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Nº 1

VERSCHUREN APK & BANDEN  

ONAFHANKELIJKE
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 

MET DE BESTE SERVICE

NIEUWE BANDEN
ALLE TOPMERKEN, VOOR ELK AUTOMODEL!

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

PERSOONLIJKE 
ZONNE-
SYSTEEM Overweegt u te investeren 

in zonnepanelen, en besparen 
op uw elektriciteitsnota? 

DOE NU EEN GRATIS 
DAKTEST OP 
WWW.VERIGO.NL

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD VOOR: 
RIJPELBERG | BINDEREN | HELMOND WEST

0618938912
RIJPELBERG | BINDEREN | HELMOND WEST

Helmond mag best wat meer ‘smoel’ hebben!

In diverse plaatsen in het land verschijnen of staan ‘stadsletters’. 
In Amsterdam bijvoorbeeld, maar daar zijn ze inmiddels wegens 
succes weer weg. 

De letters op de fotobewerking zijn afgeleid van de versie van Roer-
mond, maar ook daar zijn ze weer door een ander ontwerp van el-

ders geïnspireerd. Weekkrant De Loop wil komende weken meer van 
deze verrassende ontwerpen laten zien. Dit alles ter promotie van 
Helmond. Denk mee, welk object zouden we waar in Helmond kun-
nen plaatsen? Op deze manier maken we voor Helmond positieve 
promotie via sociale media: #SamenMakenWeHelmond! Ook leven 
er plannen om onder andere T-shirts, drinkmokken en petjes te gaan 
produceren. Ook een goed idee? Samen maken we Helmond! 

www.helmondnu.nl s

Helmond

Hoe mooi zou het zijn als dit object in de kasteelgracht zou drijven. Als Helmonders, maar ook als bezoekers een ‘selfie’ maken met dit op de achtergrond 
en dit delen op social media, Helmond verdient het!   Fotobewerking | Rob van Kuijlenburg

#SamenMakenWeHelmond!
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Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

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

Rabo
ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

Doe mee op 
rabobank.nl/clubsupport
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Perry Vermeulen 
fietst 1000 kilometer 

door het ‘Brabant 
van de Tweede 
Wereldoorlog’

Perry fietst tussen de velden in Brouwhuis, waar vroeger de soldaten gevochten hebben   F |  Veronique Vermeulen – van Hooijdonk

Door: Wendy Lodewijk

Perry Vermeulen maakte afge-
lopen zomer 18 fietsritten door 
Brabant, bij elkaar opgeteld 
meer dan 1000 kilometer. Dit 
deed hij niet zomaar. Hij ging op 
zoek naar sporen uit de Tweede 
Wereldoorlog. En die zijn er 
volop in Brabant, veel meer dan 
je op het eerste gezicht zou den-
ken. Hij kwam langs bekende 
monumenten en musea, maar 
ook langs bunkers, struikelste-
nen en zelfs panden waar ver-
zetshelden gewoond hebben. 
Er bestaan veel plaatsen met 
onbekendere, lokale verhalen 
en juist die trokken zijn aan-
dacht. Zijn ontdekkingen zette 
hij uiteen in blogs, vergezeld 
van mooie foto’s.

Ontdekken
De oorlog heeft altijd Perry’s in-
teresse gehad. Door corona zat 
op vakantie gaan er niet in dit 
jaar en daarom besloot Perry 
fietsroutes voor zichzelf uit te 
gaan zetten. Eerst in de Peel, la-
ter door heel Brabant. ‘Het vergt 
veel voorbereiding. Ik heb uren 
achter de computer doorge-
bracht en veel boeken gelezen 
om te ontdekken waar de verha-
len te vinden waren.’ Een muse-
um is vaak makkelijk te vinden, 
maar een simpele woning, waar 
je normaal gesproken zo voorbij 
rijdt, kan veel oorlogsverhalen 
herbergen. Bijvoorbeeld omdat 
er Joodse mensen ondergedoken 
hebben gezeten, omdat er nog 
kogelgaten in de gevel zitten of 

omdat er mensen zijn omgeko-
men door een bombardement.

‘Bij Gilze-Rijen ontdekte ik een 
nep-vliegveld. Door de Duitsers 
aangelegd om de geallieerden 
daar hun bommen te laten vallen 
in plaats van op het echte vlieg-
veld. Puur afleiding en camou-
flage.’ Tijdens zijn routes raakte 
Perry met toevallige voorbijgan-
gers in gesprek. Ze vormden met 
hun eigen verhalen een mooie 
aanvulling. Perry merkte dat 75 
jaar na dato de oorlog nog steeds 
enorm leeft. Hij kreeg veel leuke 
reacties op zijn blogs. Mensen 
hebben tips of stellen vragen. Ze 
willen meer weten en de herin-
neringen levend houden. ‘Ik zie 
dit als iets positiefs. We mogen 
niet vergeten wat er is gebeurd, 
maar daarnaast is het goed het 
in het hier en nu te plaatsen. In 
het onderwijs is de oorlog goed 
lesmateriaal voor onderwerpen 
als racisme, polarisatie en tole-
rantie. Nieuwe generaties kun-
nen hier nog steeds ontzettend 
veel van leren.’

Mooie provincie
Buiten alle ontdekkingen op het 
gebied van de Tweede Wereld-
oorlog, zag Perry hoe mooi onze 
provincie wel niet is. ‘Je komt op 
plekken waar je nooit eerder ge-
weest bent. Waar sowieso wei-
nig mensen komen. Waar je de 
prachtigste foto’s kunt maken en 
waar je kunt genieten van de na-
tuur. Naast de oorlog heb ik echt 
de schoonheid van de provincie 
ontdekt.’ 

Routes
Perry stippelde zijn routes zelf 
uit. Soms bestond een route al 
deels en vulde hij hem aan met 
zijn eigen bepaalde locaties. Op 
andere plekken was er juist ge-
brek aan een goede fietsroute en 
heeft Perry alles zelf uitgedacht. 
‘Neem bijvoorbeeld Eindhoven-
Nuenen. Er is daar zoveel ge-
beurd, maar een fietsroute langs 
die plekken is nooit uitgezet. Dat 
is zonde, het zou leuk zijn als 
men dat nu alsnog zou doen. 
Wellicht dat mijn ontdekkingen 
daarbij kunnen helpen.’
Perry fietste in totaal 1037 kilo-
meter. Bij het bereiken van de 
1000 kilometer kwam hij uit bij 
het Vrijheidspark in Tilburg. ‘Dat 
vond ik erg mooi. Ik had ver-
wacht op dat moment in het bos 
te fietsen ofzo, maar dat ik daar 
uitkwam, vond ik wel speciaal.’

Foto’s
Tijdens zijn zoektocht op inter-
net en in boeken, vond Perry veel 

oude foto’s. ‘Als er iets typerends 
op zo’n foto stond, bijvoorbeeld 
een woning of ander gebouw, 
was dat reden voor een bezoek. 
Ik wilde die verhalen horen.’ 
Soms was het zelfs mogelijk om 
op exact dezelfde plek een foto 
te maken. De twee foto’s samen-
gevoegd geeft een prachtig beeld 
van het toen en nu.

Boek
Na 18 ritten heeft Perry genoeg 
materiaal verzameld om een 
boek te schrijven. ‘De blogs 
vormden een soort samenvat-
ting van die bepaalde rit, maar 
ik heb lang niet alles kunnen 
vertellen wat ik te weten ben ge-
komen. Er is nog veel meer wat 

ik zou willen delen.’ Dat boek 
komt er wel, maar niet voordat 
Perry de rest van Brabant uitge-
kamd heeft. ‘Je kunt in 18 ritten 
niet heel Brabant gezien heb-
ben, ik wil bijvoorbeeld nog naar 
de Biesbosch en naar Cranen-
donck. Ik wil dat het een zo’n 
compleet mogelijk geheel wordt. 
Daar ga ik de komende maan-
den mee aan de slag.’ Juist de 
lokale verhalen maken het een 
onderscheidend project. Perry 
schreef eerder twee boeken over 
de moord op Kennedy.

