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Helmond
Nu de vakantie (bijna) voorbij is, ontwaakt langzaam het
verenigingsleven in Helmond.
Zo ook het Annatheater. In de
maand september vinden er
verschillende voorstellingen én
proeflessen plaats. Zondag 13
september: Theatrale Catwalk
toont schilderachtige creaties!
Label Landgoed: De ontwikkeling van een visioen in kleding
Label Landgoed is een Kunst-

van airco installaties van personenauto’s
project van Corry Smolders en len die de kleding dragen. Met 20.30 uur
Ineke van Doorn. Op zondag 13 de stoffen van textielfabrieken Entree: € 7,50
september 2020 laten zij hun eer- uit de buurt creëren zij het kleur- Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06ste show zien in het Helmondse rijke landschap.
Bosscheweg 30 • Beek en Donk
U bent van harte uitgenodigd 28104333
Annatheater.
0492
- 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL
De show bestaat uit een live om de vers ontgonnen paden
De
officiële
publicatie
van
de
informatiepagina’s
verschijnen
altijd
op woensdag
catwalk verweven met gefilmde met ons te bewandelen. Na de Vanaf 16 september: Gratis
essen
Jeugdtheaterschool
u de krant
kleding bekijken.
fragmenten. Daarin
brengt Label show
voorafgaand
aankunt
deze
en vindtproefl
u op
www.helmond.nl.
De datum van
Annatheater
De
kleding
wordt
aangeboden
landgoed een reis
in
beeld
van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
Altijd al eens op de planken wileen landvrouwe die op zoek is ter verkoop.
naar haar wortels. Zij combineert Aanvang: 4 keer een show van 30 len staan om te zien of er een
acteur in je schuilt? Op woenselementen uit haar persoonlijke minuten.
dag 16 september beginnen de
geschiedenis met elementen uit 11:30 tot 12:00 uur
De officiële
publicatie
van de
informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
cursussen
op onze
Jeugdtheaterhaar directe leefomgeving. Een 12:30 tot 13:30 uur
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
school
bijzondere groep vrouwen reist 14:30 tot 15:00 uur
publicatie
opweer.
www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
Lees verder op pagina 3.
met haar mee. Zij zijn de model- 15:30 tot 16:30 uur
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl
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Meld je dan aan als
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Het HomeComputerMuseum
heeft de grootste cd-i-collectie
Centrum
Philips is pionier geweest in
veel dingen: de gloeilamp en de
compact disk zijn één van de
bekendste. Met deze laatste is
ook een product op de markt
geweest om deze ronde schijf
interactief te maken op de televisie. Deze werd dan ook de
compact disk interactive genoemd, kortweg cd-i.
In 1991 op de consumentenmarkt
verschenen met een selectie van
games, educatieve software en
multimedia naslagwerken zoals
interactieve encyclopedieën en
museum rondleidingen. Het systeem was in het begin goedkoper dan een vergelijkbare computer met een cd-romspeler, maar
de prijzen van de cd-rom daalde
snel en cd-i werd niet goedkoper.
Ook door het niet direct op de
markt zetten als spelcomputer,
bleven de verkopen achter. Dit
terwijl cd-i wel de eerste console
met Internet-connectiviteit was.
In 1996 stopte Philips met cd-i.
Van de meeste uitgebrachte cdi-titels was er bij Philips in Eindhoven één exemplaar aanwezig.
Nadat cd-i werd gestopt zou
deze verzameling, bestaande
uit zowel professionele titels als
commercieel verkrijgbare titels,
worden vernietigd. Jorg Kennis,
op dat moment werkzaam op de
afdeling en liefhebber van cd-i,
heeft deze collectie van Philips
overgenomen en dit gearchiveerd op Internet als The New
International cd-i Association.
Na jaren in opslag te hebben
gelegen, heeft Jorg deze collectie permanent tentoongesteld
in het HomeComputerMuseum
te Helmond. Ruim 1000 software titels en diverse hardware
items (incl. prototypes) vulde
de reeds bestaande collectie

Vervolg pagina 1.
Kom in de maand september
een gratis proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om
allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te beleven.
Het is niet alleen ontzettend leuk
om toneel te spelen, je leert ook
nog een heleboel. In de acteerlessen werk je aan je houding, stem
en verbeelding. Je vermogen om
samen te werken, te presenteren
en je fantasie worden verbreed.

bar is iedereen gelijk.
En die barman heeft jouw grootste geheim gehoord ... Maar weet
jij het zelf nog?Na het spelen van
zijn voorstelling maakt Arjan zelf
cocktails in de foyer.
Meer informatie:
www.grappigezaken.nl
Datum: zaterdag 19 september
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 15,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop:
06-28104333

In alle groepen krijgen kinderen
en jongeren onder de enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano professionele acteerlessen.

Zondag 27 september: Carte
Blanche speelt “Het Kleine
Meisje”
Wat als je elkaar niet verstaat
maar toch wil communiceren?
Een ontmoeting tussen twee heren op een bankje. Zij spreken
met elkaar. Er komt geen woord
aan te pas. Ze zijn verbonden
met elkaar. Hun vriendschap
gebaseerd op spiritualiteit zorgt
voor nieuwe zingeving in hun
tot dan toe getekende levens
door hun persoonlijk verdriet.
Liesbeth Reeser wilde deze voorstelling, geïnspireerd op het boek
van Philippe Claudel, al lang maken. “Gesproken taal vaak wordt
gebruikt om andere dingen te
zeggen dan de woorden doen.
Hoe aanwezig moet taal zijn, wat
is de functie van gesproken taal
nou werkelijk?”

Meer informatie: Lavínia Germano, telefoon: 06-4369288 en
email via laviniagermano@
annatheater.nl
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Jorg Kennis heeft de cd-icollectie permanent
tentoongesteld in het HomeComputerMuseum te Helmond.
F | HomeComputerMuseum.

van het HomeComputerMuseum mooi aan. Hierdoor heeft
het
HomeComputerMuseum
nu de grootste cd-i-collectie ter
wereld in huis. En zoals het interactieve museum betaamt,
is alles te gebruiken en werkt.
Met deze vaste tentoonstelling
is een stuk Nederlandse computergeschiedenis veilig gesteld
en voor iedereen beschikbaar
gemaakt. Voor lange tijd wisten
enkele mensen maar van het
bestaan van deze collectie af.
Omdat het HomeComputerMuseum al reeds enkele bijzondere
cd-i-items in bezit had en deze
naast de bijzondere en complete
Philips computer-collectie al publiekelijk liet zien, koos Jorg voor
het museum om de collectie publiekelijk te maken.

