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Deelnemer Jan van NeiSkoen en Corry van Hellemondkapje. F | Mandy Meeuwsen.
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COMTR GORDIJNEN

“Wij maken

gordijnen
op maat”

LAAGSTE PRIJS GARANTIE!
Uw hele huis reeds vanaf € 400,- excl. btw.
compleet voorzien van nieuwe raambekleding*.
* Gebaseerd op ca. 20m2

Groot assortiment van basic tot exclusief
(Duo) rolgordijnen • Rolvitrage • Overgordijnen
Vitrage • Siergordijnen • Inbetweens • Screens
Electrisch bedienbare gordijnen • Kinderhoek aanwezig

COMTR GORDIJNEN | NIEUWVELD 39, HELMOND | 06-24971283
Expo

WE
MOGEN
W E E R!

021 •
/2

podium
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Nol Havens

DOE MIJ MAAR ALLES
Zo 06 sepT 16:00u

voltage

IT’S ABOUT TIME RELEASE TOUR 2020
vr 18 sept 20:15u

rosemary & garlic
LIVE 2020
Za 19 sept 21:00u

Toontje Lager

23/08
04/10

EROP OF ERONDER TOUR 2020

film

GLI ANNI PIU BELLI

NU

SIBYL

NU

THE KINGMAKER

NU

ONCE WERE BROTHERS

NU

MISBEHAVIOUR

NU

Film over vriendschap, familie en het leven.
Actrice die een schrijfster van haar werk houdt.

Film over de voormalige first lady van de Filipijnen.
Documentaire over een mysterieuze band.
Groep vrouwen dreigt Miss verkiezing te verstoren.

6 KUNSTENAARS
EN DE POËZIE VAN

T/M 04 okt
HET ALLEDAAGSE
expositie: tussenhuids
In de expositie Tussenhuids is nieuw werk te zien
van zes kunstenaars afkomstig uit Nederland en
België. Een raadselachtige titel die genoeg ruimte
laat voor interpretatie. De exposerende kunstenaars
refereren aan de realiteit en geven hier een twist
aan. Het werk is surrealistisch te noemen, al is dat
bij alle zes op een heel eigen manier.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND | CACAOFABRIEK.NL

KOOP NU ONLINE
JE KAARTEN!
THEATERSPEELHUIS.NL
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Officiële opening TechLab
in Bibliotheek Helmond

men ze in aanraking met taal. Zij
vergroten niet alleen hun taalvaardigheden, maar ontdekken
ook hun talenten en komen op
deze manier in aanraking met
allerlei thema’s en vaardigheden
rondom digitale geletterdheid.

Helmond
De taal leren spreken van robots, je eigen animatiefilm maken of een boek tot leven brengen met augmented reality. Dat
kan in het nieuwe TechLab in
Bibliotheek Helmond! Een plek
in de bieb waar je kunt experimenteren met de nieuwste media en technologie.

Robin Verleisdonk, directeur Bibliotheek Helmond-Peel: “We
willen laten zien dat de Bibliotheek meer is dan boeken, dat
we meebewegen met de ontwikkelingen in de Brainport-regio.
Een aanbod voor ontdekkend en
creatief leren op het gebied van
technologie en media sluit daar
uitstekend bij aan. Het TechLab
is een van die activiteiten waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van mensen door informeel te leren.”

Op 8 september om 15:30 uur
vindt de officiële opening plaats
van het TechLab. Sanne Respen,
projectleider van de Bibliotheek
Helmond-Peel: “Het TechLab
is een belangrijke innovatie van
Bibliotheek in het kader van digitale geletterdheid. Ook de gemeente Helmond onderstreept
het belang en daarom wordt
de openingshandeling verricht
door een Wethouder van de Gemeente Helmond.”
Na de feestelijke opening start
direct de eerste workshop in het
TechLab over Robotica. Deze
workshop is al volgeboekt.
Om de officiële opening te vieren, kan de jeugd vanaf 8 september meedoen aan BiebBouwers, de Minecraft challenge van
de Bibliotheek. Ben je tussen de
8 en 14 jaar oud en woon je in
Asten, Deurne, Helmond of Someren? Doe dan mee en bouw
in Minecraft jouw bibliotheek

van de toekomst en maak zo
kans op een leuke prijs! Meer informatie over deze BiebBouwers
challenge: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab
Waarom een TechLab in de Bibliotheek?
Digitale technologieën veranderen hoe we omgaan met bronnen van informatie, kennis en
cultuur. Denk bijvoorbeeld aan
luisterboeken, podcasts of hoe

we met virtual reality kennis
en cultuur op andere manieren
kunnen aanbieden. Je kunt tegenwoordig dus niet alleen voor
een goed boek terecht in de bieb,
maar ook om kennis te maken
met deze digitale middelen in
een prikkelende omgeving als
het TechLab.
Taal en digitale geletterdheid zijn
niet los van elkaar te zien. Een
goede basiskennis van taal is een

Succesvol debuut Atletiek Helmond

belangrijke voorwaarde voor digitale geletterdheid. Om online
je weg te kunnen vinden, is het
belangrijk dat je (begrijpend)
kunt lezen. Tijdens de TechLab
activiteiten is de combinatie van
taal en digitale geletterdheid
duidelijk terug te zien. Zo brengen kinderen hun eigen verhaal
tot leven met het green screen
en oefenen ze hun mondelinge
taalvaardigheid met het maken
van podcast. Spelenderwijs ko-

Het TechLab is een plek voor iedereen. Voor mensen met veel
kennis van de digitale wereld,
maar juist ook voor iedereen die
wil leren en proberen. Er wordt
nu gestart met workshops voor
de jeugd in de leeftijd van 8 tot
en met 14 jaar. In de toekomst
worden er ook activiteiten georganiseerd voor andere doelgroepen. Het TechLab vind je op
de 1e verdieping van Bibliotheek
Helmond.
Kijk voor meer informatie en
aanmelden voor activiteiten op:
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/techlab 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!

F | Johan Manders.

Helmond
Na diverse sportieve successen
in het 5-jarig bestaan maakte
Atletiek Helmond een succesvol debuut op organisatorisch
vlak.
Op de atletiekbaan in Eindhoven hielden zij hun eerste AtH
Trackmeeting, met in achtneming van de Coronaregels.

