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Centrum
Een paar jaar geleden zagen wij
een literaire speeltuin in Denemarken. Direct ging er een
lampje branden; wauw, dat willen we ook in Helmond in het
nieuwe park tegenover de Bibliotheek. Zo startte ruim 3 jaar
geleden onze droom: Een plek,
waar kinderen naar hartenlust
kunnen spelen, ontdekken en
spelenderwijs in aanraking komen met taal en verhalen.
Van Literaire Speeltuin naar
Verhalenspeeltuin
De Gemeente Helmond daagde
ons uit om het benodigde geld
zelf op te halen bij fondsen en
subsidieverstrekkers.
Een hele uitdaging. Met een stimuleringsbedrag van € 50.000,van de Gemeente Helmond
konden we aan de slag, vol enthousiasme en met een fijne
club vrijwilligers. We hadden
nog minimaal 2 keer dat bedrag

Zat 12 sep

Zon 13 sep

Gemeentebe

van de
verschijnen
altijd op woensdag
van
speeltuin exploitatie.
Zij informatiepagina’s
nemen starten met concretiseren
extra nodig omDe
eenofficiële
speeltuin publicatie
ontwerp
en aanbesteding
in onze
werkgroep.
te realiseren. Inmiddels
zijn we actief
voorafgaand
aan deel
deze
krant
en vindthet
u op
www.helmond.nl.
De datum van
www.omd.nl/helmond/
van
de
werkzaamheden.
En
natuurlijk
is
er
het
afgelopen
vele stappen verder.
De
Litepublicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
raire Speeltuin hebben we om- jaar vooral veel contact geweest
gedoopt tot Verhalenspeeltuin, met allerlei mogelijke fondsen Verwachte opening…
omdat deze naam beter past bij en subsidieverstrekkers. Zowel medio 2021
landelijk, regionaal als lokaal We bereiken hiermee een mijlde jeugd.
publicatie
de op
informatiepagina’s
verschijnen altijd op woensdag
paal waar
we van
trots
zijn, de
hebben we in alle hoeken enDe officiële
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
Verhalenspeeltuin
wordt
naari.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
gaten gezocht naar (financiële)publicatie
Kinderen denken mee
op www.helmond.nl
is leidend
Kinderen van een aantal scholen mogelijkheden. Ontelbare keren verwachting medio 2021 geis het afgelopen schooljaar van- mochten we vertellen over onze opend. Maar ook dan zitten we
uit ‘design thinking’ gevraagd droom. En deze zomer was het niet stil. Na de opening starten
om mee te denken over het ont- zover: we telden alle bedragen we met een programma voor
werp. En met een ontwerpwed- op en kwamen tot de conclusie de jeugd in deze speeltuin. We
strijd zijn kinderen uit de stad dat we voldoende geld hebben willen een mooi activiteitenprouitgedaagd om met ons mee te opgehaald. Vooral dankzij de gramma bieden en gaan daardenken. Wat hebben ze dat goed donaties van het Rabobank Co- over in overleg met samenwerkgedaan, er kwamen de meest öperatiefonds en het VSB Fonds partners in de stad.
spannende en creatieve ideeën. kunnen we nu starten met een
Van droom naar werkelijkheid
Deze input wordt meegenomen definitief ontwerp en de aanleg.
En daarmee komt onze droom
bij het ontwerp van de VerhalenDe komende periode werken uit: een speel- en ontdekplek
speeltuin.
we samen met de Gemeente voor alle kinderen, midden in de
Helmond aan de realisatie van stad! Voor iedereen toegankelijk
Realisatie nieuwe
onze nieuwe Verhalenspeeltuin. om avonturen te beleven. Niet
Verhalenspeeltuin
We hebben contacten onder- Dankzij veel positieve energie alleen door te klimmen en klauzie pagina
houden met een ontwerper van alle werkgroep leden, staan teren, ook door verhalen te delen
4-5
van speeltoestellen, en met een we nu op het punt om de speel- en te verzamelen. Net zoals in de
Bron: www.helmond.nl
specialist op het gebied van tuin echt te gaan bouwen. We Bibliotheek. s
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Werken binnen de
geriatrische
revalidatiezorg
Voor onze geriatrische revalidatiezorg afdelingen in
het Elkerliek Ziekenhuis, Keyserinnedael en Vitassist
in Helmond zijn we op zoek naar verzorgenden (IG)
en verpleegkundigen.

Nu tijdelijk

5 munten
gratis

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

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

PITSTOP SHOP

NIEUW

Waarom kies je voor de geriatrische
revalidatiezorg?
Werken met gevarieerde leeftijdsgroepen en
ziektebeelden, een uitdagend revalidatieklimaat en samen met het team op zoek
gaan naar passende oplossingen voor de
cliënt. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden
bij. We bieden jou direct een contract
voor onbepaalde tijd, het aantal uren
is in overleg.
Door jouw wensen centraal te stellen
komen we tot dé baan die bij jou
past. Nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website
www.werkenbijdezorgboog.nl
voor de vacatures, of neem
contact op voor een kennismakingsgesprek.

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

de Werkboog
T 0492 348 402 | dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, Tel. 0492-555613

STYLE

CASUAL

TREND

MODE TREND DAGEN DINSDAG 1 T/M ZATERDAG 5 SEPTEMBER

EXTRA KOOPAVOND WOENSDAG 2 SEPTEMBER
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
GRATIS PARKEREN

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Campagne Zorg en Ondersteuning
Helmond van start
Helmond
Helmond: Maandag 24 t/m zondag 30 augustus staat geheel in
het teken van Zo Helmond, oftewel Zorg en Ondersteuning
Helmond. De gemeente communiceert uitgebreid over de
toegang tot zorg en ondersteuning in onze stad. Ieder huishouden ontvangt bijvoorbeeld
de Zorgkrant thuis. Daarnaast
kunnen inwoners vanaf nu een
kijkje nemen op de nieuwe sociale kaart.
Ieder huishouden ontvangt de
Zorgkrant
In de Zorgkrant lezen inwoners
over de toegang tot zorg en ondersteuning en komen ze meer
te weten over verschillende organisaties in Helmond die ondersteuning bieden. Ook delen
inwoners hun ervaringen.
Inwoners kunnen altijd bellen
naar 14 0492, optie 2
Sommige Helmonders weten de
weg naar zorg en ondersteuning
al prima te vinden, maar dat
geldt (nog) niet voor iedereen.

Wanneer inwoners niet goed
weten waar ze terecht kunnen
met een specifieke hulpvraag,
dan kunnen ze altijd bellen naar
14 0492, optie 2. Hier worden zij
verder geholpen met hun vraag.
Er zijn in Helmond een heleboel
organisaties die kunnen helpen. Inwoners mogen ook altijd
rechtstreeks contact opnemen
met iedereen die in Helmond
zorg en ondersteuning biedt.
Alle vragen rondom zorg en ondersteuning zijn welkom
Inwoners kunnen terecht met
allerlei vragen, zoals vragen over
huishoudelijke hulp, aanpassingen aan een woning, begeleiding, dagbesteding, zorgen over
geld, opvoeden, samenwonen,
gezondheid, problemen rondom
scheiding, mantelzorg, vervoer,
rouw en nog veel meer. De hulpvraag wordt zo goed mogelijk in
beeld gebracht om de beller verder te kunnen helpen.
Afhankelijk van de hulpvraag,
kan een van de sociale teams
betrokken worden
Hierin werken deskundige medewerkers van verschillende

Helmond
De 71e collecteweek van KWF
Kankerbestrijding start ondanks de pandemie op zondag
30 augustus tot en met 5 september. Verspreid over 800 collecteteams gaan, ondanks de
Corona, duizenden collectanten de straat op. Het collecteteam van Helmond zet zich met
ongeveer 350 collectanten in
om zoveel mogelijk geld op te
halen voor meer kennis en betere behandelingen.
KWF en Corona
Er zijn verschillende manieren
om op een veilige manier, voor
donateur en collectant, geld op
te halen voor kankerbestrijding.
Het collecteren zal uiteraard
voldoen aan de dan geldende
RIVM-richtlijnen. Behalve een
donatie met contant geld is het
ook mogelijk om contactloos via
een QR-code te doneren.
1 op de 3 krijgt kanker
De coronacrisis heeft kanker-

