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Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

AIRCO SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE
van airco installaties van personenauto’s

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

NIEUWE
BANDEN

De bloemen in de Kasteeltuin 
staan in volle bloei. Een goed 
excuus om eens door het cen-
trum van Helmond te wandelen 
tijdens je vakantie. 
Een vakantie in eigen stad is 
zo’n slecht idee nog niet als je 
wordt omgeven door prachtige 
dingen. Weet jij al waar je naar 
toe gaat?

In Helmond bruist het! De expo-
sitie van Lucas Gassel is nog te 
zien tot en met 30 augustus en 
valt perfect te combineren met 
een mooie stadwandeling langs 
de buitenexpositie van Goeikes, 
het jaar van Lucas Gassel. 

Foto’s gemaakt door Helmon-
ders geïnspireerd op de werken 
van Gassel. Daarna even genie-
ten van de Helmondse Horeca 
en je hebt een gezellig dagje uit. 

De kinderen kunnen meedoen 
met een Ommetje Helmond. 
Deze route neemt kinderen en 
begeleiders mee langs de karak-
teristieke plekjes van Helmond, 
leert ze wat over het verleden 
én zorgt voor interactie met hun 
omgeving. Via deze kinderroutte 
zullen zij de stad beter leren ken-
nen op een leuke manier. 

Vanaf vrijdag komt hier nog 
meer pret bij, want op het Ha-

venpark staat vanaf vrijdag een 
reuzenrad. Kortom; genoeg ver-
tier in Helmond centrum. Ook 
Weekkrant De Loop gaat hier-
van genieten en heeft de komen-
de twee weken vakantie. Op 21 
augustus zijn wij weer terug met 
een nieuwe editie.

Namens het hele team van 
Weekkrant De Loop Helmond 
wensen wij jullie een fijne 
vakantie! s

Bloemenpracht in de Kasteeltuinen. F | Marinus van den Elsen.

Genieten in eigen stad 

Helmond

heeft 
twee wekentwee weken
VAKANTIE

21 augustus 
ligt de krant 

weer bij u
in de bus!in de bus!

heeft 



2 week nummer 31 vrijdag 31 juli 2020 de loop weekkrant HELMOND

LUCASLUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

1 juni t/m
30 augustus

Ontmoet 
de zestiende– 
eeuwse meester 
in Helmond
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

Diverse culturele instellingen 
in Helmond zoals het Speel-
huis, het Museum, het Kunst-
kwartier en het kasteel bevin-
den zich dicht op elkaar in het 
bruisende culturele centrum-
deel van Helmond. De grauwe 
kleurloze omgeving van de on-
derbouw van de Traverse stond 
tot nu toe echter in contrast 
met het kleurrijke culturele le-
ven binnen deze verschillende 

instanties. Daarom is deze 
wand (vanaf het Speelhuisplein 
door de tunnel tot aan Museum 
Helmond) door Stichting Ca-
rat uitgekozen om als geheel te 
worden getransformeerd in één 
kleurrijke mural. Het concept 
heeft als uitgangspunt om het 
levendige culturele hart zicht-
baar te maken.

Abstracte vormen
De achtergrond zal bestaan uit 
abstracte vormen waar personen 
uit naar voren komen of achter 

verdwijnen, dit met het oog op 
het aankomen en vertrekken 
richting de culturele instellingen. 

Over de gehele mural worden 
verschillende personages afge-
beeld in alledaagse en eigentijdse 
verschijning.   Bij iedere persoon 
komen daarnaast verwijzingen 
naar diverse Helmondse cultuur-
iconen of culturele aspecten. 
 
Vierde mural
Deze vierde Carat-mural wordt, 
met een oppervlakte van maar 
liefst 850m2, de grootste tot nu 
toe. Vanwege de omvang en  
locatie hebben Theater Het 
Speelhuis en Museum Helmond 
meegedacht over het concept. 

De mural wordt, net zoals de 
muur aan de parkweg (Rid-
der Hezelo van Helmond), ge-
schilderd door de Veldhovense 
kunstenaars van Studio Giftig. 
De verwachting is dat de mu-
ral medio september volledig  
klaar is. s

Er is een nieuwe 
mural in de maak 

F | Wim van den Broek.

Centrum

Een groep lokale kunstenaars 
toont tot en met 12 septem-
ber werk gerelateerd aan de 
Peelbrand en de Pandemie. 
Belangstellenden kunnen 
zonder aanmelding vooraf de 
tentoonstellingsruimte 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 hevige 
Peelbranden. 

In totaal 17 kunstenaars uit de 
gemeente Deurne exposeren 
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 Kan-
ters, Eric Snijders, Wil Teeken, 
Hans Cillessen, Conny Raeskin, 
René Ziedses des Plantes, Ange-
lika 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 tot en met 12 septem-
ber, op donderdag tussen 10.00 
en 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 
uur. 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Zondag is de expo op afspraak 
geopend. 

Workshops 
Gedurende de periode van de ex-
positie worden er ook workshops 
en demonstraties georganiseerd, 
hiervoor is aanmelden verplicht, 
deelnamekosten variëren 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 workshops stoepkrij-
ten 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 deelna-
me via info@artangeel.com en  
marijzuid71@gmail.com s

Actuele thema’s in 
pop-up galerie 
in het centrum van 
Deurne

Silent Witness F | Angelika Poels.

Regio

De gemeente Helmond laat via 
een raadsinformatiebrief weten 
dat de City Parkeergarage gaat 
worden gebruikt als Corona-
testlocatie. Deze is vanaf 29 
juli gesloten om als testlocatie 
gereed gemaakt te worden. Op 
dit moment is de verwachting 

dat je je daar aan de Watermo-
lenwal rond half augustus kan 
laten testen. Mensen die zich 
laten testen in deze grootste 
testlocatie in de regio Zuidoost-
Brabant moeten in afwachting 
van de uitslag thuis blijven.

Naast de parkeergarage wor-
den de ruimtes in de City 
Sporthal gebruikt om kinderen 

te testen op corona. Dit deel 
van de sporthal opent naar 
verwachting begin september. 
Kwetsbare inwoners die tot die 
tijd niet de mogelijkheid heb-
ben of niet in staat zijn om naar 
een testlocatie in Eindhoven  
of Eersel te gaan, kunnen 
in overleg met de huisarts  
thuis door de GGD bemonsterd 
worden. s

Corona-teststraat opent 
half augustus in Helmond

Centrum
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Bekendmakingen
 

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

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 21-07-2020     Kasteelmarkt Curiosa  2020-01112

  (6 september 2020) 

Stiphoutse bossen 04-07-2020     3D Ronde Helmond (6 september 2020) 2020-00994

 

