S L A A P Z A K K E N

K U S S E N SK U S S E N S
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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.

KAMPEREN
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

•

Met de CHARA TENT kun je 

gaan en staan waar je wilt. Kijk  

voor het volledige aanbod NOMAD® 

tenten op www.NOMAD.nl.

I SLEEP  
ANYWHERE

Met de CHARA TENT kun je 

gaan en staan waar je wilt. Kijk 

voor het volledige aanbod NOMAD®

tenten op www.NOMAD.nl.

I SLEEP 
ANYWHERE

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

veel voorraad met
EXTRA HOGE
KORTINGEN*

TASSEN

OUTDOOR

IN JUNI EN JULI
ELKE 

ZONDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR

V E R K R I J G B A A R  B I J

A D V E N T U R E  S T O R E

WWW.HANWAG.NL

V E R K R I J G B A A R  B I J

A D V E N T U R E  S T O R E  H E L M O N D

BANKS
De verfijning van een Hanwag klassieker. De nieuwe Banks is een zeer comfortabele trekkingschoen gemaakt van De verfijning van een Hanwag klassieker. De nieuwe Banks is een zeer comfortabele trekkingschoen gemaakt van 
hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd loopcomfort. Het PU foam 

in de tussenzool zorgt voor een voelbaar betere demping en een goede afrol.
De nieuwe Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest uitvoeringen.De nieuwe Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest uitvoeringen.

Naast de standaard leest, is de Banks ook verkrijgbaar in een vernieuwde ‘Straight Fit Extra’ uitvoering met een  uitvoering met een  uitvoering met een 
4 mm breder bovenwerk en een bredere zool. De Banks ‘Narrow’ Lady GTX is speciaal ontworpen voor vrouwen  is speciaal ontworpen voor vrouwen  is speciaal ontworpen voor vrouwen 

met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook met smallere voeten. Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook 
verkrijgbaar in een volledig leren uitvoering.

€ 219,99BANKS MEN GTX

JE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIENDJE HEBT HET VERDIEND
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GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO
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START SALE STAPELKORTING 20%-25%-30%*  
& SPECIALE KOOPJES TOT 70%

KOOPZONDAG 28 JUNI VAN 12.00 - 17.00 UUR

SHOP DE SALE ONLINE 24/7!   WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

Al 65 jaar nemen we de tijd om samen naar de juiste hooroplossing te zoeken. Om dit te 
vieren vergoeden wij de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering 
van uw eigen risico. Deze actie loopt tot 31 juli, dus wacht niet te lang. Vraag naar de 
voorwaarden en ontdek waarom het ene gratis hoortoestel het andere niet is.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Twee hoortoestellen én alle aandacht: €0,-

Van Boxtel 
jubileumcadeau

Kwaliteit zonder 
prijskaartje

Bericht van politie Helmond
Helmond: Het valt ons, als politie, op dat er sinds de coronatijd veel jeugd op 
straat is in Mierlo-Hout en Brandevoort. Dit juichen wij toe, mits de Corona-
maatregelen in acht worden gehouden. Wij zien echter ook dat er een groep 
jeugd is die regelmatig vernielingen, brandstichtingen, mishandelingen en 
openlijke geweldplegingen pleegt. 

Helmond

Ondanks dat verschillende jongeren reeds 
zijn gehoord door de politie en hun ou-
ders ook op de hoogte zijn, gaat het on-
gewenste gedrag door. Dit komt de leef-
baarheid deze wijken niet ten goede. 
Omdat dit probleem al zo lang speelt zul-
len wij als politie gebruik gaan maken van 
een artikel in de APV. Hierin staat dat je 
niet mag samenscholen. Dat wil zeggen 
dat wanneer je met meer dan 3 personen 
samen bent, je bekeurd kan worden. Dit 
staat los van de huidige Coronamaatrege-
len. Dus zelfs wanneer je anderhalve me-
ter afstand houdt, kun je bekeurd worden. 

Artikel 2.1.1.1 Samenscholingen en 
ongeregeldheden (artikel 2:1 VNG)

• 1. Het is verboden op een openbare
 plaats deel te nemen aan een 
 samenscholing, onnodig op te dringen
 of door uitdagend gedrag aanleiding 
 te geven tot ongeregeldheden.

• 2. Degene die op een openbare plaats:
  a. aanwezig is bij enig voorval 
 waardoor er wanordelijkheden ontstaan
 of dreigen te ontstaan; s

Open atelier op het Lambertushof

Op zaterdag 27 juni gaan de deuren open 
van de ateliers aan het Helmondse Lam-
bertushof. Dit pittoreske hofje, verscho-
len achter de Lambertuskerk, is een cre-
atieve oase in het centrum van Helmond.

Vanuit de drukte van het centrum loop je 
als het ware binnen in een zee van rust . In 
dit verscholen hofje lijkt de tijd even stil te 
staan. Het Lambertushof is een prachtige 
plek, bekend bij zowel Helmonders als 
toeristen. 
De bewoners van het Lambertushof tonen 
deze zaterdag hun vaardigheden op het 

gebied van schilderen, poëzie , illustratie, 
literatuur, beeldhouwen, kunst gemaakt 
van restmaterialen, inlijsten en grafische 
ambachten zoals lino en zeefdrukken.
De ateliers zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek tussen 10:00 tot 17:00.