Kankerpatiënten zijn blij dat de
nationale collecteweek van KWF
ook in coronatijd op een veilige
manier kan plaatsvinden. “Nog
steeds krijgt 1 op de 3 mensen
in Nederland kanker. Bovendien
zijn tientallen miljoenen euro’s
minder beschikbaar doordat
evenementen als Alpe d’HuZes
en de Elfstedenzwemtocht zijn
afgelast. Geld voor levensreddend onderzoek is daarom hard
nodig. Voor de patiënt van nu, en
van de toekomst”, aldus de organisatie.
Geef tijdens de collecteweek
De collectanten van KWF-collecteteam Helmond komen in de
week van 30 augustus tot en met
5 september bij u aan de deur of
u komt hen tegen in winkelcentra, op drukke plekken in het
stadshart of bij evenementen. Bij
alle collectanten kunt u dit jaar
ook doneren met uw mobiele
telefoon via iDEAL QR. Ze kun-

Boyd Reith naar Helmond Sport

welzijns- en zorgorganisaties
samen. Iedere medewerker heeft
zijn eigen expertise.
De een weet bijvoorbeeld alles
van opvoeden, de ander weet
alles van aanpassingen in huis.
Zo worden inwoners altijd goed
geholpen.
Meer informatie is te vinden op
www.zo-helmond.nl.
De nieuwe sociale kaart voor
inwoners is beschikbaar
Op de website van de sociale
kaart Helmond, www.socialekaarthelmond.nl, staan allerlei
Helmondse initiatieven rondom
zorg en ondersteuning die vrij
toegankelijk en gratis zijn voor
inwoners. Deze website vervangt
de website GuidoHelmond.
Via de sociale kaart hebben inwoners de mogelijkheid om zelf
oplossingen te vinden voor hun
(hulp)vragen.
Dit kan over van alles gaan:
dagbesteding, activiteiten voor
mantelzorgers,
zelfhulpgroepen, eetpunten, hulp bij geldzaken, trainingen en cursussen
en meer. s

71e KWF-collecteweek van start
patiënten hard geraakt. Mensen
met een zwakke gezondheid
behoren tot de risicogroep, behandelingen en diagnoses zijn
uitgesteld en kankeronderzoek
heeft vertraging opgelopen. Ook
hebben patiënten grote zorgen
over hun gezondheid.

3

nen zich legitimeren en zijn te
herkennen aan het
nieuwe rood-blauwe logo met de
witte krab voor de letters KWF.
Heeft u de collectant gemist?
Dan kunt u op de volgende manieren toch een bijdrage leveren:
- Doneer online via
kwf.nl/collecte
- Scan de iDEAL QR-code op de
kaart die de collectant achterlaat
als u niet thuis bent
of scan de IDEAL QR-code die
hiernaast staat afgedrukt

Boyd Reith. F | Wim van den Broek.

Helmond
Helmond Sport heeft de selectie versterkt met de 21-jarige Boyd Reith, de rechtervleugelverdediger maakt de
overstap van Jong Sparta.
Afgelopen seizoen speelde
hij met de Rotterdammers
22 wedstrijden in de Tweede
Divisie. Daarvoor doorliep hij
de gehele jeugdopleiding van
Feyenoord, waar hij al op zestienjarige leeftijd een contract

tekende. In Oranje Onder 17
speelde hij samen met onder
anderen Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Donyell Malen.
De geboren Rotterdammer
speelde de gehele voorbereiding bij het eerste elftal van
Sparta Rotterdam, ook deed
hij mee in de oefenwedstrijd
tegen Feyenoord in De Kuip.
Reith heeft een contract getekend (onder voorbehoud van
de medische keuring) voor
één jaar, met een optie voor
nog één jaar. s

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op
hartstichting.nl/reanimatie

Omdat iedereen anders is...

Feiten & cijfers
Kanker raakt ons allemaal. Enkele feiten en cijfers over kanker:
- 1 op de 3 mensen krijgt ooit
kanker
- Jaarlijks overlijden ongeveer
45.000 mensen aan kanker
- Dankzij onderzoek is de 5-jaars
overlevingskans gestegen van
25% in 1949 tot 65% nu
- KWF financiert ongeveer 30%
van alle onderzoeksprojecten in
Nederland
- Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar
circa 800 wetenschappers fulltime mee bezig zijn
- Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld
500.000 euro

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
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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Campagne Zorg en Ondersteuning Helmond
van start
Deze week staat geheel in het teken van Zo Helmond, oftewel Zorg en
Ondersteuning Helmond. De gemeente communiceert dan uitgebreid over de
toegang tot zorg en ondersteuning in onze stad. Ieder huishouden ontvangt
bijvoorbeeld de Zorgkrant thuis. Daarnaast kunt u vanaf nu een kijkje nemen op
de nieuwe sociale kaart.
Ieder huishouden ontvangt de Zorgkrant
In de Zorgkrant leest u meer over de toegang tot zorg en ondersteuning en komt
u meer te weten over verschillende organisaties in Helmond die ondersteuning
bieden. Ook delen inwoners hun ervaringen.
U kunt altijd bellen naar 14 0492, optie 2
Sommige Helmonders weten de weg naar zorg en ondersteuning al prima te
vinden, maar dat geldt (nog) niet voor iedereen. Wanneer u niet goed weet waar
u terecht kunt met uw specifieke hulpvraag, dan kunt u altijd bellen naar
14 0492, optie 2. Hier wordt u verder geholpen met uw vraag. Er zijn in Helmond
een heleboel organisaties die kunnen helpen. U mag ook altijd rechtstreeks
contact opnemen met iedereen die in Helmond zorg en ondersteuning biedt.
Alle vragen rondom zorg en ondersteuning zijn welkom
U kunt er terecht met allerlei vragen, zoals vragen over huishoudelijke hulp,
aanpassingen aan een woning, begeleiding, dagbesteding, zorgen over geld,
opvoeden, samenwonen, gezondheid, problemen rondom scheiding, mantelzorg,
vervoer, rouw en nog veel meer. De hulpvraag wordt zo goed mogelijk in beeld
gebracht om de beller verder te kunnen helpen.
Afhankelijk van de hulpvraag, kan een van de sociale teams betrokken worden
Hierin werken deskundige medewerkers van verschillende welzijns- en
zorgorganisaties samen. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. De een
weet bijvoorbeeld alles van opvoeden, de ander weet alles van aanpassingen in
huis. Zo wordt u altijd goed geholpen. Meer informatie is te vinden op
www.zo-helmond.nl.
De nieuwe sociale kaart www.socialekaarthelmond.nl is nu beschikbaar
Op de website van de sociale kaart Helmond staan allerlei Helmondse initiatieven
rondom zorg en ondersteuning die vrij toegankelijk en gratis zijn voor inwoners.
Deze website vervangt de website GuidoHelmond. Via de sociale kaart heeft u de
mogelijkheid om zelf oplossingen te vinden voor uw (hulp)vragen. Dit kan over
van alles gaan: dagbesteding, activiteiten voor mantelzorgers, zelfhulpgroepen,
eetpunten, hulp bij geldzaken, trainingen en cursussen en meer.