3

Onder de 450 deelnemers bevonden zich diverse nationale
toppers die er mede voor zorgden dat er mooie prestaties te
noteren vielen. Hoogtepunt was
de 7 meter 26 van de 17-jarige Damian Felter bij het verspringen
die, daarmee de nationale ranglijstaanvoerder bij de mannen
senioren wordt. De Helmondse
highlights kwamen van Jordi van
der Kuijlen, die ondanks weinig

training, zich op de sprintonderdelen bij de mannen toch met
de snelsten kon meten. B-junior
Mike van Wouwe (17) bewees
op de 200 meter dat hij klaar is
voor het NK junioren in Amersfoort half september. Jorg Klomp
sprong zich, bij verspringen in de
jongste juniorencategorie, in de
top drie van de nationale ranglijst. Jordi, Mike en Jorg zijn allen
lid van Atletiek Helmond. s
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Aanbiedregels voor afvalcontainers aan huis
De meeste inwoners hebben een eigen container aan huis voor het scheiden van
gft, restafval en papier. Om te zorgen dat het legen van de containers soepel
verloopt gelden specifieke regels voor het aanbieden van afvalcontainers.
• Bied uw container(s) aan op het trottoir, met wielen en handvatten richting
de straat.
• Zorg dat de deksel van de container is gesloten.
• U mag geen vuilniszakken of dozen op of naast de container(s) aanbieden.
• U mag de container(s) de avond van tevoren vanaf 22.00 uur al aan de straat
zetten.
• Uw container moet op de inzameldag vóór 07.30 uur aan de straat staan.
• Na het legen zet u de container(s) zo snel mogelijk
weer op uw eigen terrein. Uiterlijk vóór 19.00 uur
op de inzameldag. De inzameldagen van het afval
kunt u bekijken op www.deafvalapp.nl.
• Het is niet toegestaan om de container(s)
zichtbaar in uw voortuin of op uw oprit te laten
staan.
• Het is belangrijk dat de container(s) het juiste
afval bevatten. Op www.deafvalapp.nl kunt u
zien wat er in welke container mag.

Grijs/Kroon: K=15

Overzicht van kap en herplant bomen
in Helmond

Meerdere keren per jaar laat de gemeente bomen van de bomenkaplijst door
een aannemer kappen. Deze week start een nieuwe ronde. Op de bomenkaplijst
staan dode en zieke bomen en bomen met gebreken die een gevaar vormen
voor de omgeving. Ook bomen die extreme wortelopdruk veroorzaken en
niet op een andere manier behouden kunnen worden staan op deze lijst. De
gemeente plaatst er - waar mogelijk - een nieuwe boom voor terug. De actuele
bomenkaplijst is te vinden op www.helmond.nl/bomen.
Op deze webpagina staan ook overzichtskaarten waarop per wijk is te zien welke
bomen er worden gekapt en waar de gemeente nieuwe bomen plant.
De aanplant van nieuwe bomen gebeurt aankomende winter.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Rutkenshoeve 9
Louis Donkersplein
Ameidestraat 14
Bosselaan 4A
Zomereik 6

Datum indiening:
24-08-2020
25-08-2020
27-08-2020
27-07-2020
27-08-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen draagbalk ivm verbouwing OLO 5402373
plaatsen bevrijdingsmonument
OLO 5405341
plaatsen handelsreclame
OLO 5701009
oprichten woning
OLO 5352911
maken uitweg
OLO 5408843

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen.
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment
terugkijken.
Opinie- en Adviescommissie
Donderdag 3 september 2020, 19.00 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Beleidsvisie 5G
2. Klimaatrisico dialoog en klimaat stresstest
Adviescommissie
Dinsdag 8 september 2020, 19.00 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Crisis- en herstelnota (Opiniërende bespreking)
2. Toekomst lokale publieke mediaorganisatie OH-DIOW
Adviescommissie
Donderdag 10 september 2020, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; fase 2
2. Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie en NRD planMER
De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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)

Projectlocatie:
Hoogeindsestraat
(10 woningen)
Broekstraat 107
Abendonk kadastraal
Helmond U 7614

Datum indiening: Projectomschrijving:
20-08-2020 melding gesloten
bodemenergiesysteem
21-08-2020 melding gesloten
bodemenengiesysteem
26-08-2020 melding aanleg gesloten
bodemsysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5394897
OLO 5397811
OLO 5407045

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Molenven 3
Kasteelplein 1

Datum indiening:
26-08-2020
28-08-2020

Werkomschrijving:
Molenvencross HAC (8-11-2020)
Sinterklaas in de piste

Registratienr.:
2020-01292
2020-01302

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Zomereik 6
25-08-2020
Binnen Parallelweg 58,
26-08-2020
58A, 60, 62, 62A, 64, 64A, 66,
66A, 68, 68A, 70, 70A, 72 en 72A
Binnen Parallelweg 10,
26-08-2020
10A, 12, 14, 14A, 16, 16A, 18,
18A, 20, 20A, 22, 22A, 24, 24A
Burgemeester Krollaan 66 27-08-2020
Horstlandenpark 6B
28-08-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 5077021
transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139765
appartementen (gebouw 4) Quatres Villes
transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139375
appartementen (gebouw 1) Quatres Villes
vergroten woning
oprichten woning, maken uitweg

OLO 4798383
OLO 5132443

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Markt 46, 48, 48A, 48B,
07-07-2020
48C en 48D
Cornetpad 18
06-06-2020
Gerstdijk 24
10-07-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verbouwen winkel met bovenwinkel OLO 5300149
naar winkel en 5 appartementen-studio’s
oprichten aanbouw (tbv mantelzorg) OLO 5222519
plaatsen magazijnstellingen
OLO 5310319

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

• 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

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 36 vrijdag 4 september 2020

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast
kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom
besloten het vertrek van deze personen te registreren met de aantekening “land Onbekend”.
Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij
zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Mizerski, R
Sabacký, Z.
Kozłowski, B.M.
Wallé, H.P.W.
Kataryńczuk, M.J.
El Bakali, T.
Stachy, M.M.
Pawlik, M.
Mustafa, B.S.
Belhady, H.
Salunke, A.B.
Brooks, S.A.

Geboortedatum
07-10-1989
21-10-1979
18-09-1987
27-03-2000
17-09-1975
21-01-1992
28-06-1986
25-08-2007
15-04-1994
02-02-1995
05-06-1986
08-03-1996

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP).
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening
te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar
voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen
paspoort, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Hăineală, M.F.
Boguszewski, G.A.
Flohr, E.Q.
Reis Rodriques, D.
Akkuş, Y.Y.
Kolańczyk, P.
Brzóska, A.J.
Vlemmix, S.A.M.
Scarpanti, D.
Meng, P.
Burhenne, D.H.P.

Geboortedatum
03-04-1985
04-06-1973
23-05-1960
06-05-1982
28-10-2000
19-05-1984
03-11-1972
20-09-1995
18-04-1974
01-10-1985
29-12-1999

Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van
Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken
is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een
definitief besluit genomen.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Centrum II-Kanaalzone N.O.Oranjekade
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan:
1.Centrum II-Kanaalzone N.O.-Oranjekade
Het bestemmingsplan voorziet onder meer in de bouw van circa 265 woningen aan de
Kanaaldijk N.O, ten zuiden van Oostende. Tevens wordt in het plan de ten oosten van de nieuw
te bouwen woningen bestaande AH-XL positief bestemd. Tenslotte wordt door het plan het
aanleggen van een nieuw park in de omgeving van de Watertoren mogelijk gemaakt.
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Ontwerpbestemmingsplan Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35 Huis voor de Stad
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan “Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35 (Huis voor de Stad)” met
ingang van 4 september 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Omschrijving plan
Op de locatie van het huidige gemeentekantoor aan de Weg op den Heuvel 35 te Helmond zal
vervangende nieuwbouw worden gepleegd, waardoor het mogelijk wordt de gemeentelijke
dienstverlening (die nu op vier verschillende locaties plaatsvindt) te concentreren op een
centraal gelegen locatie in de stad.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
en via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1000BP200049-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan
digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie
wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken, van 4 september 2020 tot en met 15 oktober 2020,
kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen
en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze
bestemmingsplan “Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35 (Huis voor de Stad)”. Mondelinge
zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren
worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 14 0492.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning “appartementen Paterslaan 42”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van de omgevingsvergunning “appartementen Paterslaan 42”. Deze waarde bedraagt
maximaal 63 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse en maximaal
56 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 4 september
2020 gedurende zes weken (t/m 16 oktober 2020) voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak.
U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via
www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen
Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke
zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team
Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze
Wet geluidhinder appartementen Paterslaan 42. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag
t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar
telefoonnummer 14 0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt
geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage
kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop
en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld
advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

3 september 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
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START VERKOOP
13 SEPTEMBER
We verwelkomen je graag op zondag
13 september tussen 10:00 en 12:00u
op de bouwlocatie aan de Abendonk in
Helmond.