Deze zomer gaan er op het Lambertushof 
meer nieuwe activiteiten georganiseerd 
worden door de bewoners, zoals samen 
buiten schilderen of beeldhouwen. Hier-
over volgt later meer in de lokale en (soci-
ale) media. Op het Lambertushof gaat het 
dit jaar in ieder geval een  actieve en vooral 
creatieve zomer worden !
De kunstenaars op het Lambertushof de-
len dit graag met jou. s

Centrum

F | Petra Downs-Hovestadt
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Deze handleiding is voor ie-
dereen die naar de kerk komt 
om een viering bij te wonen of 
op een andere manier van het 
kerkgebouw gebruik te ma-
ken. Van u wordt gevraagd deze 
richtlijnen op te volgen zodat 
alle aanwezigen waardig en vei-
lig samen kunnen vieren.

Algemeen
Alle maatregelen inzake de an-
derhalve meter regel hygiëne - 
handen reinigen bij binnenkomst 
van de kerk, hoesten en niezen 
in elleboog, gebruik van papie-
ren zakdoekjes - en gezondheid 
- bij verkoudheidsklachten en/of 
verhoging thuis blijven- dienen 
door alle betrokkenen strikt na-
geleefd te worden. Degenen die 
deelnemen aan vieringen doen 
dat op eigen risico.

Plaatsen:
De kerk is opgedeeld in voorna-
melijk duo plaatsen, beschikbaar 
voor ieder die samen naar de vie-
ring komt. Gelieve niet te knielen 
omdat u daarmee dichter bij de 
persoon komt voor u.

Reserveren:
Een ieder die de een viering bij 
wil wonen dient vanaf 29 juni 
vooraf gratis te reserveren, per 
dienst zijn er 100 plaatsen te ver-
geven. 

Reserveren kan: kerk Sint Trudo 
te Stiphout
telefonisch op weekdagen tus-
sen 10 en 12 uur: 0492 52 31 47
Per mail: trudo-olv@damiaan-
helmond.nl
Afhalen pastorie Dorpsstraat 32, 
dagelijks (ma.-vr.) tussen 10 en 12 
uur.

kerk Goddelijke Voorzienigheid 
& Sint Anna (Hornestraat 1) en 
voor de Luciakerk (Hoofdstraat 
159)
telefonisch dagelijks (ma.- vrij.) 
tussen 10 en 12 uur: 0492 52 29 30 
Per mail: info@damiaanhel-
mond.nl
Afhalen pastorie (Hoofdstraat 
157) dagelijks (ma.-vr.) tussen 10 
en 12 uur.

Bij het reserveren kunt u aange-
ven of dit eenmalig is of 4 dien-
sten betreft.

Binnenkomst:
Bij binnenkomst dient u uw 
handen te reinigen met desin-
fectiegel om vervolgens via de 
aangegeven looppaden naar de 
kerkbank te lopen en te gaan zit-
ten op de aangegeven plaatsen.

Misboekje:
Het misboekje ligt al uitgedeeld 
bij de zitplaats

Communie:
Deze zal worden uitgereikt op 
de schoteltjes die aanwezig zijn 

op de kerkbank. U blijft hierbij 
zitten. De pastoor of diaken zal 
voor het uitreiken zijn handen 
wassen en tijdens het uitreiken 
een handschoen gebruiken.

Collecte:
Aan het einde van de mis kunt 
u de collecte achterlaten op het 
schoteltje dat aanwezig is op de 
kerkbank.

Naar buiten gaan:
Bij het einde van de mis verlaat 
u op aanwijzing de kerkbank 
achteraan beginnend. Houd de 
anderhalve meter afstand.

Het misboekje neemt u mee, wij 
kunnen het niet opnieuw gebrui-
ken. U dient de kerk meteen te 
verlaten. Indien u een kaars wilt 
ontsteken bij het Maria altaar 
verzoeken wij u in de kerkbank 
te wachten tot iedereen de kerk 
verlaten heeft.

Toilet bezoek:
In het toilet is desinfecteer voor 
handen en wc aanwezig, ieder 
die een bezoek brengt aan de 
toilet dient na afloop zelf te des-
infecteren.

Misintentie:
Het is mogelijk om misintenties 
op te geven zoals u dat gewend 
bent. Houdt er rekening mee dat 
een ieder die naar de Mis komt 
gereserveerd moet hebben via de 
mail, telefoon of kaart. s

Vanaf het eerste weekend van 
juli zullen de klokken in onze 
Damiaanparochie weer luiden 
op de vertrouwde tijden voor 
de Mis. De kerkdeuren mogen 
weer open als wij ons houden 
aan voorschriften die door de 
Nederlandse Bisschoppencon-
ferentie i.s.m. het RIVM zijn op-
gesteld. In de handleiding leest 
u daarover.

Wij hebben het mogelijk ge-
maakt dat eerste communi-
canten dit schooljaar nog hun 
communie kunnen vieren met 
alternatieve keuzes in september 
of volgend jaar mei. Alle com-
municanten zijn hiervan op de 
hoogte.

Een doop kan weer gevierd wor-
den onder voorbehoud van een 
klein gezelschap van slechts de 
ouders, peetouders en grootou-
ders. Vanzelfsprekend horen de 
broertjes en zusjes van de dope-
ling er ook bij.

Huwelijksvieringen zijn mogelijk 
met maximaal 100 personen.

Uitvaarten zijn mogelijk met 
maximaal 100 personen.
Weliswaar kan er niet gezongen 
worden maar orgelspel is mo-
gelijk en andere instrumentale 
muziek.

Wij zijn blij dat de deuren weer 
open kunnen die ons de moge-
lijkheid geven om in het ‘nieuwe 
normaal’ te vieren.