Bekendmakingen
Rectificatie: ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Damhertlaan 60

Datum indiening: Projectomschrijving:
07-08-2020 maken uitweg 3,00 meter

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5373209

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
van Heijnsbergenstraat 17
16-08-2020
Rijpelberg 10A
17-08-2020
Reeboklaan 4
15-08-2020
Primulastraat 14
16-08-2020
Torenstraat 36A 17-08-2020
(ter hoogte van)
Lieshoutseweg 76
20-08-2020
Herenlaan 167

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten carport en maken uitweg OLO 5385559
oprichten kwekerij
OLO 5381809
plaatsen dakkapel, wijzigen gevel
OLO 5384893
maken uitweg
OLO 5385259
kappen 3 bomen
OLO 5386695

wijzigen bestemmingsplan
(paardenhouderij)
20-08-2020 plaatsen dakkapel

Grijs/Kroon: K=15

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Houtse Parallelweg 96
18-08-2020
Engelbrechthoek
20-08-2020
65 t/m 77 oneven
Gerwenseweg 9A
20-08-2020
Sperwerstraat 37
21-08-2020
Engelbrechthoek
21-08-2020
49 t/m 63 oneven

Projectomschrijving:
vergroten woning
oprichten 14 woningen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4047879
OLO 5009061

realiseren extra behandelkamer
plaatsen dakopbouw
oprichten 21 woningen en maken
uitweg

OLO 4555217
OLO 5375399
OLO 5008745

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Ockenburghpark 36

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
18-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 5255407

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Mierloseweg 28
17-08-2020
Hollandhof 82
21-08-2020

Projectomschrijving:
oprichten dakterras
kamerverhuur

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5185743
OLO 5202639

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders
bekend dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden
verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
Naam

Adres

LKR-nummer

Kluppluz Keizerin
Marialaan

Keizerin Marialaan 3 104249869
Helmond

Datum
verwijdering
24-08-2020

Reden verwijdering
Sluiting locatie

Wet bodembescherming (Wbb)
Ontwerpbesluit ingevolge artikel 39 en 40 Wbb
Adriaans Groep B.V. heeft verzocht om instemming met een bodemsaneringsplan voor een
deel van de planlocatie Tyboschplein te Helmond. De saneringslocatie is in het
bodeminformatiesysteem opgenomen als “Rootakkers 9 (Adriaans)” met locatiecode
AA079402197.
Het college van B&W is voornemens het volgende te besluiten:
1. De bodem op de locatie kadastraal bekend gemeente Stiphout, sectie C, nr. 457 is plaatselijk
sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie.
2. Op de locatie van de deelsanering is geen sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.
3. In te stemmen met het deelsaneringsplan dat is ingediend.
Inzage
Op de voorbereiding van het besluit is afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van
toepassing. Het ontwerp besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 27
augustus tot 8 oktober 2020 in te zien bij cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op
den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar
(0492) 58 76 30.
Zienswijze indienen
Tot 8 oktober 2020 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht
aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ
Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur contact opnemen met het cluster Milieu via
telefoonnummer (0492) 58 76 30.

OLO 5394853
OLO 5387181

• 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)

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

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen op de Kerkstraat Zuid tussen Beugelsplein en De Wiel
in de rijrichting van De Wiel door middel van het plaatsen van borden C02 en C03 van bijlage 1
van het RVV 1990.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met
dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

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.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s
met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Van Meelstraat 14 (VKB 2026)

Burgemeester en Wethouders van Helmond

Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met
dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

• 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

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

TUERLINGS:

Dickensnight 2020
gaat helaas niet door!

Coronacarnaval

Helmond staat met veel op de
kaart. Automotive en smart
mobility, Vlisco en carnaval
zijn daar enkele voorbeelden
van. Sinds kort staat Helmond
ook op de kaart met de grootste corona-teststraat van Oost
Brabant. Dat is niet zo vreemd,
want Oost Brabant werd bij de
eerste corona-golf hard geraakt.
We willen goed voorbereid zijn,
mocht die gevreesde tweede golf
toch komen.

gemeester stevig uit de hoek
komen richting de horeca in het
centrum, want ook daar werd
het niet meer zo nauw genomen met de maatregelen. Ja,
natuurlijk snap ik dat mensen
hun brood moeten verdienen en
natuurlijk snap ik de frustratie en
het opraken van ons geduld met
die maatregelen. Het is hartstikke #*¥ dat we nog steeds beperkt
worden door dit ellendige virus,
maar het is even niet anders.

Tot een maand geleden was hier
gelukkig nog geen sprake van.
Door als inwoners van Nederland gezamenlijk een pijnlijke
maar noodzakelijke pas op de
plaats te maken, kregen we het
virus onder controle. Het aantal nieuwe besmettingen daalde
zo ver dat de maatregelen weer
versoepeld konden worden. We
zijn er alleen nog niet van af.
Afgelopen maand is het aantal
nieuwe besmettingen gestegen
naar rond de 500 per dag en de
maatregelen moeten weer worden opgevoerd.

Afgelopen maand hebben we
kunnen zien dat één momentje
van verslapping kan zorgen voor
een explosie van nieuwe besmettingen. Eén ongelukkig cafébezoek en je dorp kan op slot, één
onderschat kuchje op je verjaardag en je complete familie en
vriendengroep kunnen in quarantaine. De kwetsbare groepen
zijn nu nog alert vanwege die
eerste golf en de besmettingen
verspreiden zich vooral onder
jongeren. Zij hebben over het algemeen minder hevige symptomen en belanden niet zo snel in
het ziekenhuis, maar ook de ziekenhuizen kunnen in een mum
van tijd weer overspoeld worden
met patiënten die wel voor hun
leven vechten. Dat moeten we
niet willen riskeren. We moeten
die pas op de plaats écht nog
even volhouden. Het duurt nog

Om mij heen hoor ik vaak mensen vragen om versoepelingen,
omdat ze er wel klaar mee zijn.
Als ik de protesten in Den Haag
tegen de maatregelen zie, zakt
mijn broek daar echt van af.
Ook in Helmond moest de bur-

27 augustus 2020

Brandevoort

een half jaar tot carnaval en de eerste pijnlijke besluiten zijn al gevallen, maar als
we nu die maatregelen al niet
meer respecteren, staat er over
zes maanden niet veel carnaval
op de kaart.
Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

HELMOND

Ook het Dickensnight evenement is, zoals zovelen onder
ons, gegrepen door Covid 19.
Als organisatie van dit evenement moeten we in “normale”
omstandigheden al met veel zaken rekening houden. In de huidige 1,5 meter maatschappij (en
de overige Corona regels) komt
daar nog eens veel bij.
We hebben het evenement van
veel kanten bekeken en gekeken
waar wij er een positieve draai
aan konden geven om dit toch
door te laten gaan. Uiteindelijk
zou dit betekenen dat de Dickens sfeer die wij zo nastreven
dermate aangetast zou worden
dat er eigenlijk niet meer over
die sfeer gesproken kan worden. Beperkingen die opgelegd
worden aan koren en typetjes of
straattheater, het bereiden van
eten, het samenkomen van veel
mensen en het creëren van een
intieme Dickens sfeer is simpelweg niet goed (volgens onze normen) te realiseren. Laat staan dat
we al genoeg deelnemers, types,
ondernemers en koren kunnen
vinden die nog mee willen doen
omdat zij zelf ook gegronde redenen hebben om niet te komen.
Dit respecteren wij uiteraard.
Echter, wij zouden Dickens niet

zijn als we hier niets mee doen.
De ideeën die we voor dit jaar
hebben gaan we verder uitwerken voor 2021. Sponsoren die (terecht) dit jaar overslaan kunnen
we volgend jaar een nog sfeervoller Dickensnight evenement
beloven (mits de situatie het dan
toelaat uiteraard). Koren, typetjes en straattheater hebben een
extra jaar voorbereiding om het
nog mooier te doen in 2021. We
stonden in de startblokken maar
schuiven dit nu een jaartje op om
in 2021 met veel enthousiasme
Dickensnight weer op de kaart
te zetten als hèt sfeer evenement
van Helmond Brandevoort.
Het betreurt ons dat we deze
mededeling moeten doen maar
wat in het vat zit, verzuurt niet.
Alle betrokkenen zijn inmiddels
op de hoogte maar mochten
we iemand vergeten zijn dan
willen wij die alsnog bedanken
voor hun ondersteuning die ze
al gegeven hebben of van plan
waren te geven. Alle sponsoren,
alle ondernemers, alle typetjes,
alle koren, alle kraamhouders,
alle EHBO medewerkers, alle
verkeersregelaars, alle vrijwilligers en uiteraard ook alle bezoekers; wij bedanken jullie voor uw
steun en aandacht! We hopen
dat we in 2021 wederom een beroep op u kunnen doen om er
een sfeervolle Dickensnight van
te kunnen maken. s
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B&W AAN HET WOORD
Wethouder Dortmans:

de Helmondse
jeugdagenda

ALTIJD
DIRECT
SCHER DE
PSTE
PRIJS!