Meer informatie over Perry 
Vermeulen, inclusief zijn blogs, 
is te vinden op zijn website: 
www.perryvermeulen.nl s

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Vivaldi
Vivaldi is 3 jaar en is afgezwaaid als moeder. Ze is onzeker, 
wil eigenlijk niet geaaid worden en reageert schichtig bij 
onverwachte bewegingen of geluiden. Ze komt voorzichtig 
kennismaken, strijkt licht langs hand of benen en geeft 
bescheiden kopjes. Met behulp van een lekkernijtje kan ze 
kort geaaid worden. Ze kan helemaal niet overweg met 
andere katten. Ze is goed te verleiden tot spelen/jagen: met 
een hengeltje komt ze flink in beweging. 

Dit is een poes voor mensen die weinig of geen eisen stellen. 
Laat haar maar lekker haar eigen ding doen... Ze zal het 
prachtig vinden om volop naar buiten te kunnen. Ze kan 
bijvoorbeeld een mooie carrière maken in het onder controle 
houden van een muizenpopulatie. Vivaldi zal haar jachttalent 
inzetten en een sterk muizen-ontmoedigend effect hebben. 
Alleen al door haar aanwezigheid kunnen muizen besluiten 
om hun koffertje te pakken. 

Hebt u een vacature voor deze poes? 
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Wilt u met ons meepraten over het Huis voor 
de Stad?
Na een maandenlange stilte als gevolg van corona heeft de raad op 30 juni 
ingestemd met het basisontwerp voor het Huis voor de Stad. We zijn nu 
volop aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. Denkt en doet u 
mee? 

Wanneer: Donderdag 24 september 
Hoe laat: 19.00 uur tot 21.30 uur
Waar: Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35, Helmond

Praat met ons mee over…
• hoe we het voorplein gaan inrichten…
• hoe we het publieke gedeelte gaan inrichten…
• hoe we het gebouw ‘typisch Helmonds’ kunnen maken…
• hoe we onze inwoners straks gaan ontvangen…
• welke voorzieningen er in het gebouw komen…

Aanmelden 
Aanmelden kan tot en met donderdag 17 september via  
www.helmond.nl/huisvoordestad. In verband met corona willen we graag 
voldoende afstand kunnen bewaren. Daarom kiezen wij ervoor om met een 
beperkt aantal inwoners aan de slag te gaan. Het kan zijn dat er op 24 september 
geen plaats meer voor u is. In dat geval zullen wij contact met u opnemen en 
krijgt u de gelegenheid in te schrijven voor een volgende bijeenkomst. 

 
Bevrijdingsactiviteiten Helmond
 
Op 22, 24 en 25 september 2020 vinden er bevrijdingsactiviteiten plaats in 
Helmond. Er wordt dan voor de 76e keer stilgestaan bij de bevrijding van 
Helmond en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In verband met 
maatregelen vanwege het coronavirus is voor sommige activiteiten een 
maximum aantal bezoekers gesteld en is aanmelden vereist. Tijdens de 
evenementen is het van belang dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden door 
alle bezoekers. Alle bevrijdingsactiviteiten worden live uitgezonden via de 
Facebookpagina van gemeente Helmond. 

22 september - Bevrijdingsceremonie Stiphout
Aanvangstijd: 18:45 uur, locatie: Dorpsstraat, Stiphout 
Organisatie: De Badroaven
met o.a. Fanfare de Vooruitgang, Gilde St. Antonius en toespraak wethouder Van 
de Brug.

22 september - Herdenkingsdienst
Aanvangstijd: 19:00 uur, locatie: Sint Lucia kerk 
Organisatie: Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
met o.a. Fire Brigade Pipes & Drums.

Let op: aanmelden is vereist. Maximaal 100 personen, aanmelden kan via 
secretaris@monumentmierlohout.nl of 06-22606053.

22 september - Bevrijdingsceremonie Mierlo-Hout 
Aanvangstijd: 19:45 uur, locatie: Monument Mierlo-Hout 
Organisatie: Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
met o.a. jeugdburgemeester, ontsteken bevrijdingsvuur en toespraak wethouder 
Dortmans.
 
Let op: aanmelden is vereist. Maximaal 250 personen, aanmelden kan via 
secretaris@monumentmierlohout.nl of 06-22606053.  

24 september - Bevrijdingsceremonie Brouwhuis 
Aanvangstijd: 18:30 uur, locatie: Louis Donkersplein, Brouwhuis 
met o.a. bekendmaking monument en toespraak wethouder Maas.

25 september - Bevrijdingsviering Helmond 
Aanvangstijd 18:30 uur, locatie: Hortensiapark
Organisatie: Stichting Helmond 25 september 1944
met o.a. Helmonds Muziek Corps, ‘Zusjes Martens’, ontsteken bevrijdingsvuur, 
jeugdburgemeester en toespraak burgemeester Blanksma.

Let op: aanmelden is vereist. Maximaal 250 personen, aanmelden kan via 
info@bevrijdinghelmond.nl. 

Cadeautje voor mantelzorgers

Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig ziek is of een 
beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen (ook als 
u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzorger kan kiezen uit een 
cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Een mantelzorger ouder dan 
5 jaar en jonger dan 18 jaar krijgt een Gift Card Pathé van € 40,-.

In september starten de gemeente en het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep 
deze waarderingsactie voor mantelzorgers van alle leeftijden.

Cadeaubon aanvragen
Volgende week (17 september) en op 15 oktober staat er een uitknipbon in De 
Loop. Daarmee kunt u als mantelzorger een cadeaubon of geldbedrag aanvragen. 
U hoeft niet te wachten op deze publicaties. De formulieren vindt u ook op  
www.levhelmond.nl. De formulieren kunt u downloaden en opsturen naar 
LEVgroep. Papieren exemplaren kunt u afhalen bij de receptie van LEVgroep 
(Penningstraat 55).

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor onder andere 
informatie, voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en 
emotionele steun. Daarnaast organiseert het Steunpunt het Mantelzorgcafé. 
Meer informatie over het steunpunt en de mantelzorgactie vindt u op  
www.levhelmond.nl.

Pleeggezinnen gezocht in 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, want 
voor ruim 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. 
Wilt u meer weten over pleegzorg? Kom dan naar de informatieavond in 
Helmond. 