In de ontwikkelingen voor de 
opvolging van diaken Ton Sche-
pens heeft er een hapering voor-
gedaan zodat zijn opvolging 
vertraagd is. Wel is in het paro-
chiebestuur besloten dat Ton 
op 15 juli op bescheiden manier 
afscheid neemt zodat hij de vrij-
heid heeft om alleen nog dat-
gene in de parochie te doen wat 
hij verkiest. In het weekend van 
29/30 augustus is het plan om dit 
te vieren in de kerken met een re-
ceptie in de tuin van de pastorie 
van Stiphout.

Om het mogelijk te maken dat 
pastoor Swagemakers de eucha-
ristievieringen eveneens in Stip-
hout kan verzorgen zullen de 
tijden van de vieringen worden 
gewijzigd. s

Kerk gaat weer open

Tijden vieringen in de parochie Heilige Damiaan de Veuster 
v.a. 1 augustus.

Zaterdag 17:00 uur Goddelijke Voorzienigheid & 
Sint Anna (Helmond-West)

Zaterdag 19:00 uur Sint Lucia (Mierlo-Hout)
Zondag 9:30 uur Sint Lucia (Mierlo-Hout)

Zondag 11:00 uur Sint Trudo (Stiphout)

Helmond Helmond

Handleiding liturgieviering en kerk bezoek
14 juli 2020 Groot PEELLAND 15juli 2020Groot PEELLAND
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Bouw Spanje
eindelijk van start

zomer-
borrel

Onze toekomstige fabriek heeft een gunstige 
ligging. Als je afslag 10 neemt op de snelweg 
AP 7 tussen Girona en Barcelona, ben je er in 
twee minuten. Dit is natuurlijk heel goed voor 
onze bereikbaarheid en de aan-en afvoer van 
grondstoffen en eindproducten. Het gebied ten 
noorden van Massanes, tegen de Pyreneeën, 
staat bekend om zijn voedingsmiddelenindustrie. 
Dit maakt de locatie voor ons nog aantrekkelijker! 

De bouw in Spanje, in het dorp Massanes, is eind mei officieel 
gestart. Eindelijk! Sinds 2015 zijn we in het bezit van ruim 
44.000 m2 industriegrond. De grond is verdeeld in twee percelen. 
We starten met bouwen op een van de twee percelen. Voor het 
andere perceel is nog geen bestemming.

Heel veel factoren hebben de totstandkoming 
van de bouw vertraagd. Het is begonnen met de 
aankoop die vrij lastig was. De verkopende partij 
zorgde voor veel vertraging en irritatie. Daarna 
kregen we te maken met een vergunningen-
traject dat niet te vergelijken is met dat van 
Nederland. Om nog maar te zwijgen over de 
onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië, en de 
perikelen rondom de Brexit. 

Najaar 2020
Naar alle verwachtingen kunnen we in het najaar 
van 2020 eindelijk de eerste kilo’s produceren 
in Spanje. We zijn inmiddels begonnen met het 
grondwerken. In de komende maanden wordt de 
betonconstructie gebouwd. We houden jullie 
via de beeldkrant en de Huijbregts Actueel op 
de hoogte. 

Het was gezellig druk tijdens de zomerborrel! De gegrilde kippen waren heerlijk! Voor herhaling vatbaar! 

Het gaat er toch van komen

In de afgelopen periode heb ik met de 
meesten van jullie geluncht of een praatje 
gemaakt. Het was fijn om te horen hoe 

betrokken iedereen is bij ons bedrijf. Heel 
veel dingen gaan goed, sommige dingen 
moeten beter. Op 7 juni hebben we tijdens 
de zomerborrel, naar aanleiding van jullie 
opmerkingen, gepresenteerd wat onze 
plannen zijn. We gaan samen aan de slag 
om ons bedrijf nog beter te maken, daar 
hebben we jullie ideeën bij nodig. Dat doen 
we met medewerkers in brainstormgroepen. 
Wil je hieraan meedoen, meld je dan aan via 
receptie@huijbregts.nl. 

In Spanje zijn we eindelijk gestart! Het heeft 
ons iets te lang geduurd, maar het gaat nu dan 
toch echt gebeuren. Bedrijfsbreed zal deze 
stap voor nog meer werkgelegenheid zorgen. 
De productielocatie in Spanje is bedoeld als 
uitbreiding van onze capaciteit in Europa, en 
niet als vervanging van werkgelegenheid in 
Helmond. Laat dat duidelijk zijn! 

Op 9 mei zijn Emma en ik de trotse ouders 
van onze dochter Maud geworden. Mede 
namens ‘grote broer’ Hidde willen wij hierbij 
iedereen bedanken voor de vele felicitaties! 

Tot slot nog even aandacht voor onze open 
dag op 31 augustus. De aanmeldformulieren 
zullen binnen nu en enkele weken per mail 
worden verstuurd. Iedere medewerker mag 
ongeveer 10 gasten meenemen om het 
bedrijf te laten zien. 