Prijzen vanaf € 269.000,- v.o.n.
Online inschrijven kan op onze website
tot 21 SEPTEMBER 09:00u.

31 KOOPWONINGEN IN BRANDEVOORT
WWW.LIVINGLIVERDONK.NL
Onze makelaars
helpen je graag.

Inge Lewandowski
ERA vb&t makelaars
T 0492-505510

Marlon Huijbers
Adriaan vd Heuvel Makelaars
T 0492-661884

Maureen Geraets
Van Santvoort makelaars
T 040-2692530

5 vrijstaand (geschakeld) | 20 twee-onder-een-kap | 6 hoek- en tussenwoningen
AANBIEDING VAN DE MAAND SEPTEMBER

2 VIS- MAALTIJDEN
(keuze uit 8 verschillende)

+ 1/2 LITER VISSOEP
(keuze uit zalmroom of vissoep)

+ 200 GRAM
HUISSALADE (krab)

van 23.95
nu voor

15.

95

Mierloseweg 41, Helmond.
(0492) 55 34 23

VISSPECIALITEITEN

OP=OP

GRATIS

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

BANBAO BOUWDOOS

BIJ WASPROGRAMMA 1 �€15,��
Keuze uit diverse modellen ter waarde van €16,- tot €25,WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

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

betonsokkels

Verankering en sokkels
t.b.v. overkapping,

verstelbare
ankers

schutting of pergola
betonpoeren

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL
0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK
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Adventure Store
Wandeltocht

7

Rabobanken Oost-Brabant
zetten zich in voor het behoud
van clubs en verenigingen

Helmond

Op zaterdag 26 september en
zondag 27 september organiseren we de 14e Editie van de
Adventure Store Wandeltocht
volgens de regels van het nieuwe Protocol Wandeltochten en
-evenementen van onze wandelbond KWBN. Dit betekent
dat er alleen deelgenomen kan
worden door middel van online
voorinschrijving met betaling
en tijdslot. Zonder online voorinschrijving en betaling kan er
dus niet worden deelgenomen!
Is een tijdslot volgeboekt, dan
moet er worden uitgeweken
naar een ander tijdslot. Vanwege alle maatregelen in verband
met het Coronavirus, heeft de
organisatie besloten om alleen
te kiezen voor de afstanden van
10 kilometer, 15 kilometer en 20
kilometer.
Ook dit jaar zijn alle wandelroutes weer volledig vernieuwd en
gaan door de prachtige omgeving van Helmond, waarbij het
stroomgebied van het riviertje
de Goorloop de basis is voor alle
routes. Vanaf de start vertrekken de routes door Mierlo-Hout
richting het NS-Station. Vervolgens gaan de routes door het natuurgebied van Het Coovels Bos,
waarna de 10 kilometer route de
verkorte weg terug gaat richting
de rustplaats bij Speeltuin Helmond-West.
De 15 kilometer en 20 kilometer
routes gaan richting Stiphout,
waarna de 15 kilometer route via
deels achteraf onverharde weggetjes de Goorloop volgt richting
Helmond en naar de rustplaats
bij Speeltuin Helmond-West.
De 20 kilometer route gaat voor

F | Rabobank.

de 1e rustplaats naar de kantine
van Atletiekvereniging HAC aan
het Molenven. Van daaruit gaat
het verder langs de Oude Toren
en het mooie open landelijke gebied met zicht op Kasteel Croy.
Daarna loopt de route door het
prachtige en historische Warande Park. De Goorloop wederom
volgend sluit ook de 15 kilometer route aan en gaat het verder
naar de rustplaats bij Speeltuin
Helmond-West, waar ook de 10
kilometer route aansluit. Ook
daarna wordt het riviertje de
Goorloop weer opgezocht en
gevolgd om gezamenlijk in het
natuurgebied Het Groot Goor
terecht te komen, waar de 15
kilometer en 20 kilometer routes nog een extra lus maken. De
terugweg van alle routes gaat
langs de sportvelden van MierloHout, waarna de welverdiende
finish volgt bij Adventure Store.
De winkel van Adventure Store
is tijdens 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
zoals Podotherapeut Emile Itz
en Medische pedicure Deborah.
Volgens de traditie van de laatste jaren wordt er gezorgd voor
de juiste wandelsfeer met een
‘Alpen’ tintje. Ons personeel verwelkomt 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, tryouts en medische adviezen ook
vele spectaculaire kortingsacties
met maar liefst 15 procent korting op alles in de winkel.
Dus genoeg redenen om even
langs te komen en je te laten verwennen. s

Helmond
31 Augustus is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport
gestart. Clubs en verenigingen
worden opgeroepen om campagne te voeren om stemmen
te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt
sterker en beter maken. De
Rabobanken in Oost-Brabant
stellen hun kennis, netwerk
en financiële ondersteuning
beschikbaar om die doelen te
verwezenlijken. Met de huidige
crisis is deze steun belangrijker
dan ooit.
Campagne voeren
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank al jaren haar
kennis, netwerk en financiële
middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland. Via
de Rabo App beslissen Rabobank-leden mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank
verdienen. Clubs en verenigingen uit Oost-Brabant die deelnemen, voeren campagne voor een
eigen bestedingsdoel. Denk aan
het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten,
verduurzaming van het clubhuis,
gezond voedsel in de kantine,
het aanbieden van re-integratie
cursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering.

Dit jaar stellen de Rabobanken
in Oost-Brabant € 10 per lidmaatschap van de bank beschikbaar, een totaalbedrag van bijna
2 miljoen euro. Rabobank-leden
bepalen hoe dit bedrag onder de
deelnemende clubs en verenigingen verdeeld wordt. Als lid
van Rabobank is jouw stem dus
geld waard.
Inschrijving gestart
Rabobank roept ook dit jaar lokale clubs en verenigingen op
om hun maatschappelijke initiatieven in te schrijven. Clubs
en verenigingen ontvingen op
31 augustus via e-mail een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven
voor Rabo ClubSupport 2020.
Ook start er een landelijke campagne waar onder meer sporters
van TeamNL en artiesten van het
collectief Kunstbende aan deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met
30 september 2020 aanmelden.
De stemperiode voor Rabobankleden start op 5 oktober en loopt
tot en met 25 oktober 2020. Begin november worden alle clubs
bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de
bank.
Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op rabobank.nl/
clubsupport s

GOED DRUKWERK

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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Lambertus Concerten presenteert:

Nieuw seizoen Lambertus
Concerten start met
internationaal Butter Quartet

HEESAKKERS:

Helmond

Onafhankelijke
experts
Als parttime politicus is het niet
zo dat je op alle gebieden een
expert bent. In de fractie zijn onderwerpen verdeeld op basis van
kennis en expertise. Voor bepaalde onderwerpen is het fijn dat je
experts kunt raadplegen.
Zo was ik onlangs bij een webinar over 5G. Wat ik vooraf niet
wist, was dat deze gehouden
werd door verschillende clubjes
anti-5G. Als ik de sprekers moet
geloven, moeten we niet aan 5G
beginnen. Je kunt er verschrikkelijk ziek van worden en de
straling kan zelfs onderhuidse
pijnen veroorzaken. Één van de
belangrijkste conclusies van de
organisatie was dat de experts
die vanuit de overheid aangeven
dat 5G wel veilig is, niet onafhankelijk zijn. ‘De overheid wil ons
doen geloven dat het veilig is en
daarom zeggen hun adviseurs
dat het veilig is’. En ik moet één
van beide waarheden zien te geloven... lastig.
Om het voor mezelf duidelijk te
krijgen, stelde ik de sprekers de
vraag waarom de overheid ons
zo graag wil doen geloven dat
5G een vooruitgang is, terwijl
deze sprekers alleen maar nadelen konden opsommen. Dat
antwoord zou ik op een later

Het nieuwe concertseizoen van
Lambertus Concerten begint
op zondagmiddag 6 september
met het optreden van het Butter Quartet (viool, altviool en
cello) in de serie kamermuziek.
Plaats: Raadszaal van Kasteel
Helmond, Kasteelplein 1. Aanvang: 15.00 uur. Entree: €12,50
(met kortingen).

moment ontvangen, want de
tijd was helaas om. Ik wacht nog
altijd op het antwoord…
In de beleidsvisie die we komende week in de raadscommissie bespreken, is ook aandacht
voor de ‘zorgen over negatieve
impact op de gezondheid’. Met
de conclusie dat uit vele onderzoeken in de afgelopen 30 jaar
geen aanwijzingen zijn dat 5G
een negatieve invloed heeft op
de volksgezondheid.
Dan biomassa. Afgelopen week
ontving de gemeenteraad en
het college een brief van 10 wetenschappers van verschillende
universiteiten in ons land waarin
aangegeven staat dat Helmond
zich op basis van ‘onjuiste aannames tegen een houtgestookte
warmtekrachtcentrale’
heeft
uitgesproken. Voor de zomer
stemde de raad daar tegen. We
zoeken een alternatief voor gas,
maar niet als er ergens anders op
de wereld bomen gekapt moeten worden om onze kachels te
laten branden.
De klimaatstichting HIER (die
van de 10 wetenschappers) wil
graag een voorlichtingsavond
organiseren en hier deskundige
voor- en tegenstanders aan het

woord laten, om ons toch te
overtuigen van de voordelen van
biomassa. “Er is inmiddels veel
geïnvesteerd in de ontwikkeling
van het warmtenet en het zou
jammer zijn als onvolledige en
onjuiste informatie zou leiden
tot het langjarig stoken op aardgas.” Het blijft lastig wie we moeten geloven. We zijn afhankelijk
van het al dan niet onafhankelijke oordeel van de experts.
Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Na een periode van stilte vanwege corona staat Lambertus Concerten weer in de startblokken
om u, muziekliefhebbers uit Helmond en omstreken, te voorzien
van aangename en verrassende
klassieke klanken. En ook de musici hebben er ongelooflijk veel
zin in om hun kunsten te tonen
en hun passie voor muziek met
u te delen. Want wat hebben we
het gemist: die heerlijk intieme
concerten op de zondagmiddag,
die juweeltjes van optredens van
regionale maar ook nationale en
internationale grootheden, die
prachtige klanken van koren en
orkesten en die ontroerende uitvoeringen van jonge talenten.
De kick off van Lambertus Concerten dit seizoen gebeurt in
de prachtige ambiance van de
Raadszaal van Kasteel Helmond
met een optreden van het Butter Quartet, bestaande uit een
viertal jonge musici: Anna-Jane
Lester (viool), Chloe Prendergast
(viool), Isabel Franenberg (altviool) en Evan Buttar (cello). Ze
zijn afkomstig uit de Verenigde
Staten, Canada en Nederland,
en vonden elkaar door hun studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Naast hun
individuele optredens in diverse
orkesten, waaronder Holland
Baroque, treden ze als strijk-

kwartet op in heel Europa en
integreren hun liefde voor oude
technieken en instrumenten in
moderne interpretaties.
Op het programma staan werken van J. Haydn (Oostenrijk),
J. Eybler (Oostenrijk) en J. Bologne Chevalier de Saint-George
(Frankrijk), als tijdgenoot van,
maar ook om zijn prachtige
muziek, ook wel ‘de zwarte Mozart’ genoemd. Haydn wordt
beschouwd als de vader van het
strijkkwartet; Mozart bewonderde Haydn en zag hem als
zijn leermeester. Via Haydn ontmoette de jonge Eybler zijn idool
Mozart, van wie hij bijvoorbeeld
de opera Cosi fan tutte enkele keren dirigeerde. En dan niet te vergeten het Frans-Afrikaanse wonderkind Bologne Chevalier de
Saint-George, die naast befaamd
schermer en lid van de Koninklijke Garde, als componist en violist furore maakte in het Parijs
van de achttiende eeuw. Joseph
Eybler sloeg als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie een
modernere weg in, in de stijl van
‘Sturm und Drang’.
Dit concert dompelt u dus muzikaal onder in die heerlijke
Weense achttiende en begin
negentiende eeuw, met drie
weergaloze strijkkwartetten van
meestercomponisten uit die tijd.
Een mooiere aftrap van het concertseizoen kunt u zich niet wensen. Veel luister- en kijkgenot!
Meer info over reserveringen en
kaarten:
www.lambertusconcerten.nl s

Kom alles te weten over glasvezel op 8 september

Informatieavonden glasvezel in Westwijzer
Helmond-West
Glasvezel voor heel Helmond,
daar gaan we voor. In veel wijken ligt al glasvezel en nu is
Helmond-West aan de beurt.
En ook hier komt de aanleg in
zicht. Tot 1 oktober kunnen
inwoners een abonnement afsluiten. Er zijn nog 90 aanmeldingen nodig. Dan wordt ook
hier het glasvezelnetwerk aangelegd.
Glasvezel is een snelle en stabiele
verbinding. Daarnaast geeft het

een veilige toegang tot allerlei
maatschappelijke diensten zoals
huisbeveiliging, zorg op afstand
en zelfs ziekenhuiszorg.
Tot 1 oktober gelden er voor
inwoners van Helmond-West
speciale acties: 100 euro korting
op een (jaar)abonnement en de
glasvezel wordt gratis in huis gelegd.
Informatieavond in de
Westwijzer
Op dinsdag 8 september is er
een informatieavond in wijkhuis
de Westwijzer. De avond start

om 19.30 uur. U bent welkom
vanaf 19.15 uur.
Aanmelden
Glasvezel Helmond gaat zorgvuldig om met de corona richtlijnen, tijdens de avond maar ook
vooraf. Daarom vragen we om
aan te melden.
Dit kan door te bellen met 0492218920 of door een mail te sturen
naar info@glasvezelhelmond
met uw naam, telefoonnummer
en welke avond u komt.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. s