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34

Rood: C=0 / M=100 / Y=1
Goud: C=0 / M=10 / Y=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 /

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.

€ 5.999,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.

F | Wethouder Dortmans.

€ 8.699,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.

€ 11.995,Keuken

Vinci

En toen kwam corona. Het evenement
werd afgelast. De agenda was af, maar de
uitvoering ervan moest wachten. Als gemeente hadden we een crisis te managen.
De Helmondse jeugd moest het stellen
met thuisonderwijs, en met een heleboel
vrije tijd waarin opeens niks meer kon en
mocht. En laten we eerlijk zijn: de overgrote meerderheid van de Helmondse jeugd
hield zich keurig aan de regels en dat is
absoluut een compliment waard.

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.

€ 5.899,-

ld

te

keuke

34
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ze nog steeds achter hun eigen thema’s
stonden, of dat die door corona wellicht
gewijzigd waren. Ze waren het erover
eens: de agenda stond nog steeds. En dus
hebben we deze vlak voor de zomervakantie alsnog officieel gelanceerd.
Het is een agenda geworden om trots op
te zijn. Een agenda ook, waar we écht iets
mee kunnen. De komende periode blijven
we de kinderen en jongeren betrekken, en
gaan we samen aan de slag met de uitvoering van de agenda. Zo gaan we met ze
praten over de inrichting van het centrum
bijvoorbeeld, en betrekken we ze bij nog
veel meer thema’s van onze beleidsagenda. Want uiteindelijk denk ik dat dát is wat
een stad ‘jeugdvriendelijk’ maakt: het feit
dat we écht luisteren naar onze jeugd en
dat we hun mening serieus nemen. Daar
wordt niet alleen onze jeugd beter van;
daar wordt héél Helmond beter van.
Meer weten over de jeugdagenda? Kijk
eens op
www.helmond.nl/jeugdvriendelijk.
Cathalijne Dortmans, Wethouder Jeugd,
Onderwijs en Gezondheid

Voor de zomervakantie vroeg ik aan een
aantal betrokken kinderen en jongeren of

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

In Helmond hebben we de ambitie om een
jeugdvriendelijke stad te zijn. Dat klinkt
prachtig natuurlijk, en daar zal ook niemand op tegen zijn. Alleen: wat is dat nou
eigenlijk, een jeugdvriendelijke stad? Hoewel ik me persoonlijk nog behoorlijk jeugdig voel, moet ik toch eerlijk bekennen dat
ik niet meer helemáál tot de doelgroep behoor. Dus hebben we het de jongeren zelf
gevraagd. Eind 2019 hebben we aan meer
dan 2.000 kinderen en jongeren gevraagd
wat zij belangrijk vonden voor Helmond.
Wat een geweldig leuk traject was dat! Het
enthousiasme van de kinderen en jongeren toen ik met ze praatte over hun stad te
maken, was absoluut aanstekelijk. Samen
stelden ze de Jeugdagenda Helmond op. In
maart was de agenda klaar en stond er een
mooi evenement gepland om de agenda te
lanceren. Voor de jeugd en door de jeugd.

o p ges

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
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vertelt…

Helmond: sta op tegen kanker

Volgende week is het de nationale
collecteweek van het KWF. Van 30
augustus tot 5 september komen
de collectanten bij u langs de deur
en ik hoop dat Helmond gul geeft.
Gelukkig kun je ook dit jaar op een
veilige manier geven op 1,5 meter
afstand of contactloos.
Ook kun je online doneren mocht
je niet thuis zijn of met het kaartje
wat je in de bus krijgt.
Elk uur overlijden vijf mensen in
Nederland aan kanker oftewel
45.00 mensen per jaar.
Op de TV komt het veel voorbij
deze week, je kan ook donateur
worden wat ik zelf al 2 jaar
ben. Ik weet het er wordt veel
gecollecteerd voor allerlei dingen.
Maar een ziekte waar iedereen in
zijn familie of omgeving wel mee
te maken heeft is kanker en dat er
onderzoek gedaan moet worden
is duidelijk, het is vaak het verschil
tussen leven en dood.
Door al dat onderzoek zijn we
al heel ver gekomen en zijn er
vormen van kanker die inmiddels
heel goed geneesbaar zijn, maar
nog altijd zijn er vormen waar nog
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niets of heel weinig aan te doen is
en waarvoor onderzoek heel erg
hard nodig is.

weer niet blijvend. Kanker genezen
is ingewikkeld, maar we komen
steeds dichterbij.

Zelfhebik2,5jaargeledenmijnbroer
verloren aan alvleesklierkanker,
een vorm waar nog maar weinig
mensen van genezen om niet te
zeggen geen, maar dankzij het
onderzoek naar deze ziekte heeft
mijn broer na de diagnose nog
twee jaar een goed fijn leven
gehad wat toen uitzonderlijk was
met deze diagnose. Zelf bleef hij
altijd de hoop houden op genezen
en kon hij niet geloven dat hij zou
overlijden. Tot 3 weken voor zijn
dood werkte hij nog in zijn garage
aan auto’s wat zijn werk, maar
ook zijn hobby was.

In deze tijd ben ik me heel bewust
geworden van het feit dat
onderzoek naar deze ziekte heel
erg belangrijk is. Het was voor
mijn broer de hoop en het zorgde
er vaak voor dat hij toch weer
opkrabbelde en dat kan alleen
maar als er onderzoek gedaan
wordt waar heel veel geld voor
nodig is. Daarom wil ik heel
Helmond oproepen: sta op tegen
kanker.
Als de collectant langskomt doe
de deur open en geef, want alle
beetjes helpen.
Ik sta op tegen kanker en ik hoop
dat heel Helmond met me mee
doet.
Samen staan we sterk.

Hij heeft alles gedaan om zo
lang mogelijk bij zijn geliefden te
kunnen blijven, de wil om te leven
is tot het eind gebleven, maar de
kracht was er helaas niet meer.
In Rotterdam had hij aan allerlei
onderzoeken en experimenten
meegedaan die hem vaak hoop
gaven en zorgden dat hij zich beter
voelde, maar telkens was het toch

Tot volgende week
Fijn weekend.

BEZORGERS GEVRAAGD!

VOOR HELMOND NOORD, RIJPELBERG, BROUWHUIS. 06-18938912

Voelt u zich
betrokken bij het
Elkerliek ziekenhuis
en wilt u
meepraten over
de patiëntenzorg?
Wij hebben twee vacatures
voor het lidmaatschap van de
Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.
De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen
van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.
Gezien de samenstelling van de Cliëntenraad zijn we voor tenminste een
van deze vacatures op zoek naar een kandidaat met een Financiële
en/of ICT achtergrond en nodigen we nadrukkelijk ook mannen uit om
te reageren. Interesse?

Wilt u meer informatie of direct
solliciteren? Ga naar

www.werkenbijelkerliek.nl

“mooi werk,
veel zelfstandigheid,
collegialiteit”
Wil jij je creativiteit benutten, je bouwtechnische kennis vergroten met restauratietechnieken en
werk je graag in een leuk team?
Kom dan ons restauratiebedrijf versterken als Calculator/ Werkvoorbereider (M/V)!

Over Zandenbouw
Zandenbouw is hèt bouw- en restauratiebedrijf uit Aarle Rixtel. Wij werken hard voor onze klanten en geloven
dat goed samenwerken met alle partijen leidt tot de beste bouwkwaliteit. Als voorwaarden daarvoor zien wij
vakmanschap en een heldere communicatie.

Bij Zandenbouw onderhouden en restaureren we monumenten. Dat is niet het

Wij
zijn gespecialiseerd
restauratie
onderhoud
van Wil
monumentale
bouwwerken.
Dat vereist
makkelijkste
werk,in maar
welenhet
leukste!
jij steeds
beter worden
in specifieke
ons vak,
kennis en kunde. Daarom kiezen wij ervoor om te werken met eigen medewerkers die we veel
ben
je
collegiaal
en
heb
je
al
eerder
in
de
bouw
gewerkt?
Dan
ga
je
slagen
bij
opleidingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden bieden.

ons, zeker weten.