Het HomeComputerMuseum
Het HomeComputerMuseum is
een particulier initiatief wat in
maart 2018 haar deuren heeft geopend. In een ruim 1000m2 grote
locatie in het centrum van Helmond staan honderden computers vanaf 1975 werkend opgesteld en mogen door bezoekers
worden gebruikt.
Het HomeComputerMuseum is
geroemd vanwege haar participatie van mensen met een beperking. Door ook een in-house
reparatiedienst aan te bieden is
het museum volledig onafhankelijk. Hiervoor heeft het in oktober 2019 ook de Erfgoedprijs
gewonnen en staat het binnenkort als praktijkvoorbeeld op de
website van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. s
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Zaterdag 19 september: Arjan
Kleton “Met de fles groot gebracht”
Als je tijdens een goede avond
doorzakken je grootste geheimen aan de bar verteld hebt, dan
ben je blij als niemand dat onthouden heeft. Niemand behalve
de barman dan. Arjan Kleton is
die barman. De barman die aan
alle vooroordelen voldoet, hoe
hard hij zich er ook tegen verzet.
De barman die elk weekend aan
zijn vrienden staat uit te leggen
dat ze niet tot “na sluit” mogen
blijven hangen omdat ze hem
kennen. De barman die gedoopt
werd achter de toog en met de
fles werd groot gebracht. De
barman die leeft in de kroeg, legio verhalen op sterk water heeft
staan en zich niet graag in een
hokje laat stoppen, want aan de

Deze voorstelling is geïnspireerd
op het boek “Het kleine meisje
van meneer Linh” van Philippe
Claudel)
Regie: Liesbeth Reeser
Spel: Stefan Jung en Gerard Luijkenaar
Datum: zondag 27 september
Aanvang: 15:00 uur
Entree: € 15,00
Kaarten en meer informatie:
www.carteblanche.nu s

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

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Infopagina
Op de koffie bij de wethouder
Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het
wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. Onder het genot van
een kop koffie of thee luistert de wijkwethouder graag naar uw verhaal.
Neemt u gerust een familielid, vriend of vriendin mee.
Overzicht wijkspreekuren augustus en september
In augustus en september staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 27 augustus
van 18.30 tot 19.30 uur in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 27 augustus
van 20.00 tot 21.00 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29);
• Helmond-Oost: met wethouder De Vries op maandag 7 september
van 19.00 tot 20.00 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1);
• Binnenstad: met wethouder De Vries op woensdag 9 september
van 19.00 tot 20.00 uur in De Fonkel (Prins Karelstraat 123);
• Rijpelberg: met wethouder Maas op donderdag 10 september
van 19.00 tot 20.00 uur in De Brem (Rijpelplein 1);
• Brouwhuis: met wethouder Maas op donderdag 10 september
van 20.15 tot 21.15 uur in het Tienerhuis (Rivierensingel 752);
• Stiphout-Warande: met wethouder Van de Brug op donderdag 24 september
van 19.30 tot 20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat 29).
U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur.
De spreekruimtes zijn erop ingericht dat er voldoende afstand kan worden
gehouden. Heeft u last van gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten
of koorts? Kom dan niet naar het spreekuur. Woont u in een andere wijk? Ga
dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een overzicht van de geplande
wijkspreekuren.

Blauwalg bij u in de buurt?
Is het lange tijd droog en warm? Dan kan dat voor blauwalgenbloei zorgen in
oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking
met de huid of inname kan dit bij zowel mens als dier zorgen voor irritaties.
Wilt u weten of er in een vijver, sloot of beek in uw buurt blauwalgenbloei is
vastgesteld? Ga dan naar de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl)
voor een actueel overzicht.
Wat is blauwalgenbloei?
Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden. Als blauwalgen
zich echter explosief vermenigvuldigen is er sprake van blauwalgenbloei.
Bij blauwalgenbloei ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het
water. Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt, wordt de hoeveelheid
blauwalgen minder en wordt het water weer helder.
Het vaststellen van bloeialgenbloei
Bij een vermoeden van blauwalgenbloei
controleert het waterschap Aa en
Maas de betreffende locatie. Als
er blauwalgenbloei is vastgesteld
dan worden er bij het water
waarschuwingsborden geplaatst.
Vermijd dan ieder contact met het
water.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
blauwalgen, een melding maken of
een actueel overzicht van alle locaties
waar blauwalgenbloei is vastgesteld?
Ga dan naar de website van het
waterschap www.aaenmaas.nl.

• 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)

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

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 1 september 2020, 15
september en 29 september. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 30 juni 2020 het bestemmingsplan
Brandevoort – Kaldersedijk 3 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 augustus gedurende zes weken ter inzage.
Het plan betreft de omzetting van een bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning en de
realisatie van twee ruimte-voor-ruimte kavels voor twee vrijstaande woningen.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.180148-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale
versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Omschrijving wijzigingen ten opzichte van ontwerp
• Naar aanleiding van een zienswijze van de provincie is in de toelichting een verduidelijking
opgenomen ten aanzien van het toepassen van de beleidsregel kwaliteitsverbetering
landschap.
• In de regels zijn een paar foutieve verwijzingen en artikel nummeringen gecorrigeerd.
Tevens is de landschappelijke inpassing als voorwaardelijke verplichting in de regels
opgenomen
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar
het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat ter
inzage ligt.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 24-8-2020 gedurende zes weken
schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.

• 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)

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Damhertlaan 60
07-08-2020 maken uitweg 3,75 meter
Sperwerstraat 37
10-08-2020 plaatsen dakopbouw
Automotive Campus 30
10-08-2020 realisatie waterstofpark
Mierloseweg 269
10-08-2020 plaatsen airco op balkon
Kalmoesbeek 2
11-08-2020 vergroten woning
Veestraat 30
12-08-2020 plaatsen trap en oprichten
4 appartementen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5373209
OLO 5375399
OLO 5312535
OLO 5376229
OLO 5152945
OLO 5380003

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
11-08-2020 onbemand opereren
OLO 5365021
benzinestation (milieuwijziging)

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Kasteeltuin

Verzenddatum besluit:
13-08-2020

Werkomschrijving:
Kasteelmarkt Curiosa
(23 augustus 2020)

Registratienr.:
2020-01112

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Damhertlaan 60

17-08-2020

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
09-07-2020 vergroten industriehal
OLO 5305573
(verplaatsen wellness world)
22-06-2020 realiseren extra behandelkamer
OLO 4555217

Gerwenseweg 9A

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

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Mierloseweg 269
13-08-2020

Projectomschrijving:
plaatsen airco op balkon

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vestigen gezondheidscentrum
OLO 5217693
verbouwen woning
OLO 5316613
oprichten berging/tuinhuis
OLO 5324245
aanvraag tuinhuis/afdak
OLO 5209465
dichtmaken overkapping en plaatsen OLO 5277639
looppoort
maken uitweg 3,75 meter
OLO 5373209

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

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Kaldersedijk 5A
11-08-2020
Vossenbeemd 109
14-08-2020

Projectomschrijving:
oprichten woning
verplaatsen magazijnstelling

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

De FeelGood Market is voor
iedereen die nog even wil (na)
genieten van vakantievibes, op
zoek is naar inspiratie, mooie
producten, lekkere hapjes, goede livemuziek en een ﬁjn dagje
uit.
We gaan er weer een fijn feestje
van maken. Uiteraard gratis op

Dus kom gezellig shoppen en genieten van de prachtige produc-

20 augustus 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
originele producten, workshops
(vooral vele voor kinderen), fijne
live muziek en super veel lekkere
en aparte (bio) hapjes.
En omdat FeelGood voor ons
ook gaat over duurzaamheid
en Fairtrade, zijn de meeste producten handgemaakt, zo mogelijk van gerecyclede materialen

De FeelGood Market. F | Johan van der Vorst.

het Ketelhuisplein in Strijp S,
Eindhoven. Dit keer weer met
een DJ! DJ Nick Lebeat staat op
het terras van het Ketelhuis met
zijn lekkere FeelGood tunes om
de sfeer nog meer te verhogen.
Er kan vanwege Corona niet gedanst worden, maar zeker wel
genoten! Het Ketelhuis zorgt
voor een mooi groot terras.

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4361561
OLO 110370 D

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.

FeelGood Market

Regio

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5376229

Bezwaar maken?

