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BEZORGERS GEVRAAGD

06-18938912
BROUWHUISBROUWHUISBROUWHUIS

Afgelopen woensdag 1 juli 
mocht speeltuin ‘Helmond-
West’ weer open. De Coro-
natijd zette een dikke streep 
door ons jubileumjaar. Maar 
na vier maanden lijkt het al-
lemaal veilig genoeg om de 
poort weer open te gooien en 
kinderen onbekommerd te 
laten spelen.

Uiteraard zijn er aanpassingen. 
Zo zijn er routes om de speel-
tuin in te komen en te verlaten. 
Ook voor een bestelling aan de 
bar en het weer verlaten van 
het paviljoen worden bezoekers 
geacht de routing te volgen. Ge-
lukkig hoeven we niet te werken 
met een reserveringssysteem en 
kunnen bezoekers vooralsnog 
ongelimiteerd naar binnen. Wel 
willen we iedereen wijzen op de 
verantwoordelijkheid die je hebt 

voor jezelf en voor elkaar. Dat be-
tekent vooral: houd de 1,5 meter 
afstand in de gaten en respecteer 
deze ook. Dat geldt voor binnen, 
voor het terras, maar ook in de 
tuin! Verder zijn er desinfecte-
rende spullen aanwezig.
Ook gelden de normale toe-
gangsprijzen: losse entree be-
draagt twee euro per persoon, 
ook voor volwassenen en voor 
een gezinsabonnement, waarbij 
ook opa’s en oma’s zijn inbe-

grepen, is de prijs 25 euro. Daar-
voor kan het gehele gezin de rest 
van het seizoen ongelimiteerd 
naar binnen. Het seizoen duurt 
tot 1 november. We hopen dat 
nog heel veel kinderen kunnen 
genieten van onze nieuwe aan-
winst, de dubbele torens die dit 
voorjaar geplaatst zijn én we 
hopen op goed weer! Alle fees-
telijkheden in het kader van het 
jubileum worden verplaatst naar 
het volgende seizoen in 2021. s

Helmond-West

Speeltuin ‘Helmond-West’ opent weer!
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www.janvanbrabant.nl

Jullie 
zijn 
kanjers!
De leukste school van Helmond 
feliciteert al haar geslaagden!

Schooljaar 2019-2020 zit er bijna 
op. Het was een bijzonder jaar. Een 
groot compliment daarom voor ál onze 
leerlingen: jullie hebben in deze moeilijke tijd 
een knappe prestatie geleverd. 

Ook bedanken we jullie ouders voor alle extra 
begeleiding thuis. En we zijn erg trots op onze 
collega’s die bergen werk hebben verzet om 
al binnen twee dagen onderwijs op afstand 
mogelijk te maken. Chapeau!

En nu: op naar een nieuw schooljaar, 
wij hebben er zin in. Fijne vakantie  
voor iedereen!

mavo | havo | vwo
tweetalig (tto) mavo | havo | vwo

Molenstraat
Molenstraat 191

Helmond

mavo | vmbo-g/t

deltaweg
Deltaweg 205

Helmond

Eerste Opvang Anderstaligen

gasthuisstraat
Gasthuisstraat 79

Helmond

VWO2020 20212019
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Omdat iedereen anders is...
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Van zorgmedewerker 
naar coronapatiënt

Door Floortje Jansen

Jeanine de Groot is een echte 
zorgdraagster. Ze is al zo’n 
25 jaar actief in de wijkzorg, 
werkt bij zorgboerderij Thuis 
Bij Mientje en nam ook de zorg 
voor haar moeder op zich. Dit 
deed ze vol passie, tot het coro-
na virus haar te pakken kreeg.

Begin maart kreeg Jeanine last 
van griepachtige verschijnselen 
en nam ze contact op met de 
huisarts. Die droeg haar op om 
14 dagen in thuisquarantaine te 
gaan. Jeanine wilde graag getest 

worden op corona, maar zowel 
bij de huisarts als de GGD kreeg 
ze hier geen toestemming voor. 
Na de quarantaine ging het beter 
met Jeanine en ze ging weer aan 
de slag. In de tussentijd waren 
veel van haar collega’s ziek ge-
worden en daarom wilde ze de 
cliënten niet laten zitten. Maar 
na tien dagen werd Jeanine op-
nieuw ziek. Dit keer had ze an-
dere verschijnselen; hoge koorts, 
pijn op de borst en kortademig-
heid. 

Ziekenhuisopname
Jeanine ging erg achteruit. “Het 
ging echt niet meer. We moes-
ten het ziekenhuis bellen.” Na 
twee telefoontjes werd er een 

ambulance gestuurd, die haar 
naar de “corona-containers” van 
het Elkerliek Ziekenhuis bracht. 
Ze werd eerst naar de “corona-
verdachten zijde” gebracht en 
getest. Nadat vastgesteld was 
dat ze corona-positief was, werd 
Jeanine overgeplaatst naar afde-
ling vier. 

“Daar belandde ik werkelijk in 
een warm bad. Die mensen had-
den zoveel tijd en aandacht voor 
me, terwijl ze het ongelooflijk 
druk hadden en continu in pak-
ken moesten.” 
Na twee weken in het zieken-
huis te hebben verbleven zou 
er een omslagpunt moeten zijn, 
maar met Jeanine ging het juist 

slechter. Ze stemde ermee in om 
overgeplaatst te worden naar 
de Intensive Care. Hiervoor zou 
ze naar een ander ziekenhuis 
moeten. Dit betekende ook dat 
ze geen bezoek meer mocht 
ontvangen. Er werd geregeld dat 
Jeanines man en dochters alle 
drie mochten komen. 
Daarvoor had ze hen alleen één 
voor één gezien. “We hadden 
elkaar heel hard nodig. Mijn kin-
deren zagen in het weekend hun 
oma overlijden en de volgende 
dag ligt hun moeder in het zie-
kenhuis. Hen zien heeft me zo-
veel steun gegeven. Het was echt 
goud waard.” 

Moeilijke periode
Want niet alleen voor Jeanine 
was deze periode zwaar. Haar 
moeder woonde in de Eeuwsels. 
“Toen daar de deuren werden 
gesloten zeiden mijn zus en ik 
tegen elkaar: ‘Daar gaat ze aan 
overlijden.’ Normaal kwam één 
van ons dagelijks langs en toen 
dat wegviel, werd ze eenzaam. 
We belden haar veel, maar ze 
verzwakte snel en het hoefde 
voor haar allemaal niet meer.” 

Op woensdag kreeg Jeanine 
een telefoontje dat ze afscheid 
mocht komen nemen van haar 
moeder. Ze was toen zelf zo ziek 
dat ze niet kon rijden. In volle 
bepakking bracht Jeanines zus 
haar er naartoe. “Mijn moeder 
was heel ziek, maar ze zei: ‘Het is 
gebeurd, Jeanine. In het weekend 
ga ik dood.’ Daar had ze vrede 
mee. Ik heb heel bewust afscheid 
van haar genomen, maar ik heb 
niet gezegd dat ik zelf ziek was.” 
In de periode dat Jeanine zelf in 
het ziekenhuis lag, droegen haar 

kinderen de zorg voor haar moe-
der over en waren zij erbij toen 
ze overleed.

Uiteindelijk werd Jeanine toch 
beter. “Ik kreeg ongelooflijk veel 
steun van de verpleegkundigen. 
Ieder halfuur dat ze vrij waren 
kwamen ze aan mijn bed zitten 
om te vragen hoe het met me 
ging. We hebben samen gehuild 
en gelachen. Daar gaven ze hun 
enige pauze voor op.”

En nu?
Thuis wordt Jeanine ook bege-
leid. Iedere twee weken belt de 
longarts om te vragen hoe het 
gaat en of ze vragen heeft. Haar 
eigen huisarts belt ook wekelijks 
op en het corona-nazorg-team 
van het Elkerliek vraagt waar ze 
tegenaan loopt. 

Hoe lang het duurt om te her-
stellen, weet niemand. Nu, ne-
gen weken verder, kan Jeanine 
anderhalf tot twee uur iets doen. 
De rest van de dag ligt ze in bed. 
Het is voor haar nog lastig om 
terug de zorg in te gaan. “Ik heb 
geen longschade en daar ben ik 
blij om. Maar op de vraag hoe 
lang ik immuun blijf, hebben de 
artsen geen antwoord.” Voor-
lopig is ze nog herstellende en 
heeft ze veel steun aan de men-
sen die met haar meeleven door 
haar een kaart te sturen. 

“Je krijgt al snel het “ik-ben-zo-
dankbaar-riedeltje”, maar het 
is wel waar. Ik ben ongelooflijk 
dankbaar voor degenen die mij 
geholpen hebben. Iedereen kan 
het corona virus krijgen.” Hoe 
Jeanine besmet is geraakt, is nog 
altijd onbekend. s

Helmond

www.helmondnu.nl

In het centrum van Helmond 
zijn er nog steeds (brom)
fietsers die te pas en onpas 
fietsen of rijden over de win-
kelstraten. Dit is echter niet 
toegestaan. Vanaf vandaag 
zijn er door het centrumma-
nagement opvallende stickers 
op de bestrating geplakt. 

Dit hebben zij gedaan na 

contact met de politie en de 
gemeente. De fietsende pas-
santen zijn een doorn in het 
oog voor veel bezoekers en 
ondernemers in het centrum. 
De acties die sommige brom- 
en/of snorfietsers uithalen 
worden zelfs omschreven als  
levensgevaarlijk. 

Het is wachten tot het fout 
gaat als er niks wordt gedaan. 
Daarom slaan de onderne-
mers, centrummanagement 

en de politie nu de handen in-
een om deze overlast terug te 
dringen. Er geldt een verbod 
voor (brom)fietsers tussen 
09.00 en 21.00 uur. De winkel-
straten zijn dan aangemerkt 
als voetpad. Handhaving en 
politie zullen vanaf 1 juli 2020 
een zerotolerance beleid voe-
ren op (brom)fietsers die dit 
verbod negeren. Wie toch 
fietst of rijdt door de winkel-
straten riskeert een boete van 
55 euro. s

Centrum

Zerotolerance voor (brom)fietsers
in het Helmondse centrum

Er zijn opvallende stickers op de bestrating geplakt F | Helmond Marketing
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Online op de koffie bij de wethouder 

juli

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

Geplande digitale wijkspreekuren
• Helmond-Oost: maandag 6 juli van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Erik de Vries. 

