
Gassel Matterz!

in deze uitgave

3Kasteel van Sinterklaas

7Stadstoer Helmond

11

Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

18e Jaargang | nummer 29 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL    d facebook.com/weekkrantdeloop   f twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 17 juli 2020

Nº 1

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

 

 

Kleurrijke 
kinderroute 
in Helmond 

Weet jij wat voor gebouw 
Markt 213 vroeger was en wat 
er gebeurt op het dak in het 
Ketsegangske? Wie zijn de stie-
keme bewoners van het Lam-
bertushof en weet jij wat voor 
geheime boodschap verstopt 
zit onder de luifel van het Huis 
met de Luts? Binnenkort is geen 
enkel stadsgeheim nog verbor-
gen, tenminste… voor wie Een 
Ommetje Helmond gaat doen!

Een Ommetje Helmond is een 
nieuwe route door het centrum 
van Helmond, speciaal gemaakt 
voor kinderen in de basisschool-
leeftijd. Een route, wat staat daar 
dan allemaal in? “Nou, dat is 
best veel, allemaal leuke weetjes, 
spannende geheimen of opval-
lende details die bijna niemand 
weet of ziet. 

Bijvoorbeeld een spannend ge-
heim op het kasteel, een mythi-
sche vogel die je ziet langs het 
kanaal en een bijzondere gast-
heer in het nieuwe park. Dat 
hebben we allemaal verwerkt in 
raadsels, puzzels, opdrachten en 

spelletjes. Die staan afgedrukt 
in prenten-doe-boekjes voor 
kinderen van 4-7 jaar. Aan de 
hand van gedichtjes, teken- en 
zoekopdrachten maken zij ken-
nis met Helmond Centrum. De 
kinderen van 8-12 jaar gaan zelf 
met een speur-doekaart in de 
hand de weg zoeken, puzzelen, 
codes kraken en leren goed om 
zich heen te kijken.” 

Aldus de Helmondse Saskia 
Martens, die de route ontwikkel-
de samen met illustrator Maar-
ten van den Beemt. Het tweetal 
maakte al eerder soortgelijke 
routes in o.a. Eindhoven, Hel-
mond en Deurne. Daarbij valt op 
dat alle boekjes en speurkaarten 
ogen als heuse prentenboekjes. 
“We willen dat kinderen iets 
moois in hun handen hebben, 
iets dat ze mee naar huis nemen 
en het daar nog eens inkijken. Zo 
herinneren ze zich de route, in dit 
geval de stad. Daarom besteden 
we extra aandacht aan de illu-
straties: de boekjes en de kaarten 
moeten er mooi en kleurrijk uit-
zien.” En dat doen ze zeker.

Een Ommetje Helmond start 
op het Piet Blomplein en loopt 

Centrum

via de Markt, het Ketsegangske, 
Lambertushof, Veestraat, Kam-
straat, Oude Aa, langs het kasteel 
en het kanaal naar het eindpunt 
Burgemeester Geukerspark. Een 
perfecte vakantieactiviteit voor 
het hele gezin. 
“Het leuke aan de route is dat 
ook de volwassenen die mee-
lopen zeker nog het nodige 

nieuws zullen gaan ontdekken!”  
voegt Martens enthousiast toe. 

De route is mogelijk gemaakt 
door Helmond Centrum en Hel-
mond Marketing en is verkrijg-
baar bij VVV Helmond. Daar zijn 
de doeboekjes (4-7 jaar) en de 
doekaarten (8-12 jaar) gratis af  
te halen. s

VAKANTIE 
BEZORGERS 
GEVRAAGD!
VOOR ÉÉN OF 

MEERDERE 
WEKEN.

06-18938912
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Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

KitchenAid 
cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

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:
Corona tijd, 

geen vakantie borrel 
of personeelsfeest?

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!

www.
helle

mond
gift.n
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Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 

Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs

zorgvuldig als bewijs

www.hellemondgi
ft.nl

Be
w

ijs
 v

an
 u

itg
ift

e 
(a

ch
te

rh
ou

de
n 

op
 u

itg
ift

ep
un

t).

D
ez

e 
ca

de
au

bo
n 

is 
al

le
en

 g
el

di
g 

in
cl

us
ie

f a
fsc

he
ur

st
ro

ok

D
ez

e 
ca

de
au

bo
n 

is 
al

le
en

 g
el

di
g 

in
cl

us
ie

f a
fsc

he
ur

st
ro

ok

20,-
20,-

1530

1530

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

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

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.

Bewaar deze strook 
Bewaar deze strook 

zorgvuldig als bewijs
zorgvuldig als bewijs

www.hellemondgift.nl

Be
w

ijs
 v

an
 u

itg
ift

e 
(a

ch
te

rh
ou

de
n 

op
 u

itg
ift

ep
un

t).

D
ez

e 
ca

de
au

bo
n 

is 
al

le
en

 g
el

di
g 

in
cl

us
ie

f a
fsc

he
ur

st
ro

ok
D

ez
e 

ca
de

au
bo

n 
is 

al
le

en
 g

el
di

g 
in

cl
us

ie
f a

fsc
he

ur
st

ro
ok

20,-20,-
1530

1530

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

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

en vul de gevraagde 
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WWW.HELLEMONDGIFT.NL
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

Het Kasteel van Sinterklaas 
heeft afgelopen week een be-
sluit genomen omtrent het sin-
terklaasfeest van dit jaar. De 
belangrijkste uitkomsten: er 
vindt geen vrij verkoop plaats, 
er is geen feestelijk voorterrein, 
de intocht zal niet doorgaan dit 
jaar en zwarte piet maakt plaats 
voor roetveegpiet. Hieronder 
lees je meer over het statement 
van Het Kasteel van Sinterklaas. 

Geen vrije verkoop
Het Kasteel van Sinterklaas is dit 
jaar niet toegankelijk voor het 

‘vrije publiek’. Dat betekent dat 
er geen kaartverkoop is. Ook zal 
er dit jaar geen feestelijk voorter-
rein zijn. En de intocht valt dit 
jaar ook al in het water, net zoals 
het Sinterklaasfeest in de kerk en 
de speciale dag op 4 december. 
Alleen basisschoolleerlingen van 
groepen 1, 2, 3 en 4 – en natuur-
lijk hun begeleiders – kunnen dit 
jaar naar binnen.

Groepen 1 t/m 4 zijn welkom
Dit betekent concreet dat alle 
scholen in de regio Helmond in 
de tweede helft van de zomer 
een uitnodiging van Het Kasteel 
ontvangen. Dat geldt ook voor 
scholen buiten de regio die eer-

der te gast waren in Het Kasteel 
van Sinterklaas. Dat gebeurt al 
jaren zo. Het verschil is echter 
dat dit jaar ook groepen 1 en 2 
welkom zijn, om de kleintjes 
toch de kans te geven om Sint 
en zijn pieten te bezoeken. Wel 
zullen we dit jaar slechts één ver-
dieping van het kasteel inrichten, 
omdat de decorbouwers niet 
overal kunnen opbouwen met 
inachtneming van de anderhalve 
meter afstand. 

Geen grootscheepse intocht
In 2020 zal er ook geen groot-
scheepse intocht zijn. Of het 
mogelijk is om de gewaardeerde 
Spaanse delegatie op een andere 

manier op een warm welkom te 
trakteren, en of er daarbij bijvoor-
beeld gezongen mag worden, 
kan nog niet gezegd worden. Dat 
hangt helemaal af van wat er de 
komende maanden op ons af 
komt. Ook de Speciale Dag, voor 
mensen met een beperking, gaat 
dit jaar niet door. Veel mensen die 
normaal gesproken op die dag 
het kasteel bezoeken, behoren 
tot de risicogroep. En dan is een 
besluit snel genomen.

Zwarte Piet 
De laatste jaren is het uiterlijk 
van onze pieten op elke bestuurs-
vergadering wel een terugkerend 
agendapunt geweest. Omdat we 
de kinderen – de groep waar we 
het allemaal voor doen – ieder 
jaar zagen genieten in en om het 
Kasteel, én uit respect voor de 
traditie, hebben we niet eerder 
aan het uiterlijk van onze pieten 
.getornd. Dat het moment waar-
op dat moest gebeuren toch ooit 
zou komen, stond evenwel vast.

Dat moment is nu aangebroken. 
Met ingang van 2020 neemt Het 
Kasteel van Sinterklaas afscheid 
van Zwarte Piet. Eenvoudigweg 
omdat zijn uiterste houdbaar-
heidsdatum nadert en zij wil-
len, nee móéten, meegaan in 
de ontwikkelingen zoals deze  
op ons af komen en om ons 
heen bewegen. Het Kasteel van 
Sinterklaas gaat met Schoor-
steenpieten werken: pieten met 
roetvegen op het gelaat. De ene 
iets meer dan de andere, maar 
niet iedereen werkt even hard – 
zelfs niet in Helmond. In het al-
gemeen kun je stellen: er is een 
causaal verband tussen de hoe-
veelheid roet op het gezicht van 
de Schoorsteenpiet en diens ijver  
en ervaring.

Het Kasteel van Sinterklaas staat 
niet alleen in dit besluit. De Hel-
mondse Sintcomités (Stiphout, 
Mierlo-Hout, Brandevoort en 
Brouwhuis) gaan ook mee in 
deze beweging. En de gemeente 
Helmond ondersteunt dit vol-
ledig. Duidelijk is dat er geen 
manier is om dit voor iedereen 
goed te doen. De organisatie had 
kunnen besluiten om gefaseerd 
over te stappen op de inzet van 
Schoorsteenpieten, maar dan 
blijft de discussie waarschijnlijk 
meerdere jaren doorgaan. s

Het Kasteel van Sinterklaas in 2020

Helmond

Op zondag 19 juli houdt Stad-
stuin Helmond een Open 
Tuindag met als hoofdthema 
de functie van bepaalde die-
ren in de moestuin. Aan be-
zoekers wordt hierover niet 
alleen vertelt, men kan het 
met eigen ogen zien. 

Voor kinderen is er verrassend, 
boeiend en leerzaam vermaak 
met kleine diertjes. In de moes-
tuin geplaatste kabouters wij-
zen eenieder de route langs de 
bedden met diverse groenten 
en planten. 

Onder het genot van hapjes 
gemaakt van producten uit de 
tuin, kan men gezellig nabab-

belen. De Open Tuindag is aan-
staande zondag 19 juli van 13.00 
tot 17.00 uur in de Stadstuin aan 
de Katoenstraat 12 op Suytkade 
te Helmond. 

Meer informatie: www.stads 
tuinhelmond.nl/stichtingvrien 
den/index.html / stichting 
vriendenstadstuin@gmail.com
Telefoon: 06 – 174 35 458 s

Suytkade

Open Tuindag in Stadstuin Helmond
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Stadswinkel gesloten op vrijdag 24 juli 
vanaf 13.00 uur

De Stadswinkel is op vrijdag 24 juli vanaf 13.00 uur gesloten in verband met 
technisch onderhoud aan diverse systemen. Wilt u uw rijbewijs of paspoort 
ophalen of een afspraak maken? Dan kunt u dit op vrijdag 24 juli voor 13.00 uur 
doen. 

Vrijdag 24 juli na 13.00 uur kunt u: 
• De gemeente wel telefonisch of per mail bereiken tot 17.00 uur via 14 0492 
 of gemeente@helmond.nl; 
• Online een afspraak maken bij de gemeente;
• Een melding maken van overlast. 