Informatieavond in Helmond op maandagavond 14 september
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 kunt u via dit nummer of mailadres een 
informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen vindt 
u meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van 
voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Bekendmakingen
 

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

Rijpelberg 10A                                         oprichten kwekerij OLO 5381809

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

Ansemhoek kadastraal  01-09-2020 aanleg gesloten  OLO 5416733 

U 7644  bodemenergiesysteem 

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

Infopagina

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

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

van Stolberglaan 2 31-08-2020 kappen 1 boom en  OLO 5416387 

  snoeiwerkzaamheden  

de Kromme Geer 97 31-08-2020 plaatsen dakkapel OLO 5415733

Scheerderhof 28 30-08-2020 uitbouw schuur OLO 5383647

Walenburgweide 14 31-08-2020 plaatsen tuinhuis OLO 5415745

Rietbeemdweg 1C 01-09-2020 verbouwing bedrijfspand OLO 5418379

Veestraat 25 02-09-2020 wijzigen gevel en handelsreclame OLO 5418925

3e Haagstraat 151 02-09-2020 uitbreiding woning OLO 5423469

de Heemplantsoen 1 02-09-2020 oprichten berging OLO 5421481

Tyboschplein Stiphout  01-09-2020 oprichten 50 woningen en OLO 5411835 

kadastraal C 160,455,456,475en D 348  aanleggen uitweg 

Dr. Dreeslaan 4 03-09-2020 plaatsen dakkapel OLO 5424937

de Heese 31 03-09-2020 plaatsen dakkapel OLO 5395285

Juttenbeemden 2-4 03-09-2020 maken 2 uitwegen OLO 5426587

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

Churchill-laan  52 31-08-2020 aanpassen noordhal OLO 5189783

Juttenbeemden 8 31-08-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5090123

van Stolberglaan 2 01-09-2020 kappen 1 boom en OLO 5416387 

   snoeiwerkzaamheden  

Julianalaan 55 01-09-2020 maken uitweg OLO 5339181

Torenstraat 36A  01-09-2020 kappen 3 bomen OLO 5386695 

- (ter hoogte van) 

Ockenburghpark 36 02-09-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5255407

Zomereik 6 04-09-2020 maken uitweg OLO 5408843

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Malcushoeve 36 03-07-2020 oprichten woning OLO 4943819

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

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Lorentzenstraat  25-08-2020  Tour de Bocht 7 (19 september 2020) 2020-01032

(voorheen Goorloopweg 2)  

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

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

     Datum verzending:

Stichting Pluspunt De Plaetse 85 exploitatievergunning 34387268/01-09-2020

Sahin Lana Molenstraat 182 exploitatievergunning 34376461/25-08-2020

 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.   

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Swertz, B.I.  21-08-1973

Meijers, L.J.J.  12-09-1998

Roijakkers, S.  19-06-2000

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening 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) Geboortedatum  
Hăineală, M.F.  03-04-1985
Dumitraşcu, I.M.  04-07-1999
Băutu, I.   0 3-07-1993 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan            

Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 8.51d 
van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad op 30 juni 2020 het bestemmingsplan 
Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk gewijzigd heeft vastgesteld. Dit herstelbesluit 
volgt op de tussenuitspraak van 25 maart 2020 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State over het vaststellingsbesluit van 5 februari 2019. Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 11 september 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

Tussenuitspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 25 maart 2020 een 
tussenuitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2020:852). De gemeenteraad heeft hierbij de opdracht 
gekregen om het besluit van 5 februari 2019  te herstellen, met in achtneming van de 
overwegingen in de tussenuitspraak. De bestemmingsplanprocedure hoeft daarbij niet geheel 
opnieuw gedaan te worden, zodat het besluit direct voor beroep ter inzage kan worden gelegd.

Inzage 
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via  
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 
NL.IMRO.0794.2100BP170066-3000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van de eerste vaststelling
- Toelichting: Paragraaf 4.6 Bedrijven en milieuzonering licht de nieuwe wijzigingen toe, 
met daarin de nieuwe motivatie om voor het perceel aan de Broekstraat 64, alsook voor de 
veldschuur op het naastgelegen perceel, een afstand van 50 m aan te houden tot het plandeel 
Hazenwinkel;
- Regels: Artikel 1 Begrippen: het begrip “geurgevoelig object” is toegevoegd, waarbij is 
aangesloten op de definitie uit de Wet geurhinder en veehouderij. Artikel 3.5.1, onder c, van de 
planregels is geschrapt en er is een nieuw artikel, artikel 3.5.2, toegevoegd. De binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid onder artikel 3.5.2 is geschrapt; 
-Verbeelding: Er is een nieuwe geurcontour ingetekend voor de varkenshouderij aan de 
Broekstraat 79-83 te Mierlo. Ook is er een geurcontour toegevoegd die een afstand van 50 m 
aanhoudt van het perceel Broekstraat 64 en de veldschuur op het naastgelegen perceel met de 
woonbestemming van plandeel Hazenwinkel. 
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 
naar het raadsvoorstel en -besluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 
bestemmingsplan. 

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2020 gedurende 
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 
is genomen over het verzoek.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 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.
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Voetbal is een woord wat hier 
in huis ontelbaar keren wordt 
genoemd. Soms echt veul te veul. 
Vooral het amateurvoetbal speelt 
hier unne grote rol. Zo kreeg ik ook 
het nodige mee over de fusie van 
het jaar hier in Helmond. Mulo en 
Helmondia die samen SV de Braak 

zijn geworden. Dit seizoen is het 
echt één club geworden en zijn 
beide namen opgeheven en is er 
een nieuwe naam gekozen. Ik heb 
het eerste elftal vurige week zien 
speulen bij Roodwit62 vur dun 
beker wat ze met 3 - 4 wonnen. 
Nog proficiat mannen.

Het is niet zomaar iets om van 
twee clubs één club te maken. Da 
doede niet zo maar even.
Het zijn echt clubs met historie 
waar veel Helmonders hebben 
gevoetbald en veel Helmonders 
hebben oftewel een Helmondia 
hart of een Mulo hart. Maar ik heb 
vernomen dat iedereen inmiddels 
er blij mee is en dat ze met veel 
enthousiasme een mooie toekomst 
voor zich zien. Ze zijn dus ook 
de grootste club van Helmond 
geworden met maar liefst 1200 
leden:
41 jeugd teams, 3 veteranen 
teams, 2 zaterdag teams en16 
senioren teams. Mulo heeft 105 
jaar bestaan. Helmondia is 
een bietje ingewikkelder daar 
heb ik google effe voor moeten 
raadplegen, opgericht in 1916 en 
in 1955 gefuseerd met kolping 
daarna is het Helmondia 55 
geworden. Die hadden er dus ook 
al menig wat jaartjes opzitten. 
Wat ook bijzonder is, is dat SV 
de Braak de zaterdagcompetitie 
gaat spelen met de senioren. Dat 
heeft niet één club in Helmond en 
omstreken. Die moeten dus ook 
wat verder weg om te voetballen. 
Alle teams hebben allemaal leiders 
en trainers nodig  dus hebben ze 
ook onnoemelijk veul vrijwilligers 
nodig en daar wil ik even 
aandacht voor want die zoeken 
ze. En dat is nog niet zo makkelijk. 
Uit ervaring kan ik zeggen dat er 
niks mooiers/leukers is als iets 
te doen voor het clubje waar je 
kind/kleinkind voetbalt of waar 

je zelf (hebt) gevoetbald. Zo bende 
betrokken en ge leert er vrienden 
voor het leven kennen. Ook bende 
maatschappelijk goed bezig wat 
in deze tijd erg goed op een CV 
staat. Ze zijn heel hard nodig, de 
vrijwilligers, om deze grote club 
draaiende te houden dus mensen 
die de grootste club van Helmond 
willen helpen zijn heel erg welkom. 
Het allermooiste vind ik dat ze 3 G 
elftallen (gehandicapten voetbal) 
hebben en dan gloeit mijn hart. 
Ik weet maar al te goed met een 
dochter die verstandelijk beperkt 
is hoe belangrijk dit soort teams 
zijn en wat min betreft zijn dit 
de parad paardjes van een club. 
Natuurlijk geeft het hun extra 
werk, maar hoe mooi dat al die 
kinderen hier kunnen voetballen. 
En op deze manier staat niemand 
buiten spel, wat ik en vele met mij 
heel belangrijk vinden.