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

Bekendmakingen
 

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

Gerwenseweg 9A 22-06-2020 realiseren extra behandelkamer OLO 4555217

Hasselbeemden 8 23-06-2020 verplaatsen overkapping OLO 5267705

Janssenstraat 8 24-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde)) OLO 5269333

Weyerweg 51 22-06-2020 realiseren gezinshuis  OLO 5263647

  ( jeugdhulpverlening) 

Sportpark de Braak 5 19-06-2020 plaatsen 6 tijdelijke kleedlokalen OLO 5258011

Smidsteeg 18 25-06-2020 aanbrengen balkon OLO 5095349

de Kromme Geer 97 28-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5277697

Scheerderhof 142 29-06-2020 dichtmaken overkapping OLO 5277639

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

Faassenhoek 9 05-05-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5068281

Zoete Kers, L 3062 24-04-2020 oprichten 6 appartementen en  OLO 5110639

  uitwegen  

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

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

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

Raktpad en  22-06-2020 kappen 6 bomen OLO 5254497

Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 

Kommavlinder 3 23-06-2020 veranderen uitweg OLO 5132033

Heiakker Zuid fase 3 23-06-2020 oprichten 24 woningen  OLO 4147375

Kloosterstraat 60 23-06-2020 Afwijken gebruik pand OLO 5171963

Trompstraat (2) en  24-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5254321

Straakvense Bosdijk (1) (Helmond Oost) 

Rivierensingel,  24-06-2020 kappen 10 bomen OLO 5254137

Haringvlietpad, Deurnseweg, Brevierpad, Weyerbeemd, Donkerstraat (Brouwhuis) 

Aposteldreef en  24-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254847

Barrierweg (‘t Hout) 

Hortsedijk 52 25-06-2020 kappen boom OLO 5246909

Oud Brandevoort 12 25-06-2020 plaatsen dakkapellen OLO 5212987

Stiphout sectie B 4486 26-06-2020 verplaatsen hekwerk en  OLO 5162537

  toegangspoort 

Dennerode 8 26-06-2020 vergroten woning OLO 5240829

Heikantseweg en  26-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254269

Heikantsebeemd (Dierdonk) 

Kasteel-Traverse,  26-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5253775

Weth. Ebbenlaan &Torenstraat (binnenstad) 

Gerwenseweg (Stiphout) 26-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254557

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

Zoerbeemden 19 plaatsen speeltoestel OLO 5138221

Zuiderstraat 62 plaatsen erfafscheiding OLO 5149429

Piet Soerstraat 33 vergroten woning met erker OLO 5131203

Hopmanstraat 20 plaatsen overkapping OLO 5168859

Edelhertlaan 7 vergroten woning OLO 5225329

Aarle-Rixtelseweg 73  oprichten woning OLO 4407267

(perceel L 2663)

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie:    Omschrijving melding:

Used Parts & Metals Engelseweg 233 Het uitbreiden van het bedrijf.

Woodfield BV Vossenbeemd 110 F Het oprichten van een schilders- en 

stukadoorsgroothandel.

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: Kanaaldijk N.W. 71-73 (locatiecode AA079400095)

Melder:  Nedschroef Helmond B.V.

Datum ontvangst: 23 juni 2020

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk. Dit plan maakt de realisatie van twee ruimte voor 

ruimte woningen mogelijk. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan gereed is en ter inzage kan 

worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop en 

op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.
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Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk 19 23-06-2020 realiseren van een mezzanine in hal 1 OLO 5070295

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  

Burzyńska, M.  07-03-1995

Melzer, R.J.  25-12-1990

Van den Berg, E.  31-01-1974

Olszacka, A.M.  05-03-1988

Rutjens, C.A.M.  10-09-1984

Rutjens, J.L.  02-07-2011

Rutjens, L.E.   05-01-2017

Wiśniowski, P.S.  19-08-1985

Smulders, C.M.F.J.   11-11-1969

Frydryczak, D.  18-02-1994

Frydryczak, L.  27-10-2019

Iorfida, M.   23-03-1989

Trzeciak, G.J.  16-07-1990

Kanu, J.  01-03-1995

Zielińska, K.  13-09-1995

van der Aa, F.E.  09-05-1981

Gogacz, J.   10-03-1984

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  

Voesten, M.L.S.  02-08-1980

Van Stiphout, F.J.C.  12-01-1983

Permentier, D.P.J.  26-01-1983

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. 

Voornemen tot aanwijzing gemeentelijke monumenten
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni het voornemen uitgesproken 

om de volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument:

• Dorpsstraat 114, de voormalige burgemeesterswoning Stiphout

• Marktstraat 23-25, winkel-woonhuis

• Markstraat 27, winkel-woonhuis en voormalige smederij

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun 

zienswijze te geven op dit voornemen. Dit kan schriftelijk, voor 15 augustus, naar 

gemeente@helmond.nl. Na deze datum zal het college van burgemeester en wethouders een 

definitief besluit nemen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 2 juli 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.

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

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: Thuis bij Mientje
Vurig jaar heb ik een column gemaakt en 
een filmke over dit prachtige dagverblijf 
voor ouderen in Helmond. Ik had toen aan-
gegeven dat mochten ze me ooit nodig heb-
ben dat ze een beroep op me mochten doen 
om te helpen. Eigenaresse Cristel Otten was 
op vakantie, ze hadden hulp nodig. Vanaf 
begin dit jaar hebben ze op zondagmiddag 
een mooi traject lopen voor eenzame oude-
ren vanaf 60 jaar. Dit heet ‘samen op zon-
dag’, de LEV groep ondersteunt dit gewel-
dige project en zorgt voor de aanmeldingen.

Het mooie aan dit project is dat er alleen-
staande ouderen welkom zijn, maar ook 
echtparen waarvan de partner dementie 
heeft en dat is uniek. Zo kunnen ze samen 
alvast wennen en kennismaken met dagbe-
steding wat vaak de volgende stap zal zijn. 
Ook partners van mensen met dementie 
dreigen in een isolement te komen. Hoe mooi 
dat ze hier samen welkom zijn. Gezelligheid 
staat hoog in het vaandel, samen lunchen 
en kletsen en een potje sjoelen, biljarten of 
kaarten: alles kan op deze zondagmiddag.

11 uur moest ik er zijn en werd welkom ge-
heten door de 3 leuke vrijwilligers die ik mee 
ging helpen. Langzaamaan komen ook de 
gasten binnen, sommige herkennen me van 
mijn column. Ze krijgen een lekker kopje 
koffie of thee praten gezellig bij en dan gaan 
we de heerlijke verse kippensoep uitdelen. 
Daarna komen de broodmandjes met van 
allerlei lekkers op tafel en heerlijk beleg Er is 
een tafel waar twee heren aan zitten en daar 
schuif ik eens even aan om wat bij te kletsen. 
Ik stel me zelf veur en vraag wie hun zijn. 
Joep de krom 86 jaar en Carel van de zanden 
84 jaar. Alle twee rasechte Helmonders. Ze 
vinden dit een hele leuke zondagmiddag en 
komen graag één keer in de twee weken.

Van beide heren is de vrouw een tijdje gele-
den overleden en ze zijn een beetje eenzaam, 
maar absoluut niet zielig. Ze hebben beide 
fijne kinderen die altijd voor hun klaarstaan. 
Trots vertelt joep aan me wat zijn kinderen 
voor werk doen. Hij is echt trots op zijn kids.
“”Ze staan altijd voor me klaar. Ik hoef ze 
maar te bellen en ze zijn er”, vertelt hij. Hij is 
vruuger stoffeerder geweest en is ongeveer 
bij heel Helmond over de vloer gekomen.

Een mensen mens is Joep merk ik, hij vind 
het leuk om te vertellen en ik vind het leuk 
om te luisteren. Hij heeft het goed zegt hij en 
er wordt goed voor hem gezorgd.
“Maar toch Marij, ben ik soms verrekkes 
eenzaam”, zegt hij. “Want alleen is toch 
maar alleen. Ik zou best een maatje willen 
hebben. Dat mis ik echt.” Maar dat is niet 
makkelijk als je 86 bent zegt hij. Ik moet even 
slikken en snap heel goed wat hij bedoelt.

Na ons gesprekje komt de sjoelbak tevoor-
schijn en natuurlijk gaan Joep en Carel 
mee doen. Ik kijk het tafereel aan en denk 
wat heerlijk toch voor deze mensen dat zo 
op deze manier de zondag toch een beetje 
gebroken is. We ruimen alles weer op en 
langzaam worden de gasten opgehaald 
of gaan naar huis. Als ik thuis ben denk ik 
terug aan Carel en Joep. Mannen waarvan 
niemand zal denken dat ze eenzaam zijn, 
want ze hebben familie om hun heen die erg 
met hun begaan is en goed voor hun zor-
gen. Aan hun kinderen wil ik zeggen: Joep 
en Carel zijn jullie dankbaar en heel trots op 
jullie, wat hebben jullie leuke vaders en wat 
heb ik unne leuke middag gehad.

Ik hoop dat er snel weer eens iemand op va-
kantie gaat, dan kom ik weer helpen.
Gelukkig hebben ze genoeg vrijwilligers hier, 
maar ze zijn altijd op zoek naar aanvulling.
Mocht je interesse hebben voor het project 
samen op zondag voor jezelf of je vader en/
of moeder, neem dan contact op met Pas-
cale Peeters, Maatschappelijk ouderenwerk 
LEV groep via 06-14871254 of email, pascale.
peeters@levgroep.nl

Vur alle Helmonders een tip om eens een 
praatje te maken met die alleenstaande ou-
dere die in je straat woont. Het wordt zo ge-
waardeerd. Er is meer eenzaamheid als wij 
allemaal denken.

Tot volgende week  let goed op elkaar
Fijn weekend,

Ons vertelt…

www.helmondnu.nl
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Galiameloen

SlavinkenSmoothies Wasverzachter

Eco allesreiniger

DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

Pinot Grigio

OPENINGSTIJDEN
MA - ZA 07:30 -  21:00 
ZO 09:00 - 18:00

GEYSENDORFFERSTRAAT 23
5703 GA Helmond

OPENING DI 7 JUL OM 08:00 UUR

SPECIALE ACTIES BIJ 
LIDL HELMOND  

GEYSENDORFFERSTRAAT

VANAF MA 13 JUL

Griekse  
yoghurt creamy

VANAF DO 16 JUL

Verse zalmfilets 
met huid

VANAF DI 7 JUL

GEYSENDORFFERSTRAAT 23

MEER DAN 140  NIEUWE ARTIKELEN

Kaiserbroodjes

DI 7 T/M ZO 12 JUL

3.99
PER PAK

1.40

Verse zalmfilets
3.€1.- 

KORTING

Galiameloen DI 7 T/M ZO 12 JUL

0.99
PER STUK

1.990.50% 
KORTING

Smoothies DI 7 T/M ZO 12 JUL

3.50
2 FLESSEN

5.383.34% 
KORTING

Kaiserbroodjes

OVENVERS, DE 
HELE DAG DOOR

MA 13 T/M WO 15 JUL

1.-
6 STUKS

1.20

MA 13 T/M WO 15 JUL

4.-
2 PAKKEN

5.984.-33% 
KORTING

2 X 4 STUKS

FRIS &
FRUITIG

 

MA 13 T/M WO 15 JUL

3=2
€6,58€9,87

DO 16 T/M ZO 19 JUL

2.50
2 EMMERS

3.382.26% 
KORTING

2 X 1 KILO

DO 16 T/M ZO 19 JUL

2.50
2 FLESSEN

3.382.26% 
KORTING

2 X 66  
WASBEURTEN

DO 16 T/M ZO 19 JUL

0.99
PER FLES

1.490.33% 
KORTING

Krachtig tegen vuil,  

mild voor de natuur

Fles gemaakt van 80% 

gerecycled materiaal

Eco allesreiniger

LIDL HELMOND GEYSENDORFFERSTRAATVERKOOPT GEEN TABAK
O P  W E G  NAAR  E E N

LIDL HELMOND GEYSENDORFFERSTRAAT
WARME BAKKER MET IEDER UUR 

VERSE BROODJES

NIEUW!