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Gasthuisstraat 102
10-08-2020
Laagveld 37
11-08-2020
Hulshoeve 16
11-08-2020
Reggestraat 20
12-08-2020
Scheerderhof 142
13-08-2020

Projectlocatie:
Breedijk 10

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Mierloseweg 206

5

ten die de deelnemers voor jou
hebben gemaakt of verzameld.
Probeer de drukte te vermijden
door tussen 12:00 en 14:00 uur
of 16:00 en 18:00 uur te komen.
Tussen 14:00 en 16:00 komen gewoonlijk meestal de meeste bezoekers.
FeelGood Market
De FeelGood Market staat voor
een lekker dagje uit (voor het hele gezin) met heel veel mooie en

Priya van Breugel is één
van de organisatoren van
de FeelGood Market.
F | Johan van der Vorst.

en streekproducten.
Everything to make you FeelGood!
Waar: Ketelhuisplein, Ketelhuisplein 1,Strijp S, 5617 AE Eindhoven
Wanneer:
23
augustus
2020 12:00 tot 18:00 uur
Gratis entree! s
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Helmond Sport blaast Rondom de Toss nieuw leven in
Helmond
Helmond Sport heeft weer een
heus wedstrijdboekje. Vanaf komend seizoen ontvangen supporters een gratis exemplaar
met daarin een voorbeschouwing, actuele ontwikkelingen,
anekdotes en meer. De historische naam Rondom de Toss
wordt omgedoopt tot de moderne variant ‘Rond de Toss’.
Het boekje moet de club jaarlijks
ruim 20.000 euro opleveren.
In een ver verleden ontvingen
supporters ‘Rondom de Toss’
voorafgaand aan iedere thuiswedstrijd. Met daarin een voorbeschouwing, interviews én de
ludieke ‘Secondenloterij’. Ieder
boekje kreeg een stempel met
daarop een getal. Kwam dat getal overeen met het tijdstip van
het eerste doelpunt van de wed-

zorgen dat Helmond Sport deze
financieel moeilijke fase overleeft. “Daar haken we op deze
manier op in. We willen laten
zien dat ook supporters een substantiële bijdrage kunnen leveren. Het boekje moet op jaarbasis ruim 20.000 euro opleveren,
een bedrag dat we vervolgens
aan de club overhandigen. Daarbij stellen we wel als ‘eis’ dat dit
geld rechtstreeks naar het spelersbudget gaat”, aldus de initiatiefnemers.

strijd, dan viel de eigenaar in de
prijzen. Het winnende cijfer zou
zelfs steevast door de stadionomroeper worden vermeld.
In de geest van het boekje van
toen komt supporterscollectief
We Are Helmond nu met een
moderne variant: Rond de Toss.
Initiatiefnemers Maarten Driessen en Joey van der Aa hopen zo
een win-winsituatie te creëren.
“Rond de Toss moet cultuurversterkend gaan werken, met
daarom ook veel herinneringen
aan vroeger. Daarnaast bieden
we hiermee een passende variant voor de kleinere ondernemer, die zo zijn of haar favoriete
club toch kan sponsoren.”

met een uitgebreid Helmond
Sport-archief, alles is welkom.
Dat geldt uiteraard ook voor ondernemers die één of meerdere
advertenties willen afnemen, om

zo de club te sponsoren. De organisatie van Rond de Toss is per
mail bereikbaar via info@ronddetoss.nl, ook voor een overzicht
van de advertentietarieven. s

Inmiddels hebben al diverse partijen hun medewerking toegezegd. Zo kruipen meerdere Helmondse schrijvers - onder wie
Arnold Otten van tekstbureau
Comtext - regelmatig in de pen
voor Rond de Toss. De grafische
vormgeving is in handen van
het Eindhovense bureau Tegendraads Vormgeving, dat eerder
ook het We Are Helmond-Magazine ontwikkelde.
Stadionbezoekers krijgen allen
een exemplaar, en in de week
voorafgaand aan een thuiswedstrijd worden de boekjes ook
door de stad verspreid. Rond de
Toss is dan op diverse locaties
gratis verkrijgbaar.

De initiatiefnemers kwamen tot
dit plan na de boodschap van
voorzitter Philippe van Esch, die
stelde dat de club, sponsoren én
supporters gezamenlijk moeten

De initiatiefnemers zijn momenteel nog op zoek naar inwoners
die een bijdrage willen leveren.
Professionele schrijvers, mensen

De cover van het boek. F | Tegendraads Vormgeving

“Altijd iets te
beleven voor
onze bewoners
en onszelf.”

Nu tijdelijk

5 munten
gratis

bij besteding van € 20,- in de GP Multi Munt automaat.
GP Multi Munten zijn te gebruiken voor:

ZELFWASBOXEN

#daaromkeyserinnedael

9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

STOFZUIGERS
NIEUW

Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

#hartjehelmond

#vacature

www.werkenbijdezorgboog.nl/kdh

18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

PITSTOP SHOP

Henk en Gerrie,
vrijwilligers Keyserinnedael

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, Tel. 0492-555613
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Helmondse
Nachtburgemeester?
Mensen zullen gek op hebben
gekeken als ze het eerste weekend van augustus op stap zijn
geweest in Helmond. Dat weekend bezocht namelijk onze eigen
Burgemeester het Helmondse
uitgaansgebied. En nee ze was
daar niet voor een kroegentocht,
maar om de verschillende horecazaken te controleren op naleving van de coronaregels. „Het
was er druk, men stond tegen
elkaar aan en de 1,5 meter afstand was ver te zoeken” constateerde Blanksma. Het nachtbezoek van onze Burgemeester
vond plaats nadat de politie had
vastgesteld dat de coronaregels
slecht werden bewaakt. Deze reactie is volgens Helder Helmond
naïef omdat 2 maanden ervoor
de horeca al had aangegeven
dat coronaregels niet te handhaven zijn in de nachthoreca.
Vijf horecaondernemers kregen
een waarschuwing. Als ze blijven
verzaken, dreigt een boete van
10.000 euro. Wat me opviel is dat
een dag later de Horecabelangenvereniging stevig reageerde
op de boodschap van de Burgemeester. Zo zou de gemeente ook
debet zijn aan het slecht naleven
van de coronaregels. En zouden
afspraken niet zijn nageleefd: de
gemeente heeft geen boa’s ingezet en er is nooit gehandhaafd.
Terechte kritiek naar de mening

van Helder Helmond. Want niet
alleen de horeca, ook de gemeente Helmond is verantwoordelijk voor de slechte naleving
van de coronaregels in het uitgaansgebied. Ook dreigen met
een boete van 10.000 euro is buitenproportioneel. Als een ondernemer er alles aan doet om aan
de regels te voldoen, moet deze
ondernemer niet gestraft worden als bezoekers zich er niet aan
houden. Uit angst voor boetes
hebben verschillende ondernemers de kroegen al gesloten. Dit
kan toch niet de bedoeling zijn!
Kortom, de communicatie tussen de gemeente en de horeca
verloopt erg stroef. En dat in
een periode waarin de horeca
er alles aan doet om deze crisis
te overleven. Verschillende Helmondse ondernemers geven
aan dat er wat moet veranderen: er zou meer moeten worden
samengewerkt. In combinatie
met het nachtbezoek van onze
Burgemeester heeft me dat aan
het denken gezet. Zou een ‘’Helmondse Nachtburgemeester’’
hier een rol in kunnen spelen?
Iemand die een toonaangevende
rol speelt in het nachtleven van
Helmond. En daarmee als spil
kan fungeren tussen de nachthoreca en de gemeente. Om
zodoende eenheid te creëren
tussen de Helmondse onder-

nemers. Daarnaast zou deze
Nachtburgemeester gevraagd
en ongevraagd beleidsadvies
aan de gemeente kunnen geven.
Gericht op het bevorderen van
het Helmondse nachtleven. Een
lokale verkiezing zou volgens
Helder Helmond uitkomst kunnen bieden. Veel steden doen dit
al. Nu Helmond nog! Wie wordt
de Helmondse Nachtburgemeester?
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond
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AANBIEDING VAN DE MAAND AUGUSTUS

2 HEERLIJKE VIS-SLAATJES +
2 HOLLANDSE NIEUWE +
2 WRAPS KEUZE UIT
ZALM OF MAKREEL
Dit alles voor slechts

Mierloseweg 41, Helmond.
(0492) 55 34 23

VISSPECIALITEITEN

12.