Ik wens jullie een hele fijne 
zomer; in binnen- 
of buitenland
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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?Onze voordelen

#waardebon|DL

##

MONkEy MEE 
MET bON vaN € 24.99 vOOr

€ 17.50
(geldig tm 31-08-2019)

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl# www.henkvanrooijfietsen.nl
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gratis software update bij onderhoudOnze voordelen
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gratis accu test 
bij onderhoud
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gratis montage 
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100% rijklaar 
afgeleverd
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voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets
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Op dE FIETS!
Wij hebben de beste oplossing, telefoonhouder 

waarin iedere telefoon past voor slechts € 19.99
(geldig tm 31-08-2019)
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Op pad!

pEgaSuS 
ravENNa
bElT
Elektrische fiets met Bosch Active 
plus 50nm motor, 8 versnellingen 
en onderhoudsarme Gates riem 
aandrijving, Magura remmen op 
oliedruk, verende vork en verende 
zadelpen in dames en heren 
model.

Nu voor de 
zeer speciale prijs 
van

2499.-
met standaard 
een 400wh accu, 
meerprijs 500wh 
is € 200.00

BUITENGEWOONGOED Bubbelbaden | 2

Kamperen | 3

Barbecue | 3

Gratis

BEST FIT! 
HANDGEMAAKT IN EUROPA

VORMVAST // 
VERZOOLBAAR 

LANGE LEVENSDUUR

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

1

2

3

4

2

1

4

3

1. Kurken voetbed met
2. Poron ® schokdemper
3. Cambrelle niet geweven afdekking
4. Plus geïntegreerd pad

Meindl Comfort Fit
Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen Extra bewegingsruimte voor de tenen en toch een stevige grip in de hiel. Geen 

last van opgevouwen en beknelde tenen meer. 
Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken  voetbed met Poron schokdemper Uitgevoerd met het luxe Comfort Fit kurken  voetbed met Poron schokdemper 

voor optimaal comfort en uitstekende  vochtregulering. 
PROBEER HET UIT EN JE WILT NIETS ANDERS MEER!

COLLECTIE 
MANNEN EN 
VROUWEN

VERKRIJGBAAR BIJ
DE ADVENTURE STORE TAUERN GTX SIENA GTX JOURNEY PRO GTX

GRITSTONE 
GTX

MEN-WOMENMEN-WOMEN

189.99
A KLASSEA KLASSE

TATRA 
GTX

MEN/WOMENMEN/WOMEN

259.99
B KLASSE

BUITENGEWOONGOEDAdventure Store KRANT

Deze gratis krant is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie in een oplage van 100.000 exemplaren.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 16 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.

229.99
A-B KLASSEA-B KLASSE

ALTA BUNION
 GTX BLUE

WOMEN

Het ultieme outdoor gevoel

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

op niveau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires en out-
door kleding van Adventure Store. 
Ook voor de bagage die in de rugzak 
mee gaat en gadgets zoals een nieuw 
mes of de nieuwste verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen die 
lichtgewicht reizen.
 
Camping
Voor de festivalgangers, de kampeer-
ders en voor de mensen die kampe-
ren in luxe, ook voor campingartike-
len kunt u bij Adventure Store 
terecht. Uiteraard voor de tenten, 
maar ook voor alles wat er verder bij 
komt kijken. Een grote, uitgebreide 
slaapafdeling met slaapzakken, 
luchtbedden en matten voor een goe-
de nachtrust, comfortabele lichtge-
wicht meubels om te relaxen, alle 
zaken om te kunnen eten & drinken 

De dagen worden langer, de zon 
schijnt steeds vaker, de barbecue 
wordt weer aangestoken en we wil-
len er weer naar buiten! Voor elk bui-
tensport avontuur kun je bij ons 
terecht, hoe groot of klein deze acti-
viteit ook is. 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. Het assortiment 
bevat alles op het gebied van sport, 
camping, recreatie en outdoor. Wij 
helpen je graag op weg met jouw 
avontuur!

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je alles 
voor het wandelen, buitensporten en 
voor al je reizen. De recreatieve 
vakantiewandelaar en de fanatieke 
vierdaagse lopers komen helemaal 

en nog veel meer! Ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met 
de verschillende zeer scherpe prijs-
pakkers.

Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & beach 
kleding, slippers en sandalen uitge-
stald op circa 400m2 ruimte, waarbij 
dit met recht de grootste bad & beach 
winkel van de regio de Peel genoemd 
mag worden. Bij Adventure Store 
hebben ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie zwemba-
den, bubbelbaden, boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht uit 
naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er complete 
 collectie’s bbq’s van o.a. Boretti, 
 Campingaz, Cobb en Weber, met 

HEMELVAARTSDAG & 2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

zowel keuze in bbq’s op gas, stroom 
en natuurlijk houtskool. Uiteraard 
ook voor alle denkbare accessoires 
en de brandstof als houtskool, briket-
ten en gastanks en vullingen kunt u 
bij ons terecht. Naast de verschillen-
de aanbiedingen met Campingaz, 
Cobb en Boretti hebben we op de hele 
collectie Weber barbecues een kor-
ting van 20% uitgekeerd in weber 
accessoires. 

Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout 
(Helmond). De winkel is naast 
de normale winkelopenings-
tijden ook op Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag geopend 
van 12 tot 17 uur. 

Voor meer informatie 
kijkt u op 
www.adventurestore.nl

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Bleyenbeekdreef 35

Leeuwenborchweide 18 Dierdonklaan 79

Leeuwenborchweide 30

TE KOOP 

VERKOCHT

NIEUW

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

Leeuwenborchweide 11

VERKOCHT

TE KOOP

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Dierdonklaan 79Leeuwenborchweide 18

Leeuwenborchweide 30

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Leeuwenborchweide 11

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND
ALS IN 

EINDHOVEN

Vraagprijs € 409.000,- k.k.

Valeriaanbeek 10

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

op een perceel van 467 m²!