Alle combinaties mogelijk

Koeling
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www.tijdstunter.nl • Postadres: Elzaspassage 11, 5701 RW Helmond
Gratis verzending voor alle bestellingen vanaf € 50,00. • Voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis! • Voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis! • V
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R Draagbare Bluetooth 

luidspreker met 
super bass geluid

draadloos muziek
	 streamen, tot 10 meter

ook als handsfree
worden

•	 Speelt tevens muziek direct vanvan
micro SD kaart of USB stickstick
(max 32 GB)

€14.95

GEmbIRD SPK-bT-10-mXzwart of grijs

VAN €24,95
VOOR

•	Draagbare Bluetooth 
luidspreker met 
super bass geluid

•	 Voor
	 streamen,
•	 Kan ook
worden

•	 Speelt
micro
(max 32

IRD SPK-bT-10-mX Draagbare Bluetooth 

muziek
meter bereik

handsfree kit gebruikt

40% KORTING
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•	 Draagbare luidspreker met
geïntegreerde versterker

•	Magnetische afscherming
•	Uitschuifbare behuizing
basbelevingbasbeleving

•	 Tot 6 uur muziekmuziek dankzij dede
ingebouwdeingebouwde oplaadbareoplaadbare batterijbatterij

•	Oplaadbaar•	Oplaadbaar via eeneen USB poort of met
optioneleoptionele USB-netstroomadapterUSB-netstroomadapter

€14.95
VAN €24,95

VOOR

met
geïntegreerde versterkergeïntegreerde versterker

afschermingafscherming
voor beterebetere

dankzij de

met

40% KORTING
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model koelventilator met drie verschillendesnelheden,
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automatische draaiing en praktischeinstelknop.
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instelknop.
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Eigenschappen
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Fan snelheden (1.050 – 1.200 – 1.350 RPM)•	Kan
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•	 Kan
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automatisch van links naar rechts draaien•	 Instellen
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•	 Instellen
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middels draaiknop

€44.95

CTT-DO-0201-004-XXKoelventilator 74cm hoog Dutch-Originals
VAN €89,00

VOOR

Koelventilator 74cm hoog Dutch-Originals

49% KORTING

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

T
IJ

D
S

T
U

N
T

E
R

•	 EAN:091661476150
•	Guess Horloges bieden een breed
aan stijlen en kleuren voor zowelzowel
als vrouwen. Uurwerken voor damesdames
stijlen die variëren van trendy-casualtrendy-casual tottot
verfijnd-chic. De collectie voor mannenmannen omvatomvathet beste van mannelijk ontwerp, materialenmaterialen
en technologie.

€109.00

GUESS CONfETTI
W0774L6 Dames 

VAN €218,00
VOOR

•	 EAN:091661476150
•	Guess

ETTI

breedbreed scalascala
zowel mannenmannen

damesdames hebbenhebben
trendy-casual tottot

50% KORTING
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Digitale wekker met 
draadloze oplaadfunctie

•	 Ingebouwde draadloze lader
	 voor het eenvoudig draadloos
	 opladen van uw iPhone X
iPhone 8, Galaxy S8 / S7 / S6S6 en andereandere
apparaten met draadloze oplaadfunctieoplaadfunctie

•	Groot LCD-display toont tijd, datumdatum enen
temperatuur

€24.95

GEmbIRD DAC-WPC-01
zwart of grijs

VAN €39,95
VOOR
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•	Digitale wekker met 
draadloze oplaadfunctie

•	 Ingebouwde
	 voor
	 opladen
iPhone
apparaten

•	Groot
temperatuur
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zwart of grijs
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lader
draadloos

X / XS // XR,

38% KORTING
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Compacte vierkante Compacte vierkante 
draadloze Qi lader (5W)

•	 Anti-slip oppervlakte
	 voorkomt wegglijden
	 telefoon
•	Werkt•	Werkt met alle Qi-gecertificeerdeQi-gecertificeerde
apparaten,apparaten, waaronderwaaronder diverse

	 Samsung	 Samsung GalaxyGalaxy S modellen,modellen,
LumiaLumia modellen.modellen. Kijk online

eeneen volledigevolledige lijstlijst

€12.95

ENERGENIE 
EG-WCQI-02-W
                  wit of zwart

VAN €24,95
VOOR

•	Compacte vierkante Compacte vierkante 
draadloze Qi lader (5W)

•	 Anti-slip
	 voorkomt
	 telefoon
•	Werkt•	Werkt
apparaten,apparaten,

	 Samsung	 Samsung
	 Nokia	 Nokia
	 voor	 voor een

EG-WCQI-02-W
                  wit of zwart

draadloze Qi lader (5W)

wegglijden van

Qi-gecertificeerde

draadloze Qi lader (5W)

48% KORTING
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€34.95

DHZ-WG-0034-013-XX
Gereedschap koffer Wolfgang

VAN €89,00
VOOR
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Gereedschap koffer Wolfgang
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Gereedschap koffer Wolfgang
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61% KORTING

Inhoud Gereedschapset
•	 Klauwhamer 8oz
•	 Waterpas 200mm
•	 Stanleymes•	 Stanleymes
•	 Bektang•	 Bektang 150mm
•	 Draadloze•	 Draadloze schroevendraaier 3.6V
•	 Rolmaat•	 Rolmaat 3m
•	 Precisieschroevendraaier:•	 Precisieschroevendraaier: kruiskopschroevendraaierkruiskopschroevendraaierkruiskopschroevendraaier
3mm & sleufkopschroevendraaier #1

•	 Bitset•	 Bitset 20-delig
•	 Opzetstuk•	 Opzetstuk draadloze schroevendraaier
•	 Schroeven-•	 Schroeven- en pluggenset 44-delig metmet diversediverse pluggen,pluggen,
schroeven, klemmetjes en spijkers
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€115.00

GUESS LAUNCH
W1106G1  Heren

VAN €230,00
VOOR T
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AUNCH
50% KORTING

•	 EAN:•	 EAN: 091661481819
•	Guess•	Guess Horloges bieden een breedbreed scala
aan stijlen en kleuren voor zowelzowelzowel mannenmannen
als vrouwen. Uurwerken voorvoor damesdamesdamesdames
hebben stijlen die variërenvariëren vanvan trendy-trendy-
casual tot verfijnd-chic. De collectiecollectie voorvoor
mannen omvat het beste van mannelijkmannelijk
ontwerp, materialen en technologie.
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•	 Draagbare
geïntegreerde versterker

•	Magnetische
•	Uitschuifbare
basbeleving

•	 Tot•	 Tot
ingebouwde

•	Oplaadbaar
optioneleoptionele

GEmbIRD SPK-103-W
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14.9514.9514.
VAN €24,95
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 SPK-103-W SPK-103-W

Op dit moment is Helmond samen met 
de omliggende gemeentes plannen aan 
het maken voor de grootschalige opwek-
king van duurzame energie. Het streven 
is om als stad in 2035 klimaatneutraal te 
zijn.  Omdat we in een innovatief tijdperk 
leven zijn de oplossingen die we vandaag 
aandragen misschien over een paar jaar al 
weer achterhaald. We wedden dus niet op 
één paard, maar blijven kijken naar nieuwe 
mogelijkheden! Hoe snel onze visie op de 
toekomst kan veranderen blijkt wel uit het 
feit dat zelfs Urgenda-voorvrouw Marjan 
Minnesma zegt zich vergist te hebben. Ze 
wil dat het kabinet stopt met investeren 
in biomassacentrales. Laten wij in deze re-
gio daarom niets forceren en goed blijven 
nadenken zodat wij onze burgers over 10 
jaar niet hoeven te vertellen dat ook wij 
ons vergist hebben.

Het afschrijven van onze gasinfrastruc-
tuur lijkt daarom ook niet verstandig. 
Deze kan wel eens een verbindende en fa-
ciliterende rol gaan spelen. Zo zouden we 
in de toekomst ook andere energiedragers 
(zoals waterstof en groen gas ) door onze 
leidingen kunnen transporteren. 

Ook met het plaatsen van zonnevelden 
in ons schaarse en kostbare Helmondse 
buitengebied moeten we voorzichtig zijn. 
Zo zien we dat ontwikkelaars gedreven 
door flinke subsidies en snelle winsten op 
zoek gaan naar de plekken waar ze kun-
nen toeslaan. Ze speuren naar mazen in 
de wet en naar gemeenten die hun beleid 
niet op orde hebben. De inwoners van 
Stiphout hebben de laatste maanden aan 
den lijve ondervonden hoe slimme zonne-
cowboy ’s te werk kunnen gaan. Dit is een 
onwenselijke ontwikkeling en creëert het 
tegengestelde van wat we als stad willen 
bereiken. Het creëert namelijk weerstand 
in plaats van maatschappelijk draagvlak 
voor de noodzakelijke alternatieve ener-
gieplannen. Om dit soort van wild-west-
taferelen te voorkomen wil de wethouder 
daarom samen met de gemeenteraad een 
aantal afspraken vastleggen.  

Bij het opwekken van zonne-energie zal in 
eerste instantie worden gekeken naar de 
daken, daar valt nog een wereld te win-

nen. Maar met de daken alleen gaan we 
het niet redden. Dus misschien kunnen er 
ook plannen komen voor de ontwikkeling 
van een of meer zonnevelden binnen onze 
gemeentegrenzen.  Die gaan er echter al-
leen komen als er draagvlak is onder de 
omwonenden. Ook is het voor de goed-
keuring van een plan noodzakelijk dat 
minimaal 50 % van de opbrengsten terug-
vloeien naar de Helmondse burgers. Want 
ik denk dat samen slagen bij de energie-
transitie alleen lukt als we er ook samen 
van kunnen profiteren!

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond
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Erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk geeft donderdag 9 juli een lezing in De Koning

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikke-
ling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. 
Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Alex van 
IJsseldijk van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testa-
ment veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Alex van 
IJsseldijk verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft 
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. 
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd 
kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstleven-
de is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn wel-
iswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van IJs-
seldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-
den van een partner tot een financieel drama voor de achter-
blijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar 
een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet 
de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct 
afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen 
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig 
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen 
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel 
even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJs-
seldijk ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten 
over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt 
bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament 
voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal no-
tariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij 
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opge-
steld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief 
laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-

schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht 
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part-
ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam 
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de 
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en part-
ners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.”

Lezing op locatie
Donderdag 9 juli om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een le-
zing over de noodzaak van een testament en levenstestament. 
U kunt een van deze lezingen kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 
100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmel-
den noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de 
RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. 
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. 
U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen compu-
ter, tablet of smartphone.