Afgelopen zondag ben ik terplekke 
gaan kijken om de sfeer te pruuven 
bij deze club, ik nam plaats in het 
hart van de club, de kantine, en 
had gelijk gezellige klets mee 
kantinebeheerster Jolanda Verleg. 
Ze zorgde ervoor dat ik me gelijk 
op men gemak voelde. Iedereen die 
binnen kwam, werd vrolijk begroet 
door deze rasechte Helmondse. 
Ook voor Jolanda voelt de fusie 
goed en is het net of het altijd zo 
is geweest. Terwijl ik aan de bar 
zit, komen er veel jongens even 
buurten met Jolanda die al vanaf 
haar 14de Helmondiaan is/was en 
duidelijk bijna iedereen kent. We 
maken samen nog een leuke foto 

voor bij dit column en vur men 
wordt nog eens bevestigd dat de 
kantine bij een voetbalclub heel 
belangrijk is. 

Jolanda: kei bedankt voor de 
lekkere thee en de gezellige klets. 
Dat gaat hullemaal goed komen 
daar op de braak. Dat heb ik wel 
gezien. Ik wens deze prachtige club 
heel veel succes in deze competitie 
en ik hoop dat er veel kampioenen 
op het einde van het seizoen zijn. 
Zet hem op SV de Braak. 

Fijn weekend en tot volgende week,

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

Keuze uit diverse modellen ter waarde van €16,- tot €25,-

GRATIS
BANBAO BOUWDOOS

BIJ WASPROGRAMMA 1 �€15,��

OP=OP

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Op bezoek bij SV de Braak

vertelt…Ons

FEEST 3-DAAGSE
van 18 t/m 20 september

frikandellen 
en kroketten

1 euro

50   jaar
La Venezia

lekkerder dan ooit!lekkerder dan ooit!lekkerder dan ooit!
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wethouder van Dijk:
B&W AAN HET WOORD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Inmiddels ligt de zomervakantie 
achter ons, zijn de scholen weer 
gestart en gaat iedereen weer 
aan het werk. Door corona gaat 
dat alleen wel anders dan nor-
maal want ook nu houden we 
1,5 meter afstand bij ontmoeting 
en vinden vergaderingen zo veel 
mogelijk digitaal plaats. Doordat 
corona nu al maanden onder 
ons is en ons ook de komende 
maanden nog bezig zal houden, 
zal de impact op onze stad en 
onze inwoners onverminderd 
groot zijn. Het zijn moeilijke tij-
den voor kwetsbare mensen. 
Niet alleen vanwege fysieke ge-
zondheid, maar tegelijkertijd 
ook de mentale weerbaarheid. 

Immers, veel bijeenkomsten en 
activiteiten kunnen niet of in 
zeer afgeslankte vorm doorgaan. 
Als wethouder Zorg & Welzijn 
zie ik tegelijkertijd ook de veer-
kracht in de stad. Met de versoe-
peling van de maatregelen, heb 
ik gemerkt dat er gezocht is naar 
manieren om met elkaar in ver-
binding te blijven. Uiteraard wel 
met 1.5 meter afstand houden. 
De afgelopen periode heb ik 
mijzelf ook de nodige vragen ge-
steld. Wat is de stand van zaken 
in de stad als gevolg van corona, 

bijvoorbeeld in de ouderenzorg 
en bij de GGZ? Lukt het ons om 
de inwoners die ondersteuning 
nodig hebben in beeld te houden 
en waar mogelijk op een andere 
manier te bereiken?

We willen natuurlijk het liefst 
dat iedereen zichzelf kan redden, 
maar soms lukt dat (even) niet. 
Dan zijn er in Helmond allerlei 
organisaties die kunnen helpen. 
Sommige Helmonders weten de 
weg naar zorg en ondersteuning 
al prima te vinden, maar dat 
geldt (nog) niet voor iedereen. 
Inwoners mogen altijd recht-
streeks contact opnemen met 
iedereen die in Helmond zorg en 
ondersteuning biedt. Maar weet 
u niet goed waar u terecht kunt 
met een specifieke hulpvraag? 
Dan kunt u altijd bellen naar 14 
0492, optie 2.

Vragen over huishoudelijke hulp, 
aanpassingen aan een woning, 
begeleiding, dagbesteding, zor-
gen over geld, opvoeden, mantel-
zorg en nog veel meer. De hulp-
vraag wordt zo goed mogelijk in 
beeld gebracht om u vervolgens 
verder te kunnen helpen. Recent 
hebben we extra aandacht be-
steed aan Zorg & Ondersteuning 

Helmond, oftewel ZO Helmond. 
Wellicht heeft u de zorgkrant 
gelezen die in heel Helmond is 
bezorgd. Met elkaar zorgen we 
ervoor dat alle Helmonders kun-
nen meedoen, rondkomen en 
vooruitkomen. Dat begint met 
dat onze inwoners de weg naar 
hulp goed weten te vinden. 

Harrie van Dijk
Wethouder Zorg & Welzijn,
 Ouderen, Wijken, Sport

Met elkaar

Wielercafé Cyklist organiseert Toercafé

Na het succesvol wieler café 
met Stef Clement, gaat de 
Cycklist nu structureel  tour 
cafés organiseren. Tijdens de 
komende Tour de France orga-
niseert Wielercafé Cyklist op 17 
september een Tourcafé.

Gastheer Patrick Houthooft ont-
vangt een diversiteit aan promi-
nenten uit de wielerwereld. Uiter-
aard wordt er over de voorgaande 
etappes gesproken, maar ook 
over hoe de Tour zich de komende 
dagen gaat ontwikkelen. Gasten 
welke reeds toegezegd hebben  

(komen wellicht nog verassingen 
bij) zijn de voormalige profrenner 
en ploegleider Rudy Pevenage, 
professioneel wielrenner Pim Lig-
thart, oud-professional Jacques 
Hanegraaf, de familie van Poppel, 
ploegleider Michel Cornelisse en 
schrijver John van Ierland, bekend 
van zijn wielerboeken. 

Entree is gratis, de start van het 
tour café is vanaf 19:15 uur. Met 
de gasten eten kan. Dit is moge-
lijk vanaf 18.00 uur. Meld je daar 
voor aan.

Wielercafé Cyklist
Gasfabriek 3 (NRE terrein)
Eindhoven s

Helmond

Op zondag 13 september 2020 
vindt op de Helmondse Markt 
weer een gezellige platen- en 
cd-beurs plaats. Deelnemers uit 
Nederland, België en Duitsland 
bieden lp’s, cd’s en singles aan 
in alle prijsklassen, van Blues 

tot Hardrock en van Hollands 
tot House. De beurs is in de 
open lucht en de entree is gratis.

Vinylplaten: enkel iets voor hip-
sters en vijftigers met een midlife-
crisis? Al lang niet meer! Tegen-
woordig draait iedereen wel eens 
graag een plaatje, of dat nu een 
vintage Bob Dylan is of de nieuw-

ste van pakweg Taylor Swift. Vinyl 
is helemaal terug van nooit echt 
weggeweest.  Op de Markt staan 
circa 20 kramen waar liefhebbers 
naar hartenlust kunnen snuffelen 
en zwijmelen.
Wat: De Helmondse Platenbeurs 
Waar: Markt, Helmond
Wanneer: zondag 13 september, 
van 11.00 tot 17.00 uur s

Centrum

Helmondse platenbeurs 
Editie in 2019  F | Robbie’s Records

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 SEPTEMBER 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

ADVENTURE STORE ADVENTURE STORE
JOUW RUNNING SPECIALIST

- VOETANALYSE 2D
- DYNAMISCHE LOOPANALYSE
- VOEDINGSADVIES
- TRAININGSADVIES
+ FALKE RUNNING SOKKEN*
+ 15% KORTING*

1 OF 2 DAGEN WANDELEN

ROUTES VAN 10 t/m 20 KM.