50

Tropisch Helmond
Weekkrant de Loop ligt als het goed
is deze week weer op de deurmat.
Zo niet laat het ons dan weten. Het
is voor de meeste weer gedaan
met de vakantie. Een vakantie die
anders is als alle andere jaren. Vur
ons in ieder geval wel.
Wij zijn in Nederland gebleven
en veel met onze hundjes op pad
geweest. Locaties opgezocht
waar Kate en Maddi welkom
waren, soms een heel eindje
voor moeten rijden bv. voor een
echt hondenstrand met honden
strandtent en soms gewoon heel
dichtbij huis en wat was het leuk,
wat hebben we genoten samen
met ze. alleen tijdens de hittegolf
zijn we het gros van de dagen
lekker thuisgebleven, want met 34
graden is het voor mens en dier gin
avontuur om op pad te gaan
Man ow man wat was het heet.
Bloedheet. De waaiers draaiden
hier overuren
en ‘s nachts stond dun airco op
de koudste stand om een bietje
normaal te kunnen slapen.
Het lijkt wel hoe ouder ik wordt,
bijna 60, ik er steeds minder goed
tegen kan.
Het lijkt wel tropisch hier de laatste
jaren, niet normaal. Vruuger kon
ik in de zon lekker bakken, maar
dees jaar had ik er ginne fut voor.
Soms deed ik een poging, maar na
10 minuten zat ik al weer binnen.
Bijna iedereen heeft deze tijd wel
een zwembadje in de tuin al is het
maar een kleintje het koelt je wel
even lekker af.
Nog steeds is het trouwens warm
en staan er hogere tempraturen
ons te wachten de komende dagen,
maar hopelijk dat we hierna terug
gaan naar echte Nederlandse
temperaturen van een graad of 23.

Das heet zat wat men betreft. Elke
morgen loop ik rond 8 uur samen
met de hundjes een langer stukje,
want voor hen is het de rest van
de dag niet gezond om buiten ver
te lopen. Waar we ook regelmatig
zijn geweest is op ons Helmonds
strandje van Bobby’s bar. Daar
hedde toch echt wel het gevuul dat
je heerlijk op vakantie bent en op
zonne zwoele tropische avond is
het daar heerlijk toeven.
Of lekker ergens in ons Helmond
op een terrasje lunchen of een
drankje doen.
Unne lekkere ijsco ergens eten, in
ons eigen stadje is het altijd goed
toeven.
Natuurlijk zijn er ook mensen in
mijn omgeving die (gewoon) op
vakantie zijn gegaan.
En gelukkig allemaal weer gezond
thuisgekomen, ikzelf vind het
een bietje eng. Ik zou het ook wel
willen, maar durf het niet zo goed.
Voorlopig blijf ik nog lekker thuis
en bewaar menne voucher voor
betere tijden. Die zullen er beslist
nog komen. Het is toch allemaal
best wel spannend. Soms vergeet ik
gewoon heel die corona, dan sta ik
zonder erg met iemand te buurten
op 50 cm afstand. Het zit nog niet
hullemaal in men systeem. Ik
hoop dat het volgend jaar weer
wel mogelijk is om zonder risicos
(om ziek te worden) op vakantie
kunnen gaan en niet omdat ik nou
perse op vakantie moet, maar ik
vind het wel heel erg leuk.
Maar dit jaartje thuis blijven vind
ik ook niet erg.
Fijn weekend iedereen
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DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708
HA
Helmond
0492-842954
0492-842954

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

Nu ook voor plaagdierbestrijding
zoals wespen, ratten en muizen.

F | Gemertse Motor Vrienden.

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

Gemertse Motor Vrienden
zoeken leden
Regio
Club Gemerste Motor Vrienden zoekt
meer leden voor een kilometerrijk en
gezellig motor seizoen 2020. Onze in
1965 opgerichte Motorclub bestaat nu
55 jaar. Sindsdien hebben clubleden
vele gezellige en prachtige kilometers
met elkaar gereden.

*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

8

SALE
70%
KORTING
LAATSTE WEEK OP DE HELE ZOMERCOLLECTIE*
SHOP NU OOK DE NIEUWE COLLECTIE!
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

GRATIS
PARKEREN

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

Op vele zondagen rijden we tourritten
van 100 tot 130 kilometer. We vertrekken dan rond 09.30 uur bij het clubhuis
“de Commanderij” aan de Kruiseind 2 in
Gemert, waar we vooraf en op gepaste
afstand een kopje koffie met elkaar nuttigen. Rond 13.30 uur zijn we altijd wel
weer thuis. Elk jaar rijden we twee weekend toer ritten van drie dagen die naar
ons omringende landen gaan waar we
meer van bochten en heuvels/bergen
kunnen genieten.
Ook langere toerriten van een week
worden georganiseerd en/of soms samen met andere motorclubs gereden.
We beogen voor iedereen een fijne motorclub te zijn. Daarom houden we elke

twee maanden een club vergadering
waarin niet alleen het bestuur, maar zeker ook de clubleden een grote inbreng
hebben. Terugkerende agendapunten
zijn natuurlijk de tourritten, de jaarlijkse
feestavond, de picknicktour, het weer en
natuurlijk benzineverhalen.
We zijn een gemêleerd samengestelde
club met leden van tussen de 25 en 70
jaar. We ambiëren een gemiddeld sportieve rijstijl zonder race aspiraties waar
de meeste motorrijders zich goed bij
thuis voelen.
Via een Whatsapp groep houden clubleden elkaar op de hoogte over de zondagse tourritten en andere zaken. Onze
gezellige motorclub wil graag groeien
en zoekt daarom leden die zich bij de
bovenstaande clubomschrijving thuis
voelen. Iedereen is van harte welkom om
de sfeer eens te komen proeven. Onze
contributie is dit jaar geheel gratis, dus
komt alle.
Dus als je zin hebt om zondags een keer
mee te rijden, kan je altijd even mailen
naar Marc van den Hurk via m.vdhurk@
vdhurk.nl voor meer info. s