Locatie:   De Koning
  Mierloseweg 301
  5707 AK Helmond
Datum:   donderdag 9 juli 2020
Aanvang:   19:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100
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Dinsdag beslist de gemeente-
raad of het investeringskrediet 
van 36 miljoen euro voor het 
nieuwe Huis voor de Stad wordt 
toegekend. Ook het vaststel-
len van het ontwerp staat op de 
agenda. De beleidsarme periode 
vanwege de Corona-crisis lijkt 
hiermee definitief ten einde.
Nu heb ik al eerder hier geschre-
ven over het plan van het col-
lege om het nieuwe stadhuis 
‘budgetneutraal’ te doen. Ofwel, 
de gemeente verkoopt de pan-
den Boscotondo, ‘t Cour en de 
Zandstraat. Het geld dat wordt 
bespaard door deze panden te 
verkopen en dus geen onder-
houd meer te hoeven plegen, 
maakt dat er geld beschikbaar is 
voor de bouw van het Huis voor 
de Stad.
Het is nooit onze voorkeur ge-
weest om te kiezen voor 1 locatie. 
Met onderhoud aan Boscotondo 

en het huidige stadskantoor 
zouden we toch beduidend 
minder geld kwijt zijn geweest. 
Natuurlijk zijn wij voorstanders 
van een goede werkplek voor 
onze ambtenaren, maar we heb-
ben de afgelopen maanden ook 
gezien dat we met thuiswerken 
en online vergaderen behoorlijk 
goed uit de voeten kunnen.
En dat we bedenkingen hadden 
bij het plan komt niet door de 
Corona-crisis, de bedenkingen 
voor zo'n grootschalig project 
hadden we al meteen.
We zullen dinsdag voor het be-
spreken van het Huis voor de 
Stad een motie indienen om de 
Rekenkamer opdracht te geven 
om de financiële risico’s voor de 
gemeente eens goed in beeld te 
brengen. Het CDA verwacht bij-
voorbeeld dat de rente die nu op 
1% staat in de komende jaren ze-
ker zal stijgen. En stijgt de rente 

naar 2%, kost dat voor het pro-
ject Huis voor de Stad meteen 
400.000 euro extra. Een financi-
eel specialist van de gemeente 
bevestigde ook dat de exploita-
tiekosten zullen meestijgen als 
de rente omhoog gaat.

Het moet niet zo zijn dat er nu 
een keuze gemaakt wordt voor 
een nieuw stadhuis, maar dat we 
later om het gat in de begroting 
te dichten meer geld moeten 
gaan vragen van onze inwoners 
door de OZB te verhogen, of dat 
we moeten gaan bezuinigen op 
zorg en/of onderwijs. De eerste 
bezuinigingen vanwege de crisis 
zijn al aangekondigd.

De Rekenkamer is wat ons be-
treft aan zet. Ze moeten de ri-
sico's nog maar eens goed bekij-
ken en afzetten tegen de gehele 
begroting. Het college kan wel 
zeggen dat het project over 40 
jaar budgetneutraal is, wat het 
CDA betreft moeten we geen 
geld uitgeven als we dat niet 
hebben of niet kunnen missen.

Marcel Heesakkers, 
burgerraadslid CDA Helmond

Vanaf vrijdag 10 juli tot half 
oktober vinden er werk-
zaamheden plaats aan de 
gasleiding onder en naast het 
fi etspad aan de Deken van 
der Hagenstraat te Helmond. 

Om de werkzaamheden veilig 
uit te kunnen voeren sluiten 
we voor die gehele periode 

het fietspad aan de Deken van 
der Hagenstraat af. Het fiets-
verkeer wordt omgeleid via de 
1e Haagstraat en de Schepen-
straat. Dit staat met borden 
aangegeven. 

Omliggende woningen, be-
drijven en het voetbalveld 
blijven bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden. Een gedeel-
te van het hondenuitlaatveld-
je wordt tijdelijk afgesloten. s

Helmond-West

Werkzaamheden gasleiding 
Deken van der Hagenstraat
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Stel je vragen

tijdens een

online

adviesgesprek. 

Wonen op het
Tyboschplein.
Ben jij geïnteresseerd in nieuwbouwplan Tyboschplein in
Stiphout? Check je financiële mogelijkheden. Oriënteer je
door een afspraak te maken voor een kosteloos en
vrijblijvend online gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je
inzicht in jouw mogelijkheden. Zo weet je snel of jij jouw
woonwens kunt realiseren.

rabobank.nl/afspraakmaken

‘Expositie over verborgen 
discriminatie in De Cacaofabriek’
Van 26 juni tot en met 19 juli zal 
in De Cacaofabriek in Helmond 
de fotoserie ‘Verborgen Discri-
minatie’ van de Geldropse foto-
graaf Bart Hagebols te zien zijn. 
De foto’s zijn te zien als meer 
dan levensgrote projecties op 
de zijgevel en als ingelijste foto’ 
s in de lichtstraat van het Hel-
mondse cultuurcentrum. Sa-
men met de film ‘Waves’ cre-
eert De Cacaofabriek een drie-
luik om het thema ‘racisme’ aan 
te stippen. 

Verborgen racisme
De expositie van Hagebols laat 
een selectie aan foto’s zien waar-
bij ‘witte’ schilderijen uit de 
kunstgeschiedenis gekopieerd 
worden naar ‘zwarte’ gefotogra-
feerde versies. Hiermee probeert 
hij het sluimerende racisme in 
de samenleving aan de kaak te 
stellen. ‘Het is een belangrijk 
onderwerp’, benoemt Julienne 
Tullemans (programmeur expo-
sities in De Cacaofabriek). ‘In de 
hele wereld is er op dit moment 
aandacht voor racisme. Met de-
monstraties, het vertellen van 
verhalen en allerlei spontane 
initiatieven worden de thema’s 
gelijkheid en discriminatie in 

onze samenleving onder de aan-
dacht gebracht met als doel ver-
andering te bewerkstelligen. De 
expositie van Bart sluit hier heel 
erg goed op aan, in de beeldende 
kunst is ook al langer aandacht 
voor het eenzijdige perspectief: 
de westerse witte blik.’. Hagebols 
wil met zijn foto’s een statement 
maken. Ook hij merkt dat racis-
me nog diepgeworteld zit in het 
dagelijkse leven. 

Waves
De film ‘Waves’, ook te zien in 
de filmzalen van De Cacaofa-
briek, focust zich op hetzelfde 
onderwerp. Waves gaat over de 
emotionele reis van een Afro-
Amerikaanse familie, met aan 
het hoofd een integere, maar 
dominante vader, gespeeld door 
Sterling K. Brown. Alle familie-
leden ontdekken op hun eigen 
manier hoe ze om moeten gaan 
met angst, liefde en vergeving en 
hoe ze de weg naar elkaar terug 
kunnen vinden na een traumati-
sche gebeurtenis. 

‘Een goed verhaal, met hier en 
daar wat krachtige statements. 
Waves werpt een blik op de al-
gemene opvatting van mede-
leven en racisme’, aldus Wim 
Strijbosch (programmeur pop 
en film van De Cacaofabriek). De 

film zal te zien zijn op meerdere 
draaitijden. 

Het drieluik zal een aantal we-
ken te zien zijn. De film ‘Waves’ 
draait al enige tijd, maar zal bin-
nen dit thema met een aantal 
draaimomenten terugkeren in 
de filmzalen. Meer informatie is 
te vinden via de website van De 
Cacaofabriek. s

Centrum

F | Bart Hagebols

Rein van Duijnhoven verlaat
Helmond Sport voor Roda JC

De oud-keeper van onder 
meer Helmond Sport, MVV 
Maastricht en VFL Bochum 
tekent een 2-jarig contract 
in Kerkrade en voegt zich 
bij de technische staf onder 
leiding van Jurgen Streppel 
en assistent-trainer Remond 
Strijbosch. 

Naast gewaardeerde keepers-

trainer met mede gezien zijn 
verleden een enorme uitstra-
ling, heeft Rein jarenlang ook 
op ander vlak veel voor onze 
club betekend. 
Ook werd hij verkozen in het 
Gouden Elftal van Helmond 
Sport. Dit ultieme elftal van 
Helmond Sport uit vijftig jaar 
historie werd gekozen door 
onze eigen supporters. Hel-
mond Sport wenst Rein veel 
succes in de toekomst. s

Helmond

Rein van Duijnhoven F | Mandy Meeuwsen
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Wethouder de Vries: 
Langzaam weer 

wat losser
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De coronacrisis is nog niet voor-
bij. Maar we komen wel in de 
volgende fase van de crisis. De 
paniek en de angst van een paar 
maanden geleden zijn groten-
deels weggeëbd. Het aantal be-
smettingen is laag en ook het 
aantal mensen dat in het zieken-
huis opgenomen is daalt steeds 
verder. Dat betekent dat het land 
steeds meer ‘van het slot’ kan. 
De minister-president kondigde 
vorige week in zijn persconfe-
rentie flinke versoepelingen aan.

Daar ben ik natuurlijk blij mee. 
Tegelijkertijd is het ook span-
nend. Want wat doen die ver-
soepelingen met het aantal be-
smettingen? Krijgen we de zo 
gevreesde tweede golf over ons 
heen? Niemand die daar een de-
finitief antwoord op heeft. Eén 
ding is wel duidelijk: een land op 
slot gooien is één ding; een land 
op een slimme manier van het 
slot afhalen is iets heel anders. 

Veel maatregelen die de minis-
ter-president aankondigde moe-
ten lokaal ingevuld worden. Ook 
in Helmond zijn we daarmee be-
zig en dat is een hele klus. Wat 
betekenen de versoepelingen 

voor evenementen zoals de ker-
mis? Hoe moet het verder in de 
horeca en op de terrassen? Na-
tuurlijk willen we evenementen-
organisatoren en (horeca)onder-
nemers graag tegemoet komen. 
Ze hebben een zware tijd achter 
de rug en we willen hen graag de 
gelegenheid geven om weer hun 
brood te verdienen. Bovendien 
gaan naar verwachting minder 
mensen met vakantie. Een beet-
je extra levendigheid in de stad is 
dan zeer welkom. 

Na al die weken van stilte in de 
stad hebben onze inwoners wel 
behoefte aan wat vertier en ver-
maak. Daags na de persconfe-
rentie zaten de burgemeester en 
ik aan tafel met vertegenwoordi-
gers van de horeca en de evene-
menten. Ook bij hen leven nog 
veel vragen over de praktische 
uitwerking. Soms zijn regels te-
genstrijdig. Hoe gaan we daar-
mee om? Wat is verantwoord? 
Op die vragen moeten we ant-
woorden vinden. Uiteraard vol-
gen we de landelijke regelgeving 
en de noodverordening, maar 
we willen ook niet constant po-
litieagent spelen. Daarom doe 
ik ook graag nog een keer een 

beroep op ieders gezonde ver-
stand. Heb je klachten, blijf dan 
thuis en laat je testen. Ook als je 
maar een klein beetje verkouden 
bent. Werk zo veel mogelijk thuis 
en was vaak je handen. En hoe 
moeilijk het ook is, hou je aan 
de 1,5 meter afstand. Hoe beter 
we dat doen, hoe sneller we alle 
beperkingen kunnen loslaten. Ik 
wens iedereen een mooie zomer! 

Erik de Vries,
Wethouder horeca en centrum

DeDe
Hagenees:
Incognito 
in de wijk

Het HageneesjeHet Hageneesje

Een mastodont was de Goddelijke Voorzienigheid midden in de derde 
Haag en geflankeerd door de Arbergstraat en de van Hornestraat. 
Aan beide laatste straten lagen de zijingangen en hoofdingang aan 
de derde Haagstraat. Gebouwd in 1956-1957 en het gebouw had 900 
zitplaatsen en 100 staanplaatsen (achter in de kerk) welke niet voor-
zien waren door de architect, maar zo als zo vaak in het Haagje ga-
ven de inwoners zelf inhoud aan de functionaliteit van een gebouw.
 
Het was jammer dat de asbakken ontbraken, maar verder perfect. 
De zijingang aan de van Hornestraat was een belangrijke, want daar 
woonde Toon, de barbier van het Haagje, en hij had bij het uitgaan 
van de kerk goed zicht op wie er geknipt moest worden. Toon knipte 
alles waar haar op zat en had voor de jongens, meisjes en de ouderen 
maar één model. Je kon aan d’n hond zien, als hij die had geknipt, bij 
welke familie dat bisje hoorde. Dat was makkelijk, want als er weer 
eens twee aan elkaar geplekt zaten, kon die familie unne emmer kou 
water over die bisjes gooien. Dikke Leo was dit niet ontgaan en hij zat 
binnen de kortste keren in de Telstar studio’s in Weert bij de familie 
Hoes en nam daar zijn wereldhit “Puntje d’r in puntje d’r uit “ op. Het 
nummer stond jaren in de Haagse hitparade.