F | Wijkhuis Westwijzer in Helmond-West.
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Leren bij monumenten en musea
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Ook Marinus was de trotse bezitter van een bolide. Hij had er een met
het pientere pookje: veur- en achteruit rijden ging net zo hard. Vanwege het sterk aanwezige sociale engagement in het Haagje voor de
hulpdiensten, stond de auto altijd met twee wielen op de stoep. Zo ook
die van Marinus. Als de boodschappen gedaan moesten worden zat
zijn vrouw voorin en als Marinus wegreed was dat niet meer het ge-

St. Jozefschool. F Michael Rieter

Helmond
Zaterdag 12 en zondag 13 september wordt al weer voor de
34e keer de jaarlijkse landelijke
Open Monumentendag (OMD)
gehouden. En ook in Helmond
is een lokaal comité al jaren bezig om hier jaarlijks een cultuurhistorisch feestje van te maken.
In het ‘Comité OMD-Helmond’
werken veel organisaties en
personen samen om er een
succes van te maken. Geïnspireerd op het landelijke thema
‘leermo(nu)ment’ doen mee het
kasteel-museum, Home-Computer-Museum, Heemkamer/
Het Baken, Jan Visser Museum,
Het Speelhuis, Hanssen Art Design en Creahuys33. Beide dagen zijn de deelnemende open
monumenten en musea gratis
toegankelijk in ieder geval van
12.00 tot 17.00 uur. Een aantal al
eerder of zelfs iets langer.
Kasteel Helmond
De kasteelgidsen vertellen alles over de speciale plekken in
het kasteel en de geheimen van
de kasteelbewoners. Ook bij de
kleurrijke expositie Christie van
der Haak worden voorleesverhalen verteld en krijgen de jonge
bezoekers een bijzondere herinnering mee naar huis. Verder zijn
er enkele voormalige kasteelbewoners aanwezig, die je iets vertellen of laten zien en spannende
weetjes delen! Stadsarcheoloog

val. Als ie optrok en de stoep afbutste had zijn vrouw geluk dat er een

Theo de Jong neemt het thema
‘leermonument’ heel letterlijk en
gaat met zijn mini expositie in
op traditionele leerlooierijen en
ambachtelijke
schoenmakers
in Helmond. Kinderen kunnen
dit weekend hun handen uit de
mouwen steken en een leren
armband of amulet bestempelen met hun naam of prachtige
vormen.

Hier is veel te leren over het Helmondse verleden.
Jan Visser Museum
Natuurlijk doet het Jan Visser
Museum ook weer mee. Naast
heel veel informatie en werktuigen van de landbouw beheert
men ook een collectie brandweerwagens. Ook hier valt heel
veel te leren.

kramp in zijn benen. Met het rijden had ie ook nogal eens pech. Kleine

Home Computer Museum
Nieuw tijdens deze OMD is
het Home Computer Museum
(HCM) dat vorig jaar nog de Brabantse erfgoedprijs won! Leren
en computers is al vanaf het prille begin gecombineerd geweest.
Dit weekend zal het HCM laten
zien hoe leren met de verschillende computers gaat. Hiervoor
staan ruim 300 computers opgesteld die te bedienen en te bekijken zijn. Aan het einde heb je
onder andere geleerd dat om een
toekomst te maken, het verleden
begrepen zal moeten worden.
Als je meldt dat je voor de OMD
komt, mag je gratis naar binnen.

Het Speelhuis
Bij Theater Het Speelhuis worden de hele dag door rondleidingen gegeven waarbij je kunt
leren ervaren dat een voormalige
kerk met behoud van de religieuze uitstraling tot een van de
mooiste theaters van Nederland
is omgevormd!

Maar met het verstrijken der jaren en het bereiken van de 70 jarige

Hanssen Art Design
Ernaast staat nog het voormalige
hoofdgebouw van de voormalige Mariaschool. Dat gebouw
is met behoud van de voorgevel
en het monumentale dak de plek
waar Hanssen Art Design zit. Bezoekers kunnen hier meehelpen
met het vergulden van een lijst
van een schilderij.

maken mi de kop van dun instructeur d’r op.

Buurman Creahuys zet ook de
deuren open waarbij de trotse
eigenaars graag tonen hoe fraai
zij dit winkel-woonhuis gerestaureerd hebben.

wakker”.

St. Jozefschool
In de voormalige St. Jozefschool
valt nog steeds veel te leren! Hier
is al jaren stadshobbywerkplaats
Het Baken gehuisvest. De leslokalen blijven dicht maar in de
kantine krijgt men informatie
en kan een kop koffie worden
genuttigd. Sinds 2016 is hier ook
Heemkamer Helmont en die
zet de hele dag de deuren open.

Voor meer informatie bezoekt u
de landelijke website:
www.omd.nl/Helmond s

deur en een rugleuning in zat anders had ze in no time in de kofferbak
gelegen. Dit kwam waarschijnlijk omdat Marinus altijd last had van
ongelukjes, maar het was altijd de schuld van iemand anders en trouwens niemand haalde het in zijn hoofd om hardop te zeggen dat de
Hagenezen niet konden autorijden. Als dat wel gebeurde kwamen de
grote ongelukken.

leeftijd moest de herkeuring voor het rijbewijs gebeuren en ook voor
Marinus. Praktijk was geen probleem, maar hij had meer moeite met
enkele theorievragen. Zo moest ie antwoord geven op de vraag: “Wat
is een dooie hoek”. Toen had Marinus geantwoord: “Des de kant van
’t bed wor meen vrouw li”. Dit was natuurlijk niet goed en daar was
Marinus zo kwaad over geworden, dat ie rollen wc-papier had laten

Ook bij de medische keuring waren er wat haken en ogen. “Hoe is het
met de krampen?” vroeg de dokter. “Die zin nog nie weg” zei Marinus. “En hoe gaat het met de stoelgang” vroeg de dokter. “Elke merrige moet ik om 7 uur poepen” zei Marinus, “maar kende dor niks an
doen dokter?” “Waarom iets aan doen”, zei de dokter. “Dit is prima,
die regelmaat”. “De kan wel zin”, zi Marinus “mar ik wor pas om 9 ure

Dat daarbij ook de reactiesnelheid en het gezichtsvermogen aan het
afnemen was, zijn bepaald geen goede vooruitzichten voor het behouden van het rijbewijs. Ook Marinus moest afscheid gaan nemen
van zijn bolide zoals de meesten mensen op leeftijd. Ginnen auto mir
in de graas bij Sleegers en hai besloot klenner te gon wonen. Hij war
nor de dierenwinkel gegon en ha 10.000 vloie gekoocht, want hai moes

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD VOOR:
BROUWHUIS • RIJPELBERG • MUZIEKBUURT

0618938912

de wonning van de woningbouw in de oorspronkelijke staat achter
laote. Sommige regels volgen Hagezen wel op en Marinus heeft nog
vele jaren prettig geleefd.

Het Hageneesje
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de leeuwen en ik mog voor 25 man
koken.
De hulptroepen sneden de
groenten en ik bakte braaide en
kookte erop los. Het was echt
zwaar om in een pan nassie te
ruuren vur 25 mensen. De tafels
worden leuk gedekt en dan gaan
we samen eten. Bij het uitserveren
denk ik da ik stoer ben met men drie
bordjes tegelijk, ja hoor klettert er
een bordje tegen de grond. Koken
kan ik best goed, maar serveren
moet ik nog wel wa oefenen. Ik
heb unne kei leuke middag gehad
en heerlijk gegeten en heb weer
leuke Helmonders leren kennen.
Vooral skonne Helmonders die
hier als vrijwilligers werkzaam
zijn. En mensen die hier kei hard
werken aan hun herstel.

vertelt…
Koken bij
Neiskoen
Afgelopen week ben ik weer eens
actief geweest. Deze keer ben ik
bij stichting Neiskoen op het Hout
weesten koken. Wat is Neiskoen
vraagde oe eigen af? Het zit naast
Jan Linders op het Hout. NeiSkoen
staat voor: samen herstellen,
samen leren, samen ontwikkelen.
Leren omgaan met je beperkingen,
Nei Skoen Recovery Learning
Community. Unne hille mond vol.
Ik weet het, ik ben al eerder hier
geweest vur een column en een
filmke, waarin ik uitleg wat ze hier
doen, da moete mar is opzuuken.
Iedereen is hier welkom in ieder
geval en op hun Facebook (ik volg
ze) zie ik altijd de lekkerste menu`s
voorbij komen. Ik docht daar ga
ik eens een keerke meehelpen en
natuurlijk mee eten.

groep Helmond mee opgezet, dat
is een praatgroep voor naaste van
verslaafden zoals partner, zoon/
dochter, moeder, vader. Zo is
Mariane hier terecht gekomen en
elke zondagochtend is die meeting
bij Neiskoen.

De keuken brigade wordt
aangestuurd
door
Mariane
Heesakkers, die hier anderhalf
jaar geleden kwam binnen lopen
op zoek naar een naaste meeting
om samen met lotgenoten te
levelen. Mariane is een schat waar
ik me gelijk bij op men gemak
vuul. Ze heeft hier de Allanon

Koken is haar passie en bij
Neiskoen mag je altijd je passie
beoefen. Haar beperkingen spelen
hier geen rol, want ze doet het op
haar manier. Toen er behoefte
was aan een kok is Mariane
gelijk in het diepe gesprongen
en is als vrijwilliger aan de slag
gegaan. Inmiddels kookt deze

vrijwillige chef-kok 3 dagen in de
week voor ongeveer 25 mensen.
De lockdown Corona periode was
hullemaal een beproeving want
toen kookte ze 50 maaltijden per
dag die af werden gehaald of
bezorgd. Met hulp van andere
deelnemers natuurlijk.
De bedoeling is met en voor
elkaar te koken, zo rouleer je ook
van zitplaats zodat je altijd naast
iemand anders zit. En niet altijd
naast dezelfde. Wie komen hier
eten? Natuurlijk deelnemers, maar
ook oud deelnemers en mensen uit
de wijk kom je er tegen. Iedereen

is welkom. Wel aanmelden van te
voren. “We hopen dat mensen die
mee eten ook deelgenoot worden
van andere activiteiten die hier
worden georganiseerd”, vertelt
Mariane.
Ik zal jullie ons menu geven wat
we die dag hebben gekookt:
pastasalade met stokbrood
Nasi met saté en babi pangang
en ratjetoe (zit van alles in) alla
ons Marij. En het toetje is een zelf
gemaakte verrassingsijstaart (en
die was me een partij lekker) En
nou docht ik hier te helpen, maar
nee hoor. Ze gooide me gelijk voor

Bende nou eens benieuwd naar
da Neiskoen in Mierlo-Hout?
Loop dan gewoon eens binnen
en ga eens een kijkje nemen daar.
Ge bent heel welkom hier. Als ik
binnen kom, vuul ik me in een
warm bad met al die fijne mensen.
Ik wil iedereen bedanken bij
Neiskoen vur deze leuke middag/
avond en vur het heerlijke etentje.
Ik wens iedereen heel veul succes
met alles wat ze doen.
Neiskoen tot een volgende keer
Helmond tot volgende week en
een fijn weekend

Vorige week stond er een fout in de column over het KWF, waarin ik zeg dat er elk jaar 45 mensen overlijden.
De miste van jullie wisten wel dat dat niet klopte dat moeten er 45.000 zijn, veul te veul dus.

DAMIAAN DE VEUSTER TE
HELMONDVANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl •
Misintenties Luciakerk
Mierlo-Hout
Zondag 6 september
09:30 uur Lucia kerk MierloHout;
Adrianus v.d. Spijker; Riek van
Doorn-Verstappen; Ria HaastBombeeck; Sjef Remmen en
Annie Noordman;
14:00 uur Luciakerk Eerste communieviering
Opa Piet, de opa van Fleur, opa
en oma van Fenna
Donderdag 10 september
19.00 uur Lucia kerk MierloHout;

Dat communicatiemiddelen
gebruikt worden om mensen
dichter bij elkaar te brengen.
Zaterdag 12 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke
Voorzienigheid en St. Anna,
Dat communicatiemiddelen
gebruikt worden om mensen
dichter bij elkaar te brengen.
19.00 uur Lucia kerk MierloHout;
Ton van Dael-Derksen; Thij
Deelen; Beb en Henk Kat-Maagdenberg; Hans Vlems; Jeanne
Vijfeijken-van Krugten;
Zondag 13 september
09:30 uur Lucia kerk MierloHout;
Ad van Stiphout; Riek OtterdijkBerends;
10:45 uur Luciakerk
Doop Donny Sohngen

DAMIAAN DE VEUSTER TE
HELMOND VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl •
Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat,
Stiphout
Zondag 6 september
11.00 uur
John Raymakers, Bénédicte
Raymakers-Doede Doedes
Breuning ten Cate, Martin van
de Kimmenade, André Krösing,
Stephanie Wever-Fentener
van Vlissingen, Do SandersPeulen en Cor Sanders, Albert
Bergmans, familie WijnheimerRoelofs, Jac en Trees JansenWijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, Anneke van
der Els-van Dijk, Henk Helsper
en Hanny Helsper-Bloemen,

Jac Hornix en Fransje HornixBloemen.
Zondag 13 september
11.00 uur
Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den ElsenKnoops, Yolanda Buiteman-van
den Eertwegh, Miek Pleging-de
Roij, Sophia van der PasSwinkels, Do Sanders-Peulen
en Cor Sanders, Antoon Derks,
Jo van Hoof-Hagebols, Jan van
de Koevering, Ad Mutsaerts,
Hendrik Merks, Elly SwinkelsStrijbosch, Dijn van SoestDrukker.

EUCHARISTIEVIERINGEN
LAMBERTUSPAROCHIE

Jozefkerk, Tolpost 1: Zondag
10:00 (t/m 16 augustus) 9:30 en

WWW.DAMIAANHELMOND.NL

11:00 (vanaf 23 augustus). Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54:
Zondag 11:00.
Pauluskerk en Edith-Steinkerk
worden niet gebruikt zolang de
anderhalve-meter
regels gelden.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.
Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings.
Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701
HE. 0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30)
Mail:
parochie@heiligelambertus.nl.
Internet:
www.heiligelambertus.nl.
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Shell topvrouw naar Helmond

Zondagse Soep in Speelhuis
Bloemschiklessen
seizoen 2020 – 2021
Helmond
Vanaf 16 september start
Groei & Bloei wij weer met
de bloemschikcursussen bij
Groei & Bloei. Ben je beginner, al wat verder gevorderd
of misschien zelfs een zeer
bedreven
bloemschikker of -schikster
dan kun je bij ons terecht voor
leuke lessen, waarbij je gelijk
een mooi werkstuk maakt én
allerlei technieken leert.
De basiscursus “vormgeving
en technieken” is voor de beginnende tot iets gevorderde
bloemschikkers. De cursus
“Bijzonder bloemschikken”
is een bestaande groep voor
vergevorderde bloemschikkers.

Marjan van Loon. F | Zondagse Soep.

Helmond
Op zondag 13 september vindt
de vierde editie plaats van de
Helmondse talkshow Zondagse
Soep. De zaal opent om 10.30
uur en de show begint om 11.00
uur. Vanwege de coronamaatregelen wordt de show deze
keer niet gehouden in de Cacaofabriek, maar in de grote zaal
van Het Speelhuis. Zondagse
Soep wordt gepresenteerd door
Arnold Otten en de toegang is
gratis. De gasten aan tafel zijn
Marjan van Loon, Lonne Gosling en Martijn Castelijns.
Bij Zondagse Soep komt Marjan
van Loon terug in haar geboortestad. De Helmondse is sinds 2016
president-directeur van Shell
Nederland. Van Loon wordt gezien als een van de invloedrijkste
Nederlanders. In 2017 werd ze
gekozen tot meest invloedrijke
vrouw in het bedrijfsleven.
Voor Lonne Gosling is het podium van het Speelhuis bekend
terrein. In januari bracht de
oud-leerlinge van het Jan van

Brabantcollege daar haar eerste
soloprogramma ten tonele. De
in Stiphout opgegroeide cabaretière speelt haar voorstelling
‘Misschien moet ik zelf huilen’
vanwege corona op dit moment
op verzoek ook in je tuin.
Laatste gast is chirurg-intensivist
Martijn Castelijns van het Elkerliek ziekenhuis.
Met hem wordt gesproken over
de belasting in de Helmondse
ic tijdens de coronacrisis, de geleerde lessen en de toekomstige
ontwikkelingen omtrent de bestrijding van het virus.

Vaste onderwerpen zijn ook tijdens deze Zondagse Soep de gesproken column van Wouter de
Vree en de muziek van huisband
Le Jazz.
In verband met de coronamaatregelen is er slechts een beperkt
aantal plaatsen in Het Speelhuis
beschikbaar.
Alleen de eerste honderd bezoekers kunnen naar binnen. De
zaal is open vanaf 10.30 uur. De
toegang is gratis en na afloop
is er, uiteraard, Zondagse Soep.
Ook gratis! s

Kletstoernooi de Goeie To(o)n gaat niet door
Helmond
Het bestuur van Klets en Zwets
heeft regelmatig overleg gehad
over de huidige situatie en de
veranderende
omstandigheden.

Joep de Wildt, winnaar van 2019.
F | Wendy Lodewijk.

Lange tijd hebben we naar alle
mogelijkheden gekeken om
het toernooi toch op een verantwoorde wijze doorgang te
kunnen verlenen, maar na lang
wikken en wegen hebben we
met pijn in het hart toch moeten
besluiten om het toernooi voor

deze jaargang uit te stellen naar
volgend jaar. We vinden het niet
verantwoord naar kletsers, bezoekers en medewerkers om het
toernooi door te laten gaan.
We rekenen er op dat volgend
jaar Covid-19 (voor een groot
deel) uit de wereld verbannen
is en dat er voldoende vaccins
zijn om dit virus te stoppen. We
hopen dat we ook volgend jaar
weer op uw support en bezoek
mogen rekenen en zien elkaar
dan graag weer op 15,22 en 29 oktober 2021. Blijf gezond en houd
rekening met elkaar. s

Beide cursussen omvatten
acht lessen en worden een
keer per maand op woensdagavond van 19.30 tot 21.30
uur gegeven. Je brengt als
cursist alle te gebruiken materialen en bloemen in overleg
met de docent zelf mee. Groei
& Bloei verzorgt onder andere
draad en overige hulpmaterialen en een kopje koffie of thee.
De cursusleiders zijn Harma
de Bie en Ina Doornbos. De
lessen worden gegeven in
Wijkhuis de Fonkel, Pr. Karelstraat 123, 5701 VL Helmond
in Vergaderzaal 1 en 2 op de
begane grond. De precieze
les data en onderwerpen zijn
te vinden op onze website
www.helmond.groei.nl. De

kosten zijn € 70 als je lid bent
van Groei & Bloei en € 100 als
je geen lid bent van Groei en
Bloei. Bij de basiscursus komt
daar €10 bij voor extra materialen.
Voor aanmelding of meer:
info@helmond.groei.nl of bel
06-15658006. Natuurlijk houden wij ons aan de corona
regels. Geef je op tijd op want
vol is vol.
Afdeling Helmond en
omstreken
Zou je best wel eens een
mooi bloemstuk willen maken, maar zie je op tegen alle
rompslomp, dan zijn de workshops misschien wel iets voor
jou. Hierbij worden alle bloemen en materialen door Groei
& Bloei verzorgd inclusief koffie of thee. Je hoeft dus zelf helemaal niets mee te brengen.
Dit zijn de workshops:
- Workshop creatief
bloemschikken in oktober,
- Kerstworkshop in december,
- Workshop creatief
bloemschikken in februari
- Paasworkshop in april.
De kosten zijn per workshop
€ 20 als je lid bent van Groei
& Bloei en €25 als je geen lid
bent. De precieze data zijn
in verband met de Coronamaatregelen nog niet bekend!
Voor aanmelding of meer
info@helmond.groei.nl
Geef je op tijd op want vol is
vol. s
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Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Inge van Melis - van Hout

HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen en
Rob van Kuijlenberg.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Mail de gele oplossing voor 9 september naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Minimale leeftijd voor
deelname is 18 jaar. Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

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.

BROUWHUIS
5704

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Actie in het
Tienerhuis
Brouwhuis
Na een warme zomervakantie gaan in het Tienerhuis ook
weer de activiteiten van start.
Op zaterdag 5 september 2020
is de eerste disco-avond van het
seizoen.
Het thema is ‘back to school’
en alle tieners vanaf groep zes
zijn tussen 19.00 en 22.00 uur
welkom aan de Rivierensingel
752. Vanwege de Covid 19 regels
mogen ouders helaas niet naar
binnen.
Ook de jongensclub en de meidenavond gaan weer van start.
Op dinsdag is het de beurt aan
de jongens en op woensdag zijn
de meiden van harte welkom.
De activiteiten duren van 19.00
tot 20.00 uur. Deze avonden zijn

eens per twee weken en niet in
de vakanties.
Het skatepark is, als het weer
het toelaat, open op dinsdag van
15.00 tot 17.30 en ’s avonds van
18.30 tot 21.00 uur. Op woensdag,
vrijdag en zaterdag ben je al welkom om 13.00 uur, dan sluiten
we om 17.30 en zijn van 18.30 tot
21.00 uur weer open.
Al onze activiteiten zijn gratis
toegankelijk en ook voor het gebruik van onze bmxen, stepjes en
dergelijke hoef je niet te betalen.
Wel heb je een pasje nodig, dat
kun je gratis bij ons laten maken.
Voor één euro kun je een blikje
drinken of snoep kopen.
We hopen veel tieners te mogen
zien in het tienerhuis en op het
skatepark. s

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 36 vrijdag 4 september 2020

Overlijdens
berichten uit
de regio
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Na een schitterend leven, vol liefde en vriendschap
hebben wij Harry, ons pap en opa los moeten laten.