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

Automotive Campus 30 10-07-2020 Veranderen inrichting – realiseren  OLO 5308929

  van een waterstofpark 

Tolpost 1 20-07-2020 modernisering telecomminicatie  OLO 5335357

  installatie 

Houtse Parallelweg 96 21-07-2020 vergroten woning OLO 4047879

Hardenbeemden 3 20-07-2020 verhogen berging OLO 5336277

Brandevoort kavel BR 87  21-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5090123

sectie U 7493, Juttenbeemden

Rooseindsestraat 27 22-07-2020 oprichten loods OLO 5339707

Kerkstraat 33 22-07-2020 vervangen reclame OLO 5340691

Brandevoort,  22-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5340691

Liverdonk kavel L42 

Varenschut 4 22-07-2020 wijziging aarden  OLO 5257797

  hoogspanningsmasten 

Schootense Dreef 23 22-07-2020 wijzigen kantoor naar  OLO 5341647

  bedrijfsverzamelgebouw 

Molenstraat 150 22-07-2020 oprichten appartementen OLO 5339625

Julianalaan 55 22-07-2020 maken uitweg OLO 5339181

Aarle-Rixtelseweg 78A 23-07-2020 oprichten woning OLO 5343801

Liverdonk, Martinalidonk,  23-07-2020 oprichten woning OLO 5344081

kavel L58 

Agaatstraat 11 26-07-2020 plaatsen dakkapel voor en achterzijde OLO 5349981

Meanderlaan, sectie O 3295 24-07-2020 oprichten stadstuin, plaatsen blokhut,  OLO 5310829

  kassen, erfafscheiding, uitweg 

Pastoor Elsenstraat 50 25-07-2020 maken extra uitweg OLO 5349135

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

Abendonk 16 20-07-2020 realiseren bodemenergiesysteem OLO 5335391

Gasthuisstraat 74 21-07-2020 melding gesloten  OLO 5337587

  bodemenergiesysteem 

Laathoeve 44 23-07-2020 melding gesloten  OLO 5190181

  bodemenergiesysteem

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Stiphoutse bossen 24-07-2020  3D Ronde Helmond (6 september 2020) 2020-00994

 

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

Gerstdijk 24 -  20-07-2020 kappen 1 boom OLO 5319999

Aan de zijde Maisdijk 

Oude Torenstraat 12 20-07-2020 renovatie en aanbouw woning OLO 5202590

Gaaistraat 11 20-07-2020 verbouwen keuken OLO 5286531

Citroenvlinder 7 20-07-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5145213

Scheepstal 10 21-07-2020 verbouwen woning OLO 5234721

park bij Stadskantoor 22-07-2020 plaatsen tijdelijke vleermuiskast OLO 5279785

Rooseindsestraat 19 23-07-2020 bouw tijdelijke hal OLO 5213913

Noord Koninginnewal 15 23-07-2020 transformeren pand OLO 5199859

Schoolstraat 7C70, 7C71,  24-07-2020 herbouwen opslagruimtes OLO 5125017

7C72, 7C73 

Haverdijk 8 24-07-2020 gevelrenovatie bedrijfspand rogon OLO 5229003

Acacia 19 24-07-2020 uitbreiden woning OLO 5210601

Geeneind 6 24-07-2020 plaatsen hekwerk OLO 5173253

Velhorstweide 20 27-07-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5207551

Twee weken lang Zomer Parkpret aan de Havenweg

Blijft u deze zomer thuis met de kinderen? Dan is een bezoek aan 
‘Zomer Parkpret’ aan de Havenweg zeker de moeite waard. Er staat een 
reuzenrad, een bungeetrampoline, een suikerspin/popcornkraam en een 
draaimolen. 

Zomer Parkpret is open van 31 juli t/m 13 augustus. De openingstijden zijn: 
maandag t/m donderdag en zondag: 13.00 tot 20.00 uur en op vrijdag en 
zaterdag: 13.00 tot 22.00 uur. Op 13 augustus sluiten de attracties om 19.00 uur. 
De gemeente organiseert het evenement.

Wegafsluitingen
In verband met Zomer Parkpret is de Havenweg tussen de Havenbrug en de Oude 
Aa tot vrijdag 14 augustus 00.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Omleidingen 
worden ter plaatse aangegeven.

Help mee de Japanse duizendknoop tegen te gaan

De gemeente vraagt uw hulp bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop. 
Deze snelgroeiende plant komt van nature niet in Nederland en verdringt 
andere planten. De wortels groeien overal doorheen en veroorzaken schade aan 
woningen, opritten, wegen en natuur.

Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte? 
Meld het bij de gemeente via telefoonnummer 14 0492 of via 
www.helmond.nl/meldpunt.  De gemeente zorgt voor bestrijding van de plant 
op gemeentegrond.  Als de grond van een andere eigenaar is, geeft de gemeente 
de melding door aan de eigenaar. Bijvoorbeeld het waterschap, de provincie of 
Rijkswaterstaat.

Heeft u Japanse duizendknoop in uw tuin?
Dan kunt u de plant het beste verwijderen. 
De enige manier om de plant te bestrijden is 
het afgraven van de besmette grond en het 
weghalen van de wortels. De resterende 
‘schone’ grond kan terug in de tuin. Maai of 
snoei de duizendknoop niet en zorg dat 
stengels niet afbreken, want uit elk stukje 
stengel of wortel met een groeiknoopje kan 
weer een nieuwe plant groeien.

Gooi plant- en wortelresten bij het 
restafval in de grijze bak
Via het restafval wordt de plant verbrand. 
Zo helpt u verspreiding van de Japanse 
duizendknoop voorkomen. Meer informatie 
over plant en de bestrijding ervan in uw tuin 
vindt u op www.helmond.nl/meldpunt. 

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

Infopagina

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

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Karpaten 14 16-06-2020 oprichten overkapping 2020-X0872

Binnen Parallelweg 10-24  04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139375

(gebouw 1)  appartementen (gebouw 1) quatres villes 

Binnen Parallelweg 66-72,  04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139765

gebouw 4  appartementen (gebouw 4)  quatres villes 

Thomas van Kempenstraat 5 21-04-2020 plaatsen luifel voordeur OLO 5110331

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

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

Kerkstraat 33 22-07-2020  vervangen reclame OLO 5340691

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Weyerweg 51    30-07-2020           10-09-2020                  realiseren gezinshuis  OLO 5263647

                       ( jeugdhulpverlening)

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijze

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, per adres TD, Team Vergunningen, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen 

een afspraak maken bij TD, Team Vergunningen via 14 0492.

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Brabant BreCom B.V. 

voor de locatie Vossenbeemd 47 t/m 47E voor de duur van circa 3 dagen.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. 088 

3690 369.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

CAN-PACK Netherlands B.V. voor het veranderen van de inrichting aan de Maisdijk 9 in 

Helmond. De verandering betreft het realiseren van een derde productielijn in een bestaand 

bedrijfsgebouw. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 4437189.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 juli tot 

en met 10 september 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. 

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch een afspraak maken via 088-3690455.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan 

niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een voorlopige 

voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een voorlopige 

voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant 

te ’s-Hertogenbosch.

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

Hasselbeemden 8 verplaatsen overkapping OLO 5267705

Thomas van Kempenstraat 5 plaatsen luifel voordeur OLO 5110331

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

Hofstad 10 - Stiphout  23-07-2020  kappen 6 bomen OLO 5295845

sectie A perceelnr. 1514

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Bolejko, M.W.  11-10-2003

Ivas, I.M.  28-12-1990

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

Piqué, G.E.A.  07-09-2000

Anghel, C.  19-02-1981

Niemczyk, M.T.  28-01-1984

Steevens, C.  01-09-1975

Nagrodzka, S.A.   14-06-1991

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 enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Salunke, A.B.   05-06-1986

Belhady, H   02-02-1995

Mustafa, B.S.   15-04-1994

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 30 juli 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken

Vinci
Afmeting: 295 x 203 cm

Door de praktische indeling van 
deze keuken heb je alles binnen 

handbereik. De landelijke stijl 
en de opvallend blauwe kleur 

maken de Vinci keuken een 
echte eyecatcher.