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

WWW.HELMONDNU.NL
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Druk tegen drugs.
Drugs ruïneert personen, gezinnen, wijken en op den duur zelfs
hele samenlevingen. Als een
bekende trainer voetbal mocht
vergelijken met oorlog, dan mag
men dat zeker ook in relatie tot
de Helmondse en landelijke aanpak van het drugsprobleem.
De gemeente maakte net voor
de zomervakantie een aanvalsplan Binnenstad-Oost bekend.
Een goed plan richt zich altijd
op meer dan een plek, straat of
wijk. De aanpak ziet er op papier goed uit en heeft drie pijlers
te weten de ondermijning en
drugsproblematiek, problematische jeugd- en jongeren, en de
leefbaarheid van onze wijken.
Maar als ik de vergelijking uit
de eerste alinea mag doortrekken zal iedereen begrijpen dat
ons Helmondse plan slechts
een van de vele noodzakelijke
strijdplannen is. We zouden bij
de aanpak van drugscriminaliteit daarom ook beter kunnen
spreken van een totale oorlog,
ware het niet dat dit begrip ongewenste gedachten oproept.
Wat ik daarmee wil zeggen is
dat zo’n plan alleen zal slagen als
ook de landelijke overheid met
een masterplan gaat komen.
Het waarborgen van de veiligheid van de burgers is immers
een van de kerntaken van onze

overheid. Hoewel in het regeerakkoord hierover afspraken zijn
gemaakt is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat geweest. Elk landelijk masterplan
begint dus met veel meer investeren in politie en rechtspraak.
Meer blauw op straat, meer misdaadspecialisten op internet en
een snellere berechting van de
daders. In gewone mensentaal
noemen we dit laatste ‘lik op
stuk beleid’.
Maar ook de landelijke wetgeving kan aangepast worden. Zou
er een apart gevangenisregime
voor drugscriminelen moeten
komen (want die gaan in de gevangenis gewoon door met hun
activiteiten)? Zouden we ouders
financieel kunnen prikkelen
wanneer zij niet meewerken om
het normoverschrijdend gedrag
van hun kind tegen te gaan?
We zijn al een generatie kwijtgeraakt die voor de verleidingen
van het grote misdaadgeld bezweken is en niet meer bereid is
om een baan met een normaal
salaris te accepteren. Wat is
daarvan de oorzaak? Het antwoord is simpel: geld. Dus een
van de belangrijkste zaken die
aangepakt moet worden is het
wegnemen van het verdienmodel. Hierbij zou je kunnen denken aan een verbeterde ‘plukzewetgeving’.

Nadat de televisie zijn intrede had gedaan en de kinderen met de
neus tegen de raam stonden om dit fenomeen te aanschouwen bij

En ‘last but not least’ is er een
extra financiering voor landelijke preventieprogramma’s. nodig. Maar voordat er geld wordt
geïnvesteerd zal men eerst moeten onderzoeken wat wel en wat
niet werkt. In ieder geval moeten
we jongeren stimuleren hun opleiding af te maken en niet voor
het snelle geld te kiezen. Een
baangarantie voor afgestudeerde mbo-studenten zou daarbij
kunnen helpen.
Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

Centrum
Op 18 augustus opende GGD
Brabant-Zuidoost een coronatestlocatie in De Peel, in de City
Parkeergarage aan de Watermolenwal in Helmond. In de
testlocatie kan iedereen met
milde klachten na het maken
van een afspraak worden getest
op het coronavirus. De GGD

heeft ook een testlocatie in
Eindhoven op de parkeerplaats
van de ijsbaan aan de Antoon
Coolenlaan en in De Kempen
(Eersel op het Mortelveld).
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met milde klachten die
passen bij het coronavirus zich
laten testen. Dit zijn verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,

zei: “Ik moet unne auto hebben voor mijn vrouw”, waarop de verkoper zei “Nee aan ruilen doe ik niet”, maar uiteindelijk kocht Jan
er toch een en hij was er trots en vooral zuinig op. Hij heeft meer
uren die auto gewassen dan hij er in gereden had. Maar een keer
ging het niet goed met het wassen.
Half op de stoep stond de bolide en alle poet-ingrediënten waren
binnen handbereik. De buitenkant was al spik en span en Jan begon de binnenkant schoon te maken, te beginnen met het stofzuigen van de vloermatten. Het portier open en Jan helemaal geplooid
om een nep stoeptegel met een echt lijkende hondendrol bij de deuringang te leggen.
Op het moment dat Jan aanstalte maakte naar buiten te kruipen

DE WEBLOG
VAN HELMOND

werd Jan toegeschreeuwd “Kiek oit Jan, hondestrond!” Omzichtig
klom Jan uit de auto, maar wat niet in het script stond, was dat
WEEKKRANT

er op dat moment een man met zijn heundje langs kwam. “Voile

HELMOND

shithond”, riep Jan en, hoewel hij nooit had gevoetbald, nam hij het

DE LOOP

keelpijn, hoesten, verhoging of
plotseling verlies van smaak of
reuk.

De testlocatie nabij de City Parkeergarage. F | Weblog van Helmond.

bereik van de Hagenezen. Jan was naar de showroom gegaan en

in de auto met de stofzuigerslang. Dit was een uitstekend moment

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Corona-testlocatie
geopend in City
Parkeergarage

degene die al zo’n ding had, kwam later ook het autobezit binnen

Je kunt alleen een test laten uitvoeren op afspraak. Deze maak
je gratis via het telefoonnummer
0800 1202 of online via www.
rijksoverheid.nl/coronatest.
Voor meer informatie over het
testen kun je terecht op de website van GGD Brabant-Zuidoost,
www.ggdbzo.nl of op www.
rijksoverheid.nl.
De GGD controleert met deze
testen het verspreiden van het
virus waardoor we elkaar nog
beter kunnen beschermen. Uiteraard worden alle richtlijnen
van het RIVM op deze testlocatie
zorgvuldig nageleefd.
Mogelijk zorgt de testlocatie voor meer verkeersdrukte.
Woont u in de directe omgeving
van de testlocatie en ervaart u
verkeersoverlast? Neemt u dan
contact op met de gemeente via
telefoonnummer 14 0492. s

heundje vol op de wreef. Het bisje maakte drie salto’s mortale aan
het riemke en tijdens de act jodelde het heundje nog een deuntje
waar Olga Lowina jaloers op kon zijn.
Het spel stond op de wagen en het gebakkelei met de eigenaar van
de hond begon. Net genoeg afleiding om snel die stoeptegel weg te
halen en weer braaf op de vensterbank te gaan zitten om over te
gaan tot de orde van de dag. Van de commotie was Jo, de vrouw
van Jan, naar buiten gekomen en vroeg nieuwsgierig zoals ze was,
wat er aan de hand was. “Moete doar is kieke wor diejen hond het
gescheten”, maar Jo zag niks. Alleen dat er een paar deuren verder
een paar zaten die niet meer konden van het lachen en om de zaak
binnen de perken te houden, werd gesimuleerd dat Marinus unne
hartstikke goeie mop had verteld. Dit laatste klopt niet, want Marinus kon helemaal geen moppen vertellen, maar Jan had niks in
de gaten. Ziet er weer mooi uit Jan, d’n auto, toen hij zijn werk had
afgemaakt.

Het Hageneesje
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Nieuwe spelers bij Helmond Sport

De selectie van Helmond Sport 2020-2021. F | Wim van den Broek.

Helmond
In de afgelopen weken hebben diverse nieuwe spelers zich
aangesloten bij Helmond Sport
waaronder Karim Loukili, Lance Duijvestijn en Rowen Koot.
Ook heeft de club een samenwerking met KV Mechelen.
Vanuit deze club zullen vier
Belgische spelers worden toegevoegd aan het team.
Karim Loukili tekent contract
bij Helmond Sport
Karim Loukili heeft een contract voor één jaar getekend met
een optie voor nog één seizoen.

De 23-jarige Loukili maakte in
de oefenduels tegen MVV, De
Graafschap en de Egalité Academy als testspeler al veel indruk
en gaat nu definitief de formatie
van Wil Boessen van aanvallende impulsen voorzien.
De in Den Haag geboren Marokkaan doorliep tot zestienjarige leeftijd de jeugdopleiding van
ADO, om daarna de overstap te
maken naar FC Utrecht.
Via de Onder 17 en Onder 19 bereikte hij Jong FC Utrecht waarmee hij in het seizoen 2017-2018
31 wedstrijden speelde, waaronder tweemaal tegen Helmond
Sport.