Maar nog effe terug naar Toon. Een man met humor maar vooral een 
haar- specialist bij uitstek. Pragmatisch ingesteld en van gezeik kreeg 
hij anale jeuk. Toch is hem ooit gevraagd om voorzitter te worden van 
de Nederlandsche Vereeniging tot behoud van de schaamluis. Nu een 
uitstervende diersoort, maar dat Toon toen al met zijn vooruitziende 
blik in de gaten. Hij zei dat er een grote kaalslag op komst is en dat die 
beestjes zullen gaan uitsterven. Het wordt een zeldzaamheid, zei Toon 
en heel misschien kun je er nog een vinden in unne snor of bij de kont 
van een schaap, maar dan heddut wel gehad. 

Na ampel beraad heeft Toon deze functie afgewezen en de Vereeniging 
laten weten dat hij het jammer vindt dat wat door God is gegeven door 
de mensheid zomaar wordt afgeschoren. Laten we met Toon hopen dat 
de natuur bij de mens zich gaat herstellen en de eerste tekenen daarvoor 
zijn hoopgevend.

Bestuur en directie 
van Helmond Sport 
maken plaats voor 

nieuwe mensen

In het belang van Helmond Sport hebben het bestuur en algemeen directeur van Helmond Sport 
besloten om de weg vrij te maken voor andere mensen. 

Het is voor Helmond Sport belangrijk dat de ontstane situatie rondom de sport- en beleefcampus 
De Braak samen met de verschillende partners op een goede manier wordt opgelost. Om tot die op-
lossing te komen zijn het bestuur en algemeen directeur tot de conclusie gekomen dat zij daarvoor 
ruimte dienen te geven aan een nieuw bestuur. s

Helmond

Het bestuur, waaronder algemeen 
directeur van Helmond Sport Leon 

Vlemmings, maakt ruimte vrij voor an-
dere mensen F | Wim van den Broek
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 1 juli t/m dinsdag 14 juli 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

Worstenbrood 
Ambachtelijk
24 stuks - Beckers

Normaal 18,99 

12,99

Frikandelburger
4 stuks - Lekker&Anders

Normaal 2,99

1,99

Kiphammetje
700 gram - Smikkelkip

Normaal 7,47

5,49

voor
Airfryer/Oven

Gebakken
Lekkerbekje
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,69

4,69

Sibérienne

IJstaart  
1200 ml - van Gils

Normaal  9,49 

3,99

58%
korting

SUPER 
STUNT!

Frisko of Bomb

Fruit & Vega
3 of 6 stuks - IJsboerke

Normaal 2,79 -  4,49vanaf 1,98

30%
korting

kaas-spek of 
italian salami
Baguette 

2 stuks - Bakery Stars

Normaal 3,99 

Van Rijsingen

0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

betonsokkels

betonpoeren
verstelbare 

ankers

Verankering en sokkels 

t.b.v. overkapping, 

schutting of pergola 

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

ZOMER 
OUTLET
MET ZOMERPRIJZEN 

VANAF €7,50

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!
www.koensterkennatuursteen.nl       ksterkennatuursteen@gmail.com

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668
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Sociale eetpunten. Het zijn 
geen commerciële restaurants, 
maar vooral ontmoetingspun-
ten. Zij zijn er voor mensen die 
behoefte hebben aan contact, 
maar ook voor mensen die het 
fi nancieel niet zo breed hebben 
of die niet meer zelf koken. In 
Helmond zijn er bijna 20 eet-
punten. Zo’n 1500 Helmonders, 
veelal wat oudere mensen, 
maakten er gebruik van. Ook 
deze eetpunten waren gesloten. 
En werden gemist! Samen eten 
is nu eenmaal gezelliger dan 
alleen. Vaak ook gezonder. De 
meeste eetpunten starten weer. 
Omzien naar Elkaar schenkt de 
eerste 2000 maaltijden, zowel 
lunches als warme maaltijden.

Voorzitter Emmanuel Verleg: 
“Heel goed dat deze initiatieven 
weer opstarten. We betalen die 
eerste maaltijd voor hen. Juist 
nu is dit voor deze doelgroep erg 
belangrijk.” Zo bezorgde West-
wijzer zelfs maaltijden aan huis, 
heeft sociaal restaurant Rata-
touille aan de Engelseweg op 15 
juni haar deuren weer geopend, 

Ook de eetpunten in De Ark en 
in de Schabbert zijn van start ge-
gaan en op andere plekken start 
men door de versoepeling van de 
regels weer op. De vrijwilligers 
van De Loop en de cliënten van 
ORO stopten met Eet je Mee, 
waar voor de coronatijd twee-
maal per week voor hun gasten 
een verse 3-gangen maaltijd 
werd verzorgd. Dat gaat nu niet. 
Wel werden vanuit wijkhuis De 
Loop vrijdag (12 juni) als verras-
sing lunches uitgedeeld. 

Als pluim voor de sporters van de 
beweegtuinen van Jibb+, die ver-
stoken waren om in de beweeg-
tuinen fysiek te sporten, maar 
toch via Facebook en stadstv 
sportief actief bleven, werd door 
Omzien naar Elkaar bij de eerste 
les een gezond maaltijdpakket 
beschikbaar gesteld. “Een groot 
dankjewel naar Omzien naar 
Elkaar” geeft Kristian van den 
Nouwlant namens de buurt-
sportcoaches aan. 

“Interesse tonen in elkaar”
De Soepbus van Leger des Heils 
is ook weer opgestart in de Pau-
luskerk (Noord), de Goddelijke 
Voorzienigheid aan de Van Hor-

nestraat (West) en bij Perron 3 in 
Brouwhuis. “Een bekertje soep, 
een kop koffie en een boterham 
doorbreken niet alleen de sleur,” 
zegt projectleider Wies Weekers, 
“het bezorgt mensen ook het 
gevoel dat andere mensen voor 
hen klaarstaan en het is een mo-
ment om een praatje te maken 
en interesse te tonen in elkaar.” 
De medewerkers van de eetpun-
ten merken dat mensen elkaar 
hebben gemist. Simone Klaren-
beek geeft namens Caritas 0492, 
die de sociale eetpunten in de 
Jozefkerk, de Pauluskerk en de 
Brem coördineert, aan, dat nog 
lang niet alle mensen de weg 
terug hebben gevonden. “Onge-
veer de helft is weer geweest. Het 
is mooi om te horen dat sommi-
gen elkaar in de gaten hebben 
gehouden. Ze belden elkaar hoe 
het ging. Het sociale aspect is 
enorm belangrijk.”

Gul gebaar
Joost Verspaget van de werk-
groep Omzien naar Elkaar, ver-
bonden aan de KBO Stiphout-
Warande, sluit hierbij aan: “De 
behoefte hieraan is echt groot. 
Vooral oudere inwoners met een 
krap budget wisten de weg te 

vinden. Juist bij hen is de stap om 
weer te gaan best groot.” Verspa-
get verheldert: “80% in Helmond 
heeft geen idee hoe het met 20% 
in Helmond is gesteld. Van de 
16.000 ouderen in de stad heb-
ben bijvoorbeeld 3600 mensen 
alleen AOW. Voor de mensen die 
het niet breed hebben of alleen 
zijn, is het fijn dat deze eetpun-
ten er zijn. De werkgroep heeft 
via diverse fondsen geld voor on-
dersteuning bijeengebracht. “Als 
ondersteunend gebaar naar alle 
senioren die er gebruik van ma-
ken én naar alle vrijwilligers die 
de eetpunten normaal draaiend 
houden. Ook hebben sommige 
eetpunten moeite om de maal-
tijden zo goedkoop mogelijk in 
te kopen. Heel wat leveranciers 
zijn weggevallen.”

Pierre van der Linden van West-
wijzer geeft aan dat zij tot Co-
rona tweemaal per week zo’n 
40-50 mensen te eten hadden. 
De afgelopen tijd hebben zij bij 
de meesten de driegangenmaal-
tijden thuis bezorgd. “Dat deed 
ik ook zelf, de mensen vonden 
het praatje aan de deur ook 
heel prettig en ze zijn blij weer 
met anderen aan tafel te zitten. 

Vanaf medio juli koken we weer 
gewoon in ons wijkhuis. Aan-
melden moet. Eerst konden we 
8 personen aan een tafel zetten, 
nu nog maar 4.” Enkele gasten 
durven het nog niet aan om al 
in groepsverband te eten. “Voor 
hen blijven we het thuis bezor-
gen.” Op 2 juli start het eetpunt 
weer op in de Fonkel. Jan Terbeek 
van Wijkbeheer Binnenstad is 
zeer blij met de ondersteuning 
voor de opstart. Het zelfde geldt 
voor het eetpunt in de Brem.” 
We gaan op 3 juli weer van start” 
geeft Lodewijk den Breejen van 
Caritas 0492 aan.

Kim van Asten van Ratatouille 
zegt: “Een geweldig gebaar van 
Omzien naar Elkaar, wij konden 
zo de eerste 80 maaltijden gratis 
aanbieden.” In het restaurant is 
nu plaats voor maximaal 20 per-
sonen.

Toekomst 
Omzien naar Elkaar is nog in ge-
sprek met de coördinatoren van 
de eetpunten in de wijkhuizen 
Geseldonk, ’t Brandpunt en in de 
Praktijkschool. Zij beraden zich 
nog hoe en wanneer zij willen 
opstarten. s

Helmond

Sociale eetpunten starten weer 

Op 12 juni werden hun gasten verrast met een 
gratis uitgebreide verse lunch, die zij konden ophalen 
F | Omzien naar Elkaar

VakantieBieb 2020: 
een zomer vol verhalen

Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 is 
de VakantieBieb weer open. In 
deze app kunnen Nederlanders 
deze zomer naast e-books nu 
ook genieten van luisterboeken. 
Met de VakantieBieb beleeft ie-
dereen een zomer vol verhalen: 
jong en oud, leden en niet-leden 
van de Bibliotheek.

E-books en luisterboeken
Misschien weet je nog niet waar je 
deze zomervakantie doorbrengt. 
Maar waar je ook bent: met de Va-
kantieBieb kun je heerlijk op avon-
tuur in je hoofd. Je vindt er tiental-
len e-books en luisterboeken, voor 
elk wat wils: van spanning tot 

chicklit, van literatuur tot informa-
tief. Voor de jongste lezers zijn er 
bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul 
van Loon en verhalen van Guusje 
Nederhorst en Jacques Vriens. 
Jongeren kunnen genieten van 
boeken als Instagirl van Annette 
Mierswa en Klem van Mel Wallis 
de Vries. En voor volwassenen is 
er ook veel moois, denk aan Ot-
mars zonen van Peter Buwalda of 
De kleine bakkerij aan het strand 
van Jenny Colgan. Omdat er zowel 
e-books als luisterboeken in de 
VakantieBieb zitten, kun je kiezen 
voor lezen of luisteren – net wat je 
op dat moment het beste uitkomt.
  