Keuken 

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm

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

Eilandkeuken

Felino
Afmeting: 263 x 110 cm

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

€ 5.999,-

€ 8.699,-

€ 11.995,-

€ 5.899,-

Keuken

Elias 
Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

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

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

HELMOND

keukens opgeste
ld

34

ALTIJD DIRECT DE SCHERPSTE PRIJS!

Datum: 23 augustus 09:00-18:00 uur
Locatie: Sportpark Brandevoort
Voor wie? Iedereen vanaf 7 jaar uit
Brandevoort! 
Inschrijfgeld: 10 euro per team
deelnemen of informatie? neem een kijkje
op facebookpagina "Brandevoort United"

Inschrijven voor 12 augustus!!!

Brandevoort

United 

Powered by Jeugdwijkraad
Brandevoort in samenwerking met:

Wijkvoetbaltoernooi

Adcommunicatie wil u graag ten dienste zijn: 
info@adcommunicatie.nl of bel 0492-845350.

(52x per jaar, 40.000 ex.).

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

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

wilt u uw boodschap kwijt in Brandevoort,
Mierlo-Hout of geheel Helmond?

ONDERNEMER
wilt u uw boodschap kwijt in Brandevoort,wilt u uw boodschap kwijt in Brandevoort,

Mierlo-Hout of geheel Helmond?Mierlo-Hout of geheel Helmond?

ONDERNEMERONDERNEMER

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

Adcommunicatie wil u graag ten dienste zijn: 
info@adcommunicatie.nl of bel 0492-845350.

SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA
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Jaja, ook Weekkrant De Loop heeft 
twee weken vakantie. Dus twee 
weken geen Ons Marij.
Dit is vur even de leste, over twee 
weken zijn we er weer. Wilde we-
ten wa ik ga doen? In ieder geval 
niet ver weg.

Ik blijf in Nederland, want ik ben 
niet zonne held da ik nou in een 
vliegtuig stap of in dun auto naar 
verre landen reis. Ik ben nog steeds 
voorzichtig en ga het niet opzoe-
ken. De Tilburgse kermis heb ik als 
Tilburgse dees jaar ook overgesla-
gen, want ik durfde het niet in die 
drukte.
Dus het worden dagtripjes in ons 
skonne Nederland, waar ook niks 
mis mee is.

Ook hier zoek ik wat minder druk-
ke uitjes en natuurlijk blijf ik in en 
rondom Helmond. Bende gullie 
al op ons Helmondse strand ge-
weest? Ikke wel en ik waande me 
echt op vakantie.
We hebben geen zee in Helmond, 
maar wel een kei gaaf strand in 
hartje centrum. De foto met dieje 
lekkere cocktail is daar gemaakt. 
Er is bij Bobby`s Beach, gelegen 
achter Bobby`s bar  op de Steen-
weg, een heel groot stuk strand 
met een hippe strandtent gecre-
eerd.
Lekkere pizza’s, lekkere hapjes, 
lekker zonneke, fijne zitjes, met 
onze voetjes in het zand, heerlijk 
muziekske, dat klinkt toch als op 
vakantie gaan? Echt de moeite 
waard om eens heen te gaan. Ze 
zijn elke dag van twee uur ‘s mid-

dags tot half 2 ‘s nachts open mits 
het geen slecht weer is. Ze hebben 
er ook drankjes zonder alcohol en 
kindercocktails, dus ge kunt zelfs 
met de hele familie gaan. Zoiets 
heet vakantie in eigen stad. Ook 
hebben de winkels allemaal op-
ruiming en kun je met leuke kor-
tingen shoppen. Ook dat heb ik al 
zelf ondervonden. Niks mis mee 
met ons eigen Helmond.

Overal zie je nu vakantie borrels 
voor  het inluiden van vakantie, 
op de werkvloer of in de horeca. 
Ook wij van Weekkrant De Loop 
hadden een vakantie borrel. We 
hebben lekker gegeten en tot in 
de late uurtjes een drankje samen 
gedaan. Ik ben weer met iedereen 
bijgebuurt. Kei leuk vind ik dat al-
tijd. En natuurlijk moesten ze van 
men allemaal op de foto.
Namens hun allemaal (zie foto) 
wens ik iedereen een heel fijne va-
kantie. Pas goed op jezelf en op de 
mensen om je heen. Houd afstand 
en houd goed in de gaten als je in 
het buitenland bent wat er daar 
gebeurd. Want ineens veranderd 
een geel land in code oranje heb-
ben we deze week gezien. Maak er 
allemaal iets leuks van, tot over 2 
weken.

Fénne  vekaansie ammól 

Ons vertelt…

Vakantie

VAN DEN BOGAARD:
Aanvalsplan 

Binnenstad-Oost

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Net voor het zomerreces, op 
7 juli, vond in de Helmondse 
raadszaal een ‘verdiepingsge-
sprek c.q. informatieve sessie 
veiligheid’ plaats. Dit naar aan-
leiding van recente incidenten 
in en rond de Heistraat en de 
oproep van de raad om te kij-
ken naar de veiligheid van de 
Heistraat en omgeving. Het was 
een constructieve avond waarbij 
sprekers van politie en gemeente 
de raad informeerden over de 
actuele stand van zaken en de 
raad haar input mocht geven. 
Rode draad daarbij was het ge-
presenteerde ‘Ondersteunings-
plan Binnenstad-Oost’. 

Dit aanvalsplan moet het leven 
in de binnenstad prettiger ma-
ken. De nadruk ligt daarbij op 
de Heistraat. Er wordt extra aan-
dacht besteed aan de aanpak van 
verkeersoverlast, verloedering, 
rondhangende jongeren, drugs-
handel en ander sociaal onge-
mak. Inmiddels zijn er mooie 
nieuwe woningen gerealiseerd in 
de Heistraat. Dit zorgt voor een 
grote opknapbeurt van de Hel-
mondse binnenstad. Verder zijn 
er diverse panden gesloten van-
wege drugsvondsten, wordt er 
extra gecontroleerd door de po-
litie en zijn er 2 mobiele camera’s 
geplaatst. Ook worden er bin-
nenkort maatregelen getroffen 
om hard rijdend verkeer terug 
te dringen. Als bewoner van de 

Heistraat kan ik deze maatrege-
len alleen maar toejuichen. 

Jongeren krijgen veel aandacht 
in het plan. De komende twee 
jaar willen we als gemeente 
meer tijd en geld gaan steken in 
jongerenwerk in de binnenstad, 
zodat jongeren ook perspectief 
geboden wordt. Jongerenwer-
kers worden ingezet om het ge-
sprek aan te gaan en om op te 
kunnen treden als jongeren zich 
misdragen. Om de overlast nog 
beter aan te pakken wordt door 
de gemeente een ‘programma-
leider’ aangesteld die inzet op 
het terugbrengen van de hard-
nekkige problemen. Met deze 
aanpak hopen we onder an-
dere drugscriminaliteit terug te 
dringen en jongeren die minder 
sterk in hun schoenen staan de 
kans te geven om andere wegen 
in te slaan. Om te weten wat er 
onder de mensen speelt wordt 
op Heistraat 125 een inlooppunt 
ingericht waar iedereen terecht 
kan voor contact, informatie en 
meldingen.

Communicatie met en de be-
trokkenheid van de wijkbewo-
ners is wat D66 betreft essenti-
eel. Op verschillende momenten 
is er gesproken met wijkbe-
woners over de veiligheids-
situatie. Ook in de toekomst 
wordt contact met wijkbewo-
ners gestimuleerd door het fy-

sieke steunpunt, meer handha-
vers en themabijeenkomsten. 
D66 is blij met deze brede aan-
pak en hoopt dat het zal leiden 
tot meer veiligheid en een betere 
leefbaarheid in deze wijk. De 
problematiek in de binnenstad 
speelt al decennia dus dit is niet 
binnen vijf jaar opgelost, maar 
het is een goed teken dat er nu 
volop aan gewerkt wordt en de 
problematiek de volle aandacht 
krijgt. 

Jochem van den Bogaard, 
burgerraadslid D66

Vester (2 jaar) ziet er best relaxt 
uit maar is toch wat schichtig/
onzeker.  Hij toont niet veel in-
teresse om te spelen maar met 
behulp van eten krijg je hem 
toch flink in beweging. We 
hebben twee dingen gevonden 
waar hij veel plezier aan beleeft. 
Het ene is z’n brokjes stuk voor 
stuk over de vloer “sjoelen” zo-
dat hij erachteraan gaat racen. 

Dat bevredigt meteen z’n jacht-
instinct, en het is altijd “prijs”: 
elke run levert een brokje op. 

Het tweede is: een voerpuzzel. 
We hebben een plateau waar je 
op vijf verschillende manieren 
z’n brokjes in kunt stoppen, en 
hij moet behoorlijk wat moeite 
doen om ze eruit te peuteren. 
Dat is veel interessanter dan 

een bak met hapklare brokken 
die hij binnen de kortste keren 
naar binnen spaait. Het houdt 
hem een tijdje aandachtig bezig 
en hij vindt het hartstikke leuk. 
Met wat geduld en een ruime 
wentijd kunt u vast nog wel be-
reiken dat hij zich ontspant en 
z’n onzekerheid kan loslaten. 
Hij heeft de potentie en de wil 
om goeie maatjes te worden. 

Vester

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71 

dierenambulance
helmond.nl

DIERENASIEL HELMOND E
.O

.

WWW.HELMONDNU.NL
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Maak deze zomer van 
uw huis een thuis!

 Gordijnstoffen v.a. €5,- p.m.

 Vinyl v.a. €13,75,- p.m.

 PVC v.a. €23,95,- p.m2

 Vloerbedekking v.a. €22,50,- p.m2

 Diverse raamdecoratiesystemen!

 Voor elk budget een uitgebreide keuze!

Helmond en Weert - WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Advies op 
maat

Meet 
service

Monteer 
service

Showroom

WIJ ZIJN DE GEHELE ZOMER NORMAAL GEOPEND!
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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:

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

KitchenAid 
cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken
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Op maandag 17 en dinsdag 18 
augustus organiseert het An-
natheater twee dagen vol the-
aterplezier voor kinderen en 
jongeren. Op maandag gaan 
we met het verhaal aan de slag. 
Dinsdag spelen we de hele dag 
toneel en ’s avonds hebben we 
een voorstelling, in een echt 
theater met alles er op en er 
aan. Kom in het Annatheater in 
de spotlights staan!

Wanneer: maandag 17 augustus 
van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 
18 augustus van 10.00 tot 20.00 
uur.

Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 
en jongeren

Wat kost het: € 7,50
Voorstelling: dinsdag 18 augus-
tus 19.00 uur

Geïnteresseerd? Neem contact 
op met Lavínia Germano:

telefoon: 06-44369288 / lavinia-
germano@annatheater.nl 

Op de planken met Anna is me-
de mogelijk gemaakt door  Cul-
tuur Contact

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond.

Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s

Op de planken met Anna in de zomer! 

F | Annatheater Helmond.

Helmond

de doif 
van Frans

Het HageneesjeHet Hageneesje

Er waren toch nog wel een aantal duivenmelkers in het Haagje maar 

er was er inne die met kop en schouders boven de rest uitstak. Eigenlijk 

was dat puur toeval en volgens inschattingen had Frans niet speciaal 

meer kennis van de duiven, maar uit het niets had ie op een gegeven 

moment un doif die met recht de Speedy Gonzales onder de deuf ge-

noemd kon worden. Er verschenen berichten over die deuf in het NPO 

( Nederlands Postduiven Orgaan ) die de uitslagen publiceerde en 

reportages maakte. Jawel dat gebeurde ook bij Frans die er eigenlijk 

helemaal niet op zat te wachten want Frans was eerder verlegen en 

bescheiden maar wel strand naar de mensen en de bisjes. Watie zee 

gebeurde ok, ok bai z’n deuven.

“Frans” vroeg de journalist, “hoe ben de an die doif gekomme”. Nou 

is het zo dat een goeie fokker zijn geheimen niet prijs geeft maar de 

geruchten gaan dat Frans er zelf opgezeten had en de eitjes zelfstandig 

had uitgebroed. “af en toe moete geluk hebben” zee Frans tegen de 

journalist, die bij Frans was gekomen omdat hij grote ogen gooide om 

de wedvlucht vanuit Barcelona te winnen met Speedy. En inderdaad 

Speedy zat al twee uur op het dak en van de rest was in geen velden 

of wegen ( kan ook de lucht zijn ) te bekennen. Waarschijnlijk hadden 

die bij Orleans de verkeerde afslag genomen dat ze zo lang wegbleven. 

Het echte probleem begon nu pas voor Frans. Het was unne mens met 

weinig geduld maar toch moest ie de bisje binnen zien te krijgen om 

te klokken want dan kun je pas in de prijzen vallen. “Roekoe, Roekoe” 

“kom dan, kom dan” rammelen met het bakske. Frans haalde alles uit 

kast om Speedy op de klep te laten vallen maar niks lukte. Na een uur 

ging ie hullie Netje erbij halen, kneep ze unne keer in d’r kont met de 

hoop dat het geluid dat Netje toen produceerde voor Speedy aanlei-

ding zou zijn om binnen te komen. Maar niks.

Speedy bleef op de nok van het dak zitten en tikte met zunne elleboog 

tegen z’n kopke alsof ie wilde zeggen “Bende gai wel normaal matje” 

Na twee uur stelde Frans een dilemma. “As gai over tweie minute nie 

beneeje bent dan lidde vanaovund in de soep”. Frans voegde de daad 

bij het woord. De soep was lekker en Speedy zaliger rustte in vrede.

Op zondag 9 augustus vindt op 
de Helmondse Markt weer een 
gezellige platen- en cd-beurs 
plaats. Deelnemers uit Neder-

land, België en Duitsland bieden 
lp’s, cd’s en singles aan in alle 
prijsklassen, van Blues tot Hard-
rock en van Hollands tot House. 

De beurs is in de open lucht en 
de entree is gratis.

Wat: De Helmondse Platenbeurs 
Waar: Markt, Helmond
Wanneer: zondag 9 augustus, 
van 11.00 tot 17.00 uur

https://www.facebook.com/
events/294354518423120/ s

De Helmondse Platenbeurs

F | De Helmondse Platenbeurs.

Centrum

De

de doif 
De

Hagenees:
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SHOP LOKAAL OOK ONLINE 
WWW.TIJDSTUNTER.NL

HET IS VAKANTIE 
TIJDSTUNTER.NL

MOBILE

AIR 
COOLER
Koeling met behulp van koud water. Watertank 
5.5 Liter. Kan automatisch draaien van links naar 
rechts, handmatig omhoog en omlaag. 
Afstandsbediening en op wielen verrijdbaar.

van 289.95 nu -48% KORTING

74 CM. HOOG 

KOELVENTILATOR
Slank model ventilator met drie verschillende 
snelheden, automatische draaiing en afstands-
bediening

149.95

van 109-.  nu -45% KORTING

59.95

OPBLAASBAAR

VOETBALDOEL
Gorilla training voetbaldoel met handige draag-
tas en bijbehorende pomp.

van 39.95  nu -25% KORTING

29.95

GEMBIRD 
BLUETOOTH
PARTY
SPEAKER
met karaoke functie.
Voor draadloos muziek
streamen, tot 10 meter 
bereik. Gekleurde LED 
lichtefecten. Ook voor 
SD kaart, USB stick of 
via de AUX ingang.

van 32.50  nu 
-45% KORTING

21.95

GEMBIRD 
BLUETOOTH
BOOM
SPEAKER
MET EQUALIZER 
FUNCTION
Draagbaar, draadloos 
muziek streamen.

van 39.95  nu 
-40% KORTING

23.95
WOLFGANG
105 DELIGE 
TOOLSET
met 4 laden.
Vele mogelijkheden.

van 174.95  nu 
-49% KORTING

89.95

WOLFGANG
SCHROEF
MACHINE
3,6 V LI-ION draadloze 
schroevendraaier.

van 49.95  nu 
-20% KORTING

39.95
GROTE COLLECTIES

SCHOENEN
TOT RUIM 50% KORTING

BEAUTY
TOT RUIM 70% KORTING

Op beauty en verzorgings-
producten 

PARFUM
TOT RUIM 70% KORTING 

DECORATIE
TOT RUIM 50% KORTING

STEVIGE KWALITATIEVE

GO-KART
Van staal voorzien van 
rubberen luchtbanden, 
comfortabel stoeltje 
en trekhaak

van 129-.  nu 
-31% KORTING

89.-

van 39.

muziek streamen.

van 39.95  nu 
-40% KORTING

STEVIGE KWALITATIEVE

GO-KART
Van staal voorzien van 
rubberen luchtbanden, 
comfortabel stoeltje 

-31% KORTING

89.-89.-89.
GROTE COLLECTIES

TASSEN 
Merken o.a. Michael Kors en 

La Costa
TOT RUIM 60% KORTING

SIERADEN
TOT RUIM 60% KORTING

HORLOGES
TOT RUIM 70% KORTING 

SPEELGOED
TOT RUIM 60% KORTING

DAMES HORLOGE
GUESS
CONFETTI

van 216.-  

nu 
-50% KORTING

109.-

HEREN HORLOGE
GUESS
LAUNCH

van 230.-  

nu 
-50% KORTING

115.-

Postadres: Elzaspassage 11, 5701 RW Helmond
Gratis verzending voor alle bestellingen vanaf € 50,00. • Voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis!
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Bij de vele afgelastingen en pro-
jecten die ten gevolge van Co-
ronamaatregelen niet doorgin-
gen, hoorden ook, in de meeste 
gevallen, de repetities van veel 
koren in Helmond.

Het grote project van Helmonds 
Slavisch koor, de muzikale we-
reldreis in samenwerking met 
Lex Coolen en Genesius, werd 
twee keer uitgesteld en de voor-
stelling in het Speelhuis ging uit-
eindelijk niet door. Zoals bij veel 
organisaties en verenigingen za-
ten de creatieve geesten binnen 
het koor niet stil en zijn er diverse 
mogelijkheden onderzocht om 
binnen veilige omstandigheden 
en corona-afspraken de weke-
lijkse repetities te hervatten. Met 
succes.

Op 13 juli zijn de repetities hervat 
in de kas van een kweker. 15.000 
m2, veel ventilatiemogelijkhe-
den, anderhalve meter afstand 
(links, rechts en achter elkaar) 
geen punt, parkeren op afstand 
en desinfecteren voor binnen-
komst; alle aspecten om besmet-
ting te voorkomen zijn gewaar-
borgd in deze situatie. 
Men heeft zelf de afstand tussen 
de zangers  vergroot tot mini-
maal twee meter.

Op vrijwillige basis, rekening 
houdend met persoonlijke ge-
zondheidsrisico’s, is op maan-
dagavond een flink aantal leden 
aanwezig en ze zijn enthousiast 
over het weer samen kunnen 
zingen; je stoel zelf meebrengen 
is derhalve ook geen punt. 

Het feit dat de akoestiek verba-
zingwekkend goed blijkt te zijn 
en het dus lekker klinkt ,is een 
welkome bijdrage aan het en-
thousiasme.

Voor de langere termijn zijn plan-
nen in voorbereiding. Samen met 
Laetitia Gerards en Genesius  is 
de voorstelling  ‘Grenzeloos’  ge-
pland voor 14 maart 2021 in het 
Speelhuis; mits de omstandighe-
den met betrekking tot Corona 
het toelaten. Naast Slavische 
liederen komen ook andere licht 
klassieke werken aan bod.  Deze 
wereldse liederen zullen in de 
toekomst ook deel uitmaken van 
het repertoire van het koor.
Voorlopig vindt de repetitie elke 
maandagavond plaats van 19.30 
tot 21.00 uur in de kas aan  Gan-
zewinkel 10 te Mierlo-Hout. Voor 
mannen die denken “zingen wil 
ik eigenlijk wel”; je bent welkom. 
Kom kijken en  luisteren.

Voor meer informatie over het 
koor kijk op www.helmonds
slavischkoor.com s

Helmonds 
Slavisch Koor 
hervat de 
repetities

Helmond

De eerste repetitie in de kas. F | Helmonds Slavisch Koor.

In de Dahliatuin Helmond-
West wordt volop gewerkt. In 
het verborgen bloemenpara-

dijs achteraan in Houtsdonk, 
staan de dahlia’s volop in 
bloei. Het aantal actieve leden 
binnen de tuin zit rond de 45 
en ongeveer 300 mensen zijn 
ondersteunend lid van de club. 

Het bloeiseizoen loopt tot on-
geveer half november. Door de 
droogte kwam de groei van de 
Dahlia wat later op gang, maar 
zorgde de regen vervolgens 
voor een flinke groei. s

Dahlia’s in 
volle bloei 

Helmond-West

F | Wim van den Broek.

WWW.HELMONDNU.NL
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

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

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Woensdag 5 augustus 2020 vanaf 12.00 in onze zaak in Helmond, hebben wij de gehele 
dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak 
en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse 
uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer
verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder 
vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan 
ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Door het compacte formaat past deze steunzool moeiteloos 
in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.

Leef en Zorg
Geijssendorferstraat 7

0492-555061
www.fussgold.nl

Maak daarom even een afspraak

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

voor alle mensen met voetklachtenvoor alle mensen met voetklachten

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

 Een voetdeskundige brengt 
woensdag 5 augustus een be-
zoek aan Leef en zorg, Geijs-
sendorferstraat 7. Vanaf 12.00 
uur zal deze specialist mensen 
met voetklachten te woord 
staan.
Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en tekst en 
uitleg gegeven over de wer-
king van de Vibrion-veer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. 

Vibrion-veer 
De Vibrion-veer is een vervan-
gingsmiddel van de klassieke 
steunzool. In tegenstelling 
tot de rationele steunzool, die 
vaak hard en statisch is, heeft 
de Vibrion-veer een verende 
werking. Deze activeert de 
bloedsomloop. Het dagelijks 
elastisch verend op natuurlijke 
wijze lopen zonder vermoeid-
heid of pijnlijke voeten wordt 
hierdoor bevorderd. 

Met name in Duitsland en 
Amerika heeft de Vibrion-veer 
een grote opgang gemaakt 
onder mensen met voetklach-

ten en daaruit voortvloeiende 
rugklachten. De veer verbetert 
op buigzame wijze de stand en 
de holling van de voet. 

De gevoelige voorvoet wordt 
extra door verende kupolen 
ondersteund en de voet  kan 
weer natuurlijk afrollen.  

De pijn neemt door deze be-
handeling af en spieren en 
banden worden weer krach-
tiger. Ook wordt door het ve-
rende effect bij iedere stap de 
totale voetvlakte gemasseerd 
wat een goede doorbloeding 
bevorderd. Bijkomend voor-
deel van de Fussgold Vibrion-
veer is het handzame formaat: 
de Zweedse vinding past in 
bijna alle modeschoenen. 

Mensen met voetklachten 
en uiteraard ook belangstel-
lenden kunnen zich uitvoerig 
laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Het ad-
vies van de specialist is koste-
loos. Wel is het zaak van tevo-
ren een afspraak te maken.

Leef en Zorg is telefonisch be-
reikbaar 0492-555061. s

Voetspecialist bij 
Leef en Zorg

Helmond

De Old Stars van RKSV Mierlo-
Hout gaan voor de tweede keer 
in twee weken tijd op reis. Heb-
ben zij dan geen angst voor het 
corona virus? Hebben zij, als 
belangrijkste doelgroep van 
het corona virus, dan ginne 
skrik? Wat dan wel? ‘Ne grawte 
smoel? 

In dit geval niks van dit alles. 
Toen zij op 4 juni na maanden-
lang stilzitten weer van start 
gingen met het walking football, 
was het slechts van korte duur 
dat ze op de velden van hun ver-
trouwde vereniging terecht kon-
den. Er werd namelijk groot on-
derhoud gepleegd aan de velden 

waardoor zij buitenspel kwamen 
te staan. Toen buurman SV Stip-
hout Vooruit van hun penibele 
situatie hoorde, werd meteen de 
helpende hand geboden. De Old 
Stars mochten van hun terrein 
gebruik maken zolang zij op hun 
eigen veld niet terecht konden. 

Diegene die de afgelopen weken 
de trainingen is komen bekijken 
heeft met eigen ogen kunnen 
zien dat het toch echt serieus 
werk is hoe de oudjes op het veld 
bezig zijn. 

Er stapt er na afloop niet één het 
veld af met een droog shirt of 
zonder de nodige zweetdruppel-
tjes op het voorhoofd maar wél 
allemaal met een brede glimlach 
op het gezicht.  Je ziet ze daar-

bij denken: dat hebben we toch 
maar weer mooi samen gedaan. 
Heerlijk.

Mooi, gezellig en sportief was 
het in ieder geval wel de afgelo-
pen weken op de Stiphoutse vel-
den. Maar zoals aan alles, komt 
hieraan ook een einde. De voet-
balvelden van Mierlo-Hout lig-
gen er weer schitterend bij en er 
kan weer volop elke donderdag-
ochtend van 10.00 tot 11.30 uur 
wandel-voetbal gespeeld wor-
den. Voor ze echter definitief af-
scheid namen van de Stiphoutse 
velden poseerden de aanwezige 
Ols Stars nog even voor de fo-
tograaf om SV Stiphout Vooruit 
allemaal te bedanken voor de 
geboden gastvrijheid middels 31 
opgestoken duimen. s

Mierlo-Hout

F | RKSV Mierlo-Hout.

Old Stars Mierlo-Hout 
bedanken Stiphout 
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Petra Coolen van Savant mocht 
dinsdag aan zes 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 EkoP-
laza aan de Kromme Steenweg 
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 mo-
ment 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 welke zorg nood-
zakelijk was, waardoor er soms 
wekenlang minder zorg werd 
verleend. In sommige gevallen is 
de huishoudelijke ondersteuning 
deels voortgezet. Als je al be-
perkt bent en dan ook nog min-
der zorg en bezoek krijgt, dan is 
dat best schrijnend. Zij verdie-
nen echt die extra aandacht. De 
verpleegkundigen waren laaiend 
enthousiast. We kregen maar 
liefst 175 pakketjes en zij heb-
ben 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 secretaris 
van de afdeling Stiphout-Waran-
de van de Zonnebloem mocht in 
die wijken op pad. “Wij hebben 17 
vrijwilligers die normaal 92 inwo-
ners bezoeken, hen bellen of hel-
pen bij onze activiteiten of mee 
op reis gaan. In mei hebben wij 
zelf zonnebloemen uitgedeeld 
aan onze gasten. Nu mochten 
we op pad namens Omzien voor 
Elkaar om 75 pakketjes weg te 
brengen. “Soms betreft het stel-
len.” 
 
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

Een tasje aandacht 
als aardigheidje

Helmond

Wijkverpleegkundige Nick van de Mortel. F | Savant-Zorg.

De een stapt zonder moeite in 
het vliegtuig en de ander viert 
liever vakantie in eigen land 
vanwege de onzekere omstan-
digheden. Nicole van Beek, ei-
genaresse  van een Helmonds 
reisbureau, werd uitgenodigd 
om op ‘testreis’ te gaan naar 
Mallorca. 

Hier ervaarde zij dat het eiland 
zachtjes aan het opstarten is. 
Ieder hotel heeft een (eigen) 
Covid-19 beleid: desinfectiegel 
bij binnenkomst, mondkapjes 
in de openbare ruimtes binnen, 
antispat schermen bij de recep-
tie, looproutes, maximaal aantal 
gasten in de lift. Kamers wor-
den extra gereinigd en kamers 
staan na volledige  desinfectie 
eerst minimaal 3 uur leeg voor-
dat  nieuwe gasten de kamers 
betreden. Verblijf je in een hotel 
inclusief maaltijden, dan zijn er 
regels voor wat betreft het buf-
fet. Je gaat met een mondkapje 
op langs het buffet en er wordt 
voor je opgeschept door het per-
soneel. Zwembaden zijn volledig 
en onbeperkt  toegankelijk. Het 
aantal ligbedjes bij het zwem-
bad is teruggebracht, waarbij de 

ruimte minimaal 1,5 meter is.
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 in-
formeren 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 en 
wordt er wel degelijk gerepatri-
eerd (als mensen een pakketreis 
hebben geboekt) door de reis-
organisatie  als een bestemming 
plotsklaps weer op code oran-
je gezet wordt! Houd er rekening 
mee dat maatregelen op de be-
stemming weer aangepast kun-
nen worden. Je kunt dit zelf goed 
in de gaten kan houden met de 
app van Buitenlandse Zaken en 
op de website nederlandwereld-
wijd.nl. Kortom: een mondkapje 
gaat mee net zoals je je tele-
foon meeneemt, extra je handen 
wassen, afstand  in acht nemen 
en je geniet van vakantie!” s

F | Nicole van Beek.

Reizen in 
onzekere tijden

Helmond



14 week nummer 31 vrijdag 31 juli 2020 de loop weekkrant HELMOND

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

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

Zien wat WEL kan!

Z O R G C E N T R U M

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

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Vanaf vrijdagmiddag 31 juli, 
vanaf 14.00 uur, krijgen de eer-
ste 200 kinderen die het Omme-
tje Helmond gaan lopen leuke 
cadeautjes en versnaperingen 
onderweg. Ze sluiten het om-
metje af met een ritje in het 
reuzenrad.

Tijdens het  kleinschalige evene-
ment Zomer Parkpret, van vrij-
dag 31 juli tot en met donderdag 
13 augustus op de Havenweg, 
kunnen kinderen de nieuwe kin-
derroute van het centrum van 
Helmond ontdekken. De route, 
genaamd ‘Een ommetje Hel-
mond’, neemt kinderen (tussen 

de 4 en 12 jaar) en begeleiders 
mee langs de karakteristieke 
plekjes van Helmond, leert ze 
over het verleden en zorgt voor 
interactie met de omgeving.

Op de route staan meerdere 
kleurrijke illustraties en puzzels 
waarmee kinderen spelender-
wijs de karakteristieke plekjes in 
Helmond ontdekken. Niet alleen 
voor de kinderen is de route leuk, 
ook voor de begeleiders is er ge-
noeg te ontdekken. De eerste 
200 kinderen die de route gaan 
ontdekken worden onderweg 
verrast met leuke cadeautjes of 
lekkere versnaperingen.

De start van de nieuwe kinder-
route ligt bij de VVV op het Piet 

Blomplein bij de kubuswoning, 
gaat verder langs o.a. het kas-
teel; het kanaal en eindigt in het 
recent geopende Burgemeester 
Geukerspark. 

Als afsluiting van de route kun-
nen deze kinderen gratis een ritje 
maken in het reuzenrad. De rou-
te, de vouchers voor de cadeau-
tjes en versnaperingen en een 
penning voor het reuzenrad zijn 
af te halen bij de VVV (tijdens 
openingstijden), zolang de voor-
raad strekt.

Zomer Parkpret is open op 
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en zondag van 13.00 
tot 20.00 uur en op vrijdag en za-
terdag van 13.00 tot 22.00 uur. s

F | (archieffoto) Wim van den Broek.

Helmond

Reuzenrad in 
Helmond centrum
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Dertien fotografen lieten zich 
inspireren door de Helmondse 
meester. Stadskunstenaar en 
initiatiefneemster Tahné Kleijn: 
‘Het resultaat is twaalf inspi-
rerende series waarbij onder 
andere ingegaan wordt op de 
reis die Gassel maakte van Hel-
mond naar Brussel. 

Op de foto’s zie je middeleeuwse 
elementen die ook nu nog te vin-
den zijn in onze stad en Bijbelse 
taferelen, vertaald naar de 21e 
eeuw. De foto’s hangen door de 
hele stad en zijn onderdeel van 
een heuse belevingsroute. 

Hiermee spelen we op een cre-
atieve manier in op de corona-
maatregelen. Op gepaste af-
stand van elkaar brengen we een 
ode aan een kunstenaar die zelfs 

binnen een anderhalvemetersa-
menleving prima past.’ 
 
Helmond: stad om in te lijsten! 
De restaurants, cafés en terras-
sen van Helmond geven kleur 
en smaak aan het landschap 
van de stad van Lucas Gassel. 
Betty van de Walle, voorzitter 
van de Stichting Lucas Gassel: 
‘Om de getroffen horecasector 
te steunen, hebben wij de mooi-
ste plekken van de stad ingelijst. 
Bezoekers kunnen hun dagje uit 
in Helmond een gouden randje 
geven door een bezoek te bren-
gen aan de eet- en drinkgelegen-
heden die zijn omrand met een 
gouden lijst.’ De deelnemende 
ondernemers presenteren hun 
menu’s in Lucas Gassel stijl op 
schildersezels. 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 culi-
naire Lucas Gassel wandeling 
in samenwerking met drie Hel-
mondse toprestaurants.

Op pad met Lucas Gassel 
Alle activiteiten worden verbon-
den door een audiotour, een 
hoorspel dat bezoekers begeleidt 
door de stad van de meester. 
De stem van de schilder leidt 
je langs plekken die van belang 
zijn geweest tijdens zijn leven in 
Helmond. Met langs de route 
pop-up exposities met archeo-
logische vondsten uit de tijd van 
Gassel en kijkkisten geïnspireerd 
op thema’s uit Gassels schilde-
rijen. Iedereen kan de audiotour 
gratis downloaden in de iPhone 
App Store en google Play. De be-
levingsroute start vanaf Muse-
um Helmond (locatie Kunsthal) 
en Bibliotheek Helmond-Peel en 
is vrij toegankelijk tot en met 30 
augustus, 2020. s

Buitenexpositie Goeikes: 
het jaar van Lucas Gassel 

Centrum

Een deel van de expositie in de Kasteeltuinen. F | Wendy Lodewijk.

In 2019 hebben enkele duizen-
den deelnemers met veel ple-
zier de zestigste editie van de 
wandelavondvierdaagse van 
Helmond gelopen. Mooi weer, 
vrolijke gezichten en voor de 
deelnemers diverse traktaties 
maakte deze editie tot een suc-
ces. Wie had toen kunnen voor-
zien hoe anders dit in 2020 zou 
gaan.

De dagbladen, Facebook, Twit-
ter en ander social media staan 
er vol van, Covid19 raakt ons al-
len en beïnvloedt ons dagelijkse 
leven wordt voor een groot deel, 
ook ons als organisatie van de 
wandelavondvierdaagse van 
Helmond. De organisatie heeft 
er, in samenwerking met de 
gemeente Helmond, alles aan 
gedaan om ook dit jaar de Wan-
delavondvierdaagse door te la-
ten gaan, echter is het ons niet 
gelukt.

In eerste instantie was het plan 
om de WandelAvondvierdaagse 
uit te stellen naar september 
maar, ook deze datum is gezien 
de omstandigheden niet haal-
baar. We moeten jullie bij deze 
dan ook melden dat er in 2020 
geen Wandelavondvierdaagse in  
Helmond zal gaan plaatsvinden, 
iets wat ook de organisatie zeer 
betreurt.

Vol goede moed gaan wij als or-
ganisatie door met de voorbe-
reidingen om zodoende in 2021 
de WandelAvondvierdaagse van 
Helmond door te kunnen laten 
gaan, dit alles met in achtneming 
van hoe de situatie rondom Co-
vid19 zich de komende tijd zal 
gaan ontwikkelen. 

Als alles weer terug is naar “nor-
maal” zal de 61ste editie van de 
Wandelavondvierdaagse van 
Helmond plaatsvinden van 
woensdag 2 juni tot en zaterdag 
5 juni 2021. We hopen dat we ook 
dan weer op jullie te rekenen. s

Wandelavondvierdaagse in 
2019. F | Wim van den Broek.

Helmond

Geen wandelavond 
vierdaagse

De gemeente Someren en de lo-
kale horeca gaan tijdens de zo-
mervakantie drie weekeinden 
na elkaar activiteiten organise-
ren op het Wilhelminaplein. Dat 
alles onder de naam Zummerse 
Zomerpret. Het plein is tijdens 
deze weekenden afgesloten, er 
wordt een leuke festiviteit ge-
organiseerd en de horeca krijgt 
de ruimte voor een groter ter-
ras. De gemeente heeft JOEK 
gevraagd om een van deze 
weekenden mee in te vullen en 
daarmee is het idee ontstaan 
voor ‘Zummerse Zomerpret – 
De Kennedy Challenge Editie’.

De Kennedy Challenge en Mini 
Challenge, die JOEK dit jaar or-

ganiseert als alternatief voor de 
Kennedymars en Mini Kennedy-
mars, zijn een groot succes. Tot 
nu toe hebben bijna 
700 lopers zich inge-
schreven voor de Ken-
nedy Challenge en heb-
ben een groot aantal 
kinderen de afgelopen 
maand door de straten 
van Someren gelopen 
om de letters te ver-
zamelen voor de Mini 
Challenge. Wegens 
dit succes wil JOEK de 
challenges verlengen 
en een alternatieve fi-
nish organiseren op 
zaterdag 1 en zondag 2 
augustus op het Wil-
helminaplein in Some-
ren.

De zaterdag zal in het teken 
staan van de Mini Challenge. 
Voor kinderen zijn er op die mid-

dag verschillende leuke spellen 
met onder andere een draai-
molen, een speeltoestel en een 

springkussen. Verder 
is er de mogelijk-
heid om op de foto 
te gaan met mas-
cotte Jack, kunnen 
de lopers die de Mini 
Challenge succesvol 
hebben volbracht de 
laatste meters op het 
plein finishen en ont-
vangen ze een leuke 
prijs bij het tonen van 
hun certificaat. Om-
dat het een warme 
dag wordt, zorgen 
we voor voldoende 
verkoeling en gratis 
ranja.
Zondag zal in het 
teken staan van de 

Kennedy Challenge. Voor de 
lopers van de challenge is er de 
mogelijkheid om te finishen 
op het Wilhelminaplein en een 
unieke medaille te ontvangen. 
JOEK biedt de mogelijkheid om 
Kennedywalker boekjes te laten 
stempelen en bezoekers kun-
nen zich tegen een gereduceerd 
tarief inschrijven voor de Kenne-
dymars van 2021. Daarnaast or-
ganiseert JOEK verschillende ‘1,5 
meter challenges’, spellen waar 
tegen elkaar te strijden is voor 
een leuke prijs. 

Zummerse Zomerpret – De 
Kennedy Challenge Editie, aan-
staande zaterdag en zondag van 
14:00 tot 17:00 uur op het Wilhel-
minaplein in Someren. Uiteraard 
beide dagen met inachtneming 
van de geldende richtlijnen. s

Zummerse Zomerpret – De Kennedy Challenge Editie 
Regio
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Corona tijd, 
geen vakantie borrel 
of personeelsfeest?

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!
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gemaakt via onze website en via Facebook.
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WWW.HELLEMONDGIFT.NL

IK BEN ‘N
HELMONDER

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

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

vóór woensdag 5 augustus
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

BESMETTEN | BEUNHAZERIJ | BRUTO | DEKSEL | DOETJE | DONNA
EGALISATIE | ELASTIEK | ENKEL | ETAPPE | GEKUNSTELD | LERARES 
MIMOSA | MISTEN | NYLON | ONVREDE | OPKLAREN | OVERWERKT

PIEKEREN | SPAAN | STAAN | TRANS | VEELVRAAT | VERDENKEN
WEERSTAND | WENTELEN | ZWIERIG

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

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

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

Winnaar week 29: Rachelle Dijkstra. Antwoord: KNIPSEL.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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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.

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 09:30 uur.
Kerk Sint Trudo, Stiphout 11:00 uur.

Zaterdag 1 augustus 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. 
Anna,Intentie voor mensen die hun baan verliezen door de Coronacrisis
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Intentie voor mensen die hun baan verliezen door 
de Coronacrisis

Zondag 2 augustus 09:30 uur veranderde tijd! Lucia kerk Mierlo-Hout; Noud en 
Nellie Meulendijks-Smits; Harry van Bree; Riek van Doorn-Verstappen; Ria Haast-
Bombeeck; Sjef Remmen en Annie Noordman; overleden ouders Jan Lenders en 
Mien Lenders-Bosch

Donderdag 6 augustus 19.00 uur Lucia kerk; Intentie voor allen wier bestaanszeker-
heid is weggevallen.

Zaterdag 8 augustus 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Intentie om veiligheid voor vakantiegangers

Zondag 9 augustus 09:30 uur veranderde tijd! Lucia kerk Mierlo-Hout;
Pierre Dirks; Ad van Stiphout; Riek Otterdijk-Berends.

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.

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

Zondag 9 augustus  11.00 uur Atty van der Meulen-Meijer, Pauline Meijer-Termeer, 
Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos van de Kerk-
hof-Peeters, Annie Meulendijks-Hendrix.

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.

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

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

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

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

begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die 
normaal niet toegankelijk zijn

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

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!
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KOeRIeR 
NOdIG?

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

adc
koeriers
nationaal | internationaal

helmond

®
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Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19
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Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

  woningruil  radio en tv
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Lenie Klaasen  |  06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn 

uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).  

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

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

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

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

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

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

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

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

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

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

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs!  Engelseweg 
200a in Helmond  info@

htnvloeren.nl  T. 0492 792499
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Vermijd te 
drukke plekken.

Ben je benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

24 juni 2020

1,5 meter afstand is altijd de norm

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij.

In het openbaar vervoer:

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht. 

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes:

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers uit 
verschillende huishoudens.

Gezondheidscheck, niet-
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht. 

In privévervoer:

In vervoer:

Alle zitplaatsen 
zijn beschikbaar.

Geen reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 100 mensen 
met vaste zitplaats.

Binnen:

Geen vaste zitplaats, 
reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 250 mensen.

In de horeca is een vaste 
zitplaats altijd verplicht.

Buiten:

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact? 

Aantal mensen onbeperkt.

Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck? 

Aantal mensen onbeperkt.

Binnen én buiten:

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps-
verband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs 
en dansers

Contact-
beroepen

Huishoudens

Hulp-
behoevenden

De 1,5 meter 
afstand is niet 
verplicht voor:

Terras met 
kuchscherm