De functie
Calculatie
en werkvoorbereiding
kennen
geen geheimen
voor je.inMisschien
moet team,
je nog restauratie
ervaring
Wij bieden
mooi werk aan
bijzondere
panden,
een hecht
met prima
opdoen;
dat kan mooi bij ons.zoals
We zijn
op zoek naar iemand
die op meerdereom
borden
tegelijk kanteschaken.
Dat
arbeidsvoorwaarden
bijvoorbeeld
de mogelijkheid
in deeltijd
werken.
vraagt
alleen
creativiteit aan?
maar ook ervaring.
Durf niet
jij de
uitdaging
Naast het opstellen van begrotingen, het bestellen van materialen en het voorbereiden van onze werken ga je
ook helpen om ons automatiserings- en calculatiepakket verder in te richten.

Wijverwachten
zijn op dat
zoek
We
je: naar:
Creatief bent, snel kunt schakelen en je werk netjes uitvoert.
• (aankomend)
restauratietimmerman
(M/V)
Verantwoordelijk
en zelfstandig
bent.
Affiniteit
hebt
met
oude
gebouwen
en
cultureel
erfgoed.
• Zelfstandig machinaal timmerman (M/V)
Werkervaring hebt bij een bouwbedrijf.
• het
Calculator/
Werkvoorbereider
(M/V) (24 uur per week)
In
bezit bent van rijbewijs
B
• Upperman/ bouwopruimer (M/V)

Wij bieden:
Uitzicht
op een vast dienstverband,
• Schoolverlater
HAVO- VWO met interesse in GESCHIEDENIS (M/V)
Een ambitieus en zeker ook gezellig team,
Opleidingen,
Goede arbeidsvoorwaarden.

Kijk voor de uitgebreide functie omschrijvingen op onze website:

Interesse?
www.zandenbouw.nl/vacatures
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Joris van der Zanden, tel. 0492-389194
of kijk op www.zandenbouw.nl
Heb je interesse?
dan voor 25 september
motivatie
met c.v. naarje
info@zandenbouw.nl
Heb Mail
je interesse?
Mail dan je
voor
12 september
motivatie

met c.v. naar info@zandenbouw.nl tnv Joris van der Zanden
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CREATIVITEIT ALOM IN
NAJAARSPROGRAMMA
VAN HET SPEELHUIS EN
DE CACAOFABRIEK

Directeur Jochem Otten is trots op het gevarieerde en inspirerende programma bij Het Speelhuis en De Cacaofabriek. F | Maarten Coolen.

De culturele wereld staat voor een
uitdaging: van podia tot producenten
via makers naar publiek. Tóch kruipt
het creatieve bloed waar het niet gaan
kan. Bij zowel Het Speelhuis als De
Cacaofabriek piept een programma
tevoorschijn dat de komende periode
op een karakteristieke en kleurrijke
manier markeert.

beleefd kunnen worden. Ook De Cacaofabriek past het programma aan naar
de huidige maatregelen. Zo huisvesten
de filmzalen een kleiner publiek, zijn de
concerten exclusiever en intiemer, en is
de expositieruimte het ideale uitje om
met afstand te genieten van beeldende
kunst dankzij een vaste looproute en
ruime openingstijden.

Klein, karakteristiek en kleurrijk
,,Het maakt me trots dat we op beide
plekken een gevarieerd en inspirerend
programma hebben’’, vertelt directeur
Jochem Otten. ,,We gaan creatief om
met de beperkingen.’’ Zo presenteert
Het Speelhuis dit najaar flink wat dubbelspelingen (twee voorstellingen op
een avond), producties die in groepsgrootte zijn teruggebracht én zelfs activiteiten die via streaming vanuit huis

Op het programma
Dit najaar staan publiekstrekkers als
Youp van ’t Hek, Postmen, Igone de
Jongh en Brandweerman Sam naast
onderzoekende makers als Nederlands
Blazers Ensemble, Leineroebana, Johannna ter Steege, De Dansers, John Buijsman en Jakop Ahlbom op de planken
in Het Speelhuis. Ook jong talent en lokale namen krijgen er als altijd weer een
plek. De kaartverkoop voor dit nieuwe

programma start op zaterdag 29 augustus aanstaande vanaf 11.00 uur.
De Cacaofabriek draait allerlei films en
brengt intieme concerten van artiesten
als Nol Havens, Voltage, Rosemary &
Garlic en Toontje Lager. Ook opende
afgelopen zondag de expositie ‘Tussenhuids’, waarin zes Nederlandse en Belgische exposanten hun interesse delen in
de technische gelaagdheid en illusionistische dieptewerking van het schilderij.
Kinderfestivals
Voor de kleinste cultuurfanaten is er
dit najaar van alles te beleven in de
Helmondse cultuurhuizen. Tijdens de
herfstvakantie bijvoorbeeld komen de
stoerste helden en schattigste fantasiefiguren naar Het Speelhuis tijdens het
KinderTheaterFestival. Denk aan Tui-

nieren met Slagwerk (6+), maar bijvoorbeeld ook Belle en het Beest – de musical (4+) en de regelmatig terugkerende
Poppenkast op Zondag (2+).
De Cacaofabriek rolt in diezelfde week
– van 17 t/m 25 oktober – de loper uit
voor nieuwsgierige neuzen. Tijdens het
KinderFilmFestival kunnen jonge filmfreaks voor een klein prijsje naar zowel
klassiekers als bijzondere titels. Met een
zakje chips en glaasje fris is het feest
compleet.
Spelend leren
,,Steeds vaker weten jonge families ons
te vinden en komen schoolklassen over
de vloer’’, verklapt Otten. ,,Zo hadden
we vorige week nog het zomerschoolproject van de openbare basisscholen (OBS Helmond), Cultuur Contact,
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Een bezoekje aan Het Speelhuis voelt fijn en vertrouwd. F | Erik de Brouwer.

Cacaofabriek, Museum Helmond en
het Annatheater. Maar liefst 47 leerlingen kregen in vakantietijd theaterlessen, werkten samen aan een kunstwerk
en bezochten een expositie.”
Ook voor Het Speelhuis worden partnerschappen aangewend om te investeren in de jeugd. ,,Met steun van
de Rabobank is het gelukt om voor
komend seizoen een aantal eigenzinnige en energieke jeugdvoorstellingen
scherp geprijsd aan te kunnen bieden.”
Lepeltje lepeltje (4+) is er zo één, maar
ook bijvoorbeeld ISHterious (12+). ,,Het
zijn jeugd- of familievoorstellingen die
je je leven niet meer vergeet. Voorstellingen waarvan we vinden dat eigenlijk
iedereen die zou moeten zien,” aldus de
theaterdirecteur.
Blijven staan voor kwaliteit
,,Eerlijk is eerlijk… Het kost in deze tijd
extra energie om aan onze eigen artistieke en maatschappelijke ambities te
kunnen voldoen. Maar daar blijven we
wel voor gaan. We willen niet alleen
uit crisisstand handelen,’’ licht Otten
toe. ,,Juist nu sociale activiteiten op een

laag pitje staan, zie ik een belangrijke
rol weggelegd voor ons als cultuurhuis
in de regio. Anderhalf uur in een goeie
film, intiem concert of inspirerende expositie prikkelt je zintuigen en maakt
dat je er weer even tegenaan kunt.”
Niet alleen richting publiek voelt Otten
de verantwoordelijkheid. “We maken
deel uit van een creatieve keten. Het is
aan de podia om producenten en makers de kans te geven om bijzondere
voorstellingen te blijven produceren
waarmee ze onze horizon verbreden.
Zeker nu. Het is voor makers een lastige
tijd. Als zij ermee stoppen, betekent dat
culturele armoede voor de toekomst.
Een mooi theater als het onze krijgt pas
echt glans met spraakmakende voorstellingen.”
Groot dromen
Ondanks de onvermijdelijke veranderlijkheid waarmee we de komende periode te maken hebben – of misschien
wel dankzij – brengt Otten met zijn beide organisaties ook toekomstdromen
alvast in uitvoerbare stappen dichterbij.
,,We investeren in toegankelijkheid en