Winactie voor jeugdige lezers
Zoals ieder jaar is er een winactie 
voor lezers tot en met 18 jaar. Zij 

maken kans op een Beats Solo 
Pro-koptelefoon. Hiervoor vra-
gen we ze om door te geven wat 
hun favoriete boek in de Vakan-
tieBieb is.
 
Over de VakantieBieb
De app met e-books en luister-
boeken is gratis beschikbaar in 
de App Store en in Google Play. 
De boeken zijn te lezen van 1 
juli t/m 31 augustus 2020, ook 
als je geen lid bent van de Bibli-
otheek. De VakantieBieb is een 
dienst van de online Bibliotheek 
(onderdeel van de Koninklijke 
Bibliotheek) en wordt aangebo-
den namens alle Bibliotheken in 
Nederland. Voor meer informa-
tie zie www.bibliotheekhelmond
peel.nl/vakantiebieb s

Centrum

Vakcollege Helmond: middels 
een drive-in je diploma ophalen

Afgelopen donderdagavond 
werd onder tropische om-
standigheden weer een grote 
groep leerlingen in het zon-
netje zetten! Ze slaagden al-
lemaal, op eentje na die van-
wege een ongeluk wat vertra-
ging opliep. In juli hopen we 
de 100%-score te halen. 

De grote parkeerplaats te-
genover zwembad De Wis-
sen was afgezet: leerlingen 
kwamen in gala en ook hier 
was een drive-in met onder 
meer lovende filmpjes van do-
centen, het tekenen van het 
diploma, muziek, fotografie: 
een hele happening. Ook het 

personeel was in gala. De leer-
lingen kwamen aan in bijzon-
dere auto's, net als op het gala 
dat ze dit jaar hebben moeten 
missen. De school zit in de lift, 
ieder jaar stijgt het aantal leer-
lingen van groep 8 dat kiest 
voor Vakcollege Helmond (en 
dus niet voor een vmbo bui-
ten eigen woonplaats). Dat is 
goed nieuws! Kwaliteit dicht-
bij, zeggen we in Helmond. 
Belangrijk voor het onderwijs 
in onze stad. s

Helmond
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van uw kalknagels? 
Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste 
technieken in ons vakgebied en passen deze toe in de 
praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland 
op het gebied van behandeling van schimmelnagels.

LASERBEHANDELING 
KALKNAGELS IN HELMOND

Dr. R. Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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AANBIEDING VAN DE MAAND JULI

V ISSPEC IAL I TE I TEN

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

TAPAZ-PALLET
MET 1 WRAP ZALM EN MAKREEL, 200 GRAM TONIJNBLOKJES, 
200 GRAM KREEFT-SALADE & 4 STUKS WARM 
GEROOKTE ZALM SPIESJES.

MET 1 WRAP ZALM EN MAKREEL, 200 GRAM TONIJNBLOKJES, 
200 GRAM KREEFT-SALADE & 4 STUKS WARM 

van 14.25

nu voor

9.95
HOLLANDSE NIEUWE HARING
Per stuk € 2,25     5 voor € 10,-

Kennedy Challenge vervangt 
dit jaar de Kennedymars

De Kennedymars in Someren, 
die ieder jaar in het eerste week-
end van juli plaatsvindt, gaat 
niet door in verband met de gel-
dende coronamaatregelen. Om 
wandelliefhebbers toch een uit-
daging te bieden, is de Kennedy 
Challenge ontstaan. 

Passend alternatief
Robert Hurkmans, voorzitter 
van JOEK (organisatie Kennedy-
mars), geeft aan dat er dit jaar 
toch wordt stilgestaan bij de 
Kennedymars: “Samen met de 
gemeente Someren hebben we 
besloten om er niet zomaar aan 
voorbij te gaan. Het is de eerste 
keer in de geschiedenis dat de 
Kennedymars wordt afgelast. 
We hielden er al langer rekening 
mee dat het evenement niet 
door kon gaan, dus we hebben 
de koppen bij elkaar gestoken 
om met een passend alternatief 
te komen. Iets wat uiteraard bin-
nen de coronarichtlijnen georga-
niseerd zou kunnen worden.”

80 kilometer in juli
Om de wandelaars toch een 
sportieve uitdaging te bieden, is 
de Kennedy Challenge ontstaan. 
Marsleider Davy van Otterdijk 
vertelt: “De Kennedy Challenge 
houdt in dat mensen in hun 
eigen omgeving 80 kilometer 
lopen. Dit hoeft niet per se op 
4 en 5 juli; ze hebben hier van 4 
tot en met 31 juli de tijd voor. In 
een sportapp als Runkeeper of 
Strava of in een gezondheids-
app die standaard op de meeste 

telefoons is geïnstalleerd, kun-
nen mensen hun wandelingen 
bijhouden. Wandelaars sturen 
screenshots van de opgeslagen 
wandelingen als bewijs naar ons 
op. Ze ontvangen dan van ons 
een digitale herinnering aan het 
voltooien van de Kennedy Chal-
lenge. De lopers zijn vrij om hun 
eigen route te bepalen.”

Minimars
Ook kinderen kunnen aan de 
wandel in juli. “Kinderen kun-
nen in de maand juli de bekende 
Minimarsroute lopen,” vertelt 
Van Otterdijk. “Op de route han-
gen op verschillende plaatsen 
letters bij de mensen voor het 
raam. Die letters vormen een 
zin. Als kinderen de juiste zin 

intypen op de website van de 
Kennedymars dan krijgen ze een 
virtuele medaille.”

Jasper Sport
Ieder jaar lopen de lopers van 
atletiekvereniging ’t Jasper Sport 
de Kennedymarsroute, vooraf-
gaand aan het startschot op za-
terdagavond. Ook dit jaar zullen 
zij op zaterdag 4 juli de 80 kilo-
meter lange route afleggen.

Wil je je gratis inschrijven voor 
de Kennedy Challenge of voor 
de Minimars? Dit kan via de 
website www.kennedymars.nl/
challenge. De start van de Ken-
nedy Challenge zal live te vol-
gen zijn via de website en via 
social media. s

Helmond

Auditie productiegroep
Jeugdtheaterschool Annatheater

Jeugdtheaterschool Annathea-
ter houdt op maandag 6 juli au-
ditie voor de theaterproductie 
die in oktober 2021 in première 
zal gaan. Ben jij gek op theater 
en niet van het podium weg te 
slaan? Wil jij graag meedoen in 
een theatervoorstelling? In deze 
groep krijg je de mogelijkheid 
om je talent te laten zien en te 
ontwikkelen. En je leert een he-
leboel over het vak acteren!

Wethouder Antoinette Maas over 
onze laatste voorstelling: "Wat 
een leuke, originele voorstelling! 
Erg goed gespeeld en een prach-
tig decor!" Meer reacties van pro-
fessionals over onze producties 
vind je op onze site. De repetities 

zijn elke donderdag van 19.00 tot 
21.00 uur en een aantal keren in 
het weekeinde. De repetities be-
ginnen op 5 november 2020.
Er wordt contributie gevraagd 
om deel te nemen aan deze pro-
ductie. Datum: maandag 6 juli 
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

Geïnteresseerd? Neem contact 
op met Lavínia Germano: tele-
foon: 06-44369288 of laviniager-
mano@annatheater.nl   

Nieuwe website!
Het Annatheater heeft een 
nieuwe website, gemaakt door 
onze vrijwilliger Rudy Janssen. 
Daarin staat onder andere het 
programma voor het volgende 
seizoen van Jeugdtheaterschool 
Annatheater. 
Zie www.annatheater .nl. s

Annawijk/Suytkade

Vacature overzicht 
Helmondvoorelkaar
Wil jij iets doen voor Helmond 
en haar inwoners? Op Helmond-
voorelkaar vind je vrijwilligersva-
catures en hulpvragen van maat-
schappelijke organisaties en in-
woners. Er is volop keuze dus er 
al altijd wel iets dat bij jouw in-
teresse past. Hieronder een paar 
voorbeelden (coronaproof):

Hulp in de tuin: Tennisvereniging 
Espendonk in Brouwhuis komt 
handen te kort bij het onderhoud 

van de tuin van het tennispark. Op 
dinsdag- en donderdagochtend 
zijn de vrijwilligers samen lekker 
buiten bezig.

Hulp bij verhuizing: Het leger des 
Heils zoekt mensen die zo nu en 
dan kunnen helpen bij een verhui-
zing van bewoners die naar een 
zelfstandige woonruimte verhui-
zen en zelf geen netwerk hebben.

Iets leuks doen:  ORO zoekt en-
thousiaste (jonge) mensen die 
met iemand met een verstande-
lijke beperking een aantal keren 

Helmond

in de maand iets leuks wil doen. 
Boodschappen doen, kopje koffie 
drinken, naar de bioscoop, shop-
pen, gamen etc.
 
Taalmaatje: Isabella wil graag 
Spaans leren van een Spaanstalige 
persoon die zelf misschien nog wat 
hulp kan gebruiken met Neder-
lands. Gezellig met elkaar gesprek-
jes voeren om de taal te oefenen. 

Fotograaf: De weblog van Hel-
mond zoekt een fotograaf die op 
locatie foto's gaat maken van een 
activiteit, nieuwsitem of van iets 
'dat de moeite waard is'. Jouw 
foto’s komen als illustratie bij een 
artikel of als fotoreportage.

Heb je zelf hulp nodig? Plaats een 
hulpvraag op www.helmond-
voorelkaar.nl. Bel voor meer in-

formatie met Renske of Willeke 
0492 59 89 89 of mail naar: info@
helmondvoorelkaar.nl s



16 week nummer 27 vrijdag 3 juli 2020 de loop weekkrant HELMOND

KOeRIeR 
NOdIG?

bel 06 53 133 535
adC is een dienst van adcommunicatie - steenovenweg 20 - 5708 HN  Helmond

adc
koeriers
nationaal | internationaal

helmond
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Computerwerkplekken en 
leestafels weer open vanaf 1 juli

We horen het overal om ons 
heen: de Coronamaatregelen 
mogen vanaf 1 juli weer een stuk 
versoepeld worden. Dat geldt 
gelukkig ook voor onze Biblio-
theken. We houden ons uiter-
aard wel aan de 1,5 meter regels.

We waren al weer open voor het 
lenen en inleveren van boeken 
en voor studerenden. Maar van-
af woensdag 1 juli worden ook 
de leestafels met de kranten en 
tijdschriften heropend. Ook mo-
gen de computerwerkplekken 
weer gebruikt worden. Er kan 
dus weer geprint en gekopieerd 
worden in de Bibliotheek. Iets 

wat heel veel inwoners die deze 
mogelijkheden thuis niet heb-
ben erg gemist hebben! 

De aangepaste openingstijden 
blijven gelden tot het einde van 
de zomervakantie. In Helmond 
zijn deze van maandag t/m za-
terdag van 10:00-16:00 uur. In 
Asten, Deurne en Someren van 
maandag t/m zaterdag van 
10:00-13:00 uur en t/m 8 juli op 
woensdagmiddag tot 16:00 uur. 

In de zomervakantie vervalt in 
Asten, Deurne en Someren de 
woensdagmiddag openstelling. 
We gaan op verzoek van onze 
lezers door met het samenstel-
len van verrassingspakketten 
boeken via de AfhaalBieb. Het 

afhalen van deze boekenpak-
ketten kan tijdens de openings-
tijden van de Bibliotheek. Bij de 
AfhaalBieb kunnen boeken be-
steld worden in diverse genres en 
zowel voor volwassenen als voor 
de jeugd. 