Ja.
Ook voor u kunnen we elk gewenst concept van formaat bedenken en realiseren.

Voor grafische en industriële toepassingen, nationaal en internationaal.

KLAASEN
VANDEURSENVANDEURSENCommunicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING
Communicatie

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING
Communicatie

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND  T. 06 13 829017 OF T. 06 53 417605   
WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM

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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‘Wandel-voetbal’ weer van start 

Na enkele maanden stil te heb-
ben gelegen, is op donderdag-
ochtend 4 juni het Walkingfoo-
tball weer van start gegaan op 
sportpark de Beemd in Mierlo-
Hout. De ‘oudjes’, van 55 tot en 
met 85 jaar waren unaniem van 
mening dat door het coronavi-
rus de opgelegde rust lang ge-
noeg had geduurd. Men wilde 
elkaar weer zíen en liefst in le-
vende lijve en niet via hun vir-
tuele sportkantine. 

Dat was ook wel leuk, om met 
elkaar online te buurten, maar 
met de bal op het voetbalterrein, 
samen bezig zijn, staat toch bij 
hen met stip op één. Dit wordt 
versterkt door de sociale con-
tacten in de derde helft met kof-
fie, thee of water (geen alcohol) 
met regelmatig een lekker stuk  
vlaai erbij.

Toen het bericht om weer van 
start te gaan via de app-groep bij 
de leden binnenkwam, vlogen 
de appjes over en weer: ‘Ik ben 

al aan het warm lopen’ , ‘Het zal 
nodig zijn voor de spieren, maar 
zéker voor de sociale contacten’ , 
‘Winkelkarretje verplicht?’

De trainingen vinden nog steeds 
plaats onder deskundige leiding 
van een professionele trainer van 
JIBB+. Hij ziet nauwgezet toe dat 
er volgens de richtlijnen van het 
RIVM wordt getraind. Dat houdt 
o.a. in: in wedstrijdkleding ver-
schijnen, zelf drinken meene-
men, na afloop thuis douchen, 
kantine en kleedlokalen blijven 
gesloten, onderling 1,5 m. af-
stand houden.

Net als de schoolgaande jeugd 
met hun online onderwijs, kon 
men de spieren soepel houden 
door wekelijks op de lokale om-
roep Helmond de bewegings-
oefeningen mee doen, zodat 
men niet vastgeroest was bij de 
herstart van de trainingen. He-
laas kon men vanaf 4 juni maar 
twee weken op sportpark de 
Beemd terecht, want toen werd 
er groot onderhoud aan de vel-
den verricht. Wat nu? Wederom 
de trainingen stilleggen tot be-

gin augustus? Dit zou, na bijna 
twee jaar non-stop gezellig en 
sportief bezig zijn, een enorme 
teleurstelling zijn. Gelukkig lag 
de oplossing enkele kilometers 
verderop. Voetbalvereniging 
Stiphout Vooruit bood meteen 
aan om met ingang van 18 juni 
de trainingen te laten plaatsvin-
den op sportpark Molenven; dit 
geheel in de gedachtegang van 
het coronatijdperk: alleen sa-
men kunnen we problemen de 
baas worden. Chapeau! Wan-
neer de Old Stars Mierlo-Hout 
begin augustus weer terugkeren 
op sportpark de Beemd, treffen 
ze daar twee nieuwe kunstgras-
velden aan mét ledverlichting.

Wilt u de voetballers een keer 
actief bezig zien? Tot eind juli 
zijn ze elke donderdagochtend 
van 10.00 tot 11.15 uur in de weer 
op Sportpark Molenven in Stip-
hout en daarna op  Sportpark de 
Beemd in Mierlo-Hout. Er is nog 
ruimte voor nieuwe leden, ook 
dames zijn welkom, zo hoeft de 
huidige dame niet meer alleen al 
‘wandelend-voetbal’ uit te oefe-
nen tussen de heren. s

Mierlo-Hout

De sportievelingen mogen weer van start! 
F Walkingfootbal Mierlo-Hout

Zoals jullie misschien al wel ge-
hoord  of gelezen hebben, heeft 
Kinderboerderij en speeltuin de 
Veldhoeve een volledig nieuw 
bestuur en gaan we samen hard 
aan de slag om er weer een 
goedlopende en gezellige kin-
derboerderij en speeltuin van 
maken.

Om dit te bereiken zijn er al 
nieuwe dieren op de kinderboer-
derij, waaronder alpaca’s, pony’s 
en eekhoorns, en willen we in de 
toekomst nog meer nieuwe die-
ren verwelkomen. Ook nieuwe 
speeltoestellen en het verblijven 
opknappen is iets waarmee we 
aan de slag gaan evenals de het 

vergroten van de focus op edu-
catie. Het “Leger des Heils” is 
niet meer aanwezig en we heb-
ben een eigen dagbesteding. We 
gaan voorlopig na de corona 
open op woensdag en vrijdag 
van 13.00 tot 16.00 uur. Als we 
meer vrijwilligers hebben, kun-
nen we misschien de openings-
tijden uitbreiden en in het week-
end open gaan.
Mocht u interesse hebben om 
vrijwilliger bij ons te worden, dan 
horen we dit graag. Voor de vol-
ledige vacature kunt u kijken op 
de facebookpagina of op www.
kinderboerderijdeveldhoeve.nl 
Kinderboerderij en speeltuin 
de Veldhoeve| Breitnerlaan 19| 
5702 TX Helmond| 0492-539309| 
info@kinderboerderijdeveld-
hoeve.nl s

Kinderboerderij en 
speeltuin de Veldhoeve 
heeft er zin in

Helmond

De alpaca’s F | Kinderboerderij en speeltuin de Veldhoeve

Uitverkoop bij 
Smeulders Sfeermeubelen
Smeulders Sfeermeubelen op 
de Mierloseweg 136 in Hel-
mond gaat binnen afzienbare 
termijn de deuren sluiten. In-
middels is de uitverkoop ge-
start. 