VOORAF INSCHRIJVEN VIA
WWW.ADVENTURESTORE.NL

1414eADVENTURE STORE
WANDELWEEKEND

15%
KORTING

op alles in de 
winkel *

 20 KM. 20 KM.

VOORAF INSCHRIJVEN VIAVOORAF INSCHRIJVEN VIA
WWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NL

 20 KM. 20 KM. 20 KM. 20 KM.

VOORAF INSCHRIJVEN VIAVOORAF INSCHRIJVEN VIA
WWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NLWWW.ADVENTURESTORE.NL

26&27 september 2020 

GRATIS

 DYNAMISCHE LOOPANALYSE

15%
KORTING

op alles in de 
winkel *
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 9 september t/m dinsdag 
22 september 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

Stoofvlees/hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 4,99

3,79

NIEUW!
NIEUW!
NIEUW!

Steppengras
1,5 kilogram - Lamb Weston

Normaal 3,99

2,99

Broodsnacks
frikandel, kebap of  
pikante gehaktstaaf
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,15 - 2,49 - 2,65

2+1
gratis

Rundvlees, goulash 
of kipsate

Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,19 

5 stuks - Diepvriesspecialist5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,Normaal 3,

2+1
gratis

Van Rijsingen

Kip schnitzel XXL, 
 schnitzel XXL of 

cordon bleu
2 of 3 stuks - Fleisch-Krone

Normaal 4,99 - 5,19 - 5,29

3,89

Mexicano of 
gehaktballen

15 of 25 stuks - De Vries

Normaal 16,99 - 18,29 20%
korting

14,69

13,59

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

Vanille of aardbeien

Roomijsrol 
inclusief wafel

1000 ml - van Gils

Normaal 3,68 

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken

Vinci
Afmeting: 295 x 203 cm

Door de praktische indeling van 
deze keuken heb je alles binnen 

handbereik. De landelijke stijl 
en de opvallend blauwe kleur 

maken de Vinci keuken een 
echte eyecatcher.

Keuken 

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm

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

Eilandkeuken

Felino
Afmeting: 263 x 110 cm

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

€ 5.999,-

€ 8.699,-

€ 11.995,-

€ 5.899,-

Keuken

Elias 
Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

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

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

HELMOND

keukens opgeste
ld

34

ALTIJD DIRECT DE SCHERPSTE PRIJS!
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De Helmondse Musical Academy

Hiphop met Gianinni en
andere workshops

De première van Hotspot op 26 
december 2020 gaat niet door. 
Die is een jaartje uitgesteld. 
Maar stichting De Helmondse 
Musical zit niet stil. De komen-
de maanden zijn er theater-
workshops onder leiding van 
bekende artiesten op het ge-
bied van dans, zang en spel. Op 
19 september trapt Gianinni af 
met een workshop hiphop. Hij 
is bekend van ‘Time to Dance’. 
Hij danste onder andere al met 
Lady Gaga en Rihanna.

Geen Hotspot
De Helmondse Musical brengt 
sinds 2014 elke twee jaar een 
voorstelling op de planken. Met 
originele tekst en muziek over, 
door en voor Helmonders. In ja-
nuari kwam de organisatie naar 
buiten met de titel van de vierde 
musical over de stad. Na ‘Berry, 
de musical’, ‘Verhaal van de 
Knaal’ en ‘De uitvinders van het 
trainingspak’ werd ‘Hotspot’ ge-
lanceerd, een musical met Hel-
mond in 2050 als thema. Maar 
bij het bekendmaken van de ti-
tel kwam de stichting ook nog 
met een ander nieuwtje. In het 
‘musicalloze’ jaar gaat de orga-
nisatie workshops, trainingen en 
masterclasses voor iedereen met 

theaterambities organiseren. 

Klinkende namen
Nu de musical ‘Hotspot’ nood-
gedwongen een jaartje opschuift 
werden de schouders onder de 
academy gezet. En dat resulteert 
al meteen in een fraai program-
ma waarin allerlei theaterfacet-
ten aan bod komen. “We begin-
nen met Gianinni, die een hip-
hop dansworkshop geeft”, ver-
telt Bregje van Ekert die vanuit 
haar functie als productieleid-
ster van De Helmondse musical 
de DHM-academy aanstuurt.  
“Later in het jaar staat een uit-
gebreide workshop voor blazers 
op het programma. Guido Nijs 
komt dan geïnteresseerden bij-
spijkeren op het gebied van fra-
seren en improviseren. Dit doen 
we bijvoorbeeld om de blazers 
die in het orkest zitten bij onze 
voorstellingen nog beter te laten 
worden. Dat komt de kwaliteit 
van onze voorstelling straks ten 
goede.”

“Maar de workshops zijn toegan-
kelijk voor iedereen. Je hoeft niet 
mee te doen aan De Helmondse 
Musical. We willen graag talent 
de kans bieden om zich verder te 
ontwikkelen, aldus Audrey v.d. 

Broek, namens het bestuur. “Zo 
hebben we in december Babette 
Labeij (bekend als zangcoach 
van o.a. ‘the Voice’) weten te 
strikken. Zij geeft een master-
class zang. Die masterclass staat 
zeker ook open voor solisten van 
allerlei Helmondse (theater-) ko-
ren.” 

Programma
Wie meer wil weten over het 
programma kijkt op de site van 
De Helmondse Musical. “Het 
programma loopt tot maart 2021. 
Dan beginnen als het goed is 
onze repetities weer. Binnenkort 
komen we nog met een paar leu-
ke nieuwe namen,” sluit Bregje 
van Ekert af. Deelname aan die 
workshops is gratis. 
Meer weten en inschrijven 
kan via:
www.dehelmondsemusical.nl s

 F |  Helmondse Musical Academy

VAN DEN BOGAARD: 
Busvervoer in 

Helmond uitgekleed
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Net voor het zomerreces werden 
we onaangenaam verrast door 
het nieuws dat het provincie-
bestuur vroegtijdig de stekker 
uit Bravoflex trekt. Dit omdat 
de proef met het busvervoer 
op bestelling niet rendabel zou 
zijn. Wat D66 betreft is dit veel 
te voorbarig. De pilot zou tot 
het eind van het jaar lopen. Het 
is wel zo netjes om de pilot af te 
maken, de pilot echt een kans te 
geven en vervolgens te evalue-
ren. 
Toegegeven, Bravoflex liep niet 
altijd even vlekkeloos, maar Bra-
voflex doet het inmiddels best 

goed in Helmond. Er werd ook 
alles aan gedaan om het meer 
bekendheid te geven en aantrek-
kelijk te maken. Bravoflex had 
zeker de potentie om rendabel te 
worden in Helmond. Het gebo-
den alternatief is uiterst teleur-
stellend. Nu krijgen we in Hel-
mond slechts 2 buslijnen terug 
(naar Rijpelberg en Brouwhuis). 
De buslijn naar de Eeuwsels (51) 
blijft rijden. 