Harry Zeeuwen
echtgenoot van

Karin Zeeuwen - van den Bogaard
Hij is 68 geworden.

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

Karin Zeeuwen - van den Bogaard
Ceesje

30 augustus 2020
p/a Uitvaartzorg van de Kerkhof
t.a.v. Familie Zeeuwen
Langenakker 2, 5731 JS Mierlo

Maaike en Carlo, Pleun - Jorrit - Evi
Jolijn en Ralf, Julian
Stefan en Malou

Op zijn verjaardag, 5 september, nemen wij in het crematorium in besloten kring
afscheid van ons pap.
Liever geen bezoek aan huis.

www.uvdk.nl/herinneren

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

Harrie Zeeuwen,
Harrie is niet meer onder ons.
We hebben hem vele, vele jaren mogen kennen.
Altijd met plezier samen zaken gedaan, maar ook op
zijn tijd samen een pilsje gedronken.
Altijd tijd voor een praatje en een goed woord.
Tijdens zijn ziek zijn samen nog koffie gedronken
op ons kantoor.
Het was een voorrecht om hem te mogen kennen.

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

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.

Een kleurrijke en sympathieke Helmonder is heengegaan.
Voor de familie veel sterkte toegewenst.
Ad Klaasen en Team Weekkrant De Loop Helmond
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

Motortoertocht
in Brandevoort
Brandevoort
Op zondag 13 september wordt in de wijk
Brandevoort een Motortoertocht georganiseerd. Iedereen uit de wijk is van harte welkom. Geen inschrijfkosten.

Ladders & trappen

Kooiladders

Inschrijven en informatie:
brandevoortmotortoertocht2020@gmail.com
De gedragsregels van het RIVM worden gerespecteerd. Het evenement heeft toestemming
gekregen om plaats te vinden. De tocht zal om
09.30 uur starten vanaf de Markthal in Brandevoort en rond 16.30 uur zal Wijkhuis het Brandpunt openen om na afloop wat na te kletsen en
wat te drinken. s

Moduletrappen

Helmond-Oost
Steigers

Valbeveiliging

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

D I R K S

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

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?

Helmond-Noord
In de zomervakantie komt Blikkie on tour in Speeltuin Leonar-

www.fysio-brouwhuis.nl

Cure tape
Fysiotherapie en
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson
NAH • Claudicatio intermittens

Maaslaan 206,
Helmond
0492-513025

dus. Op vrijdag 14 augustus van
14.00 tot 16.00. Tussen het spelen
door een rustig moment om
naar de verhaaltjes te luisteren
bij de Blikkiebus. Entree: leden
gratis en niet-leden € 2,30. De
speeltuin is gelegen aan de Mgr.
Swinkelsstraat in Helmond.

Helmond-Noord
Op 6 september 2010 is er in de
Muziekwijk (Helmond-Noord)
het jaarlijkse buurt-evenement
Garagesale Helmond Noord
Muziekwijk 2020. Van 10.00 tot
16.00 uur kunnen bezoekers bij
ca. 90 adressen spullen kopen,
die de deelnemers vanuit hun
garage, voortuin of stoep ver-

koopbaar 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
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.

Vormselvoorbereiding
Helmond
Graag nodigen wij u uit voor
de informatieavond van het
vormsel 2020.
Voor wie? Voor de jongens en
meisjes van groep 8 en hun ouders.
Wanneer? Donderdag 10 september 2020 van 20.00 tot 20.30
uur.
Waar? In de Sint Luciakerk,
Hoofdstraat 159.
Wat is er dan te beleven? Inschrijven en informatie over de
vormselvoorbereiding.
Wat zijn de kosten? € 40 (Kosten mogen nooit een belemmering vormen om deel te nemen

aan het Vormsel. U kunt hierover met de parochie contact
opnemen.)
Tijdens de informatie avond
wordt een aanmeldingsformulier ingeleverd waarop de nodige gegevens van de vormeling.
Er wordt uitleg gegeven over de
betekenis van het heilig Vormsel en over het project aan de
hand waarvan de vormelingen
in groepjes met gastouders
worden voorbereid. Andere
praktische onderwerpen komen aan de orde.
Belangrijke data om alvast te
noteren
Aanmeldingsviering op zaterdag 7 november aanstaande

om 19.00 uur in de St. Lucia
kerk.
Vrijdag 13 november is de viering van het Vormsel om 19:00
uur.
Zaterdag 12 december is er om
19.00u een Dankviering van het
Vormsel
Het Vormselproject heeft de
titel ‘in vuur en vlam’, verwijzend naar het enthousiasme
van jeugd en verwijzend naar
de heilige Geest die als een vuur
over de leerlingen neerdaalt.
Stuur een mail naar:
pastoor@damiaanhelmond.nl
of bezoek de website:
www.damiaanhelmond.nl
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EVENEMENTEN

HELMONDloopjes
DIVERSEN

VLOOIENMARKT
ZONDAG 6 SEPTEMBER
Rondom het Heidehonk
Noordzeelaan, Eindhoven.
Gratis entree
9.00-16.00 uur
T: 06-20299824
www.timmermans
evenementen.nl

Rolluiken, luifels,vloerbedekking,

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, lamellen,
verrassend
succesvol! jaloeziën,
(rol)gordijnen,
Uitsluitend
schriftelijke
dezeZeer
bon.concurrerende prijzen.
FEESTJE?
Tent v.a. €opgave
20,-; | d.m.v. etc.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
Staan
afel €per
4,-hokje.
; | Karaoke
Gratis meten
en prijsopgaaf.
1 letter
of tcijfer
Tussen ieder woord
een hokje
vrij laten.
€ 25,-inlevertermijn
; Tel. 0492-510855
Willie’s
Braaksestraat
Uiterlijke
elke maandag
17.00 stoffering,
uur.

10, Helmond, T: (0492)
535901
tewww.ikgeefeenfeestje.nl
koop
cursussen
kennismaking
te koop gevraagd
te huur
vakantie
diversen
huisdieren
personeel
evenementen
auto’s en TE
motoren
onroerend goed
KOOP GEVRAAGD
woningruil
radio en tv

Slaapzak gevonden op de Aarle-Rixtelseweg 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.

Inleveradres:

TE KOOP GEVRAAGD:
e 6,50
Marktspullen, antiek, klokken,
e 6,50
schilderen, beelden en meer
gezocht. Heb je iets? e 6,50
Bel Twan: 06-13208306e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

Doe het zelf
PVC vloer of
Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

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).

16

MATCHDAY
MATCHDAY
VR/9AUG/20:00
VR/9AUG/20:00
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