Bij een bezoek aan De Cacaofabriek voelt het alsof
alles weer even normaal is. F | Dave van Hout.

internationalisering. Bij Het Speelhuis
is het aanbod No Dutch Required komend seizoen verder verruimd en wordt
theater dus vaker een optie ook zonder
volledige beheersing van de Nederlandse taal. En op beide plekken verlagen we
drempels door middel van streaming.
Buitenlandse concerten kunnen met
deze techniek vertoond worden in de
filmzalen of zelfs op het podium in De
Cacaofabriek. En vanuit Het Speelhuis
verkopen we al dit najaar ‘virtuele stoelen’, waardoor theatervoorstellingen
vanuit huis beleefd kunnen worden. Zo
kunnen we het publieksbereik vergroten ondanks de 1,5 meter-situatie.”
De handen ineen
Toegankelijkheid is niet alleen bij de
Helmondse podia aan de orde. ,,Achter
de schermen hadden we elkaar al gevonden, maar volgende week treden we
voor het eerst zichtbaar naar buiten,”
onthult Otten.
Een nauw samenwerkingsverband met
Parktheater Eindhoven, De Kattendans
in Bergeijk, De Schalm in Veldhoven en
De Hofnar in Valkenswaard wordt de
komende dagen gepresenteerd in de

gezamenlijke campagne ontdektheaters.nl. ,,We bundelen onze krachten op
allerlei fronten. Zo ook op het aantrekken van een meer divers publiek’’, vertelt
Otten.
Fijn en vertrouwd
Sinds de uitbraak van het coronavirus
schakelen Het Speelhuis en De Cacaofabriek continu op de actualiteit. ,,We
zijn erop ingericht om mee te bewegen
met regelgeving en mogelijkheden’’,
vertelt Otten. ,,We houden ons aan alle
protocollen, maar het voelt fijn en vertrouwd.’’ Voor de zomer bleek al dat
ook de bezoekers van beide culturele
hotspots dit zo ervaren.
,,Het is fantastisch dat mensen weer
even het gevoel hadden dat alles normaal was’’, glundert Otten. ,,Bovendien
geven zij ons door hun komst weer extra
energie. Om onze gasten weer te zien,
voelde als nooit tevoren.” Hij kijkt dan
ook uit naar aankomend seizoen. ,,Met
juweeltjes op het programma en extra
aandacht voor elkaar staat er een mooi
najaar op stapel. Kleiner en exclusiever
wordt het niet.’’
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Pleeggezinnen gezocht
in Helmond

F | Combinatie jeugdzorg.

Helmond
Helmond: Wie zorgt er voor een kind
als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er
nog steeds kinderen die wachten op een
plekje in een pleeggezin. Want een kind
past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe
pleegouders blijven daarom hard nodig.
Ook in onze regio.
Informatieavond in Helmond
Gemeente Helmond draagt pleegzorg een
warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Daarom
organiseren zij samen met Combinatie
Jeugdzorg een pleegzorginformatieavond
op maandag 14 september van 20.00 tot
22.00 uur bij de Cacaofabriek, Cacaokade
1 in Helmond (met inachtneming van de
richtlijnen van het RIVM). Tijdens deze
avond belicht een pleegzorgbegeleider
van Combinatie Jeugdzorg alle kanten van
pleegzorg op een heldere en realistische
manier en vertelt een ervaren pleegouder
uit de regio over de eigen ervaringen.

Aanmelden informatieavond
Aanmelden voor deze informatieavond
kan via 040 245 1945 of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket
aanvragen.
Openjewereld.nu
‘Help een kind zo thuis mogelijk op te
groeien. Benieuwd wat jij kunt doen? Doe
de test!’ Dit staat op de homepage van
Openjewereld.nu, de landelijke wervingscampagne voor pleegzorg.
Hierin krijgt het begrip ‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het kind, de
ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig want voor ruim 23.000 kinderen is een
veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend.
Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen
vindt
je meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van
voormalige pleegkinderen, pleegouders en
ouders. s

Open Monumentendag
Het Kasteel van Helmond. F Museum Helmond 2019.

Helmond
In het weekend van zaterdag 12 en zondag
13 september wordt in Helmond meegedaan aan de jaarlijkse landelijke Open
Monumentendag. Geïnspireerd op het

landelijke thema ‘leermo(nu)ment’ doen
in ieder geval mee het kasteel-museum,
Home-Computer-Museum, Heemkamer/
Het Baken, Jan Visser Museum, Het Speelhuis, Hanssen Art Design en Creahuys33.
Voor verdere informatie: www.omd.nl/
helmond s
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BACK IN BUSINESS
WERKKLEDING CARHARTT

Back in Business met
Adventure Store
Nu de vakanties weer achter de rug zijn,
gaan we allemaal weer naar school of
aan het werk.
Om alle noodzakelijke zaken mee te
nemen heeft Adventure Store een uit
uitgebreide tassen afdeling waar iedereen
zijn rugzak, duffel of fietstas kan vinden.
Voor Corona-proof en milieuvriendelijk
eten en drinken hebben we de Klean
Kanteen drinkflessen en broodtrommels, ook voor je warme kopje thee,

koffie of soep. Voor het trotseren van
het aanstaande herfstachtige weer met
veel wind en regen kunnen we je voor
voorzien van waterdichte- en ademenende
kleding en schoenen.
Wij hebben een complete collectie regenjassen, broeken, gamasches en laar
laarzen, maar ook een goede waterdichte
wandelschoen kan een uitstekende
keus zijn.
Nu 15% korting op alles in de winkel.*

e

14 ADVENTURE STORE
WANDELWEEKEND
26&27 september 2020
15%
KORTING
SPONSORS

op alles in de
winkel *

e

14 editie

ERGONOMIC
S P O R T

SYST E M

VOORAF INSCHRIJVEN VIA
WWW.ADVENTURESTORE.NL
1 OF 2 DAGEN WANDELEN
ROUTES VAN 10 t/m 20 KM.
START EN FINISH
VANUIT DE WINKEL
WINKEL OPEN BEIDE
DAGEN VAN 8-17 UUR

GROOT

PEELLAND

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

REGENKLEDING

25%

KORTING
Fjällräven Känken
•
•
•
•

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

O FFI C I EEL PARTN ER VAN
•

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

Jetzt geht’s los...
De winkel van Adventure Store is tijdens het het wandelweekend van 26 en 27 september geopend van 08:00 tot en met 17:00 uur. Er zijn op deze dagen diverse toonaangevende leveranciers uit de wandelsport in de winkel aanwezig waarbij je rechtstreeks aan
de experts advies en informatie kunt inwinnen. Tijdens dit wandelweekend zijn er ook
diverse medisch specialisten aanwezig.
Podotherapeut Emile Itz heeft een gratis spreekuur. Dus heb je last van je voeten met
(hard)lopen, kom dan even langs bij deze specialist. Maak ook kennis met de bekende
Medische pedicure Deborah. Zij biedt je een breed scala van gespecialiseerde
gespecialiseerde voet
voetbehandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.

Volgens de traditie van de laatste jaren wordt er
gezorgd voor de juiste wandelsfeer met een ‘Alpen’
tintje. Ons personeel verwelkomt
komt je in een prachtige
Alpen outfit. Er is passende muziek en Slijterij ’t Pijpke
zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop van
het wandelen.
Uiteraard zijn er tijdens deze wandeltocht naast
alle informatie, try-outs en medische adviezen ook
vele spectaculaire kortingsacties voor de wandelaars.
Dus ook als je niet mee wandelt zijn er genoeg
redenen om even langs te komen en je te laten
verwennen. Nu 15% korting op alles in de winkel.*

15%
KORTING

uur met de podotherapeut Emile Itz in
de winkel van 13:00 tot 16:00 uur. Kijk
voor de exacte data bij spreekuur podotherapeut op onze website.

op alles in de
winkel *

Voor een trainingsadvies, advies over
hartslagmeting of over een uitgebalanceerd voedingsadvies op maat kunnen
we je ook verder helpen.

ADVENTURE STORE
DE RUNNING SPECIALIST

GRATIS FALKE
RUNNING SOKKEN
BIJ AANKOOP VAN
•
•
•
•

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG VAN 1/9 T/M 30/9/2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

RUGZAKKEN

DRINKFLESSEN EN BROODTROMMELS

Adventure Store: de running specialist
Alles op het gebied van hardlopen vind
je bij Adventure Store. Adventure Store
heeft een groot assortiment hardloopschoenen, -kleding en accessoires. Laat
je voorlichten door onze gespecialiseer
gespecialiseerde schoenadviseurs en maak gebruik
van onze gratis persoonlijke voet- en
loopanalyse.
Ook hebben we regelmatig een spreek
spreek-

*

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

OF

GRATIS Voetanalyse 2D
GRATIS Dynamische
loopanalyse
GRATIS Voedingsadvies
GRATIS Trainingsadvies
RUNNING SCHOENEN
O FFI C I EEL PARTN ER VAN
•

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl
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Red de sportzomer met het
Stippents Tourspel
nen, waaronder een zeer fraaie
en platte Samsung-tv. Ook voor
degenen die de voorjaarsklassiekers niet tot in detail hebben geanalyseerd, liggen er volop kansen, want het lot bepaalt. Met
een beetje geluk ga je niet met
lege handen naar huis.

Stiphout
De sportzomer is aardig in het
water gevallen. Geen EK voetbal, geen Olympische Spelen,
geen Wimbledon, geen Profronde van Stiphout en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Toch is er nog iets om naar uit te
kijken voor de sportliefhebber.
Op zaterdag 29 augustus gaat,
als er geen hele rare dingen gebeuren, de Tour de France van
start. En om dat evenement
nóg feestelijker te maken, is
er tegelijkertijd ook weer een
Stippents Tourspel. Daarmee
kunnen de deelnemers een leuk
zakcentje verdienen.
Meedoen is eenvoudig als altijd.
Deelnemers selecteren vijftien
Tour de France-renners van wie
ze verwachten dat ze vaak in de
top tien van een etappe eindigen.
Ook het juist voorspellen van ‘de
truien’ levert punten op.
De tien beste voorspellers winnen een geldprijs, waarvan de
hoogste € 450,- bedraagt. Naast
dat mooie bedrag mag de winnaar ook een jaar lang op de
Hans van Hoek Wisseltrofee
passen. Die staat nu nog te blinken in de woonkamer van Koen

Je kunt je inschrijfformulier tot vrijdag 28 augustus 2020 om middernacht inleveren bij Café De Sport
aan de Dorpsstraat 62 in Stiphout.
Deelname aan het Stippents Tourspel staat open voor iedereen en
kost een tientje.
Koen Bloks.
F | Stippents Toerspel.
Bloks – de winnaar van de laatste twee edities - maar het is
zeker geen vanzelfsprekendheid
dat Koen zijn titel prolongeert.

Meer informatie en het inschrijfformulier vind je onder het kopje
‘Stippents Tourspel’ op de website
van Café De Sport:
www.cafedesporthelmond.nl s

Ook zijn er met het Stippents
Tourspel dagprijzen te winnen
en vindt er, op de avond van de
laatste etappe, weer een feestelijke doch veilige loterij plaats bij
Café De Sport. Meespelen daaraan is gratis en exclusief voor
deelnemers aan het Tourspel.
Met dank aan vele sponsors is
er weer héél veel moois te win-

Vrijwilligerspenning
voor Pieter van Hugten
F | Gemeente Helmond.

Helmond
Op vrijdag 21 augustus heeft
de heer Pieter van Hugten de
Vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond ontvangen.
Wethouder Cathalijne Dortmans reikte de onderscheiding
uit bij gelegenheid van het afscheid van de heer Van Hugten
als vrijwilliger bij Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De
Hilt.
De heer Van Hugten is in oktober 1982 gestart als Technisch
Assistent op De Hilt. In 2009
bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd.
Tot augustus 2015 heeft hij doorgewerkt en is daarna met pensioen gegaan. Vanaf zijn pensioen
tot vorige maand heeft hij zich

als vrijwilliger ingezet voor De
Hilt.
Elk jaar viert De Hilt het Hegewipi-festival als onderdeel van
de leerlijn sociaal emotionele
ontwikkeling. Als aandenken
aan deze bijzondere dag krijgen
alle leerlingen en volwassen een
Hegewipi-trofee mee als herinnering. Al 37 jaar lang ontwierp
en maakte de heer Van Hugten
in zijn vrije tijd deze “kunststukjes”.
De
onvermoeibare
vrijwillige inzet gedurende vele jaren was voor burgemeester en
wethouders de aanleiding om
aan de heer P.J.J.G. van Hugten
de vrijwilligerspenning van
de gemeente Helmond toe te
kennen. s

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

T S N U K T H C I D U S T E R
V F O L I

E G D S A W N E O B

E L L R E N E T O A A T O N E
R E O E J N D E L R T H R D K

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.

B Z P E T U A E E H O C K E E
A E R I
Z

I T O L R I O A N R R

WWW.CEULENKLINIEKEN.NL

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54

I E S R B O O E D M B A D E

E K T A R T A B N M A M B O N
N E A A N E S A N A G A Z E G
R K W I N D S U R F E N D N L
AMBACHT | ATOOM | BANKROET | BEKEREN | BOENWAS | BOLEET
BOTTEL | DICHTKUNST | DUISTER | DUSTER | FOLIE | GEZAG | HOBBEL
IDENTIEK | INDERDAAD | INTOLERANT | ISOLEREN | KAART | KENBAAR
KIEZEL | MAMBO | ONDERDOEN | RITJE | STRIP | VERBAZEN | VLOEIBAAR
WARBOEL | WATERPOLO | WINDSURFEN

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Winnaar week 31: Jean Engelen. Antwoord: HEMELS.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
Maak kans op een:

Oozoo
horloge
(t.w.v. € 59,95)
naar keuze

Streep alle woorden weg, de
overgebleven letters vormen een woord,
mail dit woord samen met
uw naam, tel.nr. en adresgegevens
vóór woensdag 2 september
naar: actie@deloop.eu
De winnaar wordt in deze krant
bekend gemaakt.
Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 | 0492 524411 | www.migagifts.nl

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl
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Hallo Skoolzone
F | Bibliotheek Helmond.

Helmond
Woensdag 2 september start in
Bibliotheek Helmond weer een
nieuwe Skoolzone. Deze is elke
woensdagmiddag (behalve in
schoolvakanties) van 14:00 tot
15:30 uur.
Bij Skoolzone op de jeugdafdeling kun je terecht voor vragen

Het was een drukte van jewelste in het Patronaat en na de prijsuitrei-

over je werkstuk, boekbespreking of spreekbeurt. Om de
week organiseren we een leuke
workshop over wijzer met de
computer omgaan en laten we
je ontdekken welke leuke en creatieve dingen je op de computer
kunt doen.
Tijdens deze eerste Skoolzone
van het nieuwe schooljaar gaan
we samen ontdekken welke

workshops er het komende jaar
allemaal voorbij komen. In allemaal kleine opdrachtjes krijg
je een voorproefje van wat je in
de workshops gaat leren. Maak
zo veel mogelijk opdrachten en
misschien win jij wel een leuk
prijsje. Skoolzone is voor de
jeugd vanaf 8 jaar.
Aanmelden voor de gratis workshops kan op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten s

WWW.HELMONDNU.NL
Turnlessen HT’35 starten weer
Helmond
De zomervakantie is voorbij, vanaf
maandag 24 augustus zullen alle
turnlessen weer gegeven worden
op de vertrouwde locaties:
- Gymzaal de Westwijzer (Cortenbachstraat, Helmond-West)
- Gymzaal St. Trudo (Gasthuisstraat, Stiphout)
- Gymzaal De Vendelier (Schutsboom, Brandevoort)

t
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- Gymzaal ’t Hart van ’t Hout Odulfus (Slegerstraat, Mierlo-Hout)
- Gymzaal Carolus (Markesingel,
Brandevoort)
Er worden lessen aangeboden
voor kinderen vanaf 3 jaar oud. In
de kleutergroep leren zij alle basisvormen van bewegen, belangrijk
voor hun motorische ontwikkeling.
Instromen is in deze groep direct
mogelijk. Vanaf 4 tot 5 jaar zijn het
turnlessen. Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde train(st)ers.

In verschillende groepen is er plaats
voor nieuwe leden, kijk op de website voor een volledig rooster van de
mogelijkheden voor uw zoon en/of
dochter: www.ht35.nl en/of neem
contact op met onze verenigingscoordinator Ingrid Geven: vc@ht35.nl
In plaats van het turnkamp-weekend (19 tot 20 september) wordt er
een alternatief georganiseerd, een
kampdag. Aanmelden hiervoor kan
tot en met 13 september via de website. s

king van de wielerwedstrijden op hometrainers sprong een of andere
vreemde vogel op het podium, pakte het lulijzer en begon de zaal toe
te spreken. “Hey skele wa doede gai dor” en “Moete dor de Jes zien”.
Er was niet veel intelligentie voor nodig om te concluderen dat we te
maken hadden met de Skele Jes.
Hij had meegedaan met de wedstrijden wat op zich al vreemd was,
want hij zoop alsof hij Bacchus (de God van de dronkenschap) wilde
evenaren en hij rookte als een ketter. Toen hij ging minderen met roken
kon Philips Morris de fabriek sluiten in het westen van onze provincie.
Maar ontegenzeggelijk de speech die hij afstak deed niet onder voor
die van Dr. Martin Luther King in augustus 1963 bij het Lincoln Memorial in Washington DC. Het ging niet als ‘I have a dream’, maar meer
in de stijl van ‘we zullen GVD die diknekken bai de geminte is loate zien
dè wai meer kenne in Het Haagje als allein de pliesie loate komme’.
Met een zeer genuanceerde woordkeuze (waar de Keiologische Hogeschool jaren werk aan zal hebben en waarschijnlijk het van Meerten
instituut zal moeten inschakelen maakte hij het publiek, die alles wel
meteen begrepen, duidelijk dat er een foto gemaakt moest worden
waar iedereen op stond en hij zou er persoonlijk voor zorgdragen dat
deze foto werd aangeboden op het gemeentehuis met het verzoek wat
meer sponsorgeld ter beschikking te stellen voor deze activiteit; te storten op de rekening van de Jes, die dan links en rechts wat rekeningen
kon betalen.
Als een volleerd regisseur gaf Skele Jes de instructies aan het publiek
en wat ook al vreemd was, is het feit dat iedereen luisterde en deed
wat er verlangd werd. Er waren tijden dat dat wel eens anders was
in Het Haagje. “Bende gallie d’r kloar vur “ kwekte Jes. “No lulhoer “
scandeerde het volk. En de Jes bleef maar ouwehoeren door die lollie
om toch geleidelijk naar de positie toe te werken dat iedereen in het

Vanaf nu ook onli
ne
te bestellen op
www.hardstenen
dorpels.nl

frame van de camera zou passen. “Hé matje, gai moet nog ’n bietje nor
binne anders komde nie op de foto.” “De lilliputters allemol nor vurre
en die langnekke aachterin, des better vur de legimitatie van ’t plaatje.”
Het begon er echt op te lijken dat iedereen in het frame van de camera
paste, maar dat mocht dan ook wel na een kwartier klazineren met
het volk. ‘Het gaat nu gebeuren’, zei de Skele Jes en hij draaide zich om

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken
- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

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

ksterkennatuursteen@gmail.com

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

liet z’n box zakken en ging krom staan. De zaal dubbel van het lachen
en ze keken naar een studie van een stilleven van Van Gogh aan met
op de voorgrond een trosje bloeiende aardbeien (wel guwt leze he) liggend tegen een heidebedje met in de verte een lelijk eendje met twee
slappe banden.

Het Hageneesje
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berichten uit
de regio

de loop weekkrant HELMOND

Welkom
opdeze
Landgoed
Speciaal
zomer:en
• Een unieke boswandeling over landgoed
en natuurNatuurbegraafplaats
Weverslo
begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die

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

• Beleef
natuur en
normaal
niet de
toegankelijk
zijngeniet van de rust
Geniet
van
prachtige
houtsculpturen
en pakkende
• Maak op uw gemak een wandeling
verhalen
in
woord
en
beeld
• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren
• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!
•

Vrije toegang
tussen zonsopgang
zonsondergang.
Informatiecentrum
het Boshuis
De Boswandeling:
mei t/men
augustus
dagelijks van
10.00 tot 17.00 uur,
is geopend van dinsdag
t/m zondag 13:30
totinformatiecentrum.
16:30 uur. Bezoek voor meer informatie
routebeschrijving
bij het
onze website:
www.weverslo.nl
mail ons te
opbereiken
natuur@weverslo.nl
Gedurende
de openingstijden
zijn wijof
telefonisch
op 06-29248698
NatuurbegraafplaatsWeverslo
Weverslo •
• Janslust
Peel
tussen
Deurne
en Venray
• www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats
Janslust11
11Heide,
Heide,inindede
Peel
tussen
Deurne
en Venray
• 0478 - 515721

Uitvaartzorg van de Kerkhof

De oudste en meest
natuurlijke manier
van begraven

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

De eeuwige grafrust staat ook garant voor
eeuwige natuur. Een natuurgraf op Hoeve Ruth
is groen, duurzaam en voor altijd.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een
afspraak voor een rondleiding met de electrocar of een oriënterend gesprek.

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

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

weekkrant de loop

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474
www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

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

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
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zorgvuldig als bewijs

www.hellemondgift.nl

Corona tijd,
geen vakantie borrel
of personeelsfeest?
Geef toch een
HELLEMONDGIFT
waardebon cadeau!
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.

HELLEMOND
GIFT.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.
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VACATURE

HELMONDloopjes
DIVERSEN

ZONWERING /
HULP MONTEUR GEZOCHT.
Fulltime functie.
Voor info 0492-535901
of williesstoffering@planet.nl

Bel de specialist

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend
succesvol! (bezemWoningontruiming
Uitsluitend
schriftelijke
deze bon.
FEESTJE?
Tent v.a. €opgave
20,-; | d.m.v.schoon)
en
herstelwerkContante gepaste betaling in gesloten enveloppe.kleine
Geen afkortingen.
Staan
afel €per
4,-hokje.
; | Karaoke
zaamheden.
06-13208306
1 letter
of tcijfer
Tussen ieder woord
een hokje
vrij laten.
€ 25,-inlevertermijn
; Tel. 0492-510855
Uiterlijke
elke maandag 17.00 uur.

tewww.ikgeefeenfeestje.nl
koop
cursussen
kennismaking
te koop gevraagd
te huur Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
vakantie
diversen
huisdieren
personeel
lamellen,
(rol)gordijnen,
jaloeziën,
Doe
het
zelf
evenementen
auto’s en motoren
onroerend
goed
etc.
Zeer
concurrerende
prijzen.
woningruil
radio en
tv
PVC vloer of

Laminaat?

Gratis meten en prijsopgaaf.
e 6,50
Willie’s stoffering, Braaksestraat
e 6,50
10, Helmond, T: (0492) 535901

e 6,50
e 8,00
e 9,50

Beekerheide 28
Beek en Donk

VLOOIENMARKT
zondag 30 augustus
Evenemententerrein Best
Spinnerstraat. Gratis entree
9.00-16.00u T:06-20299824
www.timmermans
evenementen.nl

e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

www.vloerenland.com

Inleveradres:

EVENEMENTEN

De specialist voor uw prothese

Weekkrant De Loop HELMOND

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

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen
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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

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

e 9,50
e 11,00
e 12,50

weekkrant de loop

HELMOND
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

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

e 14,00
e 15,50
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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Dement en
toch een goede
oude dag?

Stichting Kleinschalig
Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse
wijk Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste
activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor
mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag
professionele begeleiding.

‘Voor iedereen
betaalbaar’
‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘Ma voelt zich
echt thuis.’