D66 maakt zich grote zorgen 
over het verdwijnen van Bra-
voflex en het verder uitkleden 
van het openbaar vervoer in Hel-

mond. We zien al jarenlang een 
verschraling van het aanbod in 
buslijnen. De NS moet ook min-
der rendabele lijnen in de lucht 
houden en op minder rendabele 
tijden rijden om de bereikbaar-
heid te garanderen voor haar rei-
zigers. De focus op het afstoten 
van minder rendabele lijnen lijkt 
vooral een geldkwestie. Wat is 
het serviceniveau dat je als pro-
vincie aan je inwoners wil bieden 
en wat zijn daar de kosten en op-
brengsten van voor de conces-
siehouder? Wij moeten helaas 
constateren dat de Provincie in 
ieder geval in Helmond gekozen 

heeft voor een bedroevend laag 
serviceniveau. 
Als fractie hebben wij dan ook 
de gemeenteraad opgeroepen 
om met een gezamenlijke reac-
tiebrief te komen richting het 
provinciebestuur en de Staten 
waarin wij onze ongenoegen 
uiten over de aanpak, de com-
municatie en het teleurstellende 
alternatief voor de Bravoflex. Het 
moet maar eens afgelopen zijn 
met het steeds verder uitkleden 
van de busvoorzieningen. Goed 
openbaar vervoer mag wat kos-
ten en het kan en mag niet zo 
zijn dat de Helmonders de dupe 
worden van de overdreven stu-
ring op kostendekkendheid. 
Delen van de stad worden on-
bereikbaar voor mensen die zijn 
aangewezen op het ov. Voor die 
‘witte vlekken’ moet een oplos-
sing komen. Een alternatief is de 
taxbus, maar dit is relatief duur 
en minder gebruikersvriendelijk. 
We moeten dus gaan kijken naar 
andere, slimme alternatieven en 
met innovatieve OV-oplossin-
gen komen. Dit moet toch mo-
gelijk zijn in de slimste regio van 
de wereld.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

www.helmondnu.nl

Gerard Evers Onderscheiding 
uitgereikt aan Frans Jacobs

Tijdens de algemene leden-
vergadering van de Neder-
landse Federatie van Vrien-
den van Musea in Museum 
Helmond, is op 24 augustus 
jl. de Gerard Evers Onder-
scheiding uitgereikt aan 
Frans Jacobs van de Vrienden 
van Museum Helmond.

De Gerard Evers Onderschei-
ding is een tweejaarlijks on-
derscheiding voor een excel-
lente vrijwilliger in de cultu-
rele sector. De naamgever 
van de onderscheiding is de 
oprichter van de Nederlandse 
Federatie van Vrienden van 
Musea, Gerard Evers. 

Hij heeft om vrijwilligers-
werk te stimuleren deze on-
derscheiding voor excellent 
vrijwilligerswerk in musea 
ingesteld. Helaas  overleed 
hij vóór de eerste uitreiking in 
1991, op 46-jarige leeftijd. De 
penning die bij de onderschei-
ding hoort is ontworpen door 
Pépé Grégoire.
Van de vier genomineerden 
vond de jury van de GEO, be-

staande uit Pim Witteveen, 
Agnes Vugts en Dick de Cloe, 
dat naast al het werk voor de 
reis- en activiteitencommissie 
Frans’ zijn organisatorische en 
inspirerende werk essentieel 
zijn voor de vriendenvereni-
ging. 

De vereniging is daardoor een 
cultureel en museaal platform 
voor de stad en de regio, en de 
450 leden zijn ambassadeurs 
voor het museum. s

Helmond

De heer Frans Jacobs met de 
Gerard Evers Onderscheiding  

F | bron foto
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Corona tijd, 
geen activiteiten!

Geef toch een 
HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!
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U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs

www.hellemondgift.nl/prijs

en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.
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IK BEN ‘N
HELMONDER

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Programma Bevrijdingsviering Helmond

‘Gastvrij in vrijheid’
Stichting Helmond 25 september 
1944 nodigt u van harte uit tot 
het bijwonen van de bevrijdings-
viering op vrijdag 25 september 
2020 in het Hortensiapark, Wet-
houder van Wellaan te Helmond. 
Aanvang 18:30 uur.

Aan het begin van de viering zal 
het Harmonie orkest van het Hel-
monds Muziek Corps de muziek 
verzorgen. Het officiële gedeelte 

bestaat onder andere uit:
• Opening door de 
 ceremoniemeester
• Toespraak door burgemeester
 Blanksma-van den Heuvel
• Ontsteken bevrijdingsvuur
• Het Wilhelmus door het 
 Helmonds Muziek Corps
• Bloemen leggen door 
 jeugdburgemeester 
 Noël Silalahi
• Optreden “Zusjes Martens”
• Afsluiting door de 
 ceremoniemeester
Na het officiële gedeelte is er een 

optreden van het Harmonie orkest 
van het Helmonds Muziek Corps. 
Dit jaar hebben we helaas te ma-
ken met Corona en de daarmee 
samenhangende maatregelen. Zo 
zullen de stoelen op 1,5 meter af-
stand worden geplaatst en dient u 
zich vooraf via e-mail aan te mel-
den als u de viering wilt bijwonen: 
info@bevrijdinghelmond.nl Er is 
dit jaar ruimte voor maximaal 250 
gasten. We doen een dringend be-
roep op bezoekers van de viering 
om er op te letten dat de 1,5 meter 
afstand-regel wordt nageleefd. s

Helmond

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

www.helmondnu.nl
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Helmondselaan 71, Helmond

vrijeschoolpeelland.nl
Helmondselaan 71, Helmond

Informatie-avond  
15 september  
                   
Inloopochtend  
18 september 

20.00-21.30 uur

9.00 - 12.00 uur

Aanmelden: 
0492-547628

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23

± 20 uur per week. Ben je flexibel, kun je goed 
met mensen om gaan en vind je het leuk om te 

koken? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Voor sollicitatie en informatie, stuur een mail 
naar: fishenfoodhelmond@gmail.com, 

met cv en motivatie.

PERSONEEL GEVRAAGD

Mierloseweg 41, Helmond. 

PERSONEEL GEVRAAGD

V ISSPEC IAL I TE I TEN

Op 17 september 1970 opende 
La Venezia haar deuren aan de 
Steenweg in Helmond. Vijftig 
jaar later is dit nog altijd dé plek 
in het hart van de stad voor een 
heerlijk frietje met een snack. 
Om dat te vieren nodigt eige-
naar Charles Bressers alle lief-
hebbers van echt goede friet 
en snacks uit voor de ‘Snack 
3-daagse’ van La Venezia – bij 
Charles.

Padre de patat
Vier jaar geleden nam Charles 
La Venezia over en voegde zijn 

voornaam toe op de gevel. ‘Vroe-
ger hadden we thuis een snack-
bar’, vertelt de padre van de pa-
tat. ‘Vandaag zet ik, samen met 
mijn vrouw Dorit, zoon Pim en 
dochter Puck, onze familietradi-
tie voort.’ Met goede producten 
onderscheidt La Venezia zich 
van andere snackbars. 

De dikke verse friet wordt ie-
dere dag vers gemaakt. ‘Die is 
echt ouderwets lekker’, knipoogt 
Charles. ‘Vooral met ons am-
bachtelijke stoofvlees, dat we 
zelf maken volgens oeroud re-
cept. Die gaat trouwens ook heel 
goed over onze dunne friet. Die 
bakken we namelijk ook.’ En wie 

zin heeft in een lekker ijsje kan 
ook bij La Venezia terecht. ‘Vo-
rig jaar hebben we ambachtelijk 
schepijs toegevoegd aan ons as-
sortiment. Met 24 smaken heb-
ben we voor ieder wat wils!’  

Snack 3-daagse
Om het 50-jarig bestaan te vie-
ren en zijn trouwe klanten te 
bedanken, organiseert Charles 
een Snack 3-daagse tijdens zijn 
jubileumweekend. ‘Dan doen we 
met prijzen van 50 jaar geleden’, 
vult hij aan. ‘Van 18 tot en met 20 
september kosten alle frikandel-
len en kroketten slechts 1 euro. 
Iedereen is van harte welkom in 
onze zaak aan de Steenweg 28! s

La Venezia de Steenweg 
viert 50-jarig bestaan 

met Snack 3-daagse 

Charles Bressers voor La Venezia.   F | La Venezia

Centrum

Politieke partijen 
Helder Helmond en Helmond Aktief

onderzoeken een fusie 

De leden van de politieke par-
tijen Helder Helmond en Hel-
mond Aktief hebben vorige 
week ingestemd met een in-
tentieverklaring tot fusie. De 
uitslag van een onderzoek naar 
de meerwaarde van samenwer-
king moet einde van dit jaar de-
fi nitief duidelijkheid geven. 