In de zomervakantie gaan we 
weer van start met een aantal 
activiteiten voor de jeugd. En sa-
men met andere Brabantse Bibli-
otheken bieden we de mogelijk-
heid om online webinars te vol-
gen. De eerstvolgende gaat over 
‘Je pensioen op orde’. Je kunt een 
webinar vanaf thuis volgen op je 
computer, tablet of telefoon, na-
dat je jezelf aangemeld hebt.
Meer informatie: www.biblio
theekhelmondpeel.nl s

Centrum

Een wijkhuis is een ontmoe-
tingsplek, dus toen er na 1 ju-
ni weer beperkt activiteiten 
ontwikkeld mochten worden 
in Westwijzer, waren diverse 
gebruikersgroepen daar heel 
blij mee. 

In goed overleg met de beheer-
der hervatte bijvoorbeeld Ac-
cordeana de wekelijkse repeti-
ties. Beheerder en Accordeana 
stelden samen een goed proto-
col hiervoor op en nu klinkt er 
weer muziek in de Spiegelzaal. 

Ook Handwerkclub De naald 
komt weer wekelijks bijeen en 
hoewel er nog geen competitie 
gespeeld kan worden, kunnen 
de biljarters hun caramboles 
weer oefenen. De taallessen 
Lezen en Schrijven zijn ook 
weer gestart. Groepen die nog 
niet bij elkaar kunnen komen, 

zochten originele oplossin-
gen: de Seniorengym kwam 
in de buitenlucht bijeen en 
Vrouwen Vrijdag organiseert 
op vrijdagochtend een online 
Taalcafé.

Na 1 juli kan er nog meer in 
Westwijzer: er kan weer ge-
bruikt gemaakt worden van 
het eetpunt in Westwijzer, 
maar wie zijn maaltijd liever 
thuis bezorgd krijgt, zoals 
de laatste maanden, kan dat 
aangeven. 

Na zoveel maanden waarin 
men niet bijeen kon komen, 
is het extra fijn dat de zomer-
sluiting in de Westwijzer maar 
heel kort is: alleen van 27 juli 
tot en met 9 augustus is West-
wijzer gesloten. In alle andere 
weken is het wijkhuis in Hel-
mond -West gewoon open!

Wijkhuis Westwijzer, waar je 
altijd welkom bent. s

Helmond-West

Korte zomerstop 
Wijkhuis Westwijzer 

In Nederland wonen veel kat-
tenliefhebbers en veel katten 
mogen buiten rondlopen van 
hun eigenaren. Dat leidt regel-
matig tot overlast bij buurtge-
noten en schade aan de natuur. 

Katten in uw tuin
Als u last heeft van katten van 
anderen in uw tuin, dan kunt u 
allereest in gesprek gaan met de 
katteneigenaren met het verzoek 
om de katten uit uw tuin te hou-
den. Daarbij kunt u eventueel 
hulp inschakelen van buurtbe-
middeling van de LEVgroep.

Loslopende katten 
in de openbare ruimte 
Wat veel minder bekend is, is dat 
loslopende katten ook veel scha-
de aan de natuur veroorzaken. 
Bijvoorbeeld het doden van wilde 
dieren. Dit kan ook heel vervelend 
zijn voor de eigenaar van de los-
lopende kat. Als uw kat een be-

schermde diersoort (bijvoorbeeld 
een patrijs) doodt, dan wordt 
dat gezien als een strafbaar feit 
en bent u als eigenaar hiervoor 
verantwoordelijk. Kortom: als 
eigenaar van een kat heeft u een 
verantwoordelijkheid richting uw 
buren en de natuur. Daarom een 
aantal tips om overlast van katten 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Tips voor katteneigenaren
• Houd uw kat(ten) zoveel 
 mogelijk binnen uw eigen tuin. 
• Maak katten herkenbaar met
 een halsband met bel. Zo 
 worden (beschermde) 
 diersoorten gewaarschuwd 
 als uw kat in de buurt is.
• Laat uw kat(ten) steriliseren
 of castreren. Zo voorkomt u
 uitbreiding van de 
 kattenpopulatie. 
• Laat uw kat(ten) registreren.
 De Dierenambulance kan 
 ‘gevonden’ katten makkelijker
 traceren. 
• Plant aantrekkelijke planten
 voor uw kat(ten) in uw tuin:
 bijvoorbeeld kattenkruid, 
 gamander of schildzaad,
 steenanjer, vetmuur, sierhaver,
 zachte lange grassoorten 
 en kattengras.

Tips om katten te weren
• Voorkom los zand in de tuin
 zoveel mogelijk. Katten begra-
 ven hun behoeften en zoeken
 naar een goede bodem waarin
 gemakkelijk te graven is. 
 Plaats zoveel mogelijk planten
 en houd aarde aangestampt. 
• Strooi peper op de plekken
 waar de katten vaak komen.
 Het prikkelt de neusgaten en
 voelt erg onprettig voor de kat.
 Het kan echter geen 
 schade aanrichten.
• Leg koffiedrab op plekken 
 waar veel gegraven wordt.
• Plaats planten in de tuin waar 
 katten niet van houden, 
 bijvoorbeeld: wijnruit, boeren- 
 wormkruid, afrikaantjes en
 planten met citroengeur.
• Leg mottenballen neer op
 plekken waar geen regen komt
 (niet bij moestuinen).
• Maak ongewenste katten een
 paar keer nat met de tuinslang,
 tuinsproeier of een 
 waterpistool. s

Katten-
overlast en 
schade aan 
de natuur

Helmond

hartstichting.nl
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Vier de zomer in 
Zomerkasteel 
Helmond 

We zijn weer open! Dat bete-
kent dat jij van harte welkom 
bent bij Zomerkasteel Hel-
mond. Want deze zomer, 7 juli 
tot en met 30 augustus, hebben 
we een superleuk programma 
voor families, gezinnen en erf-
goedliefhebbers in de aanbie-
ding. Wat is er te doen dit jaar?

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. Kas-
teelvrouwe Philippine van Ruy-
schenberg vertelt over haar be-
zoek aan Prins Maurits tijdens 
de Tachtigjarige 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 voorbereidingen voor de 
thuiskomst van de kasteelheer 
en zijn zoon, en dat gaat niet 
vanzelf. Luister naar de span-
nende verhalen van deze kasteel-
bewoners, 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 mu-
seumhelmond.nl voor actuele 
informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en 
tentoonstellingsprogramma. s

Helmond

Vanaf zondag 5 juli rijdt Her-
mes een hoogzomerdienst-
regeling. Dit betekent dat op 
een aantal buslijnen minder 
vaak wordt gereden. Er zijn 
ook lijnen die geheel of ge-
deeltelijk vervallen. 

Er rijden geen buurtbussen
Door de huidige situatie 
rondom het coronavirus rij-
den de buurtbussen tijdelijk 
niet. Wel is het mogelijk om 
gebruik te maken van Tax-
bus.  Reizigers krijgen In de 
reisplanner www.hermes.
nl of in de Hermes app het 
meest actuele reisadvies. Om 
verantwoord reizen in het OV 
mogelijk te maken, vragen 
we onze reizigers nog steeds 
om zich aan de landelijke 
spelregels te houden. 

De volgende maatregelen 
gelden per 1 juli:
In het Openbaar Vervoer is 
het dragen van een niet-me-
disch mondkapje verplicht. 
Reis zoveel mogelijk buiten 
de spits. Houd je aan de co-
rona hygiëneregels. Voor je-
zelf en voor een ander. Her-
mes verzoekt reizigers in de 
bus om via de achterdeur in 
te stappen én achterin in te 
checken. Volg de instructies 
van het OV-personeel. 

Kaartje kopen 
Buschauffeurs kunnen nog 
steeds geen losse kaartjes 
verkopen. Reizigers kunnen 
reizen met een OV-chipkaart 
of met een E-ticket. Saldo 
en E-tickets zijn te koop via 
www.hermes.nl.  Meer uitge-
breide informatie kun je vin-
den op hermes.nl/corona. T: 
06-54245709 s

Hoogzomer-
dienstregeling

Helmond

Fusie een feit na ondertekening akte 

Op dinsdagmiddag 30 juni is de 
fusieakte ondertekend waar-
bij de verenigingen MULO en 
Helmondia zijn gefuseerd tot 
de nieuwe  vereniging SV De 
Braak. Hiermee is de fusie defi -
nitief en kan er gewerkt worden 
aan nieuwe historie in het Hel-
mondse amateurvoetbal.

De fusievereniging zal gaan be-
staan uit om en nabij de 1200 
leden en zal het komende voet-
balseizoen deel gaan nemen met 
een 1e en 2e elftal zondag, een 1e 
en 2e elftal zaterdag, een dames-
team, 14 lagere seniorenteams, 3 
veteranenteams, 4 G teams en 
ruim 40 jeugdteams, waaronder 
2 meisjesteams. s

Helmond

F | SV de Braak 

Helmond West ruimt op
Op zaterdag 4 juli zijn er twee 
containeracties. Bewoners uit 
de wijk Helmond West kunnen 
gratis hun grof huisvuil (exclu-
sief chemisch afval) aanbieden 
bij de container die ter hoogte 
van de kerk aan de 3e Haag-
straat staat. 

Bewoners uit de wijk Houtsdonk 
kunnen gratis hun grof huisvuil 
(exclusief chemisch afval) aan-
bieden bij de container die ter 
hoogte van de glasbak staat. 

De container staat er tussen 9.00 
uur en 11.30 uur.  Deze actie is 
mogelijk gemaakt door vrijwil-
ligers en woCom. Ben er op tijd 
want vol is vol. s

Helmond-West

www.helmondnu.nl
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Opening Goeikes 
foto-expositie 

Na een vertraging van 3 maan-
den mag Goeikes eindelijk van 
start! Afgelopen woensdag werd 
de expositie offi  cieel geopdend. 
Dertien fotografen lieten zich 
inspireren door de Helmondse 

meester. Het resultaat: twaalf 
inspirerende series waarbij on-
der andere ingegaan wordt op 
de reis die Gassel maakte van 
Helmond naar Brussel. 

Op de foto’s staan middel¬eeuwse 
elementen die ook nu nog te vin-
den zijn in onze stad en Bijbelse ta-

ferelen, vertaald naar de 21e eeuw. 
De kunstwerken hangen door de 
hele stad. Hiermee speelt Goeikes 
op een creatieve manier in op de 
coronamaatregelen. Op gepaste 
afstand van elkaar brengen we 
een ode aan een kunstenaar die 
zelfs binnen een anderhalveme-
tersamenleving prima past. 

Lucas Gassel 
stadsprogramma compleet 
Met de heropening van de Lucas 
Gassel overzichtstentoonstelling 
in Museum Helmond, de ope-
ning van de Goeikes foto-buiten-
expositie, de start van de Lucas 
Revisited Expo in De Cacaofa-
briek en  the making of Lucas 
Goes Urban, de creatie van een 
urban drieluik van 13 tot 17 juli 
in het Speelhuis, is  het volledige 
Lucas Gassel stadsprogramma 
compleet. 

Met een breed palet aan stadsac-
tiviteiten,  gebundeld in een heu-
se belevingsroute door de stad, 
brengt Helmond een ode aan 
de meester van het landschap. 
De route neemt bezoekers mee 

door de stad van Lucas Gassel 
langs pop-up presentaties met 
archeologische vondsten uit de 
16e eeuw, bijzondere kijkkisten, 
begeleid door een audiotour. 