36 jaar geleden begon Eric 
Smeulders met het vervaar-
digen van korfbalmanden en 
startte een winkel in rotan 
meubelen en mandwerk aan 
de Houtsestraat in Helmond. 

In 1998 verhuisde de winkel 
naar de Mierloseweg, waar 
het assortiment aanzienlijk 
uitgebreid werd met onder 
andere teakhouten meubilair. 
Teakhout was op dat moment 
een enorme trend. De familie 
Smeulders heeft deze winkel 
met veel plezier gerund. 

Intussen is de pensioenleeftijd 
in zicht gekomen. De corona-
crisis maakte bovendien een tij-
delijke sluiting gewenst. Tijdens 
deze “ontwenningsperiode” is 
besloten om de zaak definitief 

te beëindigen. Daarom is vanaf 
13 juni gestart met de uitver-
koop van de voorraad. 

Alleen op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur is de winkel op de 
Mierloseweg 136 in Helmond 
nog open. De kortingen op 
meubels en decoratie variëren 
van 40 tot 70%.

Smeulders Sfeermeubelen 
dankt alle trouwe klanten die zij 
in de afgelopen jaren van dienst 
heeft mogen zijn en wenst hen 
allen het allerbeste toe. s

Helmond

F | Smeulders Sfeermeubelen
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Corona tijd, 
geen vakantie borrel 
of personeelsfeest?

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!

www.
helle

mond
gift.n
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Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 

Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs

zorgvuldig als bewijs

www.hellemondgi
ft.nl
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Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs
www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 
Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs
zorgvuldig als bewijs

www.hellemondgift.nl
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Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs
www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 
gegevens in!

Iedere maand wordt de prijswinnaar bekend 
gemaakt via onze website en via Facebook.

Bewaar deze strook Bewaar deze strook zorgvuldig als bewijszorgvuldig als bewijs

WWW.HELLEMONDGIFT.NL

KAPSALONNicole
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,-

Bij een grootschalige actie door verschil-
lende organisaties is gisteren op diverse 
plekken in de Helmondse binnenstad 
een breed scala aan overtredingen ge-
constateerd.  

Er werden onder andere twee panden 
en een bovenwoning gesloten, handels-
hoeveelheden soft- en harddrugs in be-
slag genomen, tientallen verkeersboetes 
uitgeschreven en duizenden euro’s aan 
openstaande belastingen geïnd.

Een winkel waar etenswaren worden ver-
kocht werd per direct gesloten, omdat de 
hygiëne zo slecht was dat de voedselvei-
ligheid in gevaar kwam. Zo werd er onder 
andere ongedierte aangetroffen. De win-
kel staat inmiddels onder verscherpt toe-
zicht totdat de situatie is verbeterd.
De politie hield tijdens de actie ook een 
man aan in zijn woning. Hij wordt ervan 
verdacht dat hij vanuit zijn huis in drugs 
dealde. Tijdens de actiedag van gisteren 
werd gecontroleerd bij de woning. Daar-
bij werd geconstateerd dat iemand naar 
binnen ging en drugs kocht. Ook deze 
afnemer is aangehouden en na verhoor 

weer heengezonden. Voor hem is direct 
hulpverlening ingeschakeld. In het huis 
werd een handelshoeveelheid harddrugs 
gevonden. De bewoner is in verzekering 
gesteld voor verder onderzoek.

Handelswaarde softdrugs en grote 
hoeveelheid geld in horecagelegenheid
Bij een horecagelegenheid werd een 
handelshoeveelheid soft- en harddrugs 
en € 1.250,00 aan contant geld in beslag 
genomen. Ook was duidelijk te zien dat 
er lachgas werd verkocht. Omdat de bo-
venwoning vermoedelijk tegen de regels 
bewoond wordt, is dat deel van het pand 
direct gesloten. 

In totaal werden er vijf panden gecon-
troleerd. Op sommige plekken bleek de 
brandveiligheid niet op orde, werden er 
milieuovertredingen geconstateerd en 
bestaan er vermoedens van sociale zeker-
heidsfraude. Alle overtredingen worden 
door de betrokken instanties verder on-
derzocht. 

Tientallen verkeersboetes 
uitgeschreven
Bij een integrale verkeerscontrole van po-
litie en Belastingdienst bij De Braak heeft 
de Belastingdienst voor € 7.000,00 aan 
openstaande belastingen geïnd. Daar-
naast schreef de politie tientallen bekeu-
ringen uit aan automobilisten, bromfiet-
sers en scooterrijders. Onder andere voor 
bellen tijdens het rijden, te hard rijden en 
voor het opvoeren van scooters. Negen 
mensen kregen een bekeuring omdat zij 
zich niet aan de RIVM-richtlijnen vanwe-
ge corona hielden.