Doelman Rowen Koot verruilt
Fortuna Sittard voor Helmond
Sport
Helmond Sport heeft een keeper aan de selectie toegevoegd,
Rowen Koot maakt de overstap
van Fortuna Sittard naar Onze
Club en tekent voor één seizoen.
De 21-jarige doelman zat de afgelopen twee seizoenen op de
bank bij Fortuna Sittard, tot een
debuut in de eredivisie kwam
het echter niet. De in Munstergeleen geboren Koot begon
bij de plaatselijke amateurclub
SVM, om vervolgens via Roda JC
zes jaar lang de groen-gele kleuren van Fortuna te verdedigen.

Samenwerking met KV Mechelen, vier spelers naar Helmond
Sport
Helmond Sport heeft een samenwerkingsakkoord gesloten
met KV Mechelen. Als onderdeel van dit akkoord zullen het
komend seizoen maar liefst vier
Belgische talenten (Arno Van
Keilegom, Maxime De Bie, Alec
Van Hoorenbeeck en Gaétan Bosiers) de selectie van Wil Boessen
gaan versterken. KV Mechelen
(in de volksmond bekend onder
de naam Malinwa) behoort tot
de meest gerenommeerde clubs
in België. Arno van Keilegom is
eveneens 21 jaar en ook een aanvallend ingestelde speler. In de

september-oktober 2020
Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we in het
Energiehuis Helmond ook weer thema-avonden organiseren. Daarbij
houden we rekening met de veiligheidsvoorschriften. Zo is vanwege
de 1,5m regel het aantal bezoekers
per bijeenkomst beperkt. Daarom
is het noodzakelijk je aan te melden
voor een bijeenkomst. Dat doe je
via onze website: www.energiehuishelmond.nl. Toelating vindt plaats
op volgorde van aanmelding. Indien
het aantal aanmeldingen groter is
dan toegestaan, dan organiseren
we een tweede avond over het betreffende thema.
Programma (zie ook onze website
voor verdere informatie):
Maandag 7 september Energie besparen door te isoleren

Donderdag 10 september Warmte
opwekken met warmtepompen
Maandag 14 september Elektriciteit
opwekken met zonnepanelen
Donderdag 17 september Energie besparen door te isoleren
Dinsdag 29 september Gebruik
warmtebeeldcamera om warmtelekken op te sporen
Maandag 5 oktober Energie besparen door te isoleren
Donderdag 8 oktober Oriënteren op
verduurzamen
Maandag 12 oktober Een plan maken
om een woning vergaand te verduurzamen
Donderdag 15 oktober Reserve
avond
Maandag 26 oktober Aanpak verduurzaming Helmond (samen met
de Gemeente)
Donderdag 29 oktober Reserve
avond
Plaats: Energiehuis Helmond, Toren-

Lance Duijvestijn tekent contract bij Helmond Sport
De 21-jarige Lance Duijvestijn
komt transfervrij over van ADO
Den Haag en tekent (onder
voorbehoud van de uitkomst
van de medische keuring) een
contract voor één seizoen bij
Onze Club met een optie voor
nog één jaar. s

Nissan

Programma Energiehuis Helmond
Centrum

bovengenoemde wedstrijd om
de Supercup bleef hij de gehele
wedstrijd op de bank. Zijn speeltijd kreeg hij, net zoals De Bie en
Bosiers, bij de beloftenploeg. Na
de winterstop werd hij verhuurd
aan KSK Heist, een ploeg die op
het derde niveau uitkomt.

straat 3 te Helmond
Tijd: Alle avonden beginnen om
19:30 uur
Aanmelden: Via de website: www.
energiehuishelmond.nl
Spreekuren
Vanaf 19 augustus kun je op woensdagmiddag, donderdagmiddag en
vrijdagmiddag telkens van 13:00 uur
tot 15:00 uur, evenals op zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 13:00 uur in
het Energiehuis terecht voor een persoonlijk gesprek over mogelijkheden
van energiebesparing en verduurzaming van je huis. Ervaring leert dat
ieder gesprek al gauw 1,5 uur in beslag neemt. Ook daarom geldt: van
te voren aanmelden via onze website
www.energiehuishelmond.nl of via
ons emailadres: info@energiehuishelmond.nl
Al onze diensten zijn gratis en worden gesubsidieerd door de Gemeente Helmond. s

Nissan is pas anderhalf jaar en ziet er grap-

Het is een heel erg leuke jonge poes die, nu

pig uit: haar ene zijkant is helemaal wit, de

haar vier kittentjes zijn geadopteerd, op zoek

andere zijkant is wit met twee zwarte vlek-

is naar een gezin met kinderen. Ze mist de

ken. Op haar koppie heeft ze ook wat zwarte

levendigheid. Ze houdt namelijk van actie

vegen meegekregen en een zwarte vlek. Haar

en van leven in de brouwerij. Ze is lief, aan-

staart is verrassend genoeg helemaal zwart.

hankelijk, ontspannen en op z’n tijd lekker

Ze heeft prachtige lichtgroene ogen. Ze heeft

speels. Ze komt veel kopjes geven, ze is graag

recent vier kittentjes gekregen, die inmid-

bij je, maar komt (nog) niet op schoot. Ze lijkt

dels allemaal op eigen pootjes staan en een

ons een geweldige gezinspoes! Bij wie mag ze

nieuw baasje hebben gekregen. Nu is mams

deel gaan uitmaken van het gezin?

zelf aan de beurt!

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71
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Reünie voor oud-leerlingen van de MTS-Helmond
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Openingstijden
Bibliotheken
wijzigen

Klassefoto van schakelklas SKC, 1967. F | Organisatie.

Helmond
Wim Seelen en Hans van Vlerken organiseren in het najaar
een reünie voor leerlingen die
vijftig jaar geleden in Helmond
hun MTS-diploma mochten
ontvangen. Wim en Hans behoren tot de eerste leerlingen
die in 1970 een MTS-diploma in
ontvangst mochten nemen na
afronding van de vierjarige opleiding, dit jaar precies 50 jaar
geleden.
Een jaar eerder waren er ook al
een aantal studenten gediplomeerd, die na een driejarige opleiding het MTS-diploma ont-

vingen. De klas die zij bij elkaar
trachten te krijgen voor een reunie bestond voor een deel uit
leerlingen die in 1966 de schakelklas hadden doorlopen en die
samen met leerlingen, afkomstig
van de Ulo, in 1967 de werktuigkundeklas W1b vormde.
Beide MTS-ers willen het feit dat
zij in 1970 het diploma behaalden
niet voorbij laten gaan. Als het
tegen die tijd mag, staat rond de
herfstvakantie (17 oktober tot en
met 25 oktober 2020) een reünie
gepland. Daarom roepen zij geinteresseerden uit klas W1b van
leerjaar 1967-1968 die in 1970 hun
diploma behaalden op contact
met hen op te nemen. Dit kan

via e-mail: jhavanvlerken@
onsbrabantnet.nl of
wim.seelen@gmail.com
De
Uitgebreid
Technische
School (UTS) ging in 1966 van
start in Helmond en was gehuisvest in de voormalige Textielschool, naast de LTS aan de
Keizerin Marialaan in Helmond.
Later werd de school omgezet
in een Middelbaar Technische
School (MTS), een driejarige opleiding bestaande uit twee jaar
theorie gevolgd door een stagejaar. De klas van Wim en Hans
bestond uit ongeveer 25 leerlingen afkomstig uit Zuid-OostBrabant en Noord-Limburg. s

Kasteeltuin Markt Helmond
Helmond
Curiosa, tweedehands en andere oude spullen. Zondag 23
augustus van 9 tot 16.30 uur
staan rond het kasteel van
Helmond circa 170 kramen.
Kom shoppen voor tweedehands spullen, antiek en curiosa, brocante en vintage en
raak geïnspireerd!
Of je voorkeur nu uitgaat naar
antiek, industrieel, vintage,
brocante, kunst, sieraden,
curiosa of andere bijzondere
items. De gepassioneerde
deelnemers op deze markt
bieden een geweldige variëteit
in een gemoedelijke sfeer.