Helmond: stad om in te lijsten
De restaurants, cafés en terras-
sen van Helmond geven kleur 
aan het landschap van de stad 
van Lucas Gassel. Om de ho-
recasector in tijden van corona 
te steunen, heeft Stichting Lu-
cas Gassel de mooiste plekken 
van de stad ingelijst. Bezoekers 
kunnen hun dagje uit in Hel-
mond een gouden randje geven 
door een bezoek te brengen 
aan de eet- en drinkgelegen-
heden die zijn omrand met een 
gouden lijst. s

Centrum

Een deel van de tentoonstelling in de Kasteeltuin F | Wim van den Broek

Helmondse zomerkermis gaat niet door
De Helmondse zomerkermis gaat niet 
door. Dit melden de sociale media-
kanalen van Kermis Helmond. De ker-
mis stond gepland van 9 juli tot en met 
woensdag 15 juli. 

“Ondanks een verdere versoepeling van 
de coronamaatregelen per 1 juli is het 
niet mogelijk om een kermis van deze 
omvang op zulk korte termijn goed en 
veilig te organiseren. De 1,5 meter richt-
lijn blijft van kracht en het vraagt extra 
inzet, kosten en aanpassing om een 
evenement met een dergelijke aantrek-

kingskracht momenteel in goede banen 
te leiden. De kermis mag immers geen 
gevaar vormen voor de volksgezond-
heid. Niet alleen op het kermisterrein 
zelf, ook elders in de binnenstad moet 
de veiligheid gewaarborgd zijn. Vanuit 
de Veiligheidsregio’s zijn kaders ge-
schetst waarbinnen eventueel een ker-
mis kan worden georganiseerd maar die 
komen voor Helmond te laat. 

De gemeente overweegt om verderop 
in de zomerperiode op kleine schaal als-
nog vertier te brengen in het stadscen-
trum. Hoe en wanneer, daarover wordt 
overlegd met betrokkenen en belang-
hebbenden”, aldus de organisatie. s

Helmond

Zomerkermis 2019 F | Wim van den Broek
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Corona tijd, 
geen vakantie borrel 
of personeelsfeest?

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!

www.
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KAPSALONKAPSALONNicole
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443

knippen €15,-

KAPSALONNicoleKAPSALONNicoleKAPSALON
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

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

knippen €15,-

‘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.

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • www.weverslo.nl

De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 
routebeschrijving bij het informatiecentrum. 

Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken op 06-29248698

Speciaal deze zomer:
• Een unieke boswandeling over landgoed en natuur-

begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die 
normaal niet toegankelijk zijn

• Geniet van prachtige houtsculpturen en pakkende    
verhalen in woord en beeld

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

vOLG JIJ
ONS AL OP 

INSTA?
@instavanhelmond

WEEKKRANTDE LOOPHELMOND

DE WEBLOGVAN HELMOND
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Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

WWW.HELMONDNU.NL

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

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

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

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

2. Ook kun je het werk zelf indelen elke 

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

3. Je hoeft er niet eens een sport bij te 

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

4. Je bent er gemiddeld maar 3 tot 4 uur 

 mee bezig afhankelijk van je wijk. 

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

 6 weken aaneensluitend goed bezorgt.

6. Je ontvangt ook nog eens € 50,00 

 bonus als je een vriend/vriendin 

 aanmeldt (na 6 weken aaneensluitend 

 goede bezorging).  

7. Je kunt ook samen met een vriend/

 vriendin of opa/oma een wijk lopen.

8. Het is een van de weinige baantjes 

 waar je al vanaf 13 jaar mee mag 

 beginnen. (12 jaar met een begeleider).

Een bijbaantje dat 
je fit houdt èn  

waarbij je ook nog eens 
heel goed verdient?

Dat wil toch
iedereen!

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

? ? ?

Heb je interesse in 
een baantje als 

krantenbezorger van 
weekkrant De Loop? 

Meld je dan snel aan, 
mail naar 

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

@Helmondnu.nl 
@weekkrantdeloop

Start productie armleuningen voor 
en door mensen met een beperking 

De afgelopen tijd werkten di-
verse partijen aan een bijzonder 
project om de buitenruimte in 
de gemeente Helmond aan-
trekkelijker en toegankelijker 
te maken voor mensen met een 
beperking. Op advies van het 
Gehandicapten Overleg Hel-
mond zijn speciale armleunin-
gen voor bestaande zitbankjes 
ontworpen. 

Vandaag start de productie van 
de armleuningen, waarbij men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt een grote rol spelen. 
De komende tijd worden veel 
Helmondse zitbankjes van zo’n 
leuning voorzien. Daarnaast zal 
de leuning ook aan andere ge-
meenten verkocht worden. Een 
bijzonder project vóór en dóór 
mensen met een beperking!

Waarom armleuningen 
voor parkbanken?
De gemeente Helmond zet zich 
in om de buitenruimte en speel-
plekken voor iedereen aantrek-
kelijk te maken. Ook mensen 
met een beperking moeten er 
optimaal gebruik van kunnen 
maken. Daarbij maakt de ge-
meente graag gebruik van ad-

vies van ervaringsdeskundigen 
van het Gehandicapten Overleg 
Helmond. Specifiek voor het 
toegankelijk maken van speel-
plekken heeft de gemeente 
daarnaast advies ingewon-
nen bij de Speeltuinbende; een 
testteam van kinderen met én 
zonder beperking. 

Eén van de adviezen was om te 
zorgen dat zitplekken bij speel-
tuintjes een armleuning hebben. 
Zo kunnen kinderen en volwas-
senen met een lichamelijke be-
perking makkelijker gaan zitten 
en weer opstaan. 

Een sociaal product, van en 
voor mensen met beperking
Helmond heeft veel zitbankjes in 
de buitenruimte die over het al-
gemeen nog in prima staat zijn. 
Het vervangen van al die bank-
jes zou zonde zijn. Daarom is 
er een speciale armleuning ont-
worpen die op  bestaande park-
banken kan worden bevestigd. 
De armleuningen, ontworpen 
door Joost van Baast van de ge-
meente Helmond en producent 
van buitenmeubilair BOERplay, 

worden deels vervaardigd door 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. ROC Ter Aa is be-
trokken om leerlingen een kans 
te geven op anders moeilijk in te 
vullen stageplekken. De daad-
werkelijke productie wordt gere-
aliseerd door een samenwerking 
met Senzer, ORO, VHL HMI, 
IMEK en BOERplay. De start van 
de productie is kleinschalig en 
in principe gericht op Helmond, 
maar kan bij voldoende orders 
opgeschaald worden. Zo kun-
nen er nóg meer mogelijkheden 
ontstaan om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een 
mooie werkplek te bieden.

Eerste productie
Vandaag start de productie van 
de eerste partij van 300 stuks. De 
armleuningen zijn gepoedercoat 
in het zwart en zijn een aanvul-
ling op bestaande parkbanken. 
De armleuningen zijn universeel 
en toepasbaar op veel reguliere 
modellen parkbanken. BOER-
play neemt de armleuningen op 
in het assortiment. Daar zijn de 
armleuningen voor parkbanken 
te bestellen. s

Helmond

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 
 

 

Op 12 juli is er weer een Feel-
Good Market! Buiten op het 
Ketelhuisplein op Strijp S 
in Eindhoven. Voor ieder-
een die van eerlijke, hand-
gemaakte, duurzame en 
streek- producten houdt. 

Vanwege de maatregelen in 
verband met het Coronavirus 
houdt de organisatie het deze 
editie alleen bij het markt ge-
deelte. Dus zonder live mu-

ziek en DJ. Het Ketelhuis is 
wel open met een mooi groot 
terras. 

Dus kom gezellig shoppen 
en genieten van de prachtige 
producten die de deelnemers 
voor jou hebben gemaakt of 
verzameld.  Probeer de druk-
te te vermijden door tussen 
12:00 en 14:00 of 16:00 en 18:00 
te komen. Tussen 14:00 en 
16:00 komen gewoonlijk de 
meeste bezoekers.  

We zien jullie graag! s

Regio

Feelgood Market

Eerdere editie van de markt F | Feelgood Market
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IK BEN ‘N
HELMONDER

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 8 juli 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AKELEI | AKKOORD | BARON | BROER | DIKKOP | EDELE | EERLIJK
GASSTEL | HAKBIJL | HALVEREN | HOPJE | INDERTIJD | INPRENTEN
KIEUW | KRAAL | KREUKEL | LELIJKERD | LOGBOEK | ONVOLLEDIG

OPENBAREN | OPKLAPBED | PEKEL | RIBFLUWEEL | SCHAAKSPEL
SCRIPT | SNORKEL | STEEDS | TOOST | WETEN

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagift s Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagift s.nl

G I D E L L O V N O K B D L N
I E L E E W U L F B I R P E E
N L D IJ T R E D N I E O T T R
P E O O B K L R S K U E D S A
R K R G U K E IJ IJ N W R T S B
E A D E B P A L K P O E C A N
N T R A V O E H E O E R I G E
T K R A A L E E K D I K K O P
E O S C H A A K S P E L E E O
N H O P J E A H T O O S T L L

Winnaar week 25: Ilse Bonants. Antwoord: PENDELEN.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Poekie
Poekie is een kleurige poes van 5 jaar. Ze is afgestaan omdat haar eigenares niet meer 

voor haar kon zorgen. Poekie is gewend aan een eenpersoonshuishouden waar ook geen 

andere huisdieren waren. Ze kon veel naar buiten. Het is geen probleem als u een fulltime 

baan hebt. Een kattenluikje is dan wel prettig, zodat ze zelf haar uitstapjes kan regelen en 

niet te vaak en te lang binnen moet zitten. Het is een actieve poes die graag jaagt. We 

kunnen aan haar snoetje zien dat ze zit te hunkeren om weer naar buiten te kunnen. Ze is 

redelijk op zichzelf, ze komt niet op schoot maar ze komt wel naast je op de bank liggen. 

Het lijkt ons een poes voor een rustig huishouden want ze is weinig gewend.

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

uw communicatie partner voor:
COMMUNICATIE
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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

TE KOOP

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

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

Te koop, grote stacarvan, ATLAS 
i.pr. st. op vaste staanplaats te 

Meijel, noord Limburg, met veel 
extra’s, (overcompleet). 

Nu 11.500,- Euro. 
Tel. 0651916964

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

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

van Tuinen en Terrassen,  
sierbestratingen, opritten. 
Bezoek onze showtuin/  

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand 
en Vloertegels te zien in onze 

Showroom.  Ook voor het 
laten leggen van uw nieuwe 
vloer bent u bij ons op het 
juiste adres. Geen koude 
voetjes meer? Denk aan 

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs!  Engelseweg 
200a in Helmond  info@

htnvloeren.nl  T. 0492 792499

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere 

verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

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

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

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

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd van onze 
voordelen?

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 4
deskundig 

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2

iedere dag testdag
iedere dag testdag
iedere dag 

voordeel 2

iedere dag testdag
iedere dag testdag
iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

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

ONTDEK 
NEDERLAND

OP DE 
Pegasus Siena

Gazelle Ultimate Gazelle Ultimate 
C8 HMB

€ 3299.-

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

€ 3299.-€ 3299.-
voordeel 8

gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

gratis op maat afstellen van de 

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 4
voordeel 4

voordeel 8

Fiets
gratis montage 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 14

garantie op 

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12

gratis software update bij 
onderhoud