Aanpakken misstanden en verstoren 
criminele activiteiten
Doel van de integrale actie in de binnen-
stad was informatie vergaren, het aanpak-

ken van misstanden en het verstoren van 
criminele activiteiten. Bij de actie waren in 
totaal 80 medewerkers betrokken van po-
litie, Belastingdienst, Openbaar Ministe-
rie, gemeente Helmond, boa’s gemeente 
Helmond, vreemdelingenpolitie (AVIM), 
Senzer, Omgevingsdienst Zuidoost-Bra-
bant (ODZOB), de Veiligheidsregio Bra-
bant Zuidoost (VRBZO), douane en de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA).

Alle controles werden uitgevoerd met in-
achtneming van de RIVM-richtlijnen van-
wege het coronavirus.

Samen sterk voor een veilige binnenstad
‘Helmond moet voor onze inwoners 
een fijne en vooral veilige plek zijn om 
te wonen en werken’ zegt burgemeester 
Blanksma. ‘Het is een taak van de over-
heid om erop toe te zien dat wet- en regel-
geving wordt nageleefd en iedereen eer-
lijke kansen krijgt. Politie, Belastingdienst, 
de gemeente Helmond, het Openbaar 
Ministerie maken zich samen sterk voor 
een veilige binnenstad en zetten zich sa-
men met andere organisaties in om over-
tredingen en criminaliteit aan te pakken. 
Samenwerken loont, dat blijkt wel uit de 
actie van gisteren,’ concludeert Blanksma 
tevreden.

(Anoniem) melden van verdachte 
zaken helpt
Meldingen van inwoners helpen bij de 
aanpak van criminaliteit. Inwoners die 
verdachte situaties zien of het vermoeden 
dat er in hun buurt criminele activiteiten 
plaatsvinden, kunnen dat melden bij de 
politie via 0900 88 44. Melden kan ook via 
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00. Dit is 
het onafhankelijke meldpunt waar inwo-
ners anoniem informatie kunnen geven 
over criminaliteit. s

Grootschalige actie in Binnenstad Helmond levert 
breed scala aan overtredingen op

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 
 

 

Helmond

Arjen Vos benoemd tot Erelid
van RKSV MULO 

Tijdens een besloten bijeenkomst is, in 
overeenstemming met de geldende co-
ronaregels, op donderdagavond 18 juni 
MULO voorzitter Arjen Vos benoemd 
tot Erelid van de vereniging. Arjen kreeg 
in het bijzijn van een aantal MULO leden 
uit handen van zijn vrouw de speciale 
MULO speld opgespeld.

Arjen maakt al sinds 1993 deel uit van 
het MULO hoofdbestuur en is sinds 2002 
voorzitter van de vereniging. 

Hij wordt geëerd voor zijn tomeloze inzet 
voor de vereniging, waarbij zijn bijdrage 
aan de ontwikkeling van Sportcampus de 
Braak en de fusie met buurman Helmon-
dia, die op 1 juli een feit is, als bijzonder-
heid worden genoemd. s

Helmond

F | RKSV Mulo
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

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

H E T  L E E F H U I S
D a g b e s t e d i n g  &  w o o n o p v a n g

z o r g c e n t r u m h e t l e e f h u i s @ o u t l o o k . c o m

Zien wat WEL kan!

Z O R G C E N T R U M

W a t e r r a n d  1 5  t e  G e m e r t 0 6 5 1 8 8 2 6 7 5

Expositie Leo van Kraaij verlengd 

Afgelopen februari startte de expositie 
van Leo van Kraaij in de galerie van Ge-
rard van Hal. Niet lang daarna werden 
we allemaal geconfronteerd met het 
coronavirus en de bijbehorende maat-
regelen. De beelden van Leo stonden er 
vervolgens eenzaam bij.

En daarom zijn we blij dat we mogen 
meedelen dat de expositie van Leo van 
Kraaij is verlengd. We kunnen de beelden 
nu nog bewonderen tot en met 30 sep-
tember. Voor deze gelegenheid heeft Leo 
een paar beelden extra geplaatst, waarbij 
het totaal komt op 13 stuks. Kom gerust 
een kijkje nemen bij Gerard van Hal aan 
de Kerkstraat 46 in het centrum van Hel-
mond, en geniet van het aanbod. Wees 
welkom. 

Over Leo van Kraaij
Leo van Kraaij heeft zich na een arbeid-
zaam leven in de wereld van dessin ge-
stort op het maken van beelden. Van 
tweedimensionaal werk naar driedimen-
sionale creaties, een nieuwe manier om 
zijn ideeën vorm te geven. Om het metier 
onder de knie te krijgen keek hij de kunst 
af bij meer ervaren beeldhouwers en volg-
de hij cursussen. In zijn begintijd heeft Leo 
geëxperimenteerd met verschillende ma-
terialen, inmiddels is hij verslaafd aan het 
werken met klei. Voor van Kraaij is klei als 
de spreekwoordelijke was in zijn handen. 
Dit materiaal geeft hem de vrijheid om 
vormen te creëren zoals hij dat wil. Vooral 
het werken vanuit het massief, en door 
daar materiaal aan toe te voegen of juist 
weg te halen geeft Leo de creatieve ruimte 
om zijn beelden te construeren. Door de 
beelden na het bakken te patineren zijn 
zijn beelden ook uitstekend geschikt om 
buiten te plaatsen.

De beelden die Leo van Kraaij bij Gerard 
van Hal exposeert zijn bijna allemaal 
vrouwfiguren. Vrouwen afgebeeld zoals 
zij zich presenteren in het echte leven. 
Van de intimiteit van de douche of slaap-
kamer tot de openbaarheid van de straat 
en het strand. Beelden die uit het leven 
zijn gegrepen. 
Leo van Kraaij exposeerde eerder onder 
andere in Heythuysen, Kronenberg, De-
venter, Roosendaal en Helmond. Dit is de 
tweede keer dat Leo bij Gerard van Hal ex-
poseert, en zijn beelden zijn er te bewon-
deren tot 1 juli 2020.