Fotografie Pressvisuals.com

Huis energiezuiniger maken? 
Vraag de Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van de 
gemeente Helmond.

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of 
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op 
www.svn.nl (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). 

Bekendmakingen
 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Speelhuisplein 2 06-07-2020     Seizoensopening Theater  2020-01007

  het Speelhuis (2-10 t/m 4-10-2020 )

 

Probeer niet te krabben of wrijven. 

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

Melding maken van 
een nest met 
eikenprocessierupsen

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

U kunt uw melding ook telefonisch 
doorgeven via 14 0492.

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

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

 We geven de volgende locaties prioriteit: 
 fietspaden, scholen en 
 speeltuintjes.

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

Malcushoeve kavel S 78 03-07-2020 oprichten woning OLO 4943819

Hofstad 10 05-07-2020 vergroten woning,  OLO 5295819

  plaatsen zwembad 

Scheerderhof 21 05-07-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5295453

Kanaaldijk N.O. 104 02-07-2020 oprichten demo woning ferlem OLO 5288253

Roggedijk 4 02-07-2020 plaatsen tijdelijke cabines (kantine) OLO 5280737

Wesselmanlaan 48 05-07-2020 wijzigen uitweg OLO 5295455

Stiphout sectie A  05-07-2020 kappen 6 bomen OLO 5295845

perceelnr. 1514 

Markt 46-48 07-07-2020 verbouwen winkel en oprichten  OLO 5300149

  5 appartementen 

Ringdijk 16 07-07-2020 plaatsen overkapping OLO 5299985

Mr. Stikkelplein  06-07-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 5296029

kadastraal T 5871 en T 6685 

Stepekolk, Lobbenhoeve,  08-07-2020 oprichten woning OLO 5178649

kavel S 69 

Lucas Gasselstraat 25 07-07-2020 verbouwen woning  OLO 5301677

  (zonder bedrijfsruimte) 

Breedijk 10 09-07-2020 vergroten industriehal  OLO 5305573

  (verplaatsen wellness world) 

Aarle-Rixtelseweg 36 10-07-2020 vergroten woning OLO 5016867

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

Dircxken van  06-07-2020 plaatsen overkapping OLO 5288815

Meghenstraat 12 

Citroenvlinder 13 06-07-2020 verbreden uitweg OLO 5174499

Gerstdijk 19 06-07-2020 automatisch opslagsysteem  OLO 5128471

  (autostore) 

Goorwal 28 06-07-2020 vergroten woning OLO 4958861

Engelbrechthoek 4 07-07-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5174561

Celenhoek 2 07-07-2020 oprichten woning (tweekapper) en  OLO 4960487

  maken uitweg 

Acacia 25 07-07-2020 verbreden inrit OLO 5245937

Celenhoek 4 07-07-2020 oprichten woning (tweekapper) en OLO 4960365

  maken uitweg 

Coendersberglaan 48 08-07-2020 vergroten woning OLO 5182695

Smidsteeg 18 09-07-2020 aanbrengen balkon OLO 5095349

Rayse Hei 1 09-07-2020 oprichten van een bijgebouw OLO 4620489

Kortenaerstraat 31, 31A,  09-07-2020 verbouwen van 1 winkel met 3 OLO 5076651

33, 35, 35A, 37, 39, 39A, 41  bovenwoningen naar 10 appartementen

en Piet Heinstraat 48  

Janssenstraat 8 10-07-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5269333

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

Breedijk 13 07-07-2020 oprichtingsvergunning OLO 5300353

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

Gerstdijk 19 29-04-2020 automatisch opslagsysteem  OLO 5128471

  (autostore) 

Geeneindseweg 3 16-05-2020 wijzigen gevel en plaatsen hekwerk OLO 5172281

Kromme Steenweg 31 29-05-2020 wijzigen bovenwoning OLO 5203603

Engelbrechthoek  09-03-2020 oprichten 21 woningen en OLO 5008745

49 t/m 63 oneven  maken uitweg 

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

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend 

dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden verwijdering

   verwijdering 

Talentrijk –  Betuwehof 10  172736900 24-08-2020 Kinderen gaan naar bestaande 

Betuwehof Helmond   locatie Talentrijk - Theo

    Driessenhof. Locatie Betuwehof  

    komt daarmee te vervallen.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie:    Omschrijving melding:

Friedi Slegers B.V. Lage Dijk 28 C Het in gebruik nemen van een hal voor 

de opslag van goederen.

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  

Zuliani, A.  27-07-1996

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

Vierbergen, T.  29-10-1993

El Maadori, S.   03-02-1992

Elmoussaoui, Y.  04-03-1984

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

Klonowski, Ł.  08-03-1986

Smulders, H.J.R.M.   07-06-1953

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  

Abusomwan, A.O.   21-02-2001

Steevens, C.   01-09-1975

Sabacký, Z.   21-10-1979

Basiak, J.M.   18-01-1996

Kozłowski, B.M.   18-09-1987

El Bakali, T.    21-01-1992

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 16 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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Maak deze zomer van 
uw huis een thuis!

 Gordijnstoffen v.a. €5,- p.m.

 Vinyl v.a. €13,75,- p.m.

 PVC v.a. €23,95,- p.m2

 Vloerbedekking v.a. €22,50,- p.m2

 Diverse raamdecoratiesystemen!

 Voor elk budget een uitgebreide keuze!

Helmond en Weert - WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Advies op 
maat

Meet 
service

Monteer 
service

Showroom
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IK BEN ‘N
HELMONDER

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice 
voor en door buurt- of plaatsgenoten. 
Vrijwilligers vervoeren minder mobiele 
plaatsgenoten met hun eigen auto tegen 
een kleine onkostenvergoeding. Door 
het coronavirus heeft ANWB AutoMaat-
je even stilgelegen. 

Sinds maandag 6 juli kan er weer een be-
roep gedaan worden op deze vervoerser-

vice. Chauffeurs zullen voorafgaand aan 
elke rit een gezondheidscheck doen. Als 
deelnemers klachten ervaren zal er niet 
gereden worden. Daarnaast zijn deelne-
mers verplicht om een mondkapje te dra-
gen, hier moeten zij zelf voor zorgen.

Wilt u meer informatie over ANWB Auto-
Maatje  of lijkt het u leuk om vrijwilliger te 
worden? Kijk dan op onze website www.
levhelmond.nl. Neem contact met ons op 
via (0492)751735 of mail naar anwbauto-
maatjehelmond@levgroep.nl. s

Helmond

AutoMaatje Helmond gaat weer van start!

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

KORTING
ZOMER OPRUIMING
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EXTRA KOOPZONDAGEN
19 & 26 JULI 13.00 - 17.00 UUR 

4 t/m 13 augustus zijn wij gesloten.
Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

op de gehele 
collectie.
(Exclusief standaard collectie)

50% tot 
70%
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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED



7week nummer 29 vrijdag 17 juli 2020de loop weekkrant HELMOND

Ik wil altijd hele leuke dingen mee 
jullie delen en ik heb weer een paar 
hele leuke. Vural leuk in deze tijd 
waar er toch veul mensen niet op 
vakantie gaan (waaronder ik).
En het dichter bij huis moeten zuu-
ken. Waar kunde dan beter begin-
nen als in je eigen stad ons skône 
Helmond. Ik kwam deze op menne 
Facebook tegen: ‘Ontdek Helmond 
door de lens van je smartphone’ 
en docht gelijk ‘dit is iets vur men.’ 
Degene die men kennen, weten 
dat mijn telefoon zon bietje aan 
men hand vastgeplakt zit. En dan 
vural voor het foto’s maken van al-
les en iedereen. Sommige mensen 
krijgen daar wel is een punthoofd 
van, maar daar trek ik me niks van 
aan. Ik knip gewoon verder.

VVV Helmond, fotograaf Gerard 
van Hal, Helmond Marketing en 
Bobbys bar hebben de koppen bij 
elkaar gestoken voor deze wan-
deling. Hoe leuk al deze samen-
werking. Wat eruit is gekomen is 
een stadstoer hullemaal van deze 
tijd. ‘Smartphone & borrel arran-
gement heet de tour en is te boe-
ken bij de VVV Helmond. Ik heb 
hem vurige week gedaan en vond 
hem echt kei gaaf. Ik ben op pad 
geweest met fotograaf Monica 
Driessen.
De toer duurde 2 uur en Monica 
vertelde enthousiast over alle 
mooie gebouwen en plekjes waar 
we langs kwamen, maar ook 
leerde ze me hoe ik hele mooie 
foto’s kan maken met mijn eigen 
smartphone. En ik kon dat best al 
wel, maar Monica liet me dingen 
in men telefoon zien waar ik het 
bestaan niet van wist.

We zakten door de knieën, zaten 
op de grond, zochten doorkijk-
jes, hielden de telefoon op de kop, 
maakte het beeld lichter, en ow ow 

ow wat ging er een wereld voor 
me open. De skonste foto’s kwa-
men tevoorschijn op men telefoon. 
Kek maar is naar men foto van 
deze week. Als afsluiter kwamen 
we terecht bij Bobby`s bar op de 
Steenweg waar ik een kei lek-
kere cocktail kreeg genaamd ‘pink 
stripper’ en die was me een partij 
lekker. Een lekker borrelplankje 
hoorde erbij en wat had ik unne 
leuke middag gehad. Ik vind het 
een echte aanrader zonne stads-
toer alla 2020.

Heb ik er nog intje waar ik jullie 
op wil attenderen. Deze vind ik 
ook geweldig en ze zijn net nieuw. 
Twee nieuwe gratis kinderroutes 
door het centrum van Helmond. 
De routes zijn voor kinderen van 
4 tot 7 en intje voor kinderen van 
8 tot 12 jaar, dus twee varianten. 
De leuke routes wijzen kinde-
ren (en hun ouders/begeleiders/
opa en oma) door het centrum 
van onze stad. Op verschillende 
plaatsen in de stad leren ze iets 
over de Helmondse geschiedenis 
(bijv. bij het kasteel) en moeten ze 
een vraag beantwoorden of een  
puzzeltje oplossen. 

De start is bij de kubuswoningen 
op het Piet Blomplein en de rou-
tes eindigen in het nieuwe Burge-
meester Geukerspark. Deze routes 
zijn vanaf donderdag 16 juli gratis 
af te halen bij de VVV in de biblio-
theek. Dus allemaal op pad mee de 
kiendjes of kleinkiendjes want hoe 
leuk is dat en ook nog is gratis.

Ik wens iedereen een fijn weekend 
en tot volgende week,

Ons vertelt…

Stadstoer Helmond

TUERLINGS:
Zomerbezinning

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Sinds vorige week is het voor 
het grootste deel van politiek 
Nederland zomervakantie. Even 
geen raadsvergaderingen en be-
sluitvorming. Afgelopen twee 
maanden hebben we in de raad 
in flink tempo de vertraging door 
het coronavirus geprobeerd in te 
halen. Na zo’n acht weken waar-
in bijna iedere avond gevuld was 
met politiek, is even een paar 
weken zonder vergaderingen 
een fijne afwisseling. Niet alles in 
gemeenteland ligt echter stil. De 
ambtelijke organisatie bijvoor-
beeld, werkt gewoon door, zij het 
met wat minder aanwezig perso-
neel. Ook onze columns voor de 
weblog en de Loop lopen door. 
In de zomermaanden probeer ik 
mijn columns meestal wat luch-
tiger te houden, maar nu moet 
me toch een verhaal van het hart.

Het gaat over Jantje (niet zijn 
echte naam). Jantje wordt door 
zijn omgeving, op school door 
zijn klasgenootjes en bij zijn 
sportclub door de anderen in zijn 
team, hard aangepakt. Bijna da-
gelijks worden er dingen tegen 
Jantje gezegd die hem kwetsen. 
Woorden kunnen pijn doen en 
dat weet Jantje inmiddels maar 
al te goed. Voor het coronavi-
rus kwam, was het voor Jantje 

al zwaar maar toen door corona 
het meeste thuis via de computer 
moest, kreeg hij van zijn leeftijds-
genootjes nog veel meer naar zijn 
hoofd. Lange tijd heeft Jantje het 
over zich heen laten komen maar 
vlak voor de zomervakantie was 
de maat vol en stapte Jantje naar 
zijn juf om aan te geven dat hij 
gepest wordt. Tot groot verdriet 
van Jantje zei de juf dat het vast 
niet zo bedoeld was en dat ze 
er daarom niks mee ging doen. 
Toen hij bij zijn coach aan kwam 
met het verhaal, begon die te 
lachen, maakte een vervelende 
grap over hem en zei dat hij zich 
niet zo moest aantellen. Ten ein-
de raad stapte Jantje naar zijn ou-
ders. Ook daar kreeg hij te horen 
dat hij zich aanstelde en dat zijn 
vriendjes het echt niet vervelend 
bedoelden. Toen ik dit verhaal 
hoorde, was ik sprakeloos. Wat 
kun je dan als buitenstaander?

We zien allemaal wel in dat het 
niet gaat om de intenties van 
degene die kwetst, maar om hoe 
het ervaren wordt door degene 
die zich gekwetst voelt. Ondanks 
alle campagnes tegen kwetsen, 
gebeurt het helaas nog heel veel. 
De zomervakantie vormt voor 
veel gekwetste kinderen een wel-
kome afwisseling, omdat ze de 

pesters een beetje kunnen ont-
lopen. Ik hoop dat deze vreemde 
zomervakantie voor iedereen 
een tijd van bezinning mag zijn.

Fijne zomer!

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

Reageren op deze columns kan op www.deweblog.nl

Brunchen met 
John de Bever
Wat een prachtig moment om het begin van je vakan-
tie te vieren. Een heerlijke brunch met de leukste mu-
ziek van John de Bever door niemand minder dan John 
de Bever himself. Al zijn grootste hits terwijl u geniet 
van een heerlijke brunch in Partycentrum Denheuvel 
in Mierlo. Met speciaal voor de gelegenheid twee op-
tredens van John de Bever!

U geniet van een heerlijke brunch met een kop soep, lek-
kere koude en warme gerechten, salades en een geweldig 
dessertbuffet, koffie/thee en melk.

Deze middag is exclusief voor maximaal 100 bezoekers 
en geschiedt onder de actuele RIVM-voorschriften. De 
Brunch vindt plaats op zondag 19 juli en begint om 12 uur 
en duurt tot 15 uur. Prijs 49,50 euro per persoon. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via een telefoontje naar orga-
nisator FP2000 (06-53770381), een e-mailtje naar info@
FP2000.nl of met een onlinebestelling via www.fp2000.
nl/entreekaarten. s

Regio

WWW.HELMONDNU.NL
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Diverse overtredingen en 
aanhoudingen bij handhavingsactie 

Binnenstad Helmond

De gemeente en de politie hebben don-
derdag 9 juli bij een gezamenlijke actie 
in de Helmondse binnenstad een ver-
keerscontrole gehouden en drie adres-
sen bezocht. Hierbij zijn verschillende 
overtredingen geconstateerd. Ook de 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Sen-
zer, Omgevingsdienst Oost Brabant, de 
Douane en op de achtergrond het OM 
en de Belastingdienst waren betrokken 
bij de actie. 

Verkeerscontrole op verschillende 
plekken in de binnenstad
De politie en de boa’s van de gemeente 
waren gisteren zichtbaar aanwezig o.a. 
met een verkeerscontrole in de binnen-
stad. Hierbij zijn 30 boetes uitgeschreven 
voor verschillende verkeersovertredingen, 
zoals fout parkeren, rijden zonder gel-
dig rijbewijs en rijden onder invloed van 
drugs. De politie zette ook een rollerbank 
in, waarmee bromfietsen en snorfietsen 
getest kunnen worden op hun maximale 
snelheid. Hierbij bleek dat 14 voertuigen 
harder konden dan is toegestaan. Ook 
bleken deze voertuigen niet aan de keu-
ringseisen te voldoen. Hiervoor werden 
boetes uitgeschreven.

Overtredingen en aanhoudingen 
bij drie adressen
In één van onderzochte panden zijn 120 
gram henneptoppen en een grote hoe-
veelheid gripzakken en pepperspray 
ontdekt en in beslag genomen. Twee 
verdachten zijn hiervoor aangehouden. 
Hier werd ook illegaal gegokt op voetbal-
wedstrijden. Dit is in strijd met de wet op 
de kansspelen. Het gebruik van het pand 
kwam niet overeen met de vergunning 
die ervoor is afgegeven. Hiervoor is een 
onderzoek gestart. Na de aanhoudingen 
werd de zaak gesloten omdat er geen lei-
dinggevende meer aanwezig was. 

In een ander pand is circa 10 kilo shisha-
tabak in beslag genomen, omdat hierover 
geen accijns was betaald. Ook zijn er in 
dit pand signalen ontdekt van prosti-
tutie. Alle bevindingen worden verder 
onderzocht. Er was ook sprake van een 
brandgevaarlijke situatie. Op last van 
de gemeente heeft de ondernemer zijn 
nooduitgang vrijgemaakt. In het derde 
pand is er mogelijk sprake van sociale 
zekerheidsfraude en adresfraude, waarbij 
er meer bewoners op het adres verbleven 
dan staan ingeschreven. De gemeente en 
Senzer gaan dit onderzoeken. Ook is er 
een vreemdeling aangetroffen waarvan 
de status onduidelijk was. De politie doet 
hier nog verder onderzoek naar. In een 
voertuig op straat werden namaak siga-
retten aangetroffen. Deze zijn in beslag 
genomen.

Samen werken 
aan een veilige binnenstad 
De Helmondse binnenstad moet een plek 
zijn waar iedereen zich altijd veilig en thuis 
voelt. De gemeente, Belastingdienst, poli-
tie, Openbaar Ministerie en andere dien-
sten werken samen om dit voor elkaar te 
krijgen. Deze gezamenlijke aanpak richt 
zich in het bijzonder op het bestrijden van 
de drugs-gerelateerde overlast. Door het 
delen van kennis en het versterken van 
elkaar wordt de veiligheid van inwoners 
en ondernemers geborgd. Zo werken we 
samen aan een leefbare stad.

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

Binnenstad

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 
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EIGENTIJDS WONENVOOR GAAF 
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES

Door de versoepeling van de corona-
maatregelen kunnen we in het Energie-
huis Helmond ook weer thema-avonden 
organiseren. Daarbij houden we reke-
ning met de veiligheidsvoorschriften. Zo 
is vanwege de 1,5 meter regel het aan-
tal bezoekers per bijeenkomst beperkt. 
Daarom is het noodzakelijk je aan te 
melden voor een bijeenkomst. 

Dat doe je via onze website: www.ener-
giehuishelmond.nl. Toelating vindt plaats 
op volgorde van aanmelding. Indien het 
aantal aanmeldingen groter is dan toe-
gestaan, dan organiseren we een tweede 
avond over het betreffende thema.

Programma 
• Dinsdag 18 augustus: Elektriciteit 
 opwekken met zonnepanelen
• Donderdag 20 augustus: Warmte 
 opwekken met warmtepompen
• Maandag 7 september: Energie 
 besparen door te isoleren
• Donderdag 10 september: Warmte 
 opwekken met warmtepompen
• Maandag 14 september: Elektriciteit 
 opwekken met zonnepanelen
• Donderdag 17 september: Energie 
 besparen door te isoleren
• Dinsdag 29 september: Gebruik 
 warmtebeeldcamera om warmtelekken
 op te sporen
• Maandag 5 oktober: Energie 
 besparen door te isoleren

• Donderdag 8 oktober: Oriënteren 
 op verduurzamen
• Maandag 12 oktober: Een plan maken
 om een woning vergaand te 
 verduurzamen 
• Donderdag 15 oktober: Reserve avond
• Maandag 26 oktober: Aanpak 
 verduurzaming Helmond (samen 
 met de Gemeente)
• Donderdag 29 oktober: Reserve avond

Plaats: Energiehuis Helmonwd, 
Torenstraat 3 te Helmond
Tijd: Alle avonden beginnen om 19:30 uur.
Aanmelden: Via de website 
www.energiehuishelmond.nl

Spreekuren
Vanaf 19 augustus kun je op woensdag-
middag, donderdagmiddag en vrijdag-
middag telkens van 13:00 uur tot 15:00 
uur, evenals op zaterdagmorgen van 10:00 
uur tot 13:00 uur in het Energiehuis te-
recht voor een persoonlijk gesprek over 
mogelijkheden van energiebesparing en 
verduurzaming van je huis. Ervaring leert 
dat ieder gesprek al gauw 1,5 uur in beslag 
neemt. Ook daarom geldt: van te voren 
aanmelden via onze website www.ener-
giehuishelmond.nl of via ons emailadres: 
info@energiehuishelmond.nl Al onze 
diensten zijn gratis en worden gesubsidi-
eerd door de Gemeente Helmond. s

Programma Energiehuis Helmond
Helmond

Donderdag 6 augustus 2020 zal trouba-
dour Tonny Wijnands uit Deurne optre-
den in De Fonkel. Dit is het eerste optreden 
van Tonny Wijnands sinds maart 2020. 
Aanvang om 14:00 uur en de zaal is open 
om 13:00 uur. De entree bedraagt € 1,50 
per persoon waarvoor je een kop koffie of 
thee krijgt. Er wordt rekening gehouden 
met de RIVM regels in verband met het 
coronavirus. Kaartverkoop (beperkt aan-
tal) vanaf 1 juli 2020 aan de bar in De Fon-
kel. Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123, 5701 VL Helmond, telefoonnummer: 
0492-597444 mail: info@defonkel.nl s

Tourclub’81 maakt een herstart voor 
het wielerseizoen. Vanaf heden ver-
trekken we weer elke zondag om 9.00 
bij het Winkelplein Straakven. De af-
stand varieert tussen de 75 en 90 kilo-
meter met altijd op ongeveer de helft 
van de rit een koffiepauze. Op onze 
website www.tc81.nl vindt u al de te 
rijden routes. We rijden altijd met een 
wegkapitein die de veiligheid, orde, 
netheid en de route regelt. Voor de 
snelheid wordt rekening gehouden 
met de totale groep, zodat iedereen 
netjes mee kan fietsen.

Ook houden we ons aan de RIVM 
regels, in de groep zelf is de 1,5 me-
ter niet meer van toepassing maar 
we houden wel 1,5 meter afstand ten 
overstaande van andere weggebrui-
kers. De regels van de NTFU voor een 
sportief en keurig weggedrag worden 
door ons gehanteerd.

Gastrijders die met ons mee willen 
rijden kunnen zich aanmelden per  
e-mail via info@tc81.nl s

Optreden troubadour 
Tonny Wijnands uit 

Deurne

Tourclub’81 
start weer

Binnenstad

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

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

*Producten in de aanbieding zijn gestickerd. Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 1 augustus en zolang de voorraad strekt.

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Hel-
mond) beleeft u winkelplezier als nooit 
te voren. Met een winkeloppervlak van 
1500m2 biedt Adventure Store het beste 
van sport-en outdoor artikelen onder 
een dak.

Meer dan 200 topmerken.
In de winkel vindt u een uitgebreid as-
sortiment met meer dan 200 topmer-
ken en 25.000 artikelen voor dames, 
heren en kinderen. Elk merk heeft een 
ruim, modieus en functioneel aanbod.

Sale met veel voorraad en met hoge 
kortingen.
In de winkel vindt u gestickerde produc-

ten met hoge kortingen tot wel 75%. Sla 
uw slag nu het nog kan want op is op!
Kom eens langs en laat u verassen door 
het aanbod. U zult versteld staan. Natuur-
lijk kunt u gratis parkeren voor de deur.

Vakantiegangers opgelet! 

Adventure Store is in juli elke zondag 
open van 12.00-17.00 uur.

[SHOP LOKAAL]

99.99

TEXAS BIJZETTENT 
VOOR 3 PERSONEN

TEXAS 
OUTDOOR 

TENT

RELAX 
STOEL

RT2 BAT 
LAC 

TUBE

49.99

2 Series Classic L Barbecue

199.-

VAN
139.99

NU

VAN
99.99

NU

VAN
279.-

NU

WANDELEN

BAD&BEACH

RECREATIE

OUTDOORREIZEN

Gasflessen voor uw barbecue, caravan of kachel

Bij Adventure Store Helmond hebben wij het hele 
jaar door gas op voorraad. Zowel in de winter als in 
de zomer. Ook voor de drukregelaars, gasslangen, 
gasaccessoires, etc. kunt u bij ons terecht.

SALE
15% 25% 50% 75%

 veel voorraad met
EXTRA HOGE KORTINGEN

Sirocco 2
Slaapzak

Deken & 
Mummy Combi

69.99VAN
99.99

NU

Ideaal voor het 
meenemen tijdens 

kampeervakanties in 
de zomer of wanneer u 

trektochten wilt maken in 
een warm klimaat.

ADVENTURE STORE
jouw vakantiespecialist

JE HEBT HET VERDIEND
Het mag weer: binnenkort staat de zo-
mervakantie weer voor de deur. Nog 
even de laatste zaken afhandelen en 
dan kan je goed voorbereid vakantie 
vieren. Je hebt het verdiend! Wat je ook 
gaat doen, waar je ook heen gaat, bij 
Adventure Store start de vakantiepret al 
tijdens de voorbereiding. Bij ons kom je 
in de stemming en kun je terecht voor de 
juiste vakantie spullen met een goed en 

eerlijk advies. Zo ga je goed op weg naar 
de heerlijke zomer vakantie! 
Waar de reis ook heen gaat en hoe je 
ook op vakantie gaat; Adventure Store, 
de sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehout straat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond) is de zaak waar je heen gaat 
als je spullen buitengewoon goed moe-
ten zijn. In juli elke zondag open van 
12.00-17.00 uur.

IN JULI ELKE 
ZONDAG OPEN

VAN 12.00-17.00 UUR
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In de zomervakantie heeft Bi-
bliotheek Helmond-Peel een 
superleuk vakantieprogramma! 
Er is in Asten, Helmond en So-
meren van alles te beleven.

Workshops 
Schrijf je in voor een van onze 
workshops: maak je eigen sleu-
telhanger met een 3D printer en 
het programma Tinkercad of doe 
mee aan de greenscreen work-
shop in het nieuwe TechLab. 
We gaan codes kraken met een 
eigen ontworpen escapegame 
en eigen wereldjes maken in een 
stolp of schuddebol. We leren 
van alles over het prehistorische 
dier de Mammoet, gaan toveren 
met toverboekjes en gek doen 
met de verhalen van Roald Dahl. 
Blikkie de Voorleesbus gaat op 
‘Zomertour’ door Asten, Hel-
mond én Someren! Hij komt in 
parken, speeltuinen en bij de Bi-
bliotheek! Daar kan je genieten 
van de mooiste voorleesverha-
len. We gaan op woensdag bo-
vendien voorlezen in de Biblio-
theken in Asten, Helmond en 
Someren. In Deurne hebben we 

helaas geen workshops vanwege 
de beperkingen in het Cultuur-
centrum en de afspraken met de 
gemeente, maar je bent natuur-
lijk welkom in de andere locaties.
Voor uitgebreide info en tickets: 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten

Vakantielezen 
Misschien weet je nog niet waar 
je deze zomervakantie door-
brengt. Maar waar je ook bent: 
met de Bibliotheek kun je heer-
lijk op avontuur in je hoofd. Voor 
gezinnen hebben we een speci-
aal Vakantielezen programma. 
Hierbij is de Bibliotheek jouw 
reisleider! Kinderen (en ouders) 
ontdekken dat je door te lezen 
leuke avonturen kunt beleven. 
Met Vakantielezen kan iedereen 
tot en met 6 september thuis 
aan de slag. Dus ga mee op reis 
en maak ook nog kans op leuke 
prijzen!
Zo doe je mee:
Meld gratis je gezin aan en doe 
samen de opdrachten.
Haal de landkaart op in de Bibli-
otheek
Hebben jullie de 3 opdrachten 
per land gedaan? Schrijf het 
woord op en haal de sticker in de 

Bibliotheek. 
Heb je alle stickers verzameld? 
Maak een foto van jezelf met de 
volle landkaart.
Stuur de foto in en maak kans op 
leuke prijzen!

Een zomer vol verhalen 
Lekker lezen in de vakantie? In de 
Bibliotheek kun je terecht voor 
spannende, gezellige en interes-
sante verhalen. De openingstij-
den t/m 23 augustus: Bibliotheek 

Helmond: maandag t/m zater-
dag van 10:00-16:00 uur: Asten, 
Deurne en Someren: maandag 
t/m zaterdag 10:00-13:00 uur. Bi-
bliotheek Deurne is van 3 t/m 15 
augustus gesloten. 

Bibliotheekleden kunnen 24/7 e-
books en luisterboeken lenen via 
de online Bibliotheek. En natuur-
lijk is er ook dit jaar het zomer-
cadeautje van de Bibliotheek: de 
VakantieBieb.

Met de VakantieBieb-app kan ie-
dereen, leden en niet-leden gratis 
e-books lezen. Je vindt er tiental-
len e-books en luisterboeken, 
voor elk wat wils: van spanning 
tot chicklit, van literatuur tot in-
formatief.
De VakantieBieb-app is open in 
juli en augustus. 

Alle informatie is na te lezen op 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/zomerbieb s

Geniet van je zomervakantie 
met Bibliotheek Helmond-Peel

Centrum

Op nieuwjaarsdag wensten we 
iedereen een gelukkig, mooi en 
sportief nieuwjaar, niet wetende 
dat we nu ruim een half jaar la-
ter een ontzettend vreemd voor-
jaar en turnseizoen achter de rug 
hebben.

Vanaf december werden door de 
hogere divisies de eerste plaat-
sings- en voorwedstrijden geturnd 
voor de later geplande regiokam-
pioenschappen, toestelfinales en 
landelijke wedstrijden.  Vonden 
wedstrijden begin maart eerst nog 
doorgang waarbij turnsters uit 
Brabant enkel mee mochten doen 
indien geen klachten, werd half 
maart het turnseizoen plotsklaps 
volledig gestaakt. Onze 5e divisie 
en D2 turnsters hebben hierdoor 
geen enkele wedstrijd kunnen tur-
nen.

In de hoop dat het maar tijdelijk 
zou zijn en er mogelijk nog een 
vervolg zou komen, werd toch al 
snel duidelijk dat de pandemie 
geheel Nederland zou treffen. Het 
persbericht op 20 maart was dui-
delijk: het coronavirus zorgt voor 

een abrupt einde van het wed-
strijdseizoen. 
Trainingen kwamen te vervallen 
in afwachting op betere tijden. 
Begin mei kwam de mogelijkheid 
tot buiten sporten. Na de toestem-
ming/vergunning van de gemeen-
te om met onze vereniging buiten 
te gaan sporten op de buitenter-
reinen van het Turncentrum en 
op het schoolplein van Odulfus, is 
direct gestart door de fitnessgroe-
pen. Vervolgens startten ook de 
plus- en wedstrijdwedstrijdgroe-
pen volgens een aangepast les-
rooster; wie had dat gedacht dat 
we onze buitenruimten naast het 
turncentrum ooit zouden gebrui-
ken om (aangepast) te trainen. 

Tenslotte kon ook een start ge-
maakt worden met de trainingen 
voor onze recreatiegroepen. Ge-
lukkig was het weer alle groepen 
grotendeels goed gezind en zijn 
er maar weinig trainingen gean-
nuleerd. Alle lof voor onze train(st)
ers die tijd en energie gestoken 
hebben in het voorbereiden van 
de aangepaste trainingen die zij 
verzorgd hebben! Inmiddels kun-
nen de trainingen weer binnen 
plaatsvinden, gewoon weer aan 
de brug, over de balk en in de 

blokkenbak! Want de eigenlijke 
turntoestellen zijn voor turn(st)
ers natuurlijk het meest geliefd. 

Op dit moment is de zomerva-
kantie begonnen. Terugkijkend 
op een turbulente periode waarbij 
niemand weet hoe de komende 
tijd eruit gaat zien, moeten we nu 
weer vooruit gaan kijken. Wat zijn 
de mogelijkheden voor komend 
turnseizoen? Kunnen er weer 
wedstrijden georganiseerd worden 
binnen de RIVM-regels?  Ondanks 
die onzekerheid maakt HT’35 ge-
bruik van de mogelijkheid om in 
de zomervakantie de turntrainin-
gen voort te zetten (bij voldoende 
aanwezigheid). Al dan niet op een 
andere locatie/tijd als normaal, 
maar in ieder geval weer binnen 
in een gymzaal met turntoestellen! 

Op naar een mooie zomer, allen 
fijne vakantie en stay safe! Vanaf 
maandag 23 augustus starten alle 
lessen weer volgens het ‘normale’ 
rooster. De laatste nieuwsberich-
ten zijn te vinden op de website 
www.ht35.nl s

Terugblik op afgelopen 
turnseizoen HT’35 

Mierlo-Hout

In de periode van juli tot okto-
ber legt de gemeente Helmond 
een nieuwe fietsbrug aan over 
het kanaal ter hoogte van de 
Vlisco. Deze brug, met de naam 
‘Zwaaikom’ wordt onderdeel 
van het snelfietspad Helmond – 
Eindhoven. 

Snelfietsroute Helmond-Eind-
hoven 
Goede fietsvoorzieningen zijn  
belangrijk om te zorgen dat de 
fiets een aantrekkelijk alterna-
tief is voor de auto. Veel mensen 
pendelen dagelijks met de auto 
over de A270 tussen Helmond en 
Eindhoven. Met een goede fiets-
verbinding kan de (elektrische) 
fiets , gezien de afstand, op dit 
traject concurreren met de auto. 
Dat kan helpen om de dagelijkse 
files en vertraging op de A270 te 
verminderen. Om deze reden is 
er de laatste jaren volop gewerkt 
aan een snelfietsroute tussen 
Helmond en Eindhoven. De laat-
ste ontbrekende schakel in Hel-
mond is het doortrekken van de 
snelfietsroute aan de noordzijde 
van het spoor vanaf de Kanaal-
dijk richting het station. 

De aanleg van de brug ‘ZWAAi-
KOM!’ over Zuid-Willemsvaart 
maakt hier onderdeel vanuit. 

Wethouder Antoinette Maas 
(mobiliteit) liet afgelopen de-
cember al weten blij te zijn met 
de komst van de nieuwe fiets-
brug: “Deze brug zorgt voor 
een snellere en comfortabelere 
fietsverbinding tussen Helmond 
en Eindhoven. Fietsers hoeven 
straks niet meer twee keer het 
spoor over te steken. Dat scheelt 
tijd en ergernis voor dichte 
spoorbomen. En dat helpt na-
tuurlijk weer om de fiets aan 
aantrekkelijk alternatief te ma-
ken. Naast het fietspad komt er 
ook een voetpad op de nieuwe 
brug.” 

Naam ‘ZWAAiKOM!’  
De brug heeft de naam ‘ZWAAi-
KOM!’  gekregen omdat op de 
plek waar nu de brug komt in 
het verleden een zwaaikom is 
gerealiseerd. Dit is een breed 
stuk kanaal waar schepen kun-
nen keren. Daarnaast komt er 
op de brug een balkon om even 
stil te staan, te genieten van het 
uitzicht en letterlijk te zwaaien 
naar de omgeving. Het balkon 
is een kommetje aan de brug. 
Een plek waar je kunt staan en 
hangen. Mensen worden uitge-
nodigd om even te stoppen met 
de tekst: ZWAAi en KOM!; een 
mooie dubbele taallaag in het 
woord zwaaikom. s

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

Helmond

Officiële start werkzaamheden 
brug Zwaaikom
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De
Hagenees:
Carnaval in 
het Haagje

Het Hageneesje

De residentie was het huidige Café ’t Vat en in het patronaat werd 
jaarlijks een avond georganiseerd door de carnavalsvereniging ’t 
Klumpke. Bertje en Klaas probeerden het zooitje ongeregeld in toom 
te houden en werden in een later stadium geassisteerd door Berrie en 
de altijd aanwezige Mies. Ze hadden alles. Dansmariekes, een boe-
renkapel, een conferencier en artiesten. En natuurlijk een prins en een 
raad van elf (soms waren er maar acht, maar zoals altijd werd dit in 
het Haagje soepel opgelost). In principe was het voor de bejaarden en 
kregen de zieken in de wijk eigenhandig een leuke attentie gebracht 
door de leden van de raad van negen (soms waren het er wel elf ). 

De zaal stroomde vol en als alles ongeveer zat, werd het sein gege-

ven dat de club de straat kon oversteken en kwamen de dansmariekes 

en het zooitje naar binnen onder muzikale begeleiding van de kapel 

waarvan de leider een saxofoon had die zo groot was dat ie na de 

carnaval minstens een dubbele hernia overhield aan zijn vrijwilligers-

werk. In de beginfase zat Dikke Leo (de Slijpers van Parijs) ook op het 

podium die zijn deuntjes in de ongekuiste versie ten gehore bracht. Het 

Haagje kende geen taboe en de wereldhits als De kietel en de pruimen-

polka, Puntje d’r in, puntje d’r uit, Hup zei m’n simmetje galmden door 

het patronaat. Af en toe werd dit onderbroken omdat Toos d’n Bok 

(als het inlegkruisje goed zat) vertelde dat ze in Duitsland op vakantie 

was en bij het schijten achter een boom door een politie werd aange-

sproken met ‘hasst du Papiere’. ‘Nee’, zei Toos ‘ik doe het wel met een 

heffelke gras.’ Frutje Frot kwam en als ongeveer de helft van de raad 

van zattigheid in slaap was gevallen, kwam de Johnny Jordaan van 

het Haagje, Rien, nog enkel gouwe ouwe zingen. 

Het was een waar volksfeest tot in het latere stadium de aanpak wat 

professioneler werd en winnaars van de zilveren narrenkap kwamen 

kletsen en de groepen als Striepke Veur, De Keiengalmers  en veel zich-

zelf belangrijke mensen kwamen melden in het publiek met daarbij 

hoogwaardigheidsbekleders die nota bene nog een gereserveerde stoel 

opeisten. Het volkse was eraf en ook een fusie met de Peaparkers heeft 

niet mogen baten om de elite tegengas te geven en het volks te houden. 

Je weet het nooit maar misschien is Covid 19 wel een kantelmoment.

- INGEZONDEN -Gassel Matterz!
Sinds maandag 13 juli tot en met 
vrijdag 17 juli, zal in opdracht 
van de stichting Lucas Gassel, 
een enorm urban kunstwerk 
worden gerealiseerd in samen-
werking met de stichting Urban 
Matterz. Drie kunstenaars zul-
len een urban ode brengen aan 
de meester van het landschap: 
Lucas Gassel. 

De urban kunstenaars komen 
uit de steden waar Lucas Gas-
sel gewoond én gewerkt heeft 
en waar hij zijn inspiratie heeft 
opgedaan én doorgegeven: Hel-
mond, Antwerpen en Brussel. 
Zij werken gezamenlijk aan een 
groot kunstwerk van negen bij 
twee meter. Soaq One, graffiti 
artiest en member van de legen-

darische Helmondse HipHop 
formatie Divorze (Helmond), 
"Master of Tag" Kool Koor Arts 
(Brussel BE) en illustratrice Sha-
misa Debroey (Antwerpen BE).

Het Speelhuis
Theater Het Speelhuis heeft 
belangeloos haar Pleinzaal ter 
beschikking gesteld, om gedu-
rende vijf dagen het kunstwerk 
te kunnen creëren. Via de grote 
raampartij aan het Speelhuis-
plein, kan iedereen het ontstaan 
van het urban kunstwerk live-
bekijken (dagelijks te bezoeken 
vanaf 9.30 uur). Bij mooi weer 
zal de ruimte een directe open 
verbinding krijgen met het plein 
en publiek, óf werken de kunste-
naars in de buitenlucht.
 
Via de social media van onder 
andere de Stichting Lucas Gassel 

en Stichting Urban Matterz, blijf 
je op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.

Het voltooide kunstwerk zal 
in september officieel onthuld 
worden in Het Speelhuis. s

Helmond

Lucas Gassel 
stadswandeling
Wandel mee in het oude cen-
trum van Helmond met het Lu-
cas Gassel verhaal. De Heem-
kundekring Helmont nodigt u 
uit om de route onder begelei-
ding van eigen gidsen te lopen. 
Onderweg en bij diverse pan-
den vertellen zij het levensver-
haal van Lucas en zijn familie. 

Etalages en vitrines geven een 
goed beeld van rond 1500 met 
items over kunst, religie, textiel, 
bouwkunde en voedsel. Arche-
ologische vondsten en kunstob-
jecten kleuren het geheel.

U kunt zich kosteloos aanmel-
den per mail via pijnenburg.
ton@gmail.com. Er zijn diverse 
data beschikbaar: donderdag 16 
juli en dinsdag 21 juli en  donder-

dag  23 juli. De wandeling start 
om 10.30 uur bij de bibliotheek 
op de Watermolenwal. Als het 
deze dagen om 10.00 uur regent, 
gaat de wandeling helaas niet 
door. 

Er wordt dan een nieuwe af-
spraak gepland. s

Centrum

Blikkie Zomertour 

In de zomervakantie gaat Blik-
kie de Voorleesbus van de Bi-
bliotheek Helmond-Peel op 
weg naar Asten, Helmond en 
Someren om verhalen voor te 
lezen: de Blikkie Zomertour! 
Blikkie de Voorleesbus komt 
in parken, speeltuinen en bij  
de Bibliotheek. 

Daar kan je genieten van de 
mooiste voorleesverhalen. En 
natuurlijk gaat Piep de mascotte 
mee op weg. Zelfs het nieuwe 
Burgemeester Geukerspark in 
Helmond wordt een stopplaats 
van de Voorleesbus.

De Voorleesbus heeft vanwege 
corona de laatste maanden in de 
garage gestaan maar nu de zo-
mer eraan komt wordt de chauf-

feurspet van de kapstok gepakt 
en worden de voorleesboeken 
uit de kast gehaald. Want de vrij-
willigers staan te popelen om op 
weg te gaan om verhalen voor te 
lezen. Dat doen ze buiten bij de 
bus. Behalve wanneer het heel 
hard regent, dan gaat het voor-
lezen niet door.

Het Zomertour schema:
 Speeltuin Helmond-West: Elke

 woensdagmiddag 15 juli t/m 19 
 aug. 14.00 tot 16.00 uur
• Burgemeester Geukerspark
 Helmond: 24 juli, 7 en 21 aug. 
 14:00 tot 16:00 uur
• Bibliotheek Someren: 16 juli 
 10.00 tot 12.00 uur
• Speeltuin Leonardus Helmond: 
 17 juli en 14 aug. 14.00 tot 
 16.00 uur
• Bibliotheek Asten: 21 juli en 18 
 aug. 10.00 tot 12.00 uur

• Zwembad de Diepsteeckel 
 Someren: 30 juli 14.00 
 tots 16.00 uur
• Brandevoortse Hoeve 
 Helmond: 2 aug.14.30 tot 16.30 uur
• Speeltuin Prinses Irene 
 Someren-Eind  13 aug. 14.00 
 tot 16.00 uur

Alle informatie is na te lezen op 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/blikkie s

Helmond

De Voorleesbus op weg met verhalen F | Bibliotheek Helmond-Peel
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ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk geeft wegens groot succes woensdag 29 juli een extra 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
Woensdag 29 juli om 13:30 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:   woensdag 29 juli 2020
Aanvang:   13:30 uur

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

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

Ceulen Klinieken: Oog voor de patiënt als mens! 

Ceulen Klinieken is een zelfstandi-
ge polikliniek voor huidziekten en 
spataderen. De inwoners van Helmond 
en omstreken zijn erg tevreden over 
Ceulen Klinieken. Dat blijkt uit zeer 
hoge patiënttevredenheidsscores die 
Ceulen Klinieken krijgt. Ceulen Klinie-
ken is op haar beurt weer erg verguld 
met het vertrouwen van patiënten en 
huisartsen. Dr. Ceulen, dermatoloog 
en medisch directeur zegt: “Sinds de 
oprichting van Ceulen Klinieken in 2014 
doen wij iedere dag weer opnieuw ons 
uiterste best om kennis en kunde op 
het hoogste niveau te houden terwijl 
we geen concessies doen aan de laag-
drempelige toegankelijkheid en de pa-
tiëntvriendelijkheid. Bij Ceulen Klinie-
ken hebben we oog voor de patiënt als 
mens. In deze tijd is dat helaas niet van-
zelfsprekend. En de mensen waarde-
ren dat, dat is waar wij het voor doen!”

Helmond

De patiënt heeft de zekerheid dat er geen 
restant huidkanker achterblijft en er zo-
veel mogelijk weefselsparend is gewerkt. 

huidkanker. Niet-melanoom-huidkanker 
kunnen mensen over het algemeen zelf een-
voudig herkennen: er is bijvoorbeeld sprake 
van een ruw plekje dat komt en gaat, vaak 
op armen, oren, neus en het eens behaarde 
hoofd, dan wel is er een wondje dat geduren-
de zes weken maar niet wil genezen. Her-
ken je een van deze symptomen, dan kun je 
maar beter op je hoede zijn, en een bezoekje 
aan je huisarts brengen,” aldus Dr. Ceulen. 

“Gelukkig is niet-melanoom huidkanker 
zelden levensbedreigend van aard. Maar 
zonder behandeling kun je er wel veel hin-
der van ondervinden. Behandeling is vaak 
eenvoudig, bijvoorbeeld met een kleine 
ingreep of speciale chemotherapiezalf 
die na een uitgebreide instructie op het 
huidkankerplekje wordt gesmeerd. Een 
ander verhaal zijn de melanomen, een 
vorm van huidkanker die zich uit als een 
kwaadaardige tumor, een meestal don-
ker gekleurde moedervlek. Melanomen

kunnen wel levensbedreigend zijn, omdat 
bij deze vorm van huidkanker relatief snel 
uitzaaiingen kunnen ontstaan. En dan is 
het goed om te weten dat we bij Ceulen Kli-
nieken speciale handmicroscopen hebben 
waarmee we de aard van de ernst van een 
huidafwijking kunnen bestuderen.” In het 
geval dat de dermatoloog denkt aan een 
melanoom, kan hij met de handmicroscoop 
de diagnose snel vaststellen zodat er snel 
tot behandelen kan worden overgegaan. 

Het One-stop-visit principe
Dr. Ceulen hoeft niet lang na te denken 
over de vraag wat patiënten het prettigst 
vinden.  “Aandacht en snelheid! Het eerste 
consult vindt meestal binnen één week 
plaats en omvat bij ons, de onderzoeken 
en het maken van een behandelplan. Alle 
tegenwoordig beschikbare behandelme-
thodes en ruimtes zijn onder één dak aan-
wezig. Als Ceulen Klinieken doen we hier 
nog een schep bóvenop; Onze patiënten 
krijgen hoogwaardige dermatologische 
zorg, wij hebben korte wachttijden een 
persoonlijke ontvangst, hypermoderne 
materialen, een echt luisterend oor van 
iedere professional. Daarbij worden be-
handelingen met medische indicatie 100% 
vergoed door iedere Nederlandse zorg-
verzekeraar. Wel zo patiëntvriendelijk!”

Gespecialiseerde huidartsen
Een grote plus is dat Ceulen Klinieken een 
dermatologisch team heeft dat bestaat uit 
9 dermatologen, 2 aniossen, 3 huidthera-
peuten, 1 physician assistant. Patiënten 
kunnen met alle vormen van huidproble-
men en spataderen bij Ceulen Klinieken 
terecht. Binnen de vestiging in Helmond is 
Drs. Judith Vermazeren–van Roij gespeci-
aliseerd in dermatologische oncologie en 
Mohs-chirurgie. Als Mohs-chirurg heeft ze 
de mogelijkheid om bij complexe vormen 
van huidkanker tijdens de operatie micro-
scopisch weefselonderzoek uit te voeren. 

Wij behandelen huidkanker snel en 
accuraat! 
Één van de meest voorkomende ziektebeel-
den die in onze klinieken behandeld worden 
is huidkanker. In Europa hoort Nederland 
bij de landen met het hoogste percentage 
aan melanoompatiënten. De sterfte aan 
melanoom is volgens het CBS sinds 2000 
met liefst 38% toegenomen. “Wij zijn meer 
geïnteresseerd in de afname,” aldus Dr. 
Ceulen. “Door het  vroegtijdig herkennen 
van huidkanker is er dus beslist winst te 
behalen. Huidkanker is vaak het gevolg van 
te veel blootstelling aan UV-straling. Be-
scherming tegen overmatige blootstelling
aan de zon is daarom van groot belang. 
Grofweg wordt huidkanker onderver-
deeld in  moedervlekhuidkanker, de zoge-
naamde melanomen, en niet-melanoom   

Stationsstraat 1, Helmond
085 - 043 24 54 

www.ceulenklinieken.nl
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Repaircafé Rijpelberg 
werkt deze zomer door 
voor de thuisblijvers 

De heropening van Repaircafe 
Rijpelberg was succesvol. Na 
ruim drie maanden opende 
dit repaircafé op 24 juni haar 
deuren weer. Met succes, want 
onmiddellijk meldden ruim 30 
mensen zich met een reparatie. 
Fietsen, keukenapparatuur, ge-
reedschappen, naaimachines, 
stofzuigers en audio/video-ap-
paratuur zijn al gerepareerd of 
zijn in reparatie. Het aantal be-
zoekers is nog onder het aantal 
van voor de corona-crisis maar 
het begin is gemaakt.
 
Door het coronavirus gaan veel 
mensen dit jaar niet op vakan-
tie maar blijven veilig thuis. Ex-
tra tijd om te klussen in huis en 
tuin of er op uit te trekken met 
de fiets. Maar dan kan er wel 
eens iets kapot gaan! Een lekke 
fietsband, een klopboormachine 
die niet meer klopt of een heg-
genschaar die er na 5 minuten de 
brui aan geeft. 
Voor dit soort problemen biedt 
Repaircafe Rijpelberg een oplos-

sing. Gedurende de hele zomer is 
het elke woensdagmiddag van 2 
tot 5 uur geopend. De aanwezige 
reparateurs zullen de problemen 
zo snel als kan proberen op te 
lossen. Soms is dit dezelfde mid-
dag al, soms duurt het langer. 
Voor deze service is elke Hel-
monder welkom!
 
Om de samenkomsten veilig te 
laten verlopen zijn er een aan-
tal aanpassingen gedaan aan 
de werkruimtes. Daarnaast zijn 
er latex handschoentjes en ont-
smettingsmiddelen. De verplich-
te 1.5 meter afstand is een abso-

lute eis. Maar ook is er ruimte 
om even lekker bij te kletsen en 
een kop koffie te drinken in de 
bekende gezellige entourage. 
 
Is er iets kapot, twijfel dan niet 
maar kom naar het repaircafé. 
De reparaties zijn gratis maar 
iets in de fooienpot doen wordt 
gewaardeerd. Met de fooi wordt 
het Repaircafé gefinancierd. 
Heeft u nog vragen dan kunt u el-
ke werkdag in de middag van 2 tot 
4 uur bellen naar 06-19342212. Er is 
ook een facebookpagina die veel 
informatie geeft. www.facebook.
com/repaircaferijpelberg. s

Rijpelberg

Dean van der Sluijs 
eerste versterking voor
komend seizoen

Helmond Sport heeft zich 
voor komend seizoen ver-
sterkt met linksback Dean 
van der Sluijs. De 24-jarige 
Ossenaar tekent voor twee 
jaar, onder voorbehoud van 
de medische keuring, bij On-
ze Club. 

Van der Sluijs is een linksbeni-
ge speler wiens carrière begon 
bij de plaatselijke amateurclub 
RKSV Margriet. Bij FC Den 
Bosch O19 werd hij gescout 
door FC Oss, waar hij onder de 
huidige trainer Wil Boessen in 
november 2014 in het betaalde 
voetbal debuteerde. 

In juli 2019 verruilde Van der 
Sluijs TOP Oss voor het naar 
de Eredivisie gepromoveerde 
RKC Waalwijk om in de win-
ter weer terug te keren naar 

TOP Oss. In totaal kwam hij 
tot 124 wedstrijden in het be-
taalde voetbal, waarin hij vier 
doelpunten maakte. Ook zijn 
wij zeer verheugd om bekend 
te kunnen maken dat naast 
Frank van Kempen ook Louis 
Coolen en Eric Clijnk voor mi-
nimaal 1 jaar verbonden blij-
ven aan Helmond Sport. 

Louis in zijn rol als technisch 
coördinator en Eric als tech-
nisch adviseur. s

Helmond

Helmond

Dean van der Sluijs F | Helmond Sport

Frank van Kempen 
blijft assistent-trainer 
bij Helmond Sport

Helmond Sport heeft over-
eenstemming bereikt met 
Frank van Kempen over een 
éénjarige verbintenis. De 
48-jarige Limburger blijft 
daardoor ook komend sei-
zoen assistent-trainer van 
Wil Boessen. 

Deze ochtend stonden ze sa-
men op het veld bij de eerste 
training van Helmond Sport. 
Frank van Kempen is bezig 
aan zijn tweede periode bij 
Helmond Sport. 

Tussen 2007 en 2011 was hij 

ook werkzaam bij Onze Club.  
In het verleden was Van Kem-
pen in diverse functies actief 
voor o.a. Roda JC, PSV, VVV-
Venlo, Oranje onder 20, Sparta 
Rotterdam en meest recente-
lijk NAC Breda. s

Frank van Kempen F | Wim van den Broek

EIGENTIJDS WONEN
DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes

Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing

Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl



14 week nummer 29 vrijdag 17 juli 2020 de loop weekkrant HELMOND

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
 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 

Landelijk innovatiecentrum 
voor sport in Helmond

F | Jibb+

Sinds een jaar kunnen jongeren 
en jongvolwassenen met een 
beperking gebruik maken van 
een van de vier E-fit ruimtes die 
in Helmond zijn gerealiseerd. Dit 
project is één van de innovaties 
van het innovatiecentrum van 
het Helmondse bedrijf Embed-
ded Fitness. In de samenwerking 
met stichting ORO, Bundelzorg, 
Jibb+ en Embedded Fitness wor-
den innovaties toegepast in de 
praktijk, getoetst en wordt ken-
nis opgebouwd en gedeeld.

Veelvuldig gebruik
De inrichting van de E-fit ruimtes 
is mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage vanuit het Sociaal 
Innovatief Fonds van gemeente 
Helmond. Afgelopen week werd 
door de initiatiefnemers samen 
met wethouder Van Dijk terug-
geblikt op het eerste jaar van dit 
project ‘Op weg naar structureel 
sporten’. Het enthousiasme bij de 
deelnemers bij de verschillende 
organisaties is groot. Binnen de 
Antoon van Dijkschool heeft E-fit 
een vaste plaats ingenomen in de 
reguliere gymles. De groep voor 
het naschools sporten onder be-
geleiding van Jibb+ was voor co-
rona uitbrak, gegroeid tot 10 deel-
nemers. Bij Bundelzorg biedt de 
ruimte een goede aanvulling op 
de groepsbegeleiding. De jonge-
ren gaan individueel met de appa-
raten aan de slag. Arthur Martens, 
eigenaar Bundelzorg: “E-fit is een 
uitkomst, zeker ook in corona-tijd. 
De afgelopen weken hebben onze 
jongeren de apparaten weer volop 
gebruikt. Het is zeker voor hen 
belangrijk geweest om te kunnen 
ontspannen en we zien dat spor-
ten echt helpt.”

De locatie van ORO op de Van 
Speijklaan was gesloten de afge-
lopen maanden. Op de Kromme 
Haagdijk werden de apparaten 
wel gebruikt door de bewoners. 

De begeleiding ziet daar de be-
woners actiever worden doordat 
ze worden gestimuleerd en uit-
gedaagd. De komende tijd wordt 
ingezet om het openstellen van de 
ruimte voor de buurt.

Certificering
Het Helmonds bedrijf Embedded 
Fitness levert de apparatuur voor 
de ruimtes. Onlangs is Embedded 
Fitness officieel gecertificeerd als 
één van de 15 landelijke sportin-
novatiecentra. Sportinnovator is 
hét programma van het ministerie 
van VWS voor innovatie en onder-
zoek met als doel het rendement 
van innovatie in de sport te ver-
groten en tevens bij te dragen aan 
een vitalere samenleving. 

Het programma Sportinnovator 
staat onder leiding van het Top-
team Sport en wordt ondersteund 
door ZonMw en het Ministerie 
van VWS.

Nieuwe toepassingen
Embedded Fitness gelooft in de 
nieuwe toepassingen van inter-
actieve beweging en multimedia. 
De missie is om te laten zien dat 
bewegen heel leuk kan zijn en 
daarmee diverse doelgroepen, 
die om bepaalde redenen te wei-
nig bewegen, aan het sporten te 
krijgen. Het concept dient aan te 
sluiten bij de huidige belevings-
wereld en mogelijkheden van deze 
doelgroepen. Embedded Fitness is 
actief op het gebied van interactie 
en serious gaming. Voorbeelden 
van innovaties die ontwikkeld zijn, 
zijn de SmartClips en het concept 
SmartWalk.

Met het laatste concept is Embed-
ded Fitness ook in Helmond actief 
aan de slag. Zo werkt samen met 
Brainport Smart district Helmond 
aan een innovatieve wijk in Bran-
devoort, waar welzijn en gezond-
heid via innovatie ook een ambitie 
is. Embedded Fitness is geselec-
teerd om in de deze nieuwe wijk 
een pilot SmartWalk op te starten. 
Dit concept werkt met interactie-
ve paaltjes en wordt momenteel 
ook getest in Breda en Venray. s

Helmond

Deze zomer organiseert Ko-
rein in verschillende plaatsen 
in de regio een nieuw evene-
ment: 'Korein on tour'. Dit is 
een fietsroute langs een aan-
tal locaties van Korein in de 
buurt. Bij elke locatie staat 
een bord met een QR-code 
(op de poort of bij de ingang). 
Als je deze QR-code scant, 
ontvang je een activiteit die je 
thuis kunt doen met je gezin, 
vriendjes of vriendinnetjes.

Iedereen mag meedoen
Korein on tour kun je de hele 
zomervakantie doen in Eind-
hoven, Helmond, Son en Breu-
gel, Meerhoven en Veldhoven. 
En het leuke is: iedereen mag 
meedoen, dus óók vriendjes en 
vriendinnetjes met hun (groot)

ouders die niet bij Korein zitten.
Kijk voor meer informatie op 
www.korein.nl/on-tour

Tourdag
Op de speciale ‘Tourdag' is het 
extra leuk om met Korein on 
tour te gaan! Die dag kun je 
namelijk op de Koreinlocaties 
langs de fietsroute leuke acti-
viteiten doen, uiteraard op 1,5 
meter afstand. Je kunt onder 
andere koken bij onze food-
truck of passiepost maken bij 
de Kunstkriebelbus.
De speciale Tourdag vindt 
plaats op 25 juli in Helmond. 
Let op: voor de Tourdag moet je 
wél inschrijven. Kijk voor meer 
informatie op www.korein.nl/
on-tour of schrijf je meteen in! 
Neem zelf een picknickkleed 
mee, zodat je altijd een fijn 
plekje hebt. 
Tot ziens bij Korein on tour! s

Korein 
on tour!

F | Korein

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mandy Meeuwsen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loopOmzien naar Elkaar zet oma’s in het zonnetje

Helmond kent vele oma’s. In al-
lerlei soorten. Jonge oma’s en 
ook heel oude oma’s. Maar liefst 
ruim 400 oma’s staan binnen-
kort onder de douche met een 
lekker geurend doucheschuim. 
Zij kregen een cadeaupakketje 
uitgereikt door hun kleinzoon 
of kleindochter. Een verwenne-
rij. Die hebben zij verdiend. En 
eigenlijk alle oma’s. Omdat zij 
hun kinderen en kleinkinderen 
enkele maanden lang niet of 
amper zagen. 

De werkgroep Omzien naar 
Elkaar staat daarbij stil. “Veel 
oma’s hadden een vaste oppas-
dag, of vaste clubs die zij bezoch-
ten,” zegt Joost Verspaget van 
Omzien naar Elkaar, “dat ging 
niet en komt langzaam weer op 
gang. Eerder hebben we zoge-
noemde voetbalopa’s verwend. 
Enkele honderden opa’s kregen 
van hun kleinkinderen een blik 
met lekkernijen. Nu zijn de oma’s 
aan de beurt.” De werkgroep 
Omzien naar Elkaar richtte zich 
voor deze oma-actie op een niet-
willekeurige mix van basisscho-
len en sportverenigingen. 

Leerlingen van groep 8 die nu 
afscheid nemen van hun school 
mogen de pakketjes Kneipp en 
Dove uitreiken. Veel van deze 
oma’s kwamen  de afgelopen 
jaren naar de musical als afslui-
ting van de  basisschoolperiode.  
Omzien naar Elkaar is zelf geli-
eerd aan de KBO Stiphout-Wa-
rande. “Daarom hebben we uit 
beide wijken een basisschool uit-
verkoren en 3 andere scholen uit 
Helmond geloot,” vertelt voorzit-

ter Emmanuel Verleg “Het liefst 
zouden we alle scholen en ver-
enigingen hebben aangedaan, 
maar we hebben geen duizen-
den presentjes te vergeven, dus 
hebben we getracht van Zuid-
oost- tot Noordwest Helmond 
te verdelen.”

Hart onder de riem
Voor de scholen is het een druk-
ke tijd, toch namen zij de tijd om 
mee te werken aan deze vrolijke 
actie. Marcel van de Rijt, direc-
teur van de Vuurvogel (binnen-
stad): “Op de afscheidsavond 
gaven ouders aan het heel erg te 
waarderen! Omzien naar Elkaar 
heeft weer veel ouderen een hart 
onder de riem gestoken in deze 
tijd, bedankt namens hen.” De 
andere scholen waarbij de groep 
8-leerlingen de cadeautjes voor 
hun oma’s kregen, zijn De Straap 
(Twentehof Rijpelberg), de Wil-
helminaschool  (Bachlaan, Wa-
rande), de Trudoschool in Stip-
hout en Kindcentrum Mozaïek 
aan het Nieuwveld (Helmond-
Noord). 

Ook turnvereniging HT’35, korf-
balvereniging OEC en twirlver-
eniging Imagination waren uit-
verkozen om de cadeautjes uit 
te reiken. Hans van de Broek van 
Imagination vertelt: “Sommigen 
hebben een broertje die het pre-
sentje voor opa kregen en von-
den het fijn nu ook iets te mogen 
uitreiken. 
De oma’s zagen we ook altijd 
bij de open dag. Die hielden we 
zondag bij HVV, waar wij terecht 
konden om buiten te sporten. 
Ook nu zijn de ouderen nog te-
rughoudend.  Zij hebben echt 
minder sociale contacten, al 
komt het weer wat op gang.” 

Ook Ingrid Geven van HT’35 
gaf bij hen 30 pakketjes aan de 
leden. “De reacties waren echt 
leuk, de oma’s waren erg verrast 
dat er aan hen gedacht is en von-
den het een luxe cadeautje.”

KBO organiseert veel
De schenking van deze oma’ 
presentjes is mede mogelijk ge-
maakt door lokale fondsen, het 
Oranjefonds, het RCOAK,  de 
DA Van Leuken in Stiphout en de 
Coovels-Smit Stichting. “Fantas-
tisch dat zij dit ondersteunen,” 
aldus Verleg. De werkgroep Om-

zien naar Elkaar geeft aan  dat 
dit niet alleen een manier is om 
kleinkinderen hun oma te laten 
verrassen, maar ook een manier 
om in contact te komen met de-
ze oudere inwoners van de stad. 
De KBO-afdelingen in de stad 
organiseren veel. “We willen dat 
niemand eenzaam is, we wil-
len voor iedereen oog hebben, 
vandaar de naam Omzien naar 
Elkaar. Alle ouderen zijn welkom 
bij onze activiteiten. Die komen 
ook weer op gang. We verlagen 
met dit soort acties de drempel 
om de eerste keer te komen.” s

Helmond

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
RAAMBEKLEDING

In de afgelopen weken konden 
inwoners van Helmond-West 
zich aanmelden voor glasvezel. 
Veel mensen hebben dit ook 
gedaan. Maar er zijn ook veel 
mensen die nog twijfelen. Hel-
mond-West krijgt daarom meer 
tijd. De aanmeldperiode om een 
abonnement af te sluiten wordt 
verlengd tot 1 oktober aan-
staande. 

Eerst aanmelden, dan graven
Als er voldoende aanmeldingen 
zijn wordt er glasvezel in de wijk 
aangelegd. Inwoners kunnen 

zich aanmelden door een abon-
nement voor internet, televisie 
of telefonie af te sluiten bij één 
van de providers van glasvezel 
Helmond. 

Stabiel internet juist in 
deze tijd extra belangrijk
De glasvezelcampagne was in 
Helmond West anders dan in 
andere wijken. Door de corona-
crisis waren er geen informatie-
avonden en inschrijfmomenten 
in de wijk. 

Wethouder Van Dijk: “Organisa-
ties en ambassadeurs in de wijk 
hebben zich extra ingezet om 
de glasvezelcampagne te onder-

steunen en onder de aandacht 
te brengen. Dat stellen we zeer 
op prijs. We hebben er alle ver-
trouwen in dat we de 25% gaan 
halen. Ondanks dat het een on-
zekere tijd is zien we ook dat de 
behoefte aan snel en stabiel in-
ternet extra groot is.” 

Glasvezel Helmond B.V.
Glasvezel Helmond is het sa-
menwerkingsverband tussen 
gemeente Helmond en de lokale 
glasvezelspecialist e-Quest. Zij 
zorgen van 2019 tot en met 2021 
voor een glasvezelnetwerk in de 
straten van Helmond waar dit 
nog niet ligt. Glasvezel is de mo-
dernste, snelste en meest energie-

Inschrijving glasvezel Helmond-West
verlengd tot 1 oktober

zuinige verbinding voor internet, 
televisie, telefonie en overige di-
gitale diensten. De gemeente ziet 
glasvezel als een nutsvoorziening, 
zoals elektriciteit en het riool. 

Meer weten? Kijk dan op www.
helmond.nl/glasvezel en www.
glasvezelhelmond.nl s

Helmond
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Nieuws uit de parochie
Helmond

Met ingang van 1 augustus 
worden de tijden van de vie-
ringen in de kerk gewijzigd. 
Zaterdag blijft de viering in 
de kerk van de Goddelijke 
Voorzienigheid & Sint Anna 
om 17:00 uur. In de Luciakerk 
blijft de viering op zaterdag-
avond om 19:00 uur. 

Op zondagmorgen begint de 
viering in de Sint Luciakerk 
om 9:30 uur. Op zondagmor-
gen begint de viering in de 
Sint Trudokerk om 11:00 uur. 
Op deze manier kan pastoor 
Norbert Swagemakers op 
zondag in beide kerken voor-
gaan. De eucharistieviering op 
donderdagavond was in de Al-
phonsuskapel in het Damiaan-
huis maar zal voortaan in de 
Sint Luciakerk zijn om 19:00 uur.

Viering en receptie 
diaken Ton Schepens
In het weekend van 29 en 30 
augustus neemt diaken Ton 
Schepens afscheid als pastor 
van onze parochie. Velen heb-
ben hem leren kennen als een 
harde werker die bereikbaar 
was voor iedereen. Hij wist 
te bemiddelen en te helpen 
wanneer er een beroep werd 
gedaan op de diaconie van 
de kerk. Veel mensen heeft 
hij troost kunnen bieden in 
verdrietige momenten van 
hun leven. Ton is een man 

wiens hart vergelijkbaar is als 
die van Damiaan, de heilige 
wiens naam wij als parochie 
dragen.

Op zaterdagavond 29 augus-
tus zal het St. Antoniusgilde 
van Mierlo-Hout een vendel-
groet brengen na de viering 
van 19:00 uur bij de Sint Luci-
akerk. Op zondag 30 augus-
tus zijn er honderd plaatsen 
te reserveren in de Sint Trudo 
kerk om 11:00 uur. Deze brei-
den wij uit met nog eens hon-
derd plaatsen in de tuin van 
de pastorie van de Sint Trudo-
kerk. Daar zal viering live op 
een scherm te zien zijn. Na de 
Mis zal het Sint Antoniusgilde 
van Stiphout een vendelgroet 
brengen. Meld u aan op week-
dagen van 10:00u.-12:00u. bij 
het parochiecentrum in de 
Dorpsstraat 34 en telefonisch 
0492-523147.

Velen zouden diaken Ton 
Schepens tijdens de viering en 
de receptie hun dankbaarheid 
willen betonen. Door de Coro-
napandemie en de maatrege-
len zijn er helaas beperkingen 
die het minder makkelijk ma-
ken om de receptie te organi-
seren. Toch willen wij iedereen 
in de gelegenheid stellen om 
naar de receptie te komen. 

De receptie zal plaatsvinden 
aansluitend aan de viering, in 
de tuin van de pastorie van de 
Sint Trudo kerk. s

De burgemeester van Helmond 
heeft op woensdag 14 juli 2020 
een bedrijfspand aan de Markt-
straat voor 12 maanden geslo-
ten. 

In het pand is een hoeveelheid 
drugs aangetroffen die boven de 
norm voor eigen gebruik ligt en 
er zijn geen bijzondere omstan-
digheden om af te zien van tij-
delijke sluiting. Het bedrijfspand 
is onderzocht als gevolg van 
een grootschalige aanpak tegen 
drugsgerelateerde overlast in de 
Helmondse Binnenstad. Hierin 
trekken de gemeente, de politie, 
de Belastingdienst, het OM en 
andere diensten samen op om 
de stad veiliger te maken. Samen 
werken zij aan een leefbare stad. 

Aanleiding besluit
De politie heeft op 18 juni 2020 
een onderzoek ingesteld bij het 
pand. Zij trof bij het doorzoeken 
van het bedrijfspand 3,5 gram 
cocaïne en 97,2 gram hasj aan en 

andere zaken die wijzen op han-
del in drugs. Harddrugs en soft-
drugs vallen onder de verbods-
bepalingen van artikel 3 van de 
Opiumwet.

De politie heeft haar bevindin-
gen gerapporteerd aan de bur-
gemeester van Helmond. Op 
basis van de feiten en omstan-
digheden heeft de burgemeester 
besloten tot de tijdelijke sluiting.
De sluiting maakt een einde aan 
de verboden situatie ter bescher-
ming van de openbare orde en 
het woon- en leefklimaat. Zowel 
de eigenaar als de ondernemer 
hebben een zienswijze inge-
diend. Uit deze zienswijze zijn 
geen bijzondere omstandighe-
den gebleken. Het besluit van 
de burgemeester is genomen op 
grond van het de ‘Beleidsregel 
handhavingsprotocol Opium-
wet 13b Helmond 2016’. 

Wat houdt de beleidsregel in 
Op grond van artikel 13b Opium-
wet (Damoclesbeleid) is de bur-
gemeester bevoegd bestuurs-
dwang toe te passen indien in 
woningen of lokalen (dan wel 
in of op bij woningen of loka-
len en daarbij behorende erven) 
verdovende middelen worden 
verkocht, afgeleverd, verstrekt of 
aanwezig zijn. Deze maatregel 
betekent dat de burgemeester 
een woning of lokaal en daarbij 
behorende erven mag sluiten en 
(indien aanwezig) een exploita-
tievergunning mag intrekken.
De beleidsregel is tot stand ge-
komen met inachtneming van 
de uitgangspunten van het lan-
delijke drugsbeleid en in samen-
spraak met het Openbaar Minis-
terie en de politie. Samen zetten 
zij zich in voor een harde aanpak 
van handel in verdovende mid-
delen. s

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

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

vóór woensdag 22 juli 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AANWENNEN | AFNEMER | AFWIJKING | ERGEREN | GODIN | HAKKELEN
IMAGE | INMAAK | KIPPENSOEP | MAGNETISCH | MIDDENIN | OBLIGATIE

PROOI | RAYON | RUGZAK | SCHELP | SERVIES | SLAAFS | SMEER
STERK | TIEBREAK | VEELZIJDIG | VELDFLES | VERENIGING 

VEREREN | VERFRAAIEN

Maak kans op een: 
Oozoo 

horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

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

Winnaar week 27: Peter Hendrikx. Antwoord: PORTIE.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

Sluiting bedrijfspand Marktstraat Helmond
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 
 

 

Misty is 2 jaar en is afgezwaaid 
van een moederschap met vijf 
stuks grut. In het begin be-
schermde ze  haar kroost fel, 
maar uiteindelijk besefte ze wel 
dat er geen gevaar was. Nu haar 
kroost op eigen pootjes staat 
heeft ze haar eigen speelse kant 
hervonden. Ze heeft een goede 
jachttechniek! 

Misty heeft wel een pittig kantje. 
Ze reageert soms onvoorspel-
baar op geaaid worden. Ze kan 
dan ineens fel worden, dus geen 
poes voor bij kleine kinderen. 
Oudere kinderen die de signa-

len herkennen zal wel gaan. Als 
je haar daarna even met rust 
laat, komt ze vervolgens zelf 
weer vragen om aandacht. 

De jongedame heeft respect voor 
meubilair en omgeving, ze heeft 
nooit iets kapotgemaakt en ge-
bruikt netjes kattenbak en krab-
paal. Ze verdient een nieuwe 
thuisbasis. Wel bij iemand die 
haar stemmingswisselingen ac-
cepteert en enige ervaring heeft 
met pittige tantes. Het is overi-
gens mogelijk dat de poes wat 
milder wordt nu ze geen nestje 
grut meer te verdedigen heeft. 

Misty

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71 
www.dierenambulancehelmond.nl
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

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

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

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

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Irene Kampen-Konopada

Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht 
van ons heengegaan ons mam,

onze schoonmoeder en ons omaatjuh

echtgenote van

Martien Kampen c 

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Zij overleed in de leeftijd van 95 jaar.

10 juli 2020 
Correspondentieadres: 
Schoenerkade 24, 2725 ES Zoetermeer

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus (Kerkstraat/
Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 
5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Misintenties online opgeven
U kunt de misintenties nu ook online opgeven. Deze dienen uiterlijk twee weken vóór 
de datum van de te lezen / publiceren intentie opgegeven te zijn. Het formulier graag 
volledig invullen op; https://damiaanhelmond.nl/misintenties 

Zondag 19 juli  
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;   Zus Schmiehusen-Vermeer en overleden familie; 
Piet Raijmakers vanwege 1e jaargetijde;
10:45 uur doop Kyano Leenders
12:00 uur doop Jacky Aarts

Donderdag 23 juli | 19.00 uur Lucia kerk;

Zaterdag 25 juli | 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Theo van Mullekom; | 19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;

Misintenties online opgeven
U kunt de misintenties nu ook online opgeven. Deze dienen uiterlijk twee weken vóór 
de datum van de te lezen / publiceren intentie opgegeven te zijn. Het formulier graag 
volledig invullen op; https://damiaanhelmond.nl/misintenties 

Zondag 19 juli | 10.30 uur  Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-
Knoops, Fransje Hornix-Bloemen en Jac Hornix, Henk Helsper en Hanny Helsper-
Bloemen, Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Femke van Stiphout.

Zondag 26 juli | 10.30 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van 
de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton 
van Wetten.

www.damiaanhelmond.nl 

Overlijdens 
berichten uit 

de regio
Wekelijks op 40.000 adressen in 

Helmond, groot bereik en gunstige 
tarieven rouwadvertentie 

v.a. € 200,00 
in memoriam € 100,00

 advertentie@deloop.eu   
T: 0492-845350/06-30073181
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KOeRIeR 
NOdIG?

bel 06 42 918 596
adC is een dienst van adcommunicatie - steenovenweg 20 - 5708 HN  Helmond

adc
koeriers
nationaal | internationaal

helmond

®
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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
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is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
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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
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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
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DIVERSEN

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

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

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

PVC vloer of 
Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com
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
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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 15 juli t/m dinsdag 4 augustus 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

100 spaarpunten

Dat wordt 
genieten 

deze zomer!

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,49

Bami- of nasischijf
oriëntal
18 stuks - Welten

Normaal 15,79

4,99

11,49

Kip- of varkenssaté
27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 11,99

7,99

Dikke & dunne

Frites
2 kilogram - Belviva

Normaal 4,99 -  4,49

4,49

Boerenroomijs  
2500 ml - Diepvriesspecialist

Normaal  6,19 

3,49

voor
Frituur/Airfryer

Mini 
loempia’s 

36 stuks - Dorada

Normaal 2,19 

voor
Airfryer/Oven

Van Rijsingen

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken

Vinci
Afmeting: 295 x 203 cm

Door de praktische indeling van 
deze keuken heb je alles binnen 

handbereik. De landelijke stijl 
en de opvallend blauwe kleur 

maken de Vinci keuken een 
echte eyecatcher.

Keuken 

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm

De fronten van het model 
Salerno kenmerken zich door 
een extreem hoge glansoptiek. 
Deze compacte keuken is 
voorzien van alle comfort 
waardoor je optimaal van je 
keuken geniet.

Eilandkeuken

Felino
Afmeting: 263 x 110 cm

Iedere kookliefhebber voelt 
zich thuis in deze ruime 
eilandkeuken. De grote 
kastenwand bied voldoende 
ruimte en de open vakken 
bieden veel mogelijkheden 
voor het toevoegen van een 
persoonlijk tintje.

€ 5.999,-

€ 8.699,-

€ 11.995,-

€ 5.899,-

Keuken

Elias 
Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

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

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

HELMOND

keukens opgeste
ld
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ALTIJD DIRECT DE SCHERPSTE PRIJS!