De Kasteeltuin Markt is een
niet te missen markt voor
verzamelaars,
brocanteurs,
interieurontwerpers, stylisten

en iedereen die blij wordt van
unieke vondsten.
Een verwendag voor de oude
spullen liefhebber! s

GROOTPEELLAND.NL

F | Bibliotheek Helmond.

Helmond
De openingstijden van de Bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren gaan na de
zomervakantie veranderen.
Na de sluiting vanwege Corona
en beperktere openingstijden
vanwege de nasleep en de zomervakantie, is er goed gekeken
naar wanneer de meeste bezoekers in de Bibliotheek komen
en hoe onze openingstijden het
beste passen bij onze dienstverlening en programma-activiteiten. Dit is aanleiding geweest om
de openingstijden te wijzigen.
Vanaf maandag 24 augustus zijn
al onze Bibliotheken van maandag tot en met vrijdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag is de Bibliotheek in Helmond
open van 10.00 tot 17.00 uur en
Asten, Deurne en Someren van
10.00 tot 13.00 uur. De Bibliotheken zijn ook op een aantal avonden open tot 19.00 uur: in Helmond op dinsdag en donderdag;
in Deurne op maandag; in Asten
en Someren op vrijdagavond.
In Helmond zijn er tijdens de
openingstijden altijd medewerkers aanwezig om bezoekers en
leden te helpen, uiteraard wel

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.

binnen de 1,5 meter maatregelen.
In Asten, Deurne en Someren is
er van maandag t/m vrijdag tot
13.00 uur alleen zelfservice.
VVV Helmond hanteert dezelfde
openingstijden als de Bibliotheek, dus van maandag tot en
met zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
en op dinsdag en donderdag tot
19.00 uur.
In alle locaties blijft het mogelijk
om een verrassingspakket te bestellen en af te halen tijdens de
openingstijden: de AfhaalBieb.
Bij de AfhaalBieb kunnen boeken besteld worden in diverse
genres en zowel voor volwassenen als voor de jeugd. In september starten ook weer de digiwijzer spreekuren, cursussen
en onze (jeugd)activiteiten zoals
voorlezen en Skoolzone.
Lunch- en Leescafé De Bieb in
Bibliotheek Helmond wijzigt per
1 september ook haar openingstijden en is dan van dinsdag
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur en op zondag van 12.00 tot
16.00 uur geopend. In Deurne is
Gastvrij&Zo in het Cultuurcentrum iedere dag van 10:00 tot
15:00 uur open voor een lunch in
de foyer of op het buitenterras.
Alle informatie is na te lezen op
www.bibliotheekhelmond
peel.nl s
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Diaken Ton Schepens
pensioneert

wij u om zich aan te melden via
het parochiesecretariaat aan de
Dorpsstraat 34 of telefonisch via
0492-52 31 47 op werkdagen van
09:30 uur tot 12:00 uur.

Helmond
Helmond-Oost

Helmond-Noord

Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOV,
Azalealaan te Helmond. Een totale 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 regelmatig een gratis grote loterij
plaats. Aanvang 19.45 uur. Zaal
open vanaf 18.00 uur. U komt
toch ook?

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 deelnemers vanuit hun garage, voortuin of stoep verkoopbaar stellen. Er wordt een puzzeltocht
georganiseerd, waarbij prijzen
te verdienen zijn. Er zijn ook een
aantal adressen waar je bijvoorbeeld loempia’s, broodje hamburger etc. kunt kopen.

Helmond-Noord
In de zomervakantie komt Blikkie on tour in Speeltuin Leonardus.
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 speeltuin is gelegen aan de Mgr.Swinkelsstraat in Helmond.

Helmond
Slaapzak gevonden op de AarleRixtelseweg vanuit Helmond
naar Aarle-Rixtel. Het betreft een
zwarte slaapzak die begin juli gevonden is.
Bent u hiervan de eigenaar?
Neem dan contact op met
redactie@deloop.eu.

In het weekend van 29 en 30
augustus zal diaken Ton Schepens een punt zetten achter zijn
werkzame leven omdat hij per 1
mei officieel met pensioen is gegaan.
Op zaterdagavond zal Ton mee
voorgaan in de viering in de kerk
van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna om 17:00 uur
en om 19:00 uur in de Sint Luciakerk.
In zijn overweging zal hij benadrukken waar het evangelie hem
toe heeft aangesproken en hoe
dat in het pastoraat om nabij te
zijn tot uitdrukking komt. In de
Sint Trudokerk zal op zondagmorgen om 11:00 uur een feestelijke viering zijn met aansluitend
een vendelgroet door het Gilde
en een receptie.
Viering
Aangaande de viering op zondagmorgen zijn wij helaas beperkt door de maatregelen
omwille van het Covid-19 virus.
Dit houdt in dat er in de kerk
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Corona tijd,
geen vakantie borrel
of personeelsfeest?
Geef toch een
HELLEMONDGIFT
waardebon cadeau!
WWW.HELLEMONDGIFT.NL

De wens van Ton is de collecte
voor de goede doelen die we in
de parochie kennen en die gebundeld worden in het PCI (parochiële caritas instelling).

Diaken Ton Schepens.
F | Pastoor Swagemakers.

maximaal 100 personen aanwezig kunnen zijn. Er worden in de
naastgelegen pastorietuin plaatsen gecreëerd waar nog eens
honderd personen de viering
via een livestream op een beeldscherm kunnen volgen. Ook
thuis zal de viering via livestream
te volgen zijn. Ga daarvoor naar
Helmond.live op uw PC of tablet. Om aanwezig te zijn tijdens
de viering op zondag verzoeken

Receptie
Aansluitend aan de viering en de
vendelgroet wordt de receptie
gehouden waar iedereen welkom is. Diaken Ton zal in de kerk
staan waar u op gepaste afstand
een ‘hand kunt geven op de wijze
van het nieuwe normaal’. Vanuit
de kerk kunt u vervolgens naar
de tuin lopen waar gelegenheid
is om aan tafels te gaan zitten
of staan met respect voor de gepaste afstand. Wie de receptie
verlaat kan dat doen via de poort
van de tuin.
Wij hopen dat u met velen naar
de receptie kunt komen zodat
onze diaken Ton Schepens er
een onuitwisbare goede herinnering aan zal overhouden. s

IK BEN ‘N

HELMONDER
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Spaarzame meizoentjes

Overlijdens
berichten uit
de regio

Waar de tuinen al maanden
heerlijk groenen,
moet ik steeds meer
alle ramen boenen.
Maar het lekker samen zoenen
is nog steeds van lauw Loenen.

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

We moeten overal
flinke ‘afstand bewaren’
en moet ik al mijn meizoentjes
nog altijd blijven sparen,
voor als de lucht hopelijk
snel weer gaat klaren.
Ad van Schijndel aug. ‘20.