Gerard van Hal Fotografie bevindt zich 
midden in het centrum van Helmond. Het 
verrassend diepe pand leent zich uitste-
kend om kunst te laten zien. Een paar jaar 
geleden is Gerard van Hal begonnen met 
exposities van driedimensionale kunst-
werken. Naast de doorlopende foto-ex-
positie komen de beelden hier prachtig 
tot hun recht. s

Centrum

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
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

EEN DIGITALE WEKKER 
MET WIRELESS 

OPLAADFUNCTIE

Aangeboden door: 

Mail de gele oplossing voor 1 juli naar: actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Minimale leeftijd voor 

deelname is 18 jaar. Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Training Plezier naar school 
voor nieuwe brugklassers
Denk je al veel na over je nieuwe 
school na de zomer? Wil je graag 
een goede start maken in de 
brugklas maar zie je daar tegen 
op? Misschien vind je het moeilijk 
nieuwe vrienden te maken of ben 
je bang dat je nergens bij gaat ho-
ren? Of vind je de overgang heel 
erg spannend en kun je wel wat 
meer zelfvertrouwen gebruiken? 

Gun jezelf dan een leuke twee-
daagse training met andere jon-
geren die er ook zo over denken. 
Half augustus biedt Leren met 
LEV ‘Plezier op school’ aan in Hel-
mond, Nuenen, Deurne en Asten-
Someren. Plezier op school helpt 
je bij het maken van een goede 
start in de brugklas. De training 
bestaat uit een kennismakings-
gesprek met jou en je ouders. Er 
is een ouderbijeenkomst (1,5 uur) 
met uitleg over wat jullie gaan 

doen. Voor jou zijn er twee hele 
dagen training samen met andere 
aanstaande brugklassers. Rond de 
herfstvakantie kom je als groep 
nog eens samen om te bespreken 
hoe het met jullie gaat. Je gaat op 
een leuke en gezellige manier oe-
fenen met: contact leggen met 
andere kinderen, opkomen voor 
jezelf, omgaan met plagen en 
pesten, je lichaamshouding en ge-
dachten op een positieve manier 

inzetten. De trainingsdagen duren 
van 9.30 tot 16.00 uur, inclusief een 
gezamenlijke lunch. Natuurlijk 
houden we rekening met de co-
ronarichtlijnen en nemen we vol-
doende afstand tot elkaar. Meer 
informatie en aanmelden op de 
website van Leren met LEV:  bit.
ly/lerenmetlev-plezier.  Op www.
lerenmetlev.nl vind je meer trai-
ningen voor inwoners, vrijwilligers 
en beroepskrachten. s

Helmond

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Rami
Rami is 2 jaar en is een leuke, aanhankelijke en speelse jonge kater. 
Hij komt graag op schoot liggen soezen en gaat een potje spelen en 
jagen niet uit de weg. Met een laserlichtje gaat hij helemaal uit zijn 
dak. Rami is eventjes geadopteerd geweest maar is tot onze verba-
zing teruggekomen. 

Hij schijnt ‘s morgens en ‘s avonds de dolle vijf minuten te krijgen, 
maar die duren geen vijf minuten maar minstens een uur en dan 
gaat het er flink tegenaan. Kennelijk moet er meer uitgeraasd wor-
den dan hij in het asiel laat zien. Hij lijkt bij ons juist zo rustig, ook nu 
hij terug is, behalve natuurlijk als we met hem gaan spelen. Er valt 
overigens wel een mouw aan te passen, namelijk hem sneller naar 
buiten te laten gaan dan we normaal gesproken adviseren. Waar-
schijnlijk is het wijs om voor Rami de deur na een week al open te 
zetten. Benut die week goed om hem snel aan zijn nieuwe baasjes te 
laten hechten zodat hij weet waar hij woont en bij wie hij thuishoort. 
Leuk, vriendelijk kereltje met een onverwacht energie-reservoir.
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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

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

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

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

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

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com
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tyboschplein.nl

tyboschplein.nl

www.tyboschplein-stiphout.nl

start verkoop
zaterdag 27 juni
van 10:00 tot 13:00 uur

De verkoop van 50 prachtige nieuwbouw koopwoningen, 
op een bijzondere locatie in Stiphout, starten we op een 
heel unieke manier, door middel van een: 

’drive thru’
Zaterdag 27 juni heten we u van harte welkom aan de 
Rootakkers, op de voormalige werf van Aannemersbedrijf 
Adriaans. Daar rijd u door middel van een ‘drive thru’ rond 
over het toekomstige Tyboschplein.

Door middel van grote impressies van de diverse woning-
typen en situatieschetsen is het terrein al omgetoverd 
tot een echt woonerf. Ook voetgangers en fietsers zijn 
welkom!

Voor onderweg zorgen wij voor een kleine versnapering 
en u ontvangt aan het einde van de rondrit een prachtige 
brochure met de daarbij behorende prijslijst. Zaterdag 27 
juni is dus dé dag dat u alle informatie van het Tyboschplein 
ontvangt én de online inschrijving start.

Tot zaterdag!

12x HoekwoninG

18x tussenWoning

20x Twee-onder-een-kapwoning

50 nieuwbouw koopwoningen in stiphout:


