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Tekst/Foto’s: Nicole van Beek
Reizen in Coronatijd. De een 
stapt zonder moeite in het vlieg-tuig en de ander viert liever va-kantie in eigen land vanwege 

de onzekere omstandigheden. 
Nicole van Beek, werkzaam voor 
een reisbureau,  werd uitgeno-digd om op ‘testreis’ te gaan naar 

Mallorca. Hieronder lees je haar 
ervaringen.

“Een aantal weken terug ben ik 
op uitnodiging van een reismaat-
schappij met een select gezel-
schap afgereisd naar Mallorca 
om zelf te ervaren hoe het is om 
weer te reizen in deze Coronatijd.  
Ik ben blij dat ik dat zelf heb mo-
gen ervaren! Ik kan je volmondig 
zeggen dat dit heel goed te doen 
is. Reizigers dienen rekening te 
houden met maatregelen. Voorop 
staat dat het gevoel van de reizi-
ger goed moet zijn om te willen 
reizen. Op de luchthaven en in 
het vliegtuig is het verplicht een 
mondkapje te dragen. We hou-
den ons aan de 1,5 meter afstand 

daar waar mogelijk. In het vlieg-
tuig lukt dit niet, maar met de ex-
tra hygiënemaatregelen, de goede 
luchtzuivering in het vliegtuig en 
de regels bij het in-en uitstappen 
maakt dat reizen per vliegtuig 
goed te doen is. Vooraf wordt een 
digitale gezondheidsverklaring 
ingevuld, die de reiziger geprint 
meeneemt. Bovendien vinden 
op de luchthaven gezondheids-
controles plaats middels tempe-
ratuurmeting. Personen met een 
temperatuur boven de 37,5 gra-
den Celsius zullen nader worden 
onderzocht.

Naar mijn ervaring is Mallorca 
zachtjes aan het opstarten. Ho-
tels openen hun deuren met een 
maximale bezettingsgraad van 50 
tot 60%. Ieder hotel heeft een (ei-
gen) Covid-19 beleid: desinfectie-
gel bij binnenkomst, mondkapjes 
in de openbare ruimtes binnen, 
antispat schermen bij de recep-
tie, looproutes, maximaal aantal 
gasten in de lift. Kamers worden 
extra gereinigd en kamers staan 
na volledige desinfectie eerst mi-

nimaal 3 uur leeg voordat nieuwe 
gasten de kamers betreden. Ver-
blijf je in een hotel inclusief maal-
tijden, dan zijn er regels voor wat 
betreft het buffet. Je gaat met een 
mondkapje op langs het buffet 
en er wordt voor je opgeschept 
door het personeel. In anders ho-
tels mag je zelf opscheppen en 
dien je handschoenen te dragen. 
Heel eerlijk: dit went verschrikke-
lijk snel. Verblijf je in een appar-
tement, villa of huisje en je bent 
zelfvoorzienend, is dit natuurlijk 
niet aan de orde. Zwembaden 
zijn volledig en onbeperkt toe-
gankelijk. Het aantal ligbedjes bij 
het zwembad is teruggebracht, 
waarbij de ruimte minimaal 1,5 
meter is. Voor het aantal tafels en 

stoelen op de terrassen geldt het-
zelfde. Buiten hoeft men nergens 
een mondkapje te dragen, maar 
er wordt gevraagd rekening te 
houden met de 1,5 meter.

De bestemming ontdekken kan 
prima! De lokale dorpen ontwa-
ken weer. Winkeltjes en terrassen 
openen hun deuren. In Spanje is 
het toegestaan om in groepen van 
maximaal 10 personen aan tafel te 
zitten. Eet je binnen in een restau-
rant? Dan draag je je mondkapje 
als je binnenkomt, naar het toilet 
gaat en weer naar buiten gaat. 
Aan tafel dus niet en ook dit went 
en het is het meer dan waard!

(Lees verder op pag. 3)

Veilig op reis tijdens het Coronavirus
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Op zondag 26 juli organiseert 
Netwerkvereniging 0492 samen 
met Centrummanagement 
Helmond een originele Street-
parade. Vijf orkesten zullen 
tussen 13:00 uur en 16:00 uur in 
het centrum van Helmond mu-
zikaal opluisteren. De Streetpa-
rade wordt afgesloten met een 
heuse jamsessie op de Markt. 

Netwerkvereniging 0492 is een 
actieve ondernemersclub die 
iedere week bij elkaar komt om 
business voor elkaar te genere-
ren door middel van een unieke 
formule. Binnen de vereniging 

zitten verschillende leden die 
voorheen deel uitmaakten van 
de commissie Jazz in Catstown. 
“Toen het idee groeide om een 
evenement in Helmond te om-
armen, lag dan ook erg voor de 
hand dat Jazz in Catstown van 
de plank werd gehaald. De opzet 
is om in 2021 in de laatste week 
van de bouwvak het evenement 
te laten plaatsvinden. Als try out 
hebben we op 26 juli eerst een 
streetparade georganiseerd om 
zo ook onze oude sponsoren 
weer enthousiast te maken” laat 
de voorzitter Ralph de Kort we-
ten. De deelnemende orkesten 
zijn Papa Dre Jazz band, The Sail 
Jazzband, The Juggets, Tjonge 
Jonge en Jazz O’leans. s

Jazz in Catstown 
Streetparade

Helmond

Jazz in Catstown 9 jaar geleden. F | Wim van den Broek.

Foto uit 2019. F | Organisatie Jazz in Catstown.
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DIVERSE 
SHOWROOM
MODELLEN 

TEGEN SCHERPE 
PRIJZEN www.deijkersmeubelen.nl 

Nijverheidsweg 2a, Helmond  06-52072755 

DE MOOISTE GEBRUIKTE 
MEUBELEN TEGEN EEN LAGE PRIJS

OP=OP

Valkenhaeghe heeft 12 huiselijk ingerichte appartementen 
voorzien van airconditioning, eigen badkamer en kitchenette. 
U kunt er terecht voor palliatieve zorg, om de laatste 
levensfase dragelijk en zo comfortabel mogelijk te maken. Of 
voor een tijdelijk verblijf met zorg als logeergast om aan te 
sterken, de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of voor/na een 
ziekenhuisopname.

Valkenhaeghe biedt ook thuiszorg en hulp bij het huishouden 
door medewerkers van Sint Annaklooster. Er wordt gewerkt 
in kleine teams, met zo veel mogelijk dezelfde gezichten voor 
cliënten.
 
Vragen? Bel naar het cliëntenservicebureau 
040 20 98 449 en/of Valkenhaeghe 0492 760 200.
Kijk voor meer informatie en de nieuwste 
vacatures op www.sintannaklooster.nl

Het team van Hospice en Logeerhuis 
Valkenhaeghe en het thuiszorgteam 

in Helmond heten u

VAN HARTE WELKOM.

www.beautycorner-helmond.nl
06-86009220. Kluisstraat 1, 5701 KP  Helmond

beautyycornerrbeautycornerr__

NIEUW IN HELMOND

NIEUWE SET ACRYLNAGELS • ACRYLNAGELS OPVULLEN • GELLAK
MANICURE • PEDICURE • PERMANENTE MAKE-UP • GEZICHTSBEHANDELINGEN

EPILEREN • ONTSPANNINGSMASSAGES • VISAGIE

Nu ook voor plaagdierbestrijding 
zoals wespen, ratten en muizen.
Voor ongedierte- en plaagdierbestrijding bel naar 0622777031. 

Ook ’s avonds bereikbaar.

Het grootste assortiment tuinplanten, cadeauartikelen, vijver en koi, tuinaanleg en tuinonderhoud. 

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel. 0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 8:00 - 18:00 uur

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

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Daar sta ik dan, helemaal alleen, 
kan nergens anders heen.

Normaal 9 weken lang, in de 
Kasteeltuin tussen het gezang.

Het is nu nog gissen, 
hoe lang we dit nog moeten missen.

Kasteeltuinconcerten, 
een prima ‘fist’, 

nu weten we pas wat je mist.
Zwoele zomeravonden in Helmond, 

maar nu telt eerst: 
GEZOND.

Parasol 
Kasteeltuin
concerten

Tijdens het laatste feestweek-
end bij Mulo zijn er diverse ju-
bilarissen in het zonnetje gezet 
voor 70, 60, 50, 40 en 25 jaar lid-
maatschap van de vereniging!

Antoon van Mierlo  werd ge-
huldigd voor zijn 70 jarig lid-
maatschap, Joost Niessen  voor 
60 jaar, Hans  van Hus, Har-

rie  der  Kinderen, Pieter Lam-
mers en Paul  Boumans,  allen 
voor 50 jaar, Fred van Gerwen en 
Erik Beniers beiden voor 40 jaar 
en Johan Zwanenberg,  Ed Hul-
bert en Mike Roche voor 25 jaar. 
Werner Klaassen en Arno Kam-
pen, beiden 40 jaar lid van MU-
LO, konden helaas niet aanwezig 
zijn. Ook kantinebeheerster An-
nie van Doorne werd in het zon-
netje gezet voor haar werk in de 
MULO kantine. s

Jubilarissen van MULO 
in het zonnetje gezet

Helmond

De jaarlijkse taxusinzameling 
van Stichting Taxus Taxi blijkt 
ook dit jaar weer een groot suc-
ces. Inmiddels weten duizen-
den taxusdonateurs hun weg 
naar de stichting te vinden. 
Toch wil de stichting graag een 
oproep doen aan alle mensen 
binnen het inzamelgebied, om 
het taxussnoeisel aan hen te 
doneren. De droogte tijdens de 
start van het inzamelseizoen 
heeft ervoor gezorgd dat de 
taxushaag minder snel is ge-
groeid, waardoor de opbrengt 
per adres minder is. Extra hulp 
is daarom van harte welkom! 

De stichting heeft dit jaar zich 
het doel gesteld 425.000 kilo vers 
taxussnoeisel in te zamelen. Zij 
zijn al goed op weg en hebben 
op dit moment ruim 218.900 kilo 
taxussnoeisel ingezameld goed 
voor 1824 chemotherapieën. 

Ondanks deze prachtige op-
brengst zorgt de droogte, bij de 
start van het seizoen, ervoor dat 
de opbrengt per adres minder is. 
De stichting gelooft nog steeds 
in de mogelijkheid om de doel-
stelling te behalen, máár daar 
hebben zij wel de hulp van alle 
taxusbezitters, binnen het inza-
melgebied, bij nodig. Inmiddels 
heeft de stichting het inzamel-
gebied alweer wat uitgebreid en 
roepen zij middels dit bericht 
nogmaals op om zoveel mogelijk 
taxussnoeisel te doneren. 

“Stichting Taxus Taxi hoopt 
425.000 kilo taxussnoeisel in te 
zamelen met uw hulp”

Doneer alleen bruikbaar snoei-
sel 
Houdt bij het inleveren van 
taxussnoeisel rekening met de 
knipvoorwaarden van de stich-
ting. Zo is de stof taxol met name 
aanwezig in de jonge scheuten 
(eenjarig snoeisel) van de taxus-
haag. Zij kunnen hele struiken of 
oude takken van een taxushaag 
dan ook niet gebruiken. 
Om broei te voorkomen vragen 

zij, om een kuil ter grootte van 
een voetbal te maken, in de ge-
vulde tas. Alle knipvoorwaarden 
en instructievideo’s zijn terug te 
vinden via www.taxustaxi.nl/
knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de 
taxusdonateur 
De uitgiftepunten van de Taxus 
Taxi Tas en de opvangzeilen wor-
den druk bezocht! Zo heeft de 
stichting o.a. in samenwerking 
met de Welkoop, Boerenbond 
en Intratuin in het inzamelgebied 
uitgiftepunten gecreëerd. Zo is er 
altijd dicht bij huis wel een plek 
te vinden waar deze materialen 
opgehaald kunnen worden. Alle 
uitgiftepunten zijn terug te vin-
den via de website: www.taxu-

taxi.nl/uitgiftepunten.
Taxus inleveren? 
Ook de kleine hoeveelheden 
samen kunnen een groot ver-
schil maken! Op verschillende 
punten heeft de stichting inza-
melpunten ingericht. Hier kan 
men, zonder afspraak, terecht 
voor zowel het inleveren van 
kleine, als ook grote hoeveelhe-
den taxussnoeisel. Inzamelpun-
ten zijn te vinden op de website: 
www.taxustaxi.nl/uitgiftepun-
ten. De inzamelpunten zijn op 
de website oranje van kleur. 

Meer informatie over het inza-
melen van taxussnoeisel en de 
stichting Taxus Taxi is te vinden 
via www.taxustaxi.nl of social 
media. s

F | Stichting Taxus Taxi.

F | Mulo.

Helmond

Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’ 

Stichting Taxus Taxi 
op zoek naar taxusdonateurs 

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
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Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Goorloopweg 2 14-07-2020     Tour de Bocht 7 (19 september 2020) 2020-01032

Havenweg 16-07-2020     Zomer Parkpret (31-7 t/m 13-8-2020) 2020-01062

Steenweg 19 17-07-2020     Dutch Kizomba Festival  2020-01083

  (3 juni t/m 6 juni 2021) 

 

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

Gerstdijk 24 10-07-2020 plaatsen magazijnstellingen OLO 5310319

Adriana van den Dyckestraat,  10-07-2020 oprichten woning OLO 5122499

sectie U 7686 

Zevenstersingel 7 13-07-2020 verbouwen woning, kappen bomen OLO 5317707

Dorpstraat 52 t/m 58 10-07-2020 revitaliseren complex winkels  OLO 5035375

  en woningen 

Sectie U 2855, Markestrijp 11-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5312853

Leemkuilenweg 7 13-07-2020 verbreden uitweg OLO 5316349

Horstlandenpark, sectie Q 2869 13-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5132443

Laagveld 37 14-07-2020 verbouwen woning OLO 5316613

Pastoor Elsenstraat 51 14-07-2020 vergroten woning met erker OLO 5319541

Haverdijk 8 14-07-2020 gevelrenovatie bedrijfspand rogon OLO 5229003

Mierloseweg 86I 10-07-2020 verbouwen winkelpand naar  OLO 5311655

  3 appartementen 

Gerstdijk 24 -  14-07-2020 kappen 1 boom OLO 5319999

Aan de zijde Maisdijk 

Bosbes 6 15-07-2020 vergroten raam voorzijde OLO 5321473

kavel L50, hoek Broekstraat/ 15-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5295191

Martnalidonk 

Hyacintstraat 2 16-07-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5326323

Beelsstraat 7 13-07-2020 oprichten dakterras, plaatsen carport OLO 5315683

Baroniehof 212 17-07-2020 tijdelijke huisvesting  OLO 5327897

  kindcentrum de rakt 

Hulshoeve 16 19-07-2020 oprichten berging/tuinhuis OLO 5324245

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

Markt 46-48 verbouwen winkel en oprichten  OLO 5253499

  5 appartementen 

van der Brugghenstraat 30 plaatsen dakkapel, erfafscheiding,  OLO 5321637

  maken uitweg 

Binderseind 21 vestigen sportschool OLO 5325305

Scheerderhof 21 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5295453

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb.

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Kanaaldijk N.O. 72-74 (vml.), AA079403424

Melder: Tritium Advies B.V.

Datum ontvangst: 10 juli 2020

Categorie sanering: immobiel

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Rijpelplein 26   14-07-2020   plaatsen kraan 25m2 tbv  2020-01012

  zendmastinspectie Rijpelplein (18 augustus 2020)              

Jan den Bellemanstraat  14-07-2020   plaatsen keet, toilet en hoogwerker 2020-00642

2 t/m 36 (hoogbouw Zonnekwartier)  33m2 (10-8 t/m 18-9-2020)              

Jurapad 7   14-07-2020   Plaatsen container (tijdelijk netstation)  2020-01021

  van 12-10-2020 t/m 2-11-2020              

Moerdonskvoort  16-07-2020   Plaatsen container (7,35m2)  2020-01029

  van 1-9-2020 t/m 17-11-2020

Woning leeftijdsbestendig maken met hulp 
van Blijverslening

Wilt u uw woning aanpassen zodat u er op latere leeftijd kunt blijven wonen? 
Dan kunt een beroep doen op de Blijverslening van de gemeente Helmond.

Wanneer zelfstandig wonen door acute medisch redenen lastig wordt, kunt 
u vaak een beroep op de WMO doen om de woning aan te passen. Met de 
Blijverslening kunt u nu ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, uw 
huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere 
leeftijd te kunnen blijven wonen. De Blijverslening biedt de mogelijkheid om 
tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen om deze aanpassingen te 
kunnen betalen.

Koop- en huurwoningen
Bent u of is uw partner jonger dan 76 jaar, dan kunt u in aanmerking komen 
voor de lening. Daarbij maakt het niet uit of u een eigen woning of huurwoning 
heeft. Bij een huurwoning heeft u wel toestemming nodig van de verhuurder om 
aanpassingen te doen.

Meer informatie
Meer informatie over hoe u een lening kunt aanvragen, de voorwaarden en de 
toepassingen vindt u op  www.helmond.nl/blijverslening. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 18 augustus 2020 en 
dinsdag 1 september 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering vindt u de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen op www.helmond.nl/welstandscommissie. Ook liggen de 
agenda’s ter inzage in het stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 in Helmond. 
Het stadskantoor is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Rooseindsestraat 7 15-06-2020 maken uitweg OLO 5002689

Gasthuisstraat 15 13-07-2020 realiseren dienstwoning OLO 4853317

Kadastraal sectie B -  14-07-2020 Plaatsen poort bij bosperceel OLO 5195361

nr. 4372 

Leemkuilenweg 7 14-07-2020 verbreden uitweg OLO 5316349

Wildenborchlaan 68 14-07-2020 vergroten woning OLO 5199937

Berkveld 19 14-07-2020 kap 7 bomen 2020-x0855

Meijerijhof 27 14-07-2020 oprichten berging OLO 5159689

Arcostraat 16 t/m 50 even 14-07-2020 oprichten 18 woningen OLO 4946231

Zoete Kers 29, 29A, 29B,  16-07-2020 oprichten 6 appartementen OLO 5110639

29C, 29D, 29E  en uitwegen  

Ansemhoek 9 17-07-2020 oprichten woning en aanleggen  OLO 5035449

  uitweg 

Witte de Withstraat 33 18-07-2020 plaatsen dakkapel (achterzijde)  OLO 5256691

  en vervangen pannen 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Izumi Noord Koninginnewal 7     drank- en horecavergunning 34368393/

9-7-2020

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

Infopagina

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

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Automotive Campus 30 10-07-2020 realisering van een waterstofpark OLO 5308929

Korte Beemd 2 14-07-2020 inzamelen/scheiden etc. van  OLO 5318185

  afvalstoffen 

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  

Wallé, H.P.W. 27-03-2000

Manders, N.A. 03-12-2000

Stachy. M.M. 28-06-1986

El Majdoubi, M.  02-03-1993

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. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening blijkt 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 enzovoorts.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

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

Peeters, J.J.A.  22-02-1989

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 23 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.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

2 en 2,5 zits, luxe uitvoering, compleet verstelbaar

Normale 
verkoop prijs 

4995.-

Als u kiest voor kwaliteit

NIEUW!

STUNT
PRIJS

1495.-

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo

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: 
“Organisaties en ambassadeurs 
in de wijk hebben zich extra in-
gezet om de glasvezelcampagne 
te ondersteunen en onder de 
aandacht te brengen. Dat stellen 
we zeer op prijs. We hebben er 
alle vertrouwen in dat we de 25% 
gaan halen. Ondanks dat het een 
onzekere tijd is zien we ook dat 
de behoefte aan snel en stabiel 
internet 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 modernste, snel-
ste en meest energiezuinige 
verbinding voor internet, televi-
sie, telefonie en overige digitale 
diensten. De gemeente ziet glas-
vezel als een nutsvoorziening, 
zoals elektriciteit en het riool. 

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

Helmond

Inschrijving glasvezel 
Helmond-West verlengd 
tot 1 oktober F | Gemeente Helmond.
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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:

GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO
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SHOP DE SALE ONLINE 24/7!   WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STAPELKORTING 30%-40%-50%* & SPECIALE KOOPJES TOT 70%
SALE KORTINGEN TOT 50%

Ons vertelt…

Huisdieren en vakantie

Tis weer vakantietijd en dan ziede 
weer dat huisdieren gedumpt wor-
den. Op social media komen ze 
weer voorbij, de afgedankte die-
ren. Ik kan daar met men verstand 
niet bij eerlijk gezegd. Zo’n beestje 
kunde toch zomaar niet aan de 
kant zetten omdat je op vakantie 
gaat.
Laat staan aan een boom binden 
of achterlaten in een bos. Als ik er 
aan denk, wordt ik al misselijk.

Og gérm toch, dan hedde daar al 
die tijd vur gezorgd en dan wordt 
het afgedankt. Mensen moeten 
eerst eens nadenken als je een 
huisdier aanschaft. Die koop je 
niet voor even, maar voor hun 
hele leven. Een puppy, kitten,  klein 
konijntje cavia of kuikentjes is heel 
leuk, maar het wordt allemaal 
groter. Voor sommige mensen is 
het dan ineens minder leuk. Ze 
worden ziek, er zijn kosten aan 
verbonden en daar moete alle-
maal rekening mee houden voor 
dat je ze koopt.

Ze kunnen niet voor zichzelf zor-
gen, jij moet voor hun zorgen en 
dat hun leven lang. Met een kat 

of een hond is dat zomaar 15 jaar 
lang. Als het dan vakantie is, zoek 
je een oplossing voor je vriendje als 
ze niet mee kunnen. Maar je gaat 
ze toch niet dumpen? Dat kan echt 
niet, geen denken aan.

Deze week ben ik wezen kijken bij 
ons dierenasiel. Ik was hier al eer-
der voor een column en wat wor-
den de dieren hier toch goed ver-
zorgd. Ze hebben op dit moment 
best veel kittens die allemaal een 
baasje of vrouwtje zoeken. Daar 
wil ik met mijn column dus even 
aandacht voor vragen. En ik kan 
zeggen ‘wat zijn ze toch mooi en 
lief’, kijk maar eens op men foto 
van deze week. Is het geen schat-
teke? Deze kunde dus adopteren, 
maar er zitten nog veel meer kit-
tens die wachten op een liefdevol 
huisje.

Natuurlijk  zitten er ook volwassen 
poezen en katers en ook hondjes 
die een nieuw baasje zoeken en 
ik kan uit eigen ervaring zeggen 
hoe dankbaar vaak deze beestjes 
zijn dat ze bij jou mogen komen 
wonen. Ben je op zoek naar een 
huisdier, denk dan ook zeker aan 

al die arme beestjes die in het asiel 
verblijven. Sommige zitten al heel 
lang te wachten op een nieuw 
baasje. 

Nogmaals wil ik zeggen dat je dier 
dumpen of afdanken omdat je op 
vakantie moet echt niet kan. Een 
groot applaus voor al die vrijwilli-
gers die bij de dierenambulance en 
asiel werken, wat doen jullie mooi 
werk. Maar ook een applaus  voor 
al die lieve mensen die op dieren 
passen waarvan de baasjes op va-
kantie gaan, want gelukkig zijn er 
nog heel veel mensen die heel veel 
van hun dieren houden. Ze zorgen 
dat er goed voor hun dieren ge-
zorgd wordt terwijl hun vakantie 
vieren. Zo moet het ook wat mij 
betreft.

Dierenambulance & Dierenasiel 
Helmond zit aan de Grasbeemd 17 
in Helmond.

Fijn weekend tot volgende week

WWW.HELMONDNU.NL
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HEESAKKERS:
Zomer-overdenking

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Zomervakantie. Even geen po-
litiek en al helemaal niet den-
ken aan het werk dat er na het 
zomerreces aan gaat komen. 
Gewoon genieten. Met ‘Het Hel-
monds Vakantie Boek’ in de tuin 
zitten, in de zon. Het is zomer in 
Helmond, maar vanwege corona 
nog steeds een beetje anders. 
 
Zo is er dit jaar geen kermis, 
maar er komt wel een reuzen-
rad naar het Burgemeester 
Geukerspark. Dit nieuwe park 
is trouwens een aanrader om 
eens doorheen te wandelen tij-
dens een zonnige middag. Wat 
is het er mooi geworden! En van 
bovenaf zal het er net zo mooi 
uitzien. En als je klaar bent in 
het park, kun je doorlopen naar 
één van de twee stranden die 
ons centrum dit jaar rijk is. Zo-
wel bij De Kei als bij Bobby’s Bar 
kun je met je voeten in het zand. 
 
En juist op die rustmomen-
ten, waarbij ik even nergens 
aan hoef te denken, spookt 
er ineens toch weer wat poli-
tiek door mijn hoofd. Een po-
litiebureau naast het stadhuis? 
Het zal toch niet komen omdat 
de gemeenteraad volgens het 
Eindhovens Dagblad de con-

trolerende taak niet voldoende 
op zich neemt? En als er geen 
parkeerplaats komt bij het huis 
voor de stad, parkeert de politie 
de auto’s dan ook in de parkeer-
garage bij Doorneind? Dat komt 
de aanrijtijden niet ten goede. 
 
En hoe gaat het verder met 
de Sport en Beleefcampus de 
Braak? Helmond Sport krijgt nog 
twee maanden om met een plan 
te komen, zodat zij ook door 
kunnen in de nieuwe plannen. 
Want anders dreigt plan 2.0, dat 
van de multifunctionele sport-
accommodatie, maar dan zon-
der Helmond Sport. Trouwens 
lang geleden dat Helmond Sport 
en 2-0 in één zin genoemd zijn. 
 
Ik moet terug in vakantiemodus, 
ik kan het. Gewoon terug naar 
het Vakantieboek en nadat ik 
de CDA-groene powersmoothie 
heb gemaakt, kan ik een mooi 
kostuum voor onze burgemees-
ter kleuren. En als ik nog meer 
creativiteit kwijt wil, kan ik Sjef 
Remmen gaan borduren. Het 
is tijd voor vakantie en je hoeft 
even niet te denken aan hoe Hel-
mond verder moet met busver-
voer nu Bravoflex gaat stoppen. 
En ik hoef al helemaal niet te 

denken aan de discussie die na 
de zomer te wachten staat over 
het coffeeshopbeleid. Dat is voor 
na de zomer. Voor nu wens ik ie-
dereen een fijne vakantie!

Marcel Heesakkers, 
burgerraadslid CDA Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De jaarlijkse braderie aan de 
Hoofdstraat in Mierlo-Hout, ge-
pland op zondag 30 augustus, 
kan dit jaar wegens de Corona-
pandemie helaas niet doorgaan. 
De opgelegde voorwaarden zijn 
onmogelijk te realiseren. De 

lasten zullen de baten ver over-
schrijden en gebruik maken van 
een subsidiepotje is ons helaas 
niet gegund. De organisatie, Bil-
jart Club Karper ’83 i.s.m. Koolen 
en Koolen, betreuren dit zeer. 
Toch hopen wij dit geweldig 
Houts evenement in 2021 voor 
de 27e maal weer te mogen orga-
niseren. s

F | Eric van der Putten.

Geen Braderie in Mierlo-Hout 

Mierlo-Hout

De Helmondse publicist Perry 
Vermeulen fietst in de maan-
den juli en augustus op zijn 
mountainbike 1000 kilometer 
langs oorlogssites in de pro-
vincie Noord-Brabant in een 
uniek shirt van Death Valley 
De Peel/Museum Klok & Peel. 
In ruil daarvoor zal het Astense 
museum de blogs promoten die 
Perry over zijn fietsavonturen 
publiceert. 
     
Geschiedenisliefhebber Perry 
Vermeulen fietste in de afgelo-
pen maanden al langs enkele 
oorlogssites die staan opgeno-
men in fietsroutes van het pro-
ject Death Valley De Peel. Deze 
routes zijn in het kader van ‘75 
jaar vrijheid’ ontwikkeld door 
vrijwilligers van Museum Klok 
& Peel in samenwerking met 
andere organisaties. Volgens 
Perry vormen de routes met in-
formatieborden een uitstekende 
manier om oorlogsverhalen te 
beleven. Op de social media liet 
hij zich er lovend over uit.  

De dramatische verhalen waar-
van Perry bij zijn eerste kennis-
making kennis nam, inspireer-
den hem om dieper in de pro-
vinciale oorlogshistorie te willen 
duiken. Hij besloot dit corona-
jaar niet op vakantie te gaan in 
Frankrijk, maar in plaats daarvan 
1000 kilometer te fietsen langs 
oorlogssites in heel Brabant en 
daarvan verslag te doen in blogs. 
Voor Museum Klok & Peel aan-
leiding om samenwerking te 
zoeken. Het museum hoopt dat 
mensen het voorbeeld van Perry 
volgen en deze vakantie ook de 

oorlogsroutes van Death Valley 
De Peel komen fietsen.  De we-
derzijdse promotie is intussen 
beklonken met de overhandi-
ging van een speciaal ontwor-
pen wielershirt in Museum Klok 
& Peel. 
Het museum aan de Ostader-
straat in Asten is met zijn fiets-
servicestation (oplaadstations 
en fietspomp) en museumcafé 
een prima uitvalsbasis of een uit-
gelezen halteplaats voor Death 
Valley De Peel-fietstochten. In 
het museum zijn deze zomer 
maar liefst drie exposities rond 
het thema ‘75 jaar vrijheid’ te 
zien. Behalve ‘Death Valley De 
Peel’ zijn dat de exposities ‘Klok-
ken voor Amerika’ en ‘Klok-
kenroof’. Aan de balie zijn niet 
alleen de achtergrondboeken 
rond deze thema’s verkrijgbaar, 
maar kan ook het gratis route-
boekje ‘Fietsen door Death Val-
ley De Peel’ worden opgepikt. 
Dat boekje - met 400 kilometer 
meerdaags fietsplezier - is ook 
gratis te downloaden via de link 
www.deathvalleydepeel.nl/rou-
tes.  

Perry Vermeulen heeft intussen 
zijn eerste zuidoost-Brabantse 
oorlogskilometers gemaakt met 
een proloog in Vlierden (Mu-
seum Oorlog & Zo van Wils Ver-
berne) en met een tocht vol oor-
logssites rondom de Groote Peel. 

Vanaf nu kan het publiek hem in 
zijn unieke wielershirt  ook elders 
in Brabant tegenkomen. 

De blogs van Perry Vermeulen 
zijn te volgen via www.deathval-
leydepeel.nl/activiteiten
en via de site 
www.perryvermeulen.nl s

‘Perry Vermeulen beleeft WOII 
op de mountainbike’ 

Perry Vermeulen neemt zijn promotie wielershirt in ontvangst uit handen van Piet Snijders (auteur/vrij-
williger) en Jeanette Hartjes (vrijwilliger) bij startpunt Museum Klok & Peel. F | Museum Klok en Peel

Regio
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IK BEN ‘N
HELMONDER

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
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 Vloerbedekking v.a. €22,50,- p.m2

 Diverse raamdecoratiesystemen!

 Voor elk budget een uitgebreide keuze!
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Reizen in Coronatijd. De een 
stapt zonder moeite in het vlieg-
tuig en de ander viert liever va-
kantie in eigen land vanwege 
de onzekere omstandigheden. 
Nicole van Beek, werkzaam voor 
een reisbureau,  werd uitgeno-
digd om op ‘testreis’ te gaan naar 
Mallorca. Hieronder lees je haar 
ervaringen.

“Een aantal weken terug ben ik 
op uitnodiging van een reismaat-
schappij met een select gezel-
schap afgereisd naar Mallorca 
om zelf te ervaren hoe het is om 
weer te reizen in deze Coronatijd.  
Ik ben blij dat ik dat zelf heb mo-
gen ervaren! Ik kan je volmondig 
zeggen dat dit heel goed te doen 
is. Reizigers dienen rekening te 
houden met maatregelen. Voorop 
staat dat het gevoel van de reizi-
ger goed moet zijn om te willen 
reizen. Op de luchthaven en in 
het vliegtuig is het verplicht een 
mondkapje te dragen. We hou-
den ons aan de 1,5 meter afstand 

daar waar mogelijk. In het vlieg-
tuig lukt dit niet, maar met de ex-
tra hygiënemaatregelen, de goede 
luchtzuivering in het vliegtuig en 
de regels bij het in-en uitstappen 
maakt dat reizen per vliegtuig 
goed te doen is. Vooraf wordt een 
digitale gezondheidsverklaring 
ingevuld, die de reiziger geprint 
meeneemt. Bovendien vinden 
op de luchthaven gezondheids-
controles plaats middels tempe-
ratuurmeting. Personen met een 
temperatuur boven de 37,5 gra-
den Celsius zullen nader worden 
onderzocht.

Naar mijn ervaring is Mallorca 
zachtjes aan het opstarten. Ho-
tels openen hun deuren met een 
maximale bezettingsgraad van 50 
tot 60%. Ieder hotel heeft een (ei-
gen) Covid-19 beleid: desinfectie-
gel bij binnenkomst, mondkapjes 
in de openbare ruimtes binnen, 
antispat schermen bij de recep-
tie, looproutes, maximaal aantal 
gasten in de lift. Kamers worden 
extra gereinigd en kamers staan 
na volledige desinfectie eerst mi-

nimaal 3 uur leeg voordat nieuwe 
gasten de kamers betreden. Ver-
blijf je in een hotel inclusief maal-
tijden, dan zijn er regels voor wat 
betreft het buffet. Je gaat met een 
mondkapje op langs het buffet 
en er wordt voor je opgeschept 
door het personeel. In anders ho-
tels mag je zelf opscheppen en 
dien je handschoenen te dragen. 
Heel eerlijk: dit went verschrikke-
lijk snel. Verblijf je in een appar-
tement, villa of huisje en je bent 
zelfvoorzienend, is dit natuurlijk 
niet aan de orde. Zwembaden 
zijn volledig en onbeperkt toe-
gankelijk. Het aantal ligbedjes bij 
het zwembad is teruggebracht, 
waarbij de ruimte minimaal 1,5 
meter is. Voor het aantal tafels en 

stoelen op de terrassen geldt het-
zelfde. Buiten hoeft men nergens 
een mondkapje te dragen, maar 
er wordt gevraagd rekening te 
houden met de 1,5 meter.

De bestemming ontdekken kan 
prima! De lokale dorpen ontwa-
ken weer. Winkeltjes en terrassen 
openen hun deuren. In Spanje is 
het toegestaan om in groepen van 
maximaal 10 personen aan tafel te 
zitten. Eet je binnen in een restau-
rant? Dan draag je je mondkapje 
als je binnenkomt, naar het toilet 
gaat en weer naar buiten gaat. 
Aan tafel dus niet en ook dit went 
en het is het meer dan waard!

(Lees verder op pag. 3)

Veilig op reis tijdens 
het Coronavirus

OOK OP INTERNET 
EN SOCIAL MEDIA
WWW.HELMONDNU.NL
WWW.ONSMIERLOHOUT.NL

VOOR AL UW 
•DRUKWERK
•WEBSITES
•OUTDOOR
•VERSPREIDING
•ADVERTENTIES

info@adcommunicatie.nl 
of bel 0492-845350

Op de gouden achterzijde van 
Loods 20, het nieuwe onderko-
men van het EDAH-Museum en 
het draaiorgelmuseum, prijkt 
een nieuw kunstwerk. Het gaat 
om een muurschildering van 
kunstenaar Gino Bud Hoiting. 
Het kunstwerk is maar liefst 120 
meter lang. 

De mural is speciaal ontworpen 
voor reizigers die met de trein 
Helmond binnenrijden. Zij zien 
een dag uit het leven van een 
Helmonds stel in de jaren dertig. 
Die dag begint met een draai-
orgel en gaat via de etenswaren 
van EDAH naar de danszaal van 
de familie Bocken, waar de dag 
eindigt. 

Winnende ontwerp
De Rotterdamse kunstenaar 
haalde zijn inspiratie uit de col-
lectie van het EDAH-Museum en 
het Draaiorgelmuseum en won 
daarmee een ontwerpwedstrijd 
van Qkunst, een organisatie die 
bedrijven helpt bij het beheer 
van kunst. 

Esther Hartzema, kwartier-
maakster van Loods 20, is blij 
met de mural: ‘Het past goed bij 
het karakter van het pand en de 
toekomstige huurders.’ 

Momenteel zijn de voorberei-
dingen voor de verhuizing van 
de twee musea naar hun nieuwe 
onderkomen in volle gang. Ver-
wacht wordt dat eind 2020 het 
nieuwste museum van Helmond 
haar deuren opent. s F | Loods20.

120 Meter lange mural 
verfraait muur Loods 20 

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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We mogen 
weer.

Heerlijk. Het is zomer. Tijd om te genieten. 
Tijd om te ontspannen. Eindelijk!

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je 
inspiratie opdoet voor het heerlijke zomers 
buitengevoel. Je vindt er bijna alles op het 

gebied van wonen, tuin, dieren, auto’s,  
ontspanning en food. 

Van een ontspannende loungeset tot een 
heerlijke zomerse salade. Vul zelf maar in. 

Voor elk wat wils.

En deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

We mogen weer, maar wel met gepaste afstand.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.
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(Vervolg pag. 1)

In bussen, taxi, trein, tram en op 
de boot is het dragen van een 
mondkapje verplicht. Georga-
niseerde excursies worden ook 
weer volop uitgevoerd, ook met 
de nodige hygiëne maatregelen. 
En wil je nu liever niet in de bus 
op excursie met een mondkapje 
op, denk dan aan het huren van 
een auto en ga zelf op pad. Ont-
dek de mooie baaien, de Spaanse 
gezelligheid en geniet van de zon! 
Waar normaliter de stranden in 
deze periode overvol liggen is het 
nu rustiger en is er ruimte. De 
sfeer in de badplaatsen is ont-
zettend relaxed en genieten van 
een tapas en een Sangria op de 
terrassen is vakantiegevoel.

Daar Mallorca in de zomermaan-
den normaal gesproken ook de 
ultieme vakantie biedt aan de 
jongeren die gaan voor het zon, 
zee, stappen verhaal, zullen zij 
wellicht de meeste aanpassin-
gen moeten doen. In Spanje is 
het niet toegestaan om binnen 
in de kroegen feest te vieren. Veel 
is al geopend, echter met vertier 
buiten op de terrassen. De Hee-
ren van Amstel in het bekende El 

Arenal is open, met de gezellig-
heid op het terras. Het beroemde 
uitgaanscentrum Megapark in El 
Arenal houdt voorlopig de deu-
ren dicht. Veel is daar overdekt 
en daar zijn de maatregelen niet 
uit te voeren.

De reisorganisaties gaan selec-
tief te werk met betrekking tot 
de aangeboden accommodaties, 
beoordelen Coronaprotocollen 
om de gezondheid van de klant 
vanuit hun kant zoveel mogelijk 
te waarborgen. Maar eerlijk: de 
reiziger dient ook zelf verstandig 
na te denken. Wij als reisbureau 
proberen onze klanten zo goed 
mogelijk te informeren over 
hetgeen de klant mogelijk kan 
tegenkomen op de bestemming. 

En voor de duidelijkheid: als je 
reist naar een land met code geel 
ben je gewoon verzekerd als je op 
reis gaat en wordt er wel degelijk 
gerepatrieerd door de reisorgani-
satie als een bestemming plots-
klaps weer op code oranje gezet 
wordt! Kortom: een mondkapje 
gaat mee net zoals je je telefoon 
meeneemt, extra je handen was-
sen, afstand in acht nemen en je 
geniet van vakantie!”

WILT U UW 
BOODSCHAP 

KWIJT?

ONDER
NEMER

Adcommunicatie 
wil u graag ten dienste zijn: 
info@adcommunicatie.nl of 

bel 0492-845350.

(12x per jaar, 5000 ex.) (12x per jaar, 5000 ex.)

(52x per jaar, 40.000 ex.).

OOK OP INTERNET 
EN SOCIAL MEDIA

WWW.HELMONDNU.NL
WWW.ONSMIERLOHOUT.NL

WILT U UW 
BOODSCHAP 

ONDERONDER
NEMERNEMERNEMERNEMER

BOODSCHAP BOODSCHAP VOOR AL UW 
•DRUKWERK
•WEBSITES
•OUTDOOR
•VERSPREIDING
•ADVERTENTIES

GEMBIRD
BLUETOOTH 

PARTY
SPEAKER
met Karaoke Functie

SPK-BT-13

KOOP LOKAAL
OOK ONLINE
www.tijdstunter.nl

www.tijdstunter.nl

SPK-BT-13SPK-BT-13

www.tijdstunter.nl

€21.95
VAN €32,50

VOOR
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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

•

SALE 15% 25%25% 50%50% 75%
veel voorraad met

EXTRA HOGE KORTINGEN

99.99

TEXAS BIJZETTENT 
VOOR 3 PERSONEN

TEXAS 
OUTDOOR 

TENTTENT

RELAX RELAX 
STOELSTOEL

RT2 BAT RT2 BAT RT2 BAT 
LAC LAC LAC 

TUBETUBETUBE

49.9999.

2 Series Classic L Barbecue2 Series Classic L Barbecue

199.-

VAN
99.99

NU

VAN
279.-

NU

Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2
SlaapzakSlaapzak

Deken & Deken & 
Mummy CombiMummy Combi

69.99VAN
99.99

NU

Ideaal voor het Ideaal voor het 
meenemen tijdens meenemen tijdens 

kampeervakanties in kampeervakanties in 
de zomer of wanneer u de zomer of wanneer u 

trektochten wilt maken in trektochten wilt maken in 
een warm klimaat.een warm klimaat.

WANDELEN

BAD&BEACH

RECREATIE

OUTDOORREIZEN

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Hel-
mond) beleeft u winkelplezier als nooit 
te voren. Met een winkeloppervlak van 
1500m2 biedt Adventure Store het beste 2 biedt Adventure Store het beste 2

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-sortiment met meer dan 200 topmer-sortiment met meer dan 200 topmer
ken en 25.000 artikelen voor dames, 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-het aanbod. U zult versteld staan. Natuur-het aanbod. U zult versteld staan. Natuur
lijk kunt u gratis parkeren voor de deur.

Vakantiegangers opgelet! 

Adventure Store is a.s. zondag open 
van 12.00-17.00 uur.

[SHOP LOKAAL]

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 zomervakantie! 
Waar de reis ook heen gaat en hoe je Waar de reis ook heen gaat en hoe je 
ook op vakantie gaat; Adventure Store, ook op vakantie gaat; Adventure Store, 
de sport & outdoor speciaalzaak aan de de sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout straat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond) is de zaak waar je heen gaat (Helmond) is de zaak waar je heen gaat 
als je spullen buitengewoon goed moeals je spullen buitengewoon goed moe-
ten zijn. Aanstaande zondag open van 
12.00-17.00 uur.

DE LAATSTE KANS!

Met het mooie weer trekken we er mas
saal op uit. Maar we zijn niet de enige. 
Ook allerlei kriebelige beestjes komen 
vanuit hun schuilplaats tevoorschijn 
en kunnen ongemakken veroorzaken 
waar je niet op zit te wachten. Insecten 
zoals teken, muggen en de befaamde 
eikenprocessierups kunnen vervelende 
klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 
veroorzaken. 

Voorkom muggenbeten, tekenbeten en
overlast van processierupsen met de
Insectwerende artikelen van Care-Plus. 
Deze zijn verkrijgbaar bij Adventure Store.

INSE TWEREND

klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 

VAN
139.99

NUNUNU

in de stemming en kun je terecht voor de 
juiste vakantie spullen met een goed en 

ten zijn. Aanstaande zondag open van Aanstaande zondag open van 
12.00-17.00 uur.

Met het mooie weer trekken we er mas-
saal op uit. Maar we zijn niet de enige. 
Ook allerlei kriebelige beestjes komen 
vanuit hun schuilplaats tevoorschijn 
en kunnen ongemakken veroorzaken 
waar je niet op zit te wachten. Insecten 
zoals teken, muggen en de befaamde 
eikenprocessierups kunnen vervelende 
klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 

TWEREND

 DEET
DEET is een insectenwerende organische verbinding met als
brutoformule C12 H17 NO. Het is bedoeld om op de huid of op de kleren 
aan te brengen en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor bescherming tegen 
insectenbeten. 

CINSECINSE TWERENDCTWEREND
Met het mooie weer trekken we er mas

INSE TWERENDCINSECINSE    C    

juli 2020

ADVENTURE STORE
jouw vakantiespecialist

a.s. ZONDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR
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RT2 BAT RT2 BAT RT2 BAT 
LAC LAC LAC 

TUBETUBETUBE

49.9999.

2 Series Classic L Barbecue2 Series Classic L Barbecue

199.-

VAN
99.99

NU

VAN
279.-

NU

Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2Sirocco 2
SlaapzakSlaapzak

Deken & Deken & 
Mummy CombiMummy Combi

69.99VAN
99.99

NU

Ideaal voor het Ideaal voor het 
meenemen tijdens meenemen tijdens 

kampeervakanties in kampeervakanties in 
de zomer of wanneer u de zomer of wanneer u 

trektochten wilt maken in trektochten wilt maken in 
een warm klimaat.een warm klimaat.

WANDELEN

BAD&BEACH

RECREATIE

OUTDOORREIZEN

Bij Adventure Store Mierlo-Hout (Hel-
mond) beleeft u winkelplezier als nooit 
te voren. Met een winkeloppervlak van 
1500m2 biedt Adventure Store het beste 2 biedt Adventure Store het beste 2

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-sortiment met meer dan 200 topmer-sortiment met meer dan 200 topmer
ken en 25.000 artikelen voor dames, 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-het aanbod. U zult versteld staan. Natuur-het aanbod. U zult versteld staan. Natuur
lijk kunt u gratis parkeren voor de deur.

Vakantiegangers opgelet! 

Adventure Store is a.s. zondag open 
van 12.00-17.00 uur.

[SHOP LOKAAL]

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 zomervakantie! 
Waar de reis ook heen gaat en hoe je Waar de reis ook heen gaat en hoe je 
ook op vakantie gaat; Adventure Store, ook op vakantie gaat; Adventure Store, 
de sport & outdoor speciaalzaak aan de de sport & outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout straat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond) is de zaak waar je heen gaat (Helmond) is de zaak waar je heen gaat 
als je spullen buitengewoon goed moeals je spullen buitengewoon goed moe-
ten zijn. Aanstaande zondag open van 
12.00-17.00 uur.

DE LAATSTE KANS!

Met het mooie weer trekken we er mas
saal op uit. Maar we zijn niet de enige. 
Ook allerlei kriebelige beestjes komen 
vanuit hun schuilplaats tevoorschijn 
en kunnen ongemakken veroorzaken 
waar je niet op zit te wachten. Insecten 
zoals teken, muggen en de befaamde 
eikenprocessierups kunnen vervelende 
klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 
veroorzaken. 

Voorkom muggenbeten, tekenbeten en
overlast van processierupsen met de
Insectwerende artikelen van Care-Plus. 
Deze zijn verkrijgbaar bij Adventure Store.

INSE TWEREND

klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 

VAN
139.99

NUNUNU

in de stemming en kun je terecht voor de 
juiste vakantie spullen met een goed en 

ten zijn. Aanstaande zondag open van Aanstaande zondag open van 
12.00-17.00 uur.

Met het mooie weer trekken we er mas-
saal op uit. Maar we zijn niet de enige. 
Ook allerlei kriebelige beestjes komen 
vanuit hun schuilplaats tevoorschijn 
en kunnen ongemakken veroorzaken 
waar je niet op zit te wachten. Insecten 
zoals teken, muggen en de befaamde 
eikenprocessierups kunnen vervelende 
klachten zoals jeuk en een pijnlijke huid 

TWEREND

 DEET
DEET is een insectenwerende organische verbinding met als
brutoformule C12 H17 NO. Het is bedoeld om op de huid of op de kleren 
aan te brengen en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor bescherming tegen 
insectenbeten. 

CINSECINSE TWERENDCTWEREND
Met het mooie weer trekken we er mas

INSE TWERENDCINSECINSE    C    

juli 2020

ADVENTURE STORE
jouw vakantiespecialist

a.s. ZONDAG OPEN
VAN 12.00-17.00 UUR

4 juli 2020 Groot PEELLAND 5juli 2020Groot PEELLAND

?Waar in
de Peel

Help jij Roel 
bij het zoeken

van deze 
locaties?

Voor de uitslag zie 
www.grootpeelland.nl

v.a. week 31
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Vier de zomer 
van Lucas Gassel bij 
Museum Helmond! 
De schilderijen, tekeningen 
en prenten van dé zestiende-
eeuwse meester van het land-
schap Lucas Gassel kun je nog 
zien tot en met 30 augustus bij 
Museum Helmond in Kunsthal 
Helmond. Het is de allereer-
ste overzichtstentoonstelling 
ooit, waarin jij de eeuwenoude 
werken van deze in Helmond 
opgegroeide meester kunt be-
wonderen. 

De werken zijn belangrijke bruik-
lenen uit de hele wereld: van Bel-
gië tot Spanje en van Mexico tot 
de Verenigde Staten. Het is dus 
echt nu of nooit, dus loop bij 
ons binnen en beleef de zomer 
van Lucas Gassel in Museum 
Helmond. Een kaartje koop je 
aan de balie van het museum 
of bestel je gewoon gemakkelijk 
online via museumhelmond.nl. 

Aan de slag!
Bezoek ook zeker de werkplaats 
van Lucas, die je aantreft in de 
tentoonstellingsruimte. Jong 
en oud  maakt op interactieve 

manier kennis met de wijze van 
schilderen van deze meester van 
het landschap. Ook leer je wel-
ke materialen hij gebruikte en 
ontdek je dat hij alles wist over 
dieptewerking, licht- en kleurge-
bruik in landschappen, waar hij 
beroemd om werd in zijn wer-
kende leven. De werkplaats is tot 
en met 30 augustus geopend op 
woensdag en vrijdag van 13.00 
tot 16.00 uur.

Audiotour en stadswandeling
Bereid je alvast goed voor op je 
bezoek aan de tentoonstelling 
en ga naar lucasgassel.museum-
helmond.nl. We hebben een tof 
online programma voor je klaar 
staan, waar je veel kennis opdoet 
over de kunst van Lucas. Ook 
kun je er filmpjes en werken van 
dichtbij bekijken. En zeker doen, 
in de tentoonstelling is een au-
diotour te koop voor een klein 
prijsje. Want luisteren naar ver-
halen over de werken die je ziet, 
is wel zo prettig. Bekijk ook zeker 
de introductiefilm die je mee-
neemt naar de wereld van Lucas. 

Kun je geen genoeg krijgen van 
Lucas Gassel? Laat je meenemen 
naar Lucas zijn tijd met de spe-
ciale stadwandeling. Neem het 
programmaboekje mee (gratis 
verkrijgbaar bij de museumba-
lie). Door het prettige formaat 
kun je ‘m zo in je broekzak of 
tas steken. Onderweg maak je 
kennis met bijzondere fotogra-
fie, kunst, kijkkisten en nog veel 
meer, ze staan allemaal in het 
teken van het leven en werk van 
Lucas Gassel. 

Museumcafé Lucas
Een verfrissend drankje met een 
dagvers gebakje erbij, dat kan in 
het gezellige pop-up Museumca-
fé ‘Lucas’ in Kunsthal Helmond. 
Daar kun je heerlijk bijkomen 
van alle kunst en indrukken. 
Voor een lekkere lunch wandel je 
in 3 minuten naar het sfeervolle 
Kasteelcafé in Kasteel Helmond, 
onze andere museumlocatie. Eet 
smakelijk alvast! 
De tentoonstelling is te zien bij 
Museum Helmond, in Kunsthal 

Helmond aan het F.J. van Thiel-
park in Helmond, geopend van 
10.00 tot 17.00 uur van dinsdag 
tot en met zondag. Meer info 
over prijzen, tickets, expositie 
en stadsactiviteiten vind je op 
lucasgassel.museumhelmond.
nl. Voor deze tentoonstelling 
wordt een toeslag gevraagd (ook 
voor Museumkaarthouders). 
Ben je Vriend van het museum 
of in het bezit van een BankGi-
roLoterij VIP-KAART, dan heb je 
gratis toegang. 

Uniek door de diversiteit op het 
gebied van kruiden. Uniek door 
de combinatie van bijzondere 
kruidentuinen en de bijzondere 
producten en diensten die door 
horeca en ondernemers worden 
aangeboden.

Gemert-Bakel ademt kruiden en 
verrast, verrijkt en inspireert u 
via arrangementen, workshops, 
rondleidingen, fiets- en wandel-
routes. Variërend van koken met 
kruiden tot het maken van krui-
denshampoo, van een heerlijke 
massage met kruidenolie tot een 
inspirerende snuffelrondleiding. 

Ontdek het verrassende van 
kruiden en kruidengerechten en 
het verrijkende van natuurlijke 
schoonheid en gezondheid. Een 
bezoek is ècht de moeite waard! 

Kortom, laat u verrassen, inspire-
ren en verrijken in Gemert-Bakel 
Kruidentuin van Nederland! Ook 
nu nemen de kruiden nog steeds 
een belangrijke plaats in onze ge-
meenschap. Op tal van plekken 
komt u de kruiden tegen. Niet 
alleen in het landschap en de na-
tuurgebieden van het dorp, waar 
zij een functie hebben in het na-
tuurlijk evenwicht, maar ook in 
de tuinen van verschillende orga-
nisaties, waar zij afhankelijk van 
de doelstelling van die organisatie 
een functie hebben. 

Dat kan zijn geneeskrachtig, culi-
nair, ontspannend, maar ook ge-
woon lekker en mooi en natuur-
lijk educatief. Tijdens een verblijf 
in Gemert-Bakel moeten bezoe-
kers kruiden tegenkomen op de 
hoek van de straat, op rotondes 

en in parken. Overal hangen plan-
tenbakken met de zwart-witte 
loper (Gemertse kleuren van de 
Duitse orde) vol met mooie krui-
den. Maar ook bij lokale onderne-
mers en openbare gebouwen is de 
band tussen kruiden en Gemert-
Bakel zichtbaar. Op diverse plek-
ken zijn de tuinen te bezichtigen. 
Bijvoorbeeld de wilde Bertram, 
De Specht, De Spank ’t Heerlijck 
Hopveld en de nieuwe kruiden-
tuin die samen met de Vlinders-
afari een geheel vormt. 

Een nieuwe locatie voor de Vlin-
dersafari met honderden vlinders, 
rupsen en poppen. Je ontmoet 
de meest bijzondere vlinders uit 
alle windstreken. Kleine vlinders, 
grote vlinders, opvallend kleurige 
vlinders en perfect gecamoufleer-
de exemplaren, doorzichtige vlin-
ders, en vlinders met angstaanja-
gende schijnogen. Bewonder en 
verwonder. En dat in een decor 
van een weelderige exotische be-
planting. Weleens vlindereitjes 
gevonden? Ooit een vlinder ge-
zien met een spanwijdte van een 
A4tje? 

Het kan allemaal op de Vlinders-
afari. Dan bij de kruidentuin het 
Heerlijck Hopveld dat bijna tegen 
het kasteel van Gemert ligt waar 
600 jaar lang de Duitse Orde het 
heerschappij had waan je jezelf 
nog honderden jaren terug. Van 
1200 tot 1800 was Gemert een 
Vrije Heerlijckheid en een
 apart landje binnen Nederland. 
Daar is de historische lucht nog 
voelbaar van de middeleeuwen. 
Kortom, welkom in Gemert-Ba-
kel. Welkom, in de Kruidentuin 
van Nederland.

Gemert-Bakel
Kruidentuin van
Nederland

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

GEMBIRD 
BLUETOOTH 

STEREO 
HEADSET 

Milano Zwart BHP-MXP-BK

KOOP LOKAAL
OOK ONLINE
www.tijdstunter.nl

www.tijdstunter.nl

Milano Zwart BHP-MXP-BKMilano Zwart BHP-MXP-BK

www.tijdstunter.nl

€24.95
VAN €34,95

VOOR
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Fietsen langs 
het mooiste 
van de Peel
Gelegen aan het natuurgebied de Deurnesche Peel en vlakbij de voormalige 

veenkolonies Helenaveen en Griendtsveen biedt Natuurpoort De Peel toegang 

tot een uniek moerasgebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg. 

Een afwisselende landschap van plassen, vlakten, bosjes en zandruggen. 

Bovendien is het één van de rijkste vogelgebieden van West-Europa en een 

prachtig fietsgebied met een rijke historie van turfwinning.

Het landschap van de Peel laat zich lezen als een geschiedenisboek. Het 

overgrote deel van het veenmoeras werd door turfstekers afgegraven en als ‘het 

goud van de Peel’ verkocht. De sporen hiervan zijn nog overal aanwezig. Zo ook 

in Griendtsveen, met haar oude dorpspompen, ophaalbrugetjes, kaarsrechte 

peelkanalen en karakteristieke panden. Nu is de Peel een paradijs voor 

natuurliefhebbers met een landschap van water, heidevelden en zandruggen. Het 

waterrijke gebied lokt ruim honderd soorten broed- en trekvogels.

Bij restaurant Natuurpoort de Peel ben je voor of na je fietstocht van harte 

welkom voor een hapje en een drankje op het terras of binnen bij de open haard. 

Ook kun je hier je eigen picknickmand laten vullen voor een heerlijke picknick in 

de Deurnesche Peel. 

Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/depeel

Routebeschrijving
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Natuurpoort De Peel (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Leegveld, 5753 SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753SH, Helenaveen, Noord-Brabant, Nederland)

(Limburg, 5766PC, Griendtsveen, Limburg, Nederland)

(Noord-Brabant, 5759RW, Helenaveen, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5759PR, Helenaveen, Noord-Brabant, Nederland)

(Limburg, 5768RV, Meijel, Limburg, Nederland)

(Noord-Brabant, 5758AR, Neerkant, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5725RW, Heusden, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5725RM, Heusden, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5721SE, Asten, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5757SK, Liessel, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753SJ, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753RC, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

(Noord-Brabant, 5753SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

Natuurpoort De Peel (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

"Een mooie afwisselende tocht van 
ruim 37 kilometer, bijna 40. Door bos 
en weiland, zeker de moeite waard!"
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Natuurpoort De Peel (5753 SG, Deurne, Noord-Brabant, Nederland)

"Een mooie afwisselende tocht van 
ruim 37 kilometer, bijna 40. Door bos 
en weiland, zeker de moeite waard!"
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Actuele thema’s in pop-up galerie 
in het centrum van Deurne
Een groep lokale kunstenaars toont van 
10 juli tot en met 8 augustus werk gere-
lateerd aan de Peelbrand en de Pande-
mie. Belangstellenden kunnen zonder 
aanmelding vooraf de tentoonstellings-
ruimte in een voormalig winkelpand in 
de Stationsstraat 37 bezoeken. 

Kunst over de Peelbrand en Pandemie
Onder de toepasselijke titel ‘Brandemie’ 
zijn kunstwerken te zien met thema’s 
van nu; de bizarre Coronatijd en de he-
vige Peelbranden. In totaal 17 kunste-
naars uit de gemeente Deurne expose-
ren er hun werk; Jolanda Tielens-Aarts, 
Thijs van de Manakker, Emelie Jegerings, 
Catharina Driessen, Theo van Dam, El-
len Voets, Jan Althuizen, Dicky Drenth, 
Theo Spaaij, Ans Kanters, Eric Snijders, 
Wil Teeken, Hans Cillessen, Conny Rae-
skin, René Ziedses des Plantes, Angelika 
Poels, Marije Zuidweg. Jan Althuijzen 
geeft 18/7 een demo aquarel schilderen, 
de inloop is vrij.

Openingstijden
De pop-up galerie is geopend van 10 
juli t/m 8 augustus, op donderdag 10.00-
12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Zaterdag 
van 10.00-16.00 uur. Zondag is de expo op 
afspraak geopend.

Workshops
Gedurende de periode van de expositie 
worden er ook workshops en demon-
straties georganiseerd, hiervoor is aan-
melden verplicht, deelnamekosten va-
riëren van € 7,50 tot € 10,00 p.p. Je kunt 
kiezen uit workshops tekenen (25/7) en 
schilderen (24/7 en 1/8) en er zijn work-
shops stoepkrijten voor kinderen (22/7 
en 29/7). Fotografe Marije Zuidweg geeft 
fotografieworkshops waarbij je Deurne 
net even van een andere kant bekijkt. 

Voor kinderen (23/7 en 6/8) en 
volwassenen (1/8 en 8/8). Meld je aan 
voor deelname via info@angeel.com en 
marijzuid71@gmail.com

Een kijkje in de kerkEen kijkje in de kerk
St. Willibrorduskerk open voor bezoek

Pracht en praal 
Het oudste deel van de Gotische Kruisba-
siliek in Deurne stamt uit de 14e eeuw. Het 
imposante monument op de Markt is een 
echte blikvanger en herbergt vele kerk-
schatten.  Zoals het prachtig gerestau-
reerde Smitsorgel, de glas-in-loodramen, 
schilderijen van hans van Hoek, heilige 
beelden en het drieluik van Hendrik Wie-
gersma (met 14 apostelen!). In de  grafkel-
der zijn ooit de beenderen gevonden van 
de kasteelheren (familie van Doerne) die 
op het groot kasteel woonden. Ook het 
altaar, de kruiswegstaties en het mooi be-
schilderde netgewelf boven het koor trek-
ken de aandacht. 

100 jaar Pieter Wiegersma
Deze zomer is ter gelegenheid van het 100e 
geboortejaar van kunstenaar Pieter Wie-
gersma een wandtapijt, met een voorstel-
ling van Maria met kind, te zien in de kerk. 
In de doopkapel en in het torenportaal 

zijn glas-in-loodramen van Pieters hand 
te zien. Meer zien van Pieter Wiegersma? 
Haal de gratis fietsroute ‘100 jaar Pieter 
Wiegersma’ bij de VVV voor een tocht 
langs kunstwerken en herinneringen uit 
zijn leven in Deurne. In museum De Wie-
ger is t/m 13 september de speciale expo-
sitie ‘Pieter Wiegersma, veelzijdig begaafd’ 
te zien (tevoren reserveren).

Sint Willibrorduskerk vrij te bezoeken
De kerk is tot en met 18 oktober elke dag 
te bezoeken, m.u.v. maandag, van 14.00 
tot 16.00 uur. Op zaterdagen is de kerk be-
perkt open, van 14.00-14.45 uur i.v.m. een 
kerkdienst daarna. Tevoren reserveren is 
niet nodig, de entree is gratis.

Ook voor groepsuitjes
Op aanvraag kun je onder leiding van een 
VVV-gids de kerk bezoeken. Interesse? 
Neem dan contact op met VVV Deurne, tel. 
0493-323655 of kijk op www.vvvdeurne.nl 

Fietsen door het land van Toon Kortooms
Streekromanschrijver Toon Kortooms 
verhaalde in zijn boeken over De Peel en 
de turfwinning. De Peel heeft charme en 
een rijke historie. Van Kortooms’ roman 
Beekman en Beekman werden volgens 
de uitgever meer dan 2 miljoen exempla-
ren verkocht. 

Toon groeide op in Deurne, zijn vader 
leidde er een turfstrooiselfabriek. Op de 

plek waar het gezin woonde, vind je nu het 
Toon Kortooms Park. In het park o.m. het 
Toon Kortooms Museum dat gevestigd is 
in het vroegere woonhuis van de familie. 
Een leuk uitje. De Peel uit de boeken van 
Toon Kortooms ontdekken? Aan de hand 
van de themafietsroute Met de Beekman-
nen op stap kom je langs alle mooie plek-
jes! De route is verkrijgbaar bij VVV Deur-
ne en via www.vvvdepeelshop.nl

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. 
Stapje voor stapje veroverden de geallieer-
den Nederland. Op veel plaatsen in Neder-
land wordt dit jaar de bevrijding herdacht. 
Ook door st. MEERkunst in Wijchen. 

MEERkunst organiseerde een buitenexpositie 
"Vrijheid op het water" in het Wijchensemeer. 
Helmondse kunstenares, Petry CLaassen is 
een van de deelnemers. Na een lange voor-
bereiding werd, vanwege de Coronamaatre-
gelen, het project twee maanden later dan 
gepland alsnog uitgevoerd. 13 sculpturen zijn 
geplaatst in het Wijchense meer en zullen 
tot 27 september te zien zijn. De werken van 
deelnemende kunstenaars verbeelden hun 
idee van het thema "vrijheid". Petry Claassen 
gaf door middel van een openstaande vogel-
kooi vorm aan dit thema. Een wandelroute is 
verkrijgbaar op verschillende plaatsen in Wij-
chen. Voor meer info www.meerkunst.info

Vrijheid op 
het water 

BARBO 
TOYS BODY 

PUZZLE
Meisje 5940 | Jongen 5941

KOOP LOKAAL
OOK ONLINE
www.tijdstunter.nl

www.tijdstunter.nl

Meisje 5940 | Jongen 5941

www.tijdstunter.nl

€7.50
PER STUK

VAN €17,50 VOOR
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ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker, 
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een 
gezond voedingspatroon! 

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

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

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

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

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

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

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

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

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

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

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

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

Suytkade Helmond, 
Suyt Boulevard 40, 

T. 088-6000411
www.acuutzorg.nl

suytkade@residentieacuut.nl

Zelfstandig blijven 
wonen maar met zorg in 

nabijheid. 24|7.

Topservice en de 
allerbeste zorg onder  

1 dak. 
24|7 Gespecialiseerde 

zorg aanwezig. 

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

Wij zoeken

Verzorgenden IG en 
verpleegkundigen
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Naadloze plafonds in diverse 
uitvoeringen

Denk verder dan de klassieke akoestische systeemplafonds en ontdek 
de naadloze plafonds van Plan Acoustic. De Akoestische plafonds die 
geen grenzen stellen aan uw creativiteit.

ONZE MERKEN

Kijk voor meer informatie op
www.planacoustic.com

Mail: info@planacoustic.com
Adres: De Jonker 1 5741 MM Beek  en Donk

Bij Plan Acoustic werken we uitsluitend met bekende A-merken, zodat
u verzekerd bent van een duurzame en hoge kwaliteit.
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ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker, 
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een 
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✔  Natuurlijke smaak
✔  100% recyclebare verpakking
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ZONNIGE PERZIK 
Gek op perzik? Kies dan voor Forever 
Aloe Peaches! De zonnige smaak van 
perzik bezorgt je direct een zomers gevoel. 
Forever Aloe Peaches bevat 84,3% pure 
aloë vera gel uit het binnenblad van de 
plant en is rijk aan 
vitamine C. 

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

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 
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Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
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Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
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bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

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

Denk verder dan de klassieke akoestische systeemplafonds en ontdek 
de naadloze plafonds van Plan Acoustic. De Akoestische plafonds die 
geen grenzen stellen aan uw creativiteit.

ONZE MERKEN

Kijk voor meer informatie op
www.planacoustic.com

Mail: info@planacoustic.com
Adres: De Jonker 1 5741 MM Beek  en Donk

Bij Plan Acoustic werken we uitsluitend met bekende A-merken, zodat
u verzekerd bent van een duurzame en hoge kwaliteit.
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Zo jong als ze zijn, tussen 6 
en 12 jaar, laten kinderen in 
Geldrop-Mierlo al zien dat ze 
écht iets kunnen betekenen 
voor hun buurt – juist ook als 
ze straks ouder zijn. In recent 
landelijk onderzoek naar de 
impact van het buurt-project 
De BeestenBende laten ouders 
van de duizenden deelnemende 
kinderen weten bij hun kroost 
nadrukkelijk een groeiend be-
sef te zien: niet alleen van (de 
gevolgen van) zwerfafval, maar 
zeker ook van je eigen rol, nu en 
later. 

Het overgrote merendeel van 
ouders in het onderzoek is er 
dan ook sterk van overtuigd dat 
lidmaatschap van De Beesten-
Bende ervoor zorgt dat hun kind 
ook over 10 jaar nog bewust met 
(zwerf)afval omgaat. En opval-
lend genoeg blijkt deelname 
aan De BeestenBende, waar-
bij kinderen de buurt helpen 
schoonhouden om zo de dieren 
tegen zwerfafval te beschermen, 
meteen ook de opkomst van een 
‘nieuwe generatie vrijwilligers’, 
met  aandacht voor je eigen 
buurt en alles en iedereen die 
daar leeft. 

Belevingswereld van jonge 
Geldroppers en Mierloërs
Want waar 3 op de 4 deelnemer-
tjes zich vóór het lidmaatschap 
nog nooit als vrijwilliger inzet-
ten, denkt 91% van de ouders 
dat hun kinderen nu de smaak 
te pakken hebben. En zich ook 
later als vrijwilliger zullen wil-
len inzetten. De blijvende im-
pact van De BeestenBende op 
deelnemende kinderen  is terug 
te voeren op een combinatie 
van ‘ingrediënten’. Belangrijkste 
factor: De BeestenBende speelt 
sterk in op  de belevingswereld 
van jonge kinderen – en dat ook 
in Geldrop-Mierlo. Zo biedt De 
BeestenBende je de keus om een 
heldenrol te vervullen, voor de 
dieren in jouw buurt. Daarmee 
krijgen de kinderen een reële 
kans om zelf iets tegen het ge-
vaar van zwerfafval te doen. Het 
overgrote merendeel van de ou-
ders geeft aan: ‘Dankzij De Bees-
tenBende voelt mijn kind dat 
hij/zij iets kan doen aan zwerf-
afval.’ Daarbij valt bijvoorbeeld 
op hoezeer BeestenBenders zich 
ook geroepen voelen om op de 
jaarlijkse Landelijke Opschoon-
dag (dit jaar vanwege Corona 

pas eind september) de handen 
uit de mouwen te steken, juist 
als dierenhelden.

‘Je goed voelen over 
je goede werk’
Niet alleen de kinderen maar 
ook de ouders voelen daarbij 
een sterke verbondenheid met 
de ‘community’ van Beesten-
Benders in Geldrop-Mierlo, die 
zich onder andere uit in een ‘9’ 
als gemiddeld rapportcijfer voor 
het idee erachter. Als belangrijke 
motivatie voor deelname noe-
men de ouders: ‘je goed voelen, 
over het goede werk dat je doet 
voor je buurt’ en ‘een steentje 
bijdragen aan een schoner mi-
lieu en zo je kinderen op een 
leuke manier bewustmaken van 
hun omgeving’. Op de vraag 
wat zij zelf het meest zouden 
missen aan De BeestenBende, 
zeggen de kinderen onder an-
dere: ‘Met elkaar samenwerken, 
goed bezig zijn voor de dieren ’ 
en ‘Complimentjes van andere 
mensen’. Niet zo vreemd dus dat 
liefst 98% van de populatie het 
lidmaatschap ook zou aanraden 
aan anderen…

Over De BeestenBende in 
Geldrop-Mierlo
De BeestenBende is een gratis 
‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 
jaar uit gemeenten in heel Ne-
derland. Al meer dan 14.000 kin-
deren zijn in de loop van jaren lid 
geworden. Als BeestenBende-lid 
help je mee om je buurt schoon 
te houden voor mens én dier. In 
ieder geval één keer per maand 
ruimen de kinderen in teams 
hun eigen wijk op, in opvallende 
outfit en gewapend met knij-
pers. Elk team heeft minstens 
één volwassen begeleider. Als 
blijk van waardering maken de 
bendeleden in de loop van het 
schooljaar allerlei spannende 
(dieren)avonturen mee. Al sinds 
2015 loopt De BeestenBende ook 
in Geldrop-Mierlo, verdeeld over 
buurten in de hele gemeente. De 
kinderen maken via een presen-
tatie op school kennis met het 
project. Liefst tien basisscholen 
in Geldrop-Mierlo hebben de 
kinderen zo al de kans gegeven 
mee te doen. Samen met ouders 
lopen de kinderen vervolgens in 
de eigen vrije tijd, als echte vrij-
willigers, hun opruimrondjes.

Kijk voor meer informatie op 
www.mijnbeestenbende.nl

Initiatief De BeestenBende 
zorgt voor opkomst van 
milieubewuste generatie 
in Geldrop-Mierlo

Rondleidingen 
in Asten

Primeur! VVV Asten organi-
seert vanaf 2020 een viertal 
rondleidingen o.l.v. een deskun-
dige gids; klokkendorp Asten, 
Heilige Maria Presentatiekerk, 
Molen ‘de Oostenwind’ en Kas-
teel van Asten-Heusden. 

Rondleiding door 
het klokkendorp Asten
In de vijftiende eeuw woont 
in het centrum van Asten een 
man die zich Jan die smet van-
der Diesdunc noemt, naar een 
gehucht bij Asten. Bijna zes eeu-
wen later zijn de sporen van Jan 
nog steeds aanwezig. In de kerk 
van de Heilige Maria Presentatie 
hangt een luidklok uit 1447, waar-
op deze naam staat. Als herinne-
ring aan onze historische Jan is 
op het Koningsplein een beeld 
van hem geplaatst. Hier start 
een wandeling door het dorp die 
je kunt maken onder leiding van 
een VVV-gids of aan de hand van 
een rijk geïllustreerde brochure.
Normaal gesproken bedraagt 
het maximum aantal personen 
20-25 per gids (er zijn meerdere 
gidsen beschikbaar). Maar i.v.m. 
het coronavirus geldt een maxi-
mum van 10 personen per gids. 
Rondleiding duurt 1 ½ uur.

Rondleiding door de Heilige 
Maria Presentatiekerk
Tijdens een rondleiding met een 
VVV-gids hoor je ‘alles’ over de 
circa 125 levensjaren van de kerk, 
over de verstopte schilderingen 
die in 2019 tevoorschijn zijn ge-
komen, over het hoofdaltaar van 
Hendrik van der Geld (1838-1914) 
uit Boxtel en de kruiswegstatie 
van Frans Knirsch (1920) uit de-
zelfde plaats. Normaal gespro-
ken bedraagt het maximum 

aantal personen +/- 20 per gids 
(er zijn meerdere gidsen beschik-
baar).Maar i.v.m. het coronavi-
rus geldt een maximum van 10 
personen per gids. Rondleiding 
duurt 1 – 1 ½ uur.

Rondleiding Molen 
‘de Oostenwind’
De molen in Asten is een zoge-
naamde standerd- of standaard-
molen, het oudste type molen in 
ons land dat door wind wordt 
aangedreven. De standaard, 
midden in de molen draagt het 
houten huis van de molen. Het 
huis (de kast) is draaibaar rond-
om de standerd. Dit draaien is 
nodig om de wieken naar de 
wind te zetten. 
Meer informatie op: 
www.molendeoostenwind.nl  
Normaal gesproken bedraagt 
het maximum aantal personen 
20-25 personen. Maar i.v.m. het 
coronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per rondleiding. 
Rondleiding duurt 1 uur.

(Zomeravond)rondleidingen
Kasteel Asten-Heusden
Altijd al benieuwd geweest naar 
het leven van kasteelheren of 

de heksenvervolging? Kom dan 
naar de kasteelruïne in Asten-
Heusden tijdens de Zomer-
avondrondleidingen. Deze vin-
den plaats op alle donderdag-
avonden in juli en augustus. De 
rondleidingen starten om 19.00 
uur en aanmelden via www.kas-
teelasten.nl . Deze Zomeravond-
rondleiding duurt 1½ uur en kost 
€ 4,50 per persoon. Kinderen 
t/m 7 jaar zijn gratis. 

Ook groepsrondleidingen beho-
ren tot de mogelijkheden; onze 
kasteelgidsen nemen je graag 
mee op ontdekkingstocht door 
de prachtige kasteelruïne. 

Normaal gesproken bedraagt 
het maximum aantal personen 
20-25 personen per gids (er zijn 
meerdere gidsen beschikbaar). 
Maar i.v.m. het coronavirus geldt 
een maximum van 10 personen 
per rondleiding. Rondleiding 
duurt 1 – 1 ½ uur. Voor alle vier de 
rondleidingen geldt een prijs van 
€ 4,50 p.p. met een minimum-
bedrag van € 45,-. Reserveren 
via VVV Asten; telefoonnummer 
0493-692999 / e-mail: winkel@
vvv-asten.nl

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

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

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

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

(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411. 
Ons bezoeken buiten de Open Dagen is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

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

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Helmondse horeca klaar 
voor zomer van Lucas Gassel

Met de versoepeling van de 
coronamaatregelen, krijgt de 
herdenking van de zestiende-
eeuwse landschapsschilder 
Lucas Gassel in Helmond een 
nieuwe impuls. Om ook de ho-
recagelegenheden een boost 
te geven na moeilijke tijden, 
lijstte Stichting Lucas Gassel de 
mooiste terrassen van de stad 
in. Treed deze zomer in de voet-
sporen van Lucas Gassel en laat 
al je zintuigen prikkelen!

Met een breed palet aan activi-
teiten in de buitenlucht, biedt 
Helmond een cultureel corona-
proof dagje uit in eigen land.  
Programmamanager Lian Duif: 
‘We bieden bezoekers een unieke 

totaalbeleving aan. Niet alleen 
kunnen zij kennis maken met de 
werken van Lucas Gassel tijdens 
de tentoonstelling in Museum 
Helmond, het hoorspel neemt 
hen mee door zijn stad. Tijdens 
de audiotour leidt de stem van de 
schilder je langs plekken die van 
belang zijn geweest tijdens zijn 
leven in Helmond. Daarnaast 
zijn langs de route in etalages, 
historische panden, gevels en in 
de buitenlucht verschillende ex-
posities te zien.’ 

Helmond: stad om in te lijsten!
Voor, tijdens of na de wandeling 
kunnen bezoekers genieten van 
het zomerse weer op een terras 
in de stad. Om de getroffen sec-

tor te steunen, lijstte Stichting 
Lucas Gassel enkele terrassen 
op de Markt en alle terrassen op 
de Steenweg in. Nu de Steenweg 
is afgesloten voor autoverkeer, 
krijgen de ‘ingelijste’ terrassen 
hier volop de ruimte. 

De deelnemende restaurants en 
cafés presenteren hun menu’s 
in Lucas Gassel stijl op schil-
dersezels. Op de borden proef je 
het landschap van de meester-
schilder en laat je al je zintuigen 
prikkelen met mooie gerechten 
uit stad en streek. Een bijzonder 
initiatief is een culinaire Lucas 
Gassel wandeling in samenwer-
king met drie Helmondse to-
prestaurants.

Museum Klok & Peel is te 
vinden in Asten. In dit 'klok-
kendorp in de Peel' worden al 
sinds mensenheugenis klok-
ken gemaakt. Cultuurlief-
hebbers genieten er van de 
grootste collectie klokken en 
carillons ter wereld. Natuur-
liefhebbers halen hun hart op 
aan de prachtige biotopen van 
oeros en mastodont, maar 
ook aan die van wolf en vos. 

Indrukwekkend zijn de fos-
sielen en het mammoetskelet. 
Het museum is een niet te mis-
sen belevenis, is ‘Kidsproof’ en 
won diverse keren de ANWB-
onderscheiding ‘Leukste uitje 
van Noord- Brabant’. 

Doe activiteiten
Voor kinderen zijn er in de zo-
mervakantie (t/m 30 augustus) 
speciale activiteiten. Ze kun-
nen er samen met museum-
mascotte Tuurke op zoek naar 
de wolf. Voor kinderen vanaf 10 
jaar zijn er diverse activiteiten 
rondom de expositie Klokken 
voor Amerika. 

Klok & Peel; 2 musea in 1
Het museum toont met ge-
paste trots de grootste collec-
tie luidklokken en beiaarden 
(klokkenspellen) ter wereld. 
Je kunt er zelf een klok luiden, 
ontdekken waar de klepel 
hangt en zelfs spelen op een 
beiaard.  
De Peel met haar rauwe natuur 

kent een bijzondere geschiede-
nis die miljoenen jaren terug 
gaat. Beleef die Peel via bijzon-
dere verhalen over dieren en 
planten en echte fossielen uit 
de prehistorie. 

Nieuw: Klokken voor Amerika 
Naast de tijdelijke tentoonstel-
lingen ‘Death Valley de Peel’ en 
‘Klokkenroof!’ is een bijzondere
tentoonstelling ‘Klokken voor 
Amerika’ te zien. In 1953 schonk 
Nederland de Amerikanen als
dank voor hun bijdrage aan on-
ze bevrijding en voor hun hulp 
bij onze wederopbouw een ca-
rillon. Aan dit instrument zijn 
prachtige verhalen verbonden. 

Vier je zomer in 
Museum Klok & Peel
Kortom: plan een mooi dagje 
uit in Museum Klok & Peel. 
Neem een gezellige pauze in 
ons museumcafé, ga op avon-
tuur in de thematuinen en 
maak muziek op het spring-
carillon. Of grijp je kans om na 
een museumbezoek per fiets 
een stukje oorlogsgeschiedenis 
van de Peel te ontdekken via de 
route ‘Fietsen door Death Val-
ley De Peel’. 

De route biedt maar liefst vier-
honderd kilometer fietsple-
zier, doet elf Peelgemeenten 
aan en is gratis verkrijgbaar in 
Museum Klok & Peel; Ostader-
straat 23, Asten. www.museum
klokenpeel.nl.

Zomervakantie in
Museum Klok & Peel 

Onder de Deurnenaren is het 
wel bekend dat het lied ‘Het 
Dorp’ over Deurne gaat en dat 
het ‘Tuinpad van mijn vader’ 
naast Museum De Wieger ligt. 
Maar wist je dat het tuinpad in 
een wandelroute is opgenomen 
en dat je door ons dorp diverse 
mooie wandeltochten kun ma-
ken? Zo kun je op een leuke ma-
nier meer van de geschiedenis 
van Deurne te weten komen.

DAF-wandeling
Hub van Doorne, de oprichter 
van de DAF, kwam uit Deurne. De 
uitvinder van het pientere pookje 
heeft zijn sporen in het dorp na-
gelaten. Met de DAF-routefolder 
wandel je als het ware door het 
leven en werk van deze bekende 
Deurnenaar. In Deurne kun je ook 
tochten maken langs monumen-
ten (monumentenwandelroute) 
en wandelen door het kasteeldo-
mein (themawandeling Centrum).

Kunstroutes
Ter gelegenheid van het thema 
Deurne Uit de Kunst ontwikkelde 
de VVV twee wandelroutes waar-
in kunstobjecten in Deurne cen-
traal staan. In de routefolder vind 
je 2 tochten en een wandelkaartje 
met overzicht van de kunst die 

je onderweg tegenkomt. Via QR-
codes bij de objecten kun je met 
behulp van je mobiele telefoon 
nog meer informatie oproepen.

Fotoroute
Vijftig foto’s van Fotoclub Optika 
met het thema ‘Deurne in Bewe-
ging’ zijn dit jaar in etalages in het 
centrum te zien. Optika brengt de 
letterlijke beweging in Deurne in 
beeld, maar ook de ontwikkeling 
van Deurne en hoe het dorp mee-
gaat in de tijd. De gratis folder 
met de route is o.m. verkrijgbaar 

bij VVV Deurne. Deze fotoroute 
is de 5e tijdlijn door Deurne, het 
doel is met name leegstaande eta-
lages aantrekkelijk aan te kleden 
en te voorzien in een stukje vrije-
tijdsbesteding.

Informatie
Ga jij deze zomer ook in Deurne 
‘Het Dorp’ op pad? Laat je in-
formeren en inspireren bij VVV 
Deurne. De VVV heeft diverse 
mooie routes in haar assortiment. 
Kom gerust eens langs of kijk op 
www.vvvdepeelshop.nl

Wandelen 
door Deurne
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Meer info of direct solliciteren; 
 
werkenbijmeerdal@groupepvcp.com                                    077 4647226 
werkenbijlimburgsepeel@groupepvcp.com                        077 4648413 
 
Kijk voor meer informatie op:                                                    www.vacaturesbijcenterparcs.nl
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Center Parcs Het Meerdal & Limburgse Peel, America

SCHOONMAKERS GEZOCHT

CENTER PARCS HET MEERDAL &

LIMBURGSE PEEL

jobs.groupepvcp.com werkenbijmeerdal@groupepvcp.com

Vind al onze actuele vacatures op: Schoonmaak, Techniek, Zwembad, Receptie, Recreatie, Groen, Entertainment op
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In 'ToerismePoort Museum 
Klok & Peel' in Asten is in mei 
het vierhonderd kilometer tel-
lende fi etsrouteboekje 'Fietsen 
door Death Valley De Peel' ge-
presenteerd.  Het boekje omvat 
vijftien '75 jaar vrijheid'-fi ets-
routes in zeven Brabantse Peel-
gemeenten met uitlopers in vier 
Limburgse Peelgemeenten. 

Fietsen langs bijzondere 
gebeurtenissen uit WOII
In het 40 pagina's tellende boekje 
heeft de initiërende projectgroep 
activiteiten van het project 

Death Valley De Peel fietsroutes 
aan elkaar geknoopt die de ge-
meenten Someren, Nederweert, 
Asten, Peel en Maas, Deurne, 
Horst a/d Maas, Venray, Gemert-
Bakel, Laarbeek, Helmond en 
Geldrop-Mierlo aandoen. 

De routes volgen zoveel mo-
gelijk de bekende fietsknoop-
punten en leiden langs zo'n 
honderd 'points of interest', 
zijnde evenzoveel herdenkings-
monumenten en locaties waar 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bijzondere gebeurtenissen heb-

ben plaatsgevonden. Op vrijwel 
al die interessante plekken zijn 
fietsborden geplaatst, waarop 
in het kort een lokaal oorlogs-
verhaal wordt verteld. Het is 
voor het eerst dat praktische 
regionale samenwerking op één 
cultuurhistorisch thema tot zo'n 
concreet product leidt.

Peelbrede samenwerking
Voor het fietsroutenetwerk kon 
de organiserende projectgroep, 
Jeanette en Rien Hartjes en Har-
rie Eijsbouts uit Asten, in de regio 
rekenen op medewerking van 

toeristische organisatie, Heem-
kundekringen, historische ver-
enigingen en Traces of War. 

Inhoudelijk leunt 'Fietsen door 
Death Valley De Peel' op het ge-
lijknamige boek met vijftig oor-
logsverhalen van Piet Snijders, 
maar ook op andere regionale 
bronnen. 

Het project én het fietsboekje 
- dat in een oplage van 20.000 
exemplaren is gedrukt - werd 
voor 50 % gefinancierd door 
Waterschap Aa & Maas, en de 

andere 50 % door de participe-
rende gemeenten. 

Rondje langs gemeentehuizen
Rond de presentatie gingen de 
leden van de organiserende pro-
jectgroep woensdag en donder-
dag bovendien alle gemeente-
huizen in de regio af om burge-
meesters en wethouders te  ver-
blijden met de fietsboekjes. Het 
is de bedoeling dat de lokale be-
stuurders die via hun toeristische 
organisaties doen toekomen aan 
de fietstoeristen voor wie de 
boekjes zijn gemaakt. Bij hun 
rondgang langs de gemeente-
huizen mochten de vrijwilligers 
van de werkgroep veel waarde-
rende woorden ontvangen voor 
hun coördinerende monsterklus. 

75 jaar vrijheid
'Fietsen door Death Valley De 
Peel' is niet alleen een blijvende 
herinnering aan het herden-
kingsjaar 2019-2020, het is tegelijk 
een toeristisch product waarmee 
alle Peelgemeenten de komende 
jaren hun voordeel kunnen 
doen. Ook kunnen de bewoners 
van De Peel met de fietstocht de 
omgeving herontdekken.

Waar is het fi etsrouteboekje 
verkrijgbaar?
De fietsrouteboekjes zijn gratis 
verkrijgbaar bij Museum Klok & 
Peel, alle toeristische organisa-
ties en sommige deelnemende 
gemeentehuizen.
Ook is het gratis te downloaden 
via: www.deathvalleydepeel.nl/
routes

Vierhonderd kilometer 
fietsplezier om de vrijheid 
te vieren 

Kasteel Kinderboerderij
Kasteel Kinderboerderij in het 
Landgoed in Geldrop is elke dag 
gratis toegankelijk en je kunt er 
fi jn dieren aaien, ko�  e drinken 
en spelen. Dat is waar veel men-
sen als eerste aan denken. Dat 
klopt helemaal maar er is nog 
zoveel meer!

Wist je bijvoorbeeld dat er bij de 
kinderboerderij ruim 60.000 be-
zoekers per jaar komen en dat 
er 80 vrijwilligers werken? Het 
feit dat er dit jaar 18 jubilea zijn, 
zegt wel iets over de sfeer waarin 
mensen werken. Van de 80 vrij-
willigers zijn er dit jaar 5 die er 
al 20 jaar of langer (25 jaar) een 
dagdeel of meer doorbrengen. 
Dat is best een prestatie want 
het is niet altijd makkelijk om in 
weer en wind, elke dag weer, de-
zelfde hokken schoon te maken, 
weer nieuwe keutels van de ezels 
op te scheppen of steeds als je 
net zit in je pauze de telefoon 
gaat terwijl je net je boterham 
eindelijk kunt eten. 

Soms heb je net de vloer ge-
dweild en dan komen ze weer 
binnen met hun modder-schoe-
nen, kun je weer beginnen! Wat 
dacht je daarnaast dat je met 
zoveel verschillende mensen, 
met allemaal hun eigenaardig-
heden, samen moet werken in 
deze prettig gestoorde chaos? 
Dat is meestal heel erg leuk en 

gezellig maar soms ook best ver-
moeiend. Dat heeft er deels mee 
te maken dat iedereen zijn struc-
tuur vast moet houden om goed 
te kunnen functioneren. Echter 
doordat er geregeld mensen uit-
vallen door onder andere (psy-
chische of lichamelijke) proble-
men komt er voor jou dan weer 
een andere structuur en dat is 
vaak best lastig. 

Toch wordt het meestal met veel 
liefde en plezier gedaan door 
iedereen. Dagbesteding is een 
belangrijk onderdeel van deze 
kinderboerderij: menig vrijwilli-
ger heeft hier een tijdje gewerkt 
met meer of minder aansturing 
en een sociaal leven opgebouwd 
met andere vrijwilligers om 
daarna weer door te stromen 
naar een betaalde baan of om 
een studie te gaan volgen. Kas-
teel Kinderboerderij is dan ook 
best trots op iedereen hier en 
heel erg blij met de vaste oude 
kern van vrijwilligers. 

Een groot deel van de inkom-
sten voor de kinderboerderij 
wordt ontvangen tijdens grote 
activiteiten zoals het paasfeest 
en het schaapscheren, maar die 
vielen allemaal weg dit seizoen. 
Ook de knuffeldienst kan nog 
steeds niet op pad. Deze activi-
teit waarbij er konijnen en cavia’s 
meegenomen worden naar ver-

pleeghuizen, scholen en andere 
instellingen leverde een aanzien-
lijk deel van de inkomsten op, 
maar ligt nu nog steeds stil. Geld 
uit pensiondieren-opvang die we 
beperkt hebben was ook meege-
nomen, maar ook daarvan wa-
ren er veel afzeggingen. 

Kortom: we zijn zeker niet de 
enigen die het financieel lastig 
hebben maar het is wel een re-
ele reden tot bezorgdheid. Dat 
werpt een schaduw over deze zo 

ontzettend waardevolle en fijne 
plek in Geldrop-Mierlo. Kasteel 
Kinderboerderij bestaat al 34 
jaar en we hopen toch echt nog 
lang een fijne recreatie, educa-
tieve- en beschermde werk plek 
te mogen blijven voor iedereen 
in de regio, als bezoeker of als 
vrijwilliger! 
Op dit moment is de boerderij 
nog beperkt open maar hopelijk 
kunnen we in augustus ‘s mor-
gens ook weer bezoekers ont-
vangen. Tot ziens!

F | Kasteel Kinderboerderij

Uhhh... 
dze... 
bluhh...
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Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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De
Hagenees:
“Kom van 
dat dak af ”

Het Hageneesje

Er zijn verschillende manieren om van een dak af te komen. De heer P. 

deed dat op een rappe manier door in no-time van de kerk beneden te 

zijn. Gelukkig kan hij het nu nog navertellen, maar Hansje werd op een 

andere manier van het dak gehaald. Op zich was Hansje geen kwaaie 

jongen, maar als ‘ie ruzie had, kon het wel eens gebeuren dat bij hem 

de stoppen doorsloegen. Zo had ‘ie een meningsverschil met iemand 

en Hansje (maar ook het merendeel in het Haagje) loste dat op zijn ei-

gen manier op. Hansje had unne kei gevat en die had ‘ie tegen iemand 

zunne kop gegooid. Dit had een catastrofale afloop en Hansje werd 

opgepakt en in de nor gezet. Inventief, zoals elke Hagenees is, wist hij 

te ontsnappen en ging, zoals het een goede zoon betaamd, terug naar 

zijn moeder in de derde Haag. 

De familie woonde in een rijtjeshuis en hadden met de naast wonende 

familie binnenshuis enige verbouwingen gedaan, waardoor het mak-

kelijk om van het ene in het ander huis te komen zonder veur of ach-

terum te moeten. Dit had tot op enig moment wel voordelen toen de 

politie kwam om Hansje weer op te halen. Na een grondig overleg met 

de woningbouwvereniging, over hoe de plattegrond van het complex 

in elkaar zat, ging de politie over tot actie. Je kon het zo gek niet verzin-

nen, maar ongeveer alle ordehandhavers waren aanwezig alsook het 

hele Haagje. 

Hansje was uit de raam op het dak geklommen en boven op de nok-

vorsten gaan zitten alwaar hij met de hand de steentjes van de schoor-

steen afbrak en deze keurig rangschikte op de nokvorsten, direct bin-

nen handbereik voor als het nodig was. En dat was het want toen de 

ordehandhavers begonnen met schijnwerpers om hem te verblinden, 

werd bij de eerste lamp meteen unne kei naar beneden gesodemieterd 

die altijd doel trof, want het was er zwart van het volk. 

Het duurde toch wel een tijdje en er leek een soort impasse te ontstaan. 

De moeder, die alles voor haar kinderen over had, schreeuwde vanaf 

de straat naar boven: “Hansje, hedde honger?” “Ik zou wel wa wil-

le”, en er werd unne mik van bakker Melis het dak op gegooid en op 

het hetzelfde moment besloot de familie over te stappen op een an-

dere strategie. Iedereen van de familie, die fysiek hiertoe in staat was, 

klom het dak op. Het was een familiereünie op hoog niveau. Ook de 

ordehandhavers begrepen dat ze van tactiek moesten veranderen en 

de brandweer werd erbij gehaald. Voordat de spuit aangesloten was, 

hadden ze op het dak al vier rundjes getoept en het hele geneuk werd 

eraf gespoten. Toch jammer van al het water, maar een onvergetelijke 

gebeurtenis.

Petra Coolen van Savant mocht 
dinsdag aan 6 wijkverpleeg-
kundigen maar liefst 175 pre-
sentjes uitreiken. Hoewel zij 
veel waardering heeft voor deze 
verpleegkundigen, waren deze 
pakketjes niet voor hen, maar 
voor hun cliënten. Ditmaal 
heeft de werkgroep Omzien 
naar Elkaar samen met een lo-
kale biologische supermarkt 
een tasje gemaakt met daarin 
een grote tablet chocolade, een 
pak koek en een tijdschrift. Een 
tasje aandacht. Aan Savant en 
de Zonnebloem de eer deze te 
vergeven.

Deze werkgroep heeft de afge-
lopen weken aan honderden 
mensen in Helmond aandacht 
gegeven. “Dat kunnen we doen 
omdat diverse fondsen ons 
steunden in het idee om de ou-
dere bewoners wat extra aan-
dacht te schenken,” zegt voorzit-
ter Emmanuel Verleg. Deze week 
zijn via De Zonnebloem Hel-
mond en zorginstelling Savant 
zo’n 250 pakketjes weggegeven 
aan Helmonders met een licha-
melijke beperking. Petra Coolen 
is relatiemanager huishoude-
lijke ondersteuning bij Savant en 
vindt het bijgaande kaartje met 
daarop ‘Er wordt op dit moment 
heel hard aan u gedacht’ zeer 
hartelijk. 

“Juist voor deze mensen is het 
heel belangrijk dat zij merken dat 

er ook aan hen gedacht wordt. 
De zorg moest door, maar niet 
gewoon. Er is gekeken naar wel-
ke zorg noodzakelijk was, waar-
door er soms wekenlang minder 
zorg werd verleend. In sommige 
gevallen is de huishoudelijke 
ondersteuning deels voortgezet. 
Als je al beperkt bent en dan 
ook nog minder zorg en bezoek 
krijgt, dan is dat best schrijnend. 
Zij verdienen echt die extra aan-
dacht. De verpleegkundigen 
waren laaiend enthousiast. We 
kregen maar liefst 175 pakketjes 
en zij hebben het beste zicht op 
wie deze aandacht het meeste 
verdient.”   
Omzien naar Elkaar, heeft zelf 
haar oorsprong in Stiphout-
Warande en koos ditmaal voor 
Savant en voor de lokale afde-
ling van De Zonnebloem. Ieder 
presentje is een aardigheidje. In 
de brede zin van het woord. Een 
aardigheidje voor aardige men-
sen van aardige mensen. 

Meer omkijken 
Yvonne Houthooft secreta-
ris van de afdeling Stiphout-
Warande van de Zonnebloem 
mocht in die wijken op pad. 
“Wij hebben 17 vrijwilligers die 
normaal 92 inwoners bezoeken, 
hen bellen of helpen bij onze 
activiteiten of mee op reis gaan. 
In mei hebben wij zelf zonne-
bloemen uitgedeeld aan onze 
gasten. Nu mochten we op pad 
namens Omzien voor Elkaar 
om 75 pakketjes weg te bren-
gen. “Soms betreft het stellen.”  
Meestens komen zij bij men-

sen die gehandicapt zijn of hulp 
nodig hebben. Wij stimuleren 
mensen ook om dingen te on-
dernemen, al is dat voor sommi-
gen te ver of te moeilijk.” Yvonne 
Houthooft geeft toe dat het be-
langrijk is dat mensen zelf een 
netwerk hebben. “Bijna iedereen 
heeft vroeg of laat hulp nodig.” 
Zij hoopt dat iedereen wat meer 
omkijkt naar familie of buren die 
hulp nodig hebben. 

Volop hulp gevraagd 
De voorzitter van de werkgroep 
Omzien naar Elkaar, Emmanuel 
Verleg, vertelt verder: “Met onze 
acties voor opa’s, oma’s, mantel-
zorgers, Muziek in het Portiek en 
nu de presentjes voor gehandi-
capten hebben we heel veel in-
woners uit de stad verblijd met 
wat aandacht. We hebben aan 
hen gedacht. We hopen dat de 
drempel om weer naar activi-
teiten van bijvoorbeeld de KBO-
afdelingen te gaan weer kleiner 
is geworden. We hopen ook dat 
mensen hulp vragen als ze die 
nodig hebben.” 
Naast het aanreiken van de vele 
presentjes heeft de telefoon en 
de email bij Emmanuel Verleg 
niet stilgestaan voor het vragen 
naar hulp. Deze hulp gaat vanaf 
het maken van levenstestamen-
ten, euthanasie verklaringen , 
privé problemen, eenzaamheid 
problemen, trapliften, huishou-
delijke hulp en vele andere vra-
gen zoals aansluitingsverzoek bij 
het rikken en belcirkels.. Wij zien 
naar de mensen om en proberen 
hen op weg te helpen.” s

Helmond

Een tasje aandacht als aardigheidje 
Omzien naar Elkaar denkt nu aan 
gehandicapte inwoners

Je hebt hem waarschijnlijk al gespot in het centrum van Helmond: 
het reuzenrad in het burgemeester Geukerspark. Zo is er toch nog een 
beetje kermis in het centrum van Helmond. Het reuzenrad blijft staan 

tot en met 13 augustus.

Reuzenrad in het 
Burgemeester 
Geukerspark

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

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!

www.
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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 
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zorgvuldig als bewijs
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www.werkenbijdezorgboog.nl 

#daaromkeyserinnedael    #hartjehelmond    #vacature

Tessa, verzorgende IG, 
werkzaam sinds 2020

“Ik ben met open 
armen ontvangen in 

een team van deskundige 
en ervaren collega’s.”

Begin 2020 is er in in samen-
spraak met de gemeente Hel-
mond gestart met een What-
sApp-Netwerk Brouwhuis. 

Uit onderzoek is gebleken dat 
door het oprichten van een 
WhatsApp netwerk woningin-
braken dalen met ongeveer 40%. 
Bewoners worden alerter en zijn 
eerder bereid om zaken te mel-
den bij de politie waardoor de 
pakkans vergroot wordt.
Door het verbinden van diverse 
WhatsApp groepen aan elkaar, 
ontstaat er een wijkbreed What-
sApp netwerk. Voordeel is dat de 
groepen elkaar bij een verdachte 
situatie snel op de hoogte kun-
nen houden zodat iedereen uit 
kan kijken naar de mogelijke 
verdachte.

Via www.buurtpreventiehel-
mond.nl, in beheer van de ge-
meente, is het mogelijk om u 
automatisch aan te melden voor 
een WhatsApp-groep in uw ei-
gen omgeving. Hiervoor zijn 
in maart van dit jaar verschil-
lende voorlichtingen geweest 
om bewoners van Brouwhuis 

voor te lichten over het nut en 
de noodzaak van het WhatsApp 
netwerk. Door het Corona-virus 
kon de laatste voorlichting niet 
doorgaan. 

Bewonersbijeenkomst
Op dit moment is het wel weer 
mogelijk om bijeenkomsten te 
organiseren.  De laatste voor-
lichting staat gepland op dins-
dag 29 september om 19:30 uur 
in Gemeenschapshuis De Loop, 
Peeleik 7 in Brouwhuis

Beheerders gezocht
Om het netwerk goed te laten 
functioneren is het van belang 
dat er voldoende beheerders 

zijn. We  zijn op zoek naar bewo-
ners die zich hiervoor sterk wil-
len maken en beheerder van een 
WhatsAppgroep willen worden.  
Is uw interesse gewekt en/of wilt 
u meer informatie, stuur dan een 
e-mail naar: whatsapppreven-
tiebrouwhuis@gmail.com s

Wilt u zich inzetten voor 
een veilige woonomgeving?

Brouwhuis Frans Mol, Jan van Aert, Jan 
Karel van der Zanden en Re-
né van Lierop van 50 PLUS 
stelden schriftelijke vragen 
aan B&W over het ontbreken 
van de mogelijkheid van co-
ronatesten in Helmond.

“In de rubriek ingezonden brie-
ven van het Eindhovens Dag-
blad van 21 juli is een  nood-
kreet van een inwoonster van 
Helmond opgenomen met 
betrekking tot het verloop 
van het ondergaan van een 
coronatest. Los van het gege-
ven dat resultaten niet binnen 
afgesproken tijd worden aan-
geleverd (een minpuntje voor 
de organisatie!) zijn wij uiter-
mate verbaasd dat Helmond 
als 5e stad van Brabant niet 
over een eigen testlocatie be-
schikt. Onze inwoners moeten 
Oost-Brabant door reizen om 
deel te kunnen nemen aan een 
test op corona! Die situatie 
vinden wij onverkwikkelijk en 
spreken daar ons ongenoegen 
over uit. Veel Helmonders zul-
len in de gelegenheid zijn om 
naar een testlocatie te gaan, 
maar we moeten ook rekening 
houden met een aanzienlijk 

deel van de bevolking die he-
laas door vele omstandighe-
den niet in staat is om even 
naar Uden te reizen. 

Het gaat dan wel om de meest, 
in alle opzichten, kwets-
bare groep onder ons en dat 
zijn nog altijd de ouderen. 
Wij vragen aan het college 
om met spoed via onze po-
sities in de Gemeenschappe-
lijke Regeling GGD Zuid-Oost 
Brabant en het bestuur van 
de Veiligheidsregio Zuid-Oost 
Brabant te bewerkstelligen 
dat Helmond met onmiddel-
lijk ingang cq. op korte termijn 
beschikt over Corona testloca-
tie. Daarnaast vragen wij om 
over de resultaten van deze 
overleggen de raad zo spoedig 
mogelijk te informeren.”Op de 
bovenstaande vragen van de 
politieke partij liet GGD Bra-
bant- Zuidoost via twitter we-
ten: “Er komt zeker een test-
locatie in de regio Helmond. 
Wij zijn nu heel druk met het 
vinden van een geschikte lo-
catie waar we ook in de win-
termaanden kunnen blijven 
testen. In onze regio kunnen 
mensen nu in ieder geval te-
recht in onze teststraten in 
Eersel en Eindhoven.” s
Bron: De weblog van Helmond.

Geen coronatesten 
in Helmond

Helmond
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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

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
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We zien de winkel leegstand 
landelijk, dus ook in Helmond, 
verder toenemen en lokale be-
stedingen afnemen. Het najaar 
komt eraan, de Corona is nog 
niet onder controle, al met al 
samen met internet, flinke be-
dreigingen voor de sociale ge-
meenschap van Helmond.

De grote (buitenlandse) inter-
netbedrijven, die hier geen be-
lasting betalen, graaien steeds 
meer weg, ze komen alleen ha-
len en investeren niks terug in 
onze sociale gemeenschap. Iets 
wat onze lokale ondernemers, 
sportclubs en instellingen van 
oudsher wel doen.

Grote vraag: Hoe winnen de 
lokale ondernemers de lokale 
consument weer meer en meer 
terug, m.a.w. hoe gaat men de 
dreigende ontwikkelingen (ge-

deeltelijk) een halt toeroepen? 
Afgelopen jaren was het nog 
dat de consument 65% lokaal 
winkelt en 35% online, maar 
men ziet elk jaar een verschui-
ving meer en meer naar het in-
ternet. Het zal nooit 0-100 wor-
den, maar als men niks doet wel 
dicht erbij.
Ook Helmond zal moeten digi-
taliseren met onder andere een 
website waar men kan bestel-
len, kopen en beleverd wordt.
Mogelijkheden:
- Een lokale Helmondse site 
waar het product leidend is
- Een lokale Helmondse site 
waar de ondernemer leidend is
- Een lokale Helmondse site 
waar een betaalmiddel (geld) 
leidend is

Producten kan men op mil-
joenen sites kopen (veel keuze, 
morgen de een, overmorgen de 

andere), het van oudsher gun-
nen aan een ondernemer, is 
langzaam aan het verdwijnen, 
onze jeugd kijkt met gemak 
over de grenzen heen.

Als lokaal marketingbureau 
pleiten we voor de laatste optie. 
De reeds 5 jaar bestaande Hel-
lemondGift waardebon heeft 
haar bestaansrecht inmiddels 
ruimschoots bewezen.
Maak deze bon naast fysiek, 
ook digitaal! Meer omzet: Als 
er veel partijen bijv. gemeente 
Helmond, instanties, bedrijven, 
stichtingen, consumenten etc.)  
investeren in alleen Hellemond-
Gift waardebonnen en die uit-
reiken aan consumenten (in de 
gehele regio), met jubilea, ac-
ties, eindejaars giften, belonin-
gen (vrijwilligers/mantelzorgers 
etc.), dan moeten de ontvangers 
VERPLICHT met die fysieke of 

digitale bon naar de Helmondse 
aanbieders of naar de site met 
lokale producten van lokale  
deelnemers (fysieke winkels/
horeca zaken/musea/theater/
sportclubs etc.) in Helmond. De 
miljoenen omzet die men nu al 
met zijn allen genereert blijft 
dan zeker in Helmond.

Enkele cijfers: 
- Helmond telt meer dan 90.000 
inwoners.
- Jaarlijks zijn er plm. voor 100 
miljoen euro aan retail beste-
dingen in Helmond.
- Er zijn bijna 7.000 bedrijven en 
instellingen die goed zijn voor 
41.500 banen. Daarmee is Hel-
mond een centrum van werk-
gelegenheid.
- De detailhandel in Helmond is 
met 780 winkels goed voor ruim 
4.500 banen.
- De 230 horecagelegenheden 

zijn goed voor bijna 1.400 ba-
nen.
Laten we dit beschermen, het is 
nu tijd voor actie.
Helmond, investeer in jezelf en 
laat de grote internetjongens 
niet met het goede Helmondse 
geld aan de haal gaan.

Ad Klaasen, 
KlaasenVandeursen/
Weekkrant De Loop Helmond.

Helmond, investeer in jezelf!

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

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

2. Ook kun je het werk zelf indelen elke 

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

3. Je hoeft er niet eens een sport bij te 

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

4. Je bent er gemiddeld maar 3 tot 4 uur 

 mee bezig afhankelijk van je wijk. 

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

 6 weken aaneensluitend goed bezorgt.

6. Je ontvangt ook nog eens € 50,00 

 bonus als je een vriend/vriendin 

 aanmeldt (na 6 weken aaneensluitend 

 goede bezorging).  

7. Je kunt ook samen met een vriend/

 vriendin een wijk lopen.

8. Het is een van de weinige baantjes 

 waar je al vanaf 13 jaar mee mag 

 beginnen.

Een bijbaantje dat 
je fit houdt èn  

waarbij je ook nog eens 
heel goed verdient?

Dat wil toch
iedereen!

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

? ? ?

Heb je interesse in 
een baantje als 

krantenbezorger van 
weekkrant De Loop? 

Meld je dan snel aan, 
mail naar 

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

@Helmondnu.nl 
@weekkrantdeloop

Meld je dan 
aan als 

krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

WWW.HELMONDNU.NL

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl
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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

‘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.

                                            

                      

Ans (Albertje) Jonker

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering 
aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van

Je wereld werd kleiner
Beelden gingen vervagen
Je verlegde je grenzen
Gedachten vulden je dagen

Robert, Joke
   Eva, Vigo 

Laura, Bram
   Lotte

Geboren te Eindhoven, 1 juli 1939
en op 81-jarige leeftijd 

overleden te Helmond, 14 juli 2020

 
Correspondentieadres: Tongelreep 7, 5704 LR Helmond

Graag hadden wij u uitgenodigd om samen met ons afscheid
te nemen van onze moeder, schoonmoeder en oma.                                 
Door de huidige omstandigheden is dit helaas niet mogelijk.

Haar afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.                          
                                                                                                        

Helmond, investeer in jezelf!

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

Gewijzigde tijden vieringen
Vanaf 1 augustus zijn de vieringen op zondag als volgt: Kerk Sint Lucia, Mierlo-Hout 
9:30 uur. Kerk Sint Trudo, Stiphout 11:00 uur. De reden is dat de Zondagsviering van 
beide kerken dan door de pastoor verzorgt kan worden.

Zondag 26 juli 10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Noud en Bennie Meulendijks en 
hun ouders; André de Bruijne; Martien Dirks; Jan van der Linden; zoon Frans Verbart 
vanwege sterfdag; Jo Rooijakkers vanwege jaargetijde;

Donderdag 30 juli 19.00 uur Lucia kerk;

Zaterdag 1 augustus 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
Theo van Mullekom; 19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout.

www.damiaanhelmond.nl 
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl • Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Gewijzigde tijden vieringen
Vanaf 1 augustus zijn de vieringen op zondag als volgt: Kerk Sint Lucia, Mierlo-Hout 
9:30 uur. Kerk Sint Trudo, Stiphout 11:00 uur. De reden is dat de Zondagsviering van 
beide kerken dan door de pastoor verzorgt kan worden.

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.

Zondag 2 augustus 11.00 uur Joop Smits, André Krösing, Stephanie Wever-Fentener 
van Vlissingen, Do Sanders-Peulen en Cor Sanders, Albert Bergmans, Aart Swinkels, 
Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Piet Schröder, Peter 
van Vliet, familie Schröder en familie Burgers.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN LAMBERTUSPAROCHIE

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 10:00 (t/m 16 augustus)  9:30 en 11:00 (vanaf 23 augustus). 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00.

Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden niet gebruikt zolang de anderhalve-meter 
regels gelden.

Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings.
Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30)
Mail: parochie@heiligelambertus.nl. Internet: www.heiligelambertus.nl.
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EEN DIGITALE WEKKER 
MET WIRELESS 

OPLAADFUNCTIE

Aangeboden door: 

Mail de gele oplossing voor 29 juli naar: actie@deloop.eu

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

deelname is 18 jaar. Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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1 9 47
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WEEKENDOPVANG, 
WOONOPVANG, DAGBESTEDING,

AMBULANTE BEGELEIDING & 
INDIVUDELE BEGELEIDING

ZORGCENTRUMHETLEEFHUIS.COM

ZORGCENTRUM 
HET LEEFHUIS
ZIEN WAT
WEL KAN!

WATERRAND 15
GEMERT

Er is weer een mooi initiatief 
ontstaan uit gebundelde krach-
ten van enkele lokale Helmond-
se ondernemers. 

In deze roerige tijden waarin onze 
gezondheid op nummer 1 staat 
en waarin we massaal thuisble-
ven, hebben we het internet als 
vaste leverancier van diverse pro-
ducten ontdekt. Daarbij zijn we 
ook veel valkuilen tegengeko-
men.  Vast en zeker herkenbaar: 
lange levertijden, producten 
niet leverbaar maar wel betaald, 
slechte kwaliteit, slechte service, 
geen contactgegevens of lange 
wachttijden bij de helpdesk. 

Naast deze bovengenoemde er-
gernissen steunen we onze lokale 
middenstand ook niet. Naast het 
shoppen in de fysieke winkel-
straten van Helmond, kun je nu 
ook online de winkelstraat van 
Helmond verkennen via www.
tijdstunter.nl. Lekker vertrouwd 

online in Helmond winkelen.

Meerdere lokale Helmondse on-
dernemers hebben de handen 
ineengeslagen en een website 
opgericht genaamt “Tijdstun-
ter” waar hun producten tegen 
de voordeligste prijs aangebo-
den worden. Het gaat hierbij om 
kwaliteitsproducten van beken-
de merken waaronder elektro-
nica, parfums, schoenen, speel-
goed, tassen en sieraden. Zie 
ook de regelmatig terugkerende 
advertenties van Tijdstunter in 
deze krant. De beste drie deals 
staan op de homepage van deze 
gebruiksvriendelijke site en je 
ziet precies hoe lang de actie nog 
loopt. Er is telkens een beperkte 
voorraad dus sla je slag en koop! 
Vanaf een aankoopbedrag van  
€50, worden de pakketjes gratis 
bij je thuisbezorgd. En bestel je 
voor 16.00 uur, dan heb je je aan-
koop de volgende dag al in huis! 

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

Tijdstunter altijd 
de voordeligste 

Helmond

Helmond-Oost

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond.  Een to-
tale geldprijzenpot van € 1500 
waaronder een hoofdprijs van € 
400 . Tevens een loterij voor het 
winnen van twee grote gevulde 
levensmiddelenmanden en extra 
mooie prijzen. Ook vindt er re-
gelmatig een gratis grote loterij 

plaats.  Aanvang 19.45 uur. Zaal 
open vanaf 18.00 uur.  U komt 
toch ook?

Helmond-Noord

In de zomervakantie komt Blik-
kie on tour in Speeltuin Leonar-
dus.
Op vrijdag 14 augustus van 14.00 
tot 16.00. Tussen het spelen door 
een rustig moment om naar de 
verhaaltjes te luisteren bij de 

Blikkiebus. Entree: leden gratis 
en niet-leden € 2,30. De speel-
tuin is gelegen aan de Mgr.Swin-
kelsstraat in Helmond.

Helmond-Noord

Op 6 september 2010 is er in de 
Muziekwijk (Helmond-Noord) 
het jaarlijkse buurt-evenement 
Garagesale Helmond Noord 
Muziekwijk 2020. 

Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen 
bezoekers bij ca. 90 adressen 
spullen kopen, die de deelne-
mers vanuit hun garage, voor-
tuin of stoep verkoopbaar stel-
len. Er wordt een puzzeltocht 
georganiseerd, waarbij prijzen te 
verdienen zijn. 
Er zijn ook een aantal adres-
sen waar je bijvoorbeeld  
loempia’s, broodje hamburger 
etc. kunt kopen.

Carson (5 jaar) is opgegroeid bij mensen en is vervol-
gens op straat beland. Hij was toen nog niet gecas-
treerd en dan groeien de knapen uit tot ware bakbees-
ten. Hij is niet zo groot maar heeft wel een massief 
postuur met flinke spierbundels, brede wangen en een 
dikke nek. In al dit fysieke vertoon schuilt een onzekere 
en vriendelijke kerel die, als hij al z’n moed bij elkaar 
geraapt heeft, graag kopjes komt geven (van het ka-
liber kopstoot) en graag geaaid en gekriebeld wordt, 
inclusief tevreden gesnor. 

Dit is geen kerel voor een appartement (dan krijg je 
waarschijnlijk een Crocodile Dundee effect), Carson 
moet flink naar buiten kunnen maar het wordt wel tijd 
dat hij goed verzorgd wordt en een dak boven z’n hoofd 
krijgt. Een indrukwekkende kerel voor een liefhebber 
van dit soort zware jongens met een klein hartje. Als 
straks alle krasjes en andere sporen van z’n buitenleven 
zijn verdwenen, zal hij er schitterend uitzien. 

Carson
INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71 

www.dierenambulancehelmond.nl

GROOTPEELLAND.NL 
Huis-aan-huiskrant Groot Peelland, is sinds enkele jaren een maandelijkse 

uitgave van Adcommunicatie/Weekkrant De Loop Helmond in het grote 
gebied Helmond e.o.-De Peel. De maandkrant geeft extra nieuws en  

informatie over het wel en wee van haar bewoners die hier, in dit grote 
verzorgingsgebied, wonen, leven en werken.

PREMIER RUTTEN,

ALS WE DE ZUIDELIJK STATEN 
GAAN STEUNEN MET GIFTEN,
ZODAT ZE (NOG) EERDER MET 

PENSIOEN KUNNEN.
DAN IS HET NIKS MEER 

DAN REDELIJK,
OM ONZE EIGEN 

ONDERNEMERS/ECONOMIE,
OOK TE GAAN STEUNEN 

MET GIFTEN.
SCHELDT ALLE TOEGEZEGDE 

(CORONA) REGELINGEN KWIJ…!
DAT IS PAS REDELIJK…

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

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

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

WWW.HELMONDNU.NL

KENNISMAKING

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

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

Deutscher Frauenstammtisch
Mierlo-Hout etwas für dich? 

06-28935098

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

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?