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!
Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

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

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

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMONDVANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl • Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zondag 23 augustus
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Riet de Ruijter-Manders wegens jaargetijde; Cisca
Schepers-van de Mortel; Riet Lingers-Manders; Toos Melis-Büchner; Antonetta
Tans-Hendriks; Annemie van de Warrenburg-Nouwens; Toos van den Broek-Bax;
Jan van Rest; Hyacintha Otten-van Wetten; Annemie Kandelaars-Verschure; Willemien van Roij-van Stiphout; Sjaan van der Linden-van Schaik; Bep van Rijsingenvan Gennip; Wilma van den Berg-Snijders;
Donderdag 27 augustus
19.00 uur Lucia kerk; Voor scholen die weer begonnen zijn, dat de organisatie met
alle aanpassingen goed verloopt en dat het onderwijs van goede kwaliteit blijft met
oog voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.
Zaterdag 29 augustus
Dit weekend schenken we in de vieringen feestelijk aandacht aan het pensioneren
Diaken Ton Schepens
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Intentie voor allen die zich in een troosteloze situatie bevinden.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; René Michielsen; Harrie van Asten en overleden
ouders van Asten-v/d Kerkhof en ouders Weijts-Janssen; Marian van den BoschRaijmakers;
Zondag 30 augustus
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders; Martien Dirks; Jan van der Linden; Piet
Keijzer; Graard en Marie Keijzer van der Helm; Jan en Mien Cornelissen-van den
Heuvel.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl • Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 23 augustus
11.00 uur Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere familieleden.
Zondag 30 augustus
11.00 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van de KerkhofPeters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein van Thiel, Ton van Wetten.

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.

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.

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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Op de koffie bij de wethouder

Met vijf zintuigen zijn wij ooit geboren
het voelen springt er ’t meeste uit
want is gegund aan heel de huid
terwijl we dubbel zien en horen.

Helmond
Heeft u een vraag over of een
idee of initiatief voor uw wijk?
Bezoek dan het wijkspreekuur
om hierover te praten met de
wethouder. Onder het genot
van een kop koffie of thee luistert de wijkwethouder graag
naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of
vriendin mee.
De wethouders denken graag
met u mee bij het zoeken naar
oplossingen en kunnen u, indien nodig, in contact brengen
met andere mensen of organisaties. Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders
deelt, kunnen zij gebruiken bij
het maken van beleidskeuzes.
Overzicht wijkspreekuren augustus en september
In augustus en september staan
de volgende wijkspreekuren gepland:
Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 27
augustus van 18.30 tot 19.30 uur
in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
Brandevoort: met wethouder
Van Dijk op donderdag 27 augustus van 20.00 tot 21.00 uur in
’t Brandpunt (Biezenlaan 29);
Helmond-Oost: met wethouder

Zin-tuigen

Er is veel verschil in onze smaken
gebundeld in de tong en in de mond
en waar wat stank vliegt in het rond,
wil men het ruiken wel eens staken.
Maar als Helmonders elkaar ontmoeten,
komt aan hun tuig een zesde zin
want van het hoofd tot aan hun voeten
sluipt iets nieuws die schedel in
niet hoor- of voelbaar, zonder zicht,
maar wel tastbaar, met beide ogen dicht.
Ad van Schijndel, 14 aug. ‘20.
20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat
29).

De Vries op maandag 7 september van 19.00 tot 20.00 uur in De
Lier (Van Kinsbergenstraat 1);
Binnenstad: met wethouder De
Vries op woensdag 9 september
van 19.00 tot 20.00 uur in De Fonkel (Prins Karelstraat 123);
Rijpelberg: met wethouder Maas
op donderdag 10 september van
19.00 tot 20.00 uur in De Brem
(Rijpelplein 1);
Brouwhuis: met wethouder
Maas op donderdag 10 september van 20.15 tot 21.15 uur in het
Tienerhuis (Rivierensingel 752);
Stiphout-Warande: met wethouder Van de Brug op donderdag 24 september van 19.30 tot

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. De spreekruimtes zijn erop
ingericht dat er voldoende afstand kan worden gehouden.
Heeft u last van gezondheidsklachten, zoals verkoudheid,
hoesten of koorts? Kom dan niet
naar het spreekuur.
Woont u in een andere wijk?
Ga dan naar www.helmond.
nl/wijkspreekuren voor een
overzicht van de geplande
wijkspreekuren. s
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Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop

HELMOND

NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

RIJPELBERG
5709

CENTRUM
5701
WEST
5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

DIERDONK
5709

MIERLO-HOUT
5706

OOST
5703

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

2 3
9
3
4

8 7
1 a 6
7

Bowen Mierlo

6

Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

c

6 5 2

b

2 6 7

5
2
5
5 8
1

2
3 6

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

4
8

d

Mail de gele oplossing voor 26 augustus naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Minimale leeftijd voor
deelname is 18 jaar. Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

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

Winnaar week 31 MIGAGIFTS WOORDZOEKER:
Jean Engelen. Antwoord: HEMELS.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 | 0492 524411 | www.migagifts.nl

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.
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CURSUS

HELMONDloopjes
DIVERSEN

Cursus buitenschilderen.
Donderdagavond.
www.atelier-overhorst.nl
Tel.: 525451

EVENEMENTEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend
schriftelijke
FEESTJE?
Tent v.a. €opgave
20,-; | d.m.v. deze bon.
VLOOIENMARKT
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
Staan
t
afel
€
4,
;
|
Karaoke
zondag
23 augustus
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord
een hokje
vrij laten.
€ 25,-;inlevertermijn
Tel. 0492-510855
strand
Uiterlijke
elke maandagE3
17.00
uur. Buivensedreef 10

TE KOOP GEVRAAGD

Eersel. Gratiskennismaking
entree
tewww.ikgeefeenfeestje.nl
koop
cursussen
te koop gevraagd
te huur 9.00-16.00u T: 06-20299824
vakantie
diversen
huisdieren
personeel
www.timmermans
Doe het zelf auto’s en motoren
evenementen
onroerend goed
evenementen.nl
woningruil
radio en tv
PVC vloer of

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

e
e
e
e

TE KOOP GEVRAAGD:
Marktspullen, antiek, klokken,
schilderen, beelden en meer
gezocht. Heb je iets?
Bel Twan: 06-13208306

6,50
6,50
6,50
8,00

De specialist voor uw prothese
e 9,50Kunstgebit
e 11,00

Klikgebit
Reparaties Opvullen

e 12,50
e 14,00
e 15,50

‘t Bijsterveld 2
Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën,
5701GW Helmond
etc. Zeer concurrerende
prijzen. HELMOND
Weekkrant
De Loop
0492-542912
Gratis meten20en| 5708
prijsopgaaf.
Steenovenweg
HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Willie’s stoffering, Braaksestraat
www.kunstgebitbijsterveld.nl
10, Helmond, T: (0492) 535901
Inleveradres:
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HELMONDloopjes
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
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e
e
e
e

6,50
6,50
6,50
8,00

e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

BUSINESS

OWNER

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).
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GEEN E-BIKE NODIG?

wij verkopen ook gewone fietsen!
Gazelle Orange C7
In dames en heren

model

voor € 849.-

Pegasus Premio Sl

el 1
voorde

voordeel 2

voordeel 3
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servic

iedere dag
testdag

zadelgarantie

voorde
el 4
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contracten maar
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e
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voordeel 7
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WIJ ZIJN
NORMAAL
GEOPEND
en staan op
een veilige manier
voor u klaar.

voordee
l8
gratis o
p
afstelle maat
n van d
e
nieuwe
fiets

voor slechts € 799.voordeel 9
100% rijklaar
afgeleverd

voordeel 10

voordeel 11

voordeel 12
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zonder afspraak

el 14
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overtuigd van onze
voordelen?

www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFF ICIË LE

D E ALE R

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 34 DL

ontdek onze
voordelen