Voorafgaande aan dit besluit heb-
ben de fracties van beide partijen 
deze zomer intensief gesproken 
over hun politieke agenda’s. Zij 

herkennen veel overeenkomsten. 
De partijen blijken in de praktijk 
vaak hetzelfde te denken over po-
litieke thema’s die van belang zijn 
voor de Helmonders. 

De gemeenteraad van Helmond 
kent momenteel vier lokale par-
tijen waarvan drie in de oppo-
sitie. Deze versnippering in de 
gemeenteraad is volgens Helder 
Helmond en Helmond Aktief 
niet altijd effectief genoeg om de 
lokale belangen in de Raad voor-
rang te geven. Dit was een be-
langrijke reden om het onderzoek 
naar samenwerking te starten. s

Helmond

In aanwezigheid van de fractievoorzitters Michael Rieter (Helder Helmond 
links) en Berry Smits (Helmond Aktief rechts) tekenen de bestuursvoorzitters 

Cor Koolen (Helder Helmond, rechts) en Sjef van Tilburg (Helmond Aktief, 
links) de intentieverklaring tot fusie.   F | Helmond Aktief

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van uw kalknagels? 
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 behandeling van schimmelnagels.

LASERBEHANDELING 
KALKNAGELS IN HELMOND

Dr. R. Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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DeDe
Hagenees:
De geschiedenis en 

topografi e

Het HageneesjeHet Hageneesje

Het is al weer ongeveer 1000 jaar geleden dat op de plaats van de 
huidige Burcht een paar planken in elkaar getimmerd werden en 
Het Haagje ontstond. De metgezellen van Stefanus, die ‘t howt ha 
angeskaft, zeen detter nog ’n heg omheen moes. Iederein die nie loi-
sterde, wier over die heg geflikkert en kwam’r nie mir in. Die Haghe 
was een feit. Toen en nog steeds het bruisende en kloppende hart 
van Helmond. In de Haaglaan en de 1e en 2e Haagstraat daar was 
het te doen. ’n Tijdje latter krege we nog unne pauselijken boil mi 
nun bul via Rixtel en bouwde we de kerik. Hendrik I ha de papiere 
vur de stad klaorgemakt mar die is de geminte kwijtgerakt. De ken 
kloppe want die haan we toen al geskoept en liggen now in het 
geheime archief van de Haag. Toontje wo die nog ‘ns zien en vroeg 
toen bij de toenmalige burgemeester de Rooie Poet en wethouder 
de Kiezel of dè kon. ’t Kon nie mar geschiedenis is nooit het sterk-
ste vak van Toontje geweest want die daacht de die tweie de stad 
regeerde. In het feodale tijdperk van Sweens, Geukers, van Elk en 
Jacobs probeerde ze de Haag een kopje kleiner te maken. Mar moi 
nie. Wai haan alles op papier en we are still going strong.

Mar now de topografie. De wil zegge wor li (of lag ) wa. Zoals in de 
geschiedenis hierboven al aangegeven pakken we alleen het cen-
trum en beginnen hoek Haaglaan/1e Haagstraat richting Mierlose-
weg. We hadden Cis de Wit, Het Haagse Rozenknopje, Friteszaak 
de Knip, Slager Beks, ’t Kokske, van Melis ijsco’s, kapper de Doorn, 
Hein van Hoek eerst kolenboer en daarna bromfietsen.

In de 2e Haagstraat: Snijders groente, Slijterij de Vocht, Meurs 
snoepwinkel, de Haagse Post, een cafetaria, Cafe ’t Vat (vroeger de 
Vulder), Vishandel de Beer, Café Dikke Leo.

Het Hageneesje wit nie alles. Ge kent bitter zegge detie nie veul wit. 
Mar as gallie anvullingen of verbitteringe het, stuur ze dan nor re-
dactie@deloop.eu en dan is ’t Hageneesje wir hillemol happy. 
Bedankt alvast.

Hoogste punt bereikt

Afgelopen dinsdagmiddag 
werd er op het bouwterrein van 
campus De Braak een mijlpaal 
gevierd. Het hoogste punt van 
de toekomstige school werd be-
reikt.  Samen met het volledige 
personeel en andere belangstel-
lenden werd het glas geheven 
op dit, voor de campus, belang-
rijke moment.  

Bouw loopt voorspoedig
In januari van dit jaar startte de 
bouw van het nieuwe Dr. Knip-
penbergcollege. Nu, in septem-
ber, is het hoogste punt bereikt. 
Dat de bouw voorspoedig loopt, 
lieten ook directrice van het Dr. 
Knippenbergcollege Jule Frant-

zen, rector Paul Metzemaekers en 
wethouder Harrie van Dijk we-
ten. De directrice geeft de aanwe-
zigen een beeld van het uiteinde-
lijke resultaat van de school, dat 
nu alleen nog een leeg omhulsel 
van beton en leidingen is.

Tevens waren de eerste leerlin-
gen ook van de partij. Drie leer-
lingen van Mediahuis Helmond 
kregen de primeur en stapten als 
eerste de nieuwe school binnen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat er op Campus De Braak over 
een aantal jaren iedere dag zo’n 
2000 leerlingen rond lopen van 
het Dr.- Knippenbergcollege en 
Praktijkschool Helmond.

Sieraad voor modern onderwijs 
Architect Martijn van Leeuwen: 

“Het wordt een functioneel, ge-
zond, toekomstgericht school-
gebouw. Rondom een centraal 
hart met een hoge vide, de cen-
trale ontmoetingsplek, komen 
drie brede armen waar plaats 
komt voor klaslokalen, werk-
pleinen en - ateliers, leerlabs, een 
auditorium en tal van andere 
functies. 

Tussen de drie armen ontstaan 
pleinen voor de entree, de fiet-
sen en een groene omgeving 
voor recreatie.” Uiteraard zijn er 
straks optimale verbindingen 
met andere voorzieningen op de 
campus, zoals de multifunctio-
nele accommodatie voor onder 
meer Helmond Sport en de Prak-
tijkschool Helmond. (Weekkrant 
De Loop 20 september 2018.) s 

Directeur Jule Frantzen spreekt de aanwezigen toe   F | Mandy Meeuwsen

Helmond

FairTrade en 
Global Goals markt 
gaat digitaal

Op 25 oktober zou de 5e edi-
tie van de FairTrade en Global 
Goals Markt  plaats vinden in 
Helmond Centrum. Een markt 
in het teken van FairTrade, 
duurzaamheid, recycling en 
ontwikkelingssamenwerking. 
Thema´s die bijdragen aan een 
betere wereld. Met vorig jaar 
oktober bijna 40 deelnemers die 
hun producten, projecten en or-
ganisaties geheel op eigen wijze 
onder de aandacht brachten bij 
de bezoekers van de markt. 

Wethouder Dortmans bracht 
toen een bezoek aan de markt en 
was onder de indruk van de initi-
atieven die in en rond Helmond 
plaats vinden en die bijdragen 
aan de Global Goals. Een van de 
speerpunten uit het coalitieak-
koord van het huidige college.
Eind juli werd al bekend gemaakt 
dat de markt in oktober niet door 

zou gaan. Gezien de huidige om-
standigheden rondom corona en 
de regels die toegepast moeten 
worden, is het voor de organisatie 
geen haalbare kaart een corona-
proof evenement neer te zetten. 

De FairTrade en Global Goals 
markt is in Helmond altijd de af-
trap voor de Nationale FairTrade 
week. Die is dit jaar van 24 okto-
ber tot en met 1 november. We 
wilden deze week niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en daarom or-

ganiseren we toch een FairTrade 
en Global Goals markt, maar dan 
digitaal. 
Organisaties, verenigingen, stich-
tingen en kleine ondernemers uit 
Helmond en omgeving die zich 
inzetten voor een betere wereld 
en daarmee bijdragen aan de 
Global Goals kunnen zich met 
een filmpje presenteren op de di-
gitale markt. En zo hun produc-
ten en projecten onder de aan-
dacht brengen.

Deze filmpjes worden in de Na-
tionale FairTrade week gepubli-
ceerd op de facebookpagina van 
de FairTrade en Global Goals 
markt. Zo kunnen de inwo-
ners van Helmond en omgeving 
toch op de hoogte blijven van 
de mooie initiatieven die er zijn 
waarmee je kunt bijdragen aan 
een betere wereld. s

Centrum

Inloophuis De Cirkel, voor mensen
met kanker, naasten en 

nabestaanden, is weer open

Sinds 1 september is het inloop-
huis De Cirkel weer volledig 
open. Ontmoetingsgesprekken 
en het bezoeken van de patiën-
tenverenigingen (borstkanker, 
stoma, prostaat) die gehuisvest 
zijn in De Cirkel starten weer.

In kleine groepen en na aanmel-
ding kan er deelgenomen worden 
aan activiteiten. De activiteiten 
die starten zijn breiboezem, moza-
ieken, fitness in De Cirkel, massa-
ges, fotoclub, fitness bij De Buren, 

quilten, bakkie troost, schaken, 
Bondgirls en spreekuur kanker en 
werk. Uiteraard houden we hierbij 
rekening met de Corona maatre-
gelen en bij klachten blijven we 
thuis! Voor meer informatie kijk 
op de website: www.inloophuis-
decirkel.nl. Aanmelden kan tele-
fonisch: 0492-347904 of e-mail: 
info@inloophuisdecirkel.nl Wij 
hebben er zin in om jullie weer te 
zien. U bent van harte welkom. s

Helmond-Oost
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Zondagse 
Soep in 
Speelhuis

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 coronamaat-
regelen wordt de show deze 
keer niet gehouden in de Caca-
ofabriek, 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 Gos-
ling en Martijn Castelijns.

Bij Zondagse Soep komt Marjan 
van Loon terug in haar geboorte-
stad. De Helmondse is sinds 2016 
president-directeur van Shell 
Nederland. Van Loon wordt ge-
zien als een van de invloedrijkste 

Nederlanders. In 2017 werd ze 
gekozen tot meest invloedrijke 
vrouw in het bedrijfsleven.

Voor Lonne Gosling is het po-
dium 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 caba-
retière  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 Elker-
liek ziekenhuis. Met hem wordt 
gesproken over de belasting in 
de Helmondse ic tijdens de co-
ronacrisis, 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 Wou-
ter de Vree en de muziek van 
huisband Le Jazz.

In verband met de coronamaat-
regelen is er slechts een beperkt 
aantal plaatsen in Het Speelhuis 
beschikbaar. Alleen de eerste 
honderd bezoekers kunnen naar 
binnen. Dat betekent dat men-
sen een gratis toegangsbewijs 
kunnen bestellen via de website 
van Het Speelhuis (theaterspeel-
huis.nl) of telefonisch, via 0492-
587000 (doorkiesnummer 1).

Mensen met een reservering 
kunnen sowieso naar binnen. 
Wie geen reservering heeft kan 
gewoon naar Het Speelhuis ko-
men, maar loopt het risico dat 
het vol is. De zaal is open vanaf 
10.30 uur. De toegang is gratis en 
na afloop is er, uiteraard, Zon-
dagse Soep. Ook gratis! s

Marjan van Loon  F | Zondagse Soep

Helmond

De Dag van de Sportclub
Sinds de coronacrisis wordt er 
in Nederland drastisch minder 
gesport. Dat terwijl sport helpt 
om je te wapenen tegen onge-
zondheid in het algemeen en 
het coronavirus in het bijzon-
der. Tijdens de NOC*NSF Nati-
onale Sportweek van 18 tot en 
met 27 september onderstreept 
NOC*NSF dat belang van spor-
ten en bewegen nog eens extra 
samen met sportbonden, clubs, 
gemeenten. 
In Helmond doet Jibb+ dit door 
het organiseren van de 'Dag van 
de Sportclub'. Met deze spor-
tieve dag hoopt Jibb+ iedereen 
te inspireren om (meer) te gaan 
bewegen.

Op bezoek bij sportclubs
Dit jaar organiseert Jibb+ op 
zondag 20 september van 10.00 
tot 14.00 uur de ‘Dag van de 

Sportclub’ in Helmond. René 
Taal, Jibb+ buurtsportcoach: ‘We 
zijn heel blij dat dit jaar meer dan 
20 Helmondse clubs hun deuren 
openen voor publiek. Het is een 
mooie kans om jezelf als spor-
taanbieder in de kijker te zet-
ten. Ter promotie van deze dag 
hebben wij een fietsplattegrond 
gemaakt. Hierop staat wat er al-
lemaal te doen is in gemeente 
Helmond en voor welke leeftijd 
de activiteit geschikt is. Denk 
aan voetbal, handbal en volley-
bal, maar ook kickboksen, twir-
len, skaten en breakdance. Voor 
ieder wat wils!’ De fietsplatte-
grond is verspreid onder bijna 
9.000 basisschoolleerlingen en 
ligt op verschillende locaties 
in Helmond. ‘En hard werken 
wordt beloond! Want als je bij 
minimaal drie sportaanbieders 
op bezoek bent geweest, kun je 
bij de stand van Jibb+ in Suyt-
kade een sportief cadeautje van 
WeJump ophalen. Dus spring op 
de fiets en ga op pad!’
Denk aan de maatregelen!
‘Wij begrijpen dat het voor som-
mige sportclubs lastig is om ou-
ders en kinderen tegelijk in één 
locatie te ontvangen. Als dit het 
geval is, adviseren wij om als 
ouder de regels van de locatie te 
volgen of anders even buiten de 

locatie te wachten. De kinderen 
kunnen dan meegenomen wor-
den naar de activiteit bij de ver-
eniging. Zo kunnen de kinderen 
kennismaken met de sport én 
heb je als ouder de kans om jouw 
vragen te stellen aan iemand van 
de vereniging.’ 

Grijp je kans en 
ontdek jouw sport! 
De toegang bij de clubs, die mee-
doen aan de Dag van de Sport-
club, is gratis en inschrijven is 
niet nodig. ‘Ga alleen, samen 
met vrienden of met je hele ge-
zin, sfeer proeven bij verschillen-
de sportaanbieders in Helmond. 
Vergeet niet op sportief op pad 
te gaan, want bij sommigen kun 
je meteen een clinic volgen die 
dag.’ Het volledige programma 
en de tijden zijn te vinden op 
www.jibbplus.nl. ‘En ook na 20 
september is het mogelijk om 
een sport uit te proberen. Want 
vanaf maandag 21 september 
opent de inschrijving voor ken-
nismakingsactiviteiten van aan-
bieders in Helmond via www.
sportencultuurhelmond.nl.’

In de volgende editie van De 
Loop wordt de fietsplattegrond 
van de ‘Dag van de Sportclub’ 
afgebeeld. s

Helmondse sportaanbieders
openen hun deuren!

Ontdek jouw sport op 20 september 

Badminton overdag in Mierlo

Vanaf september is het mo-
gelijk om ook op de woens-
dagochtend te badminton-
nen van 10.00 tot 12.00 uur in 
sporthal de Weijer te Mierlo. 
Iedereen is welkom op elk 
niveau. Vindt u het leuk om 
af en toe thuis in de tuin of 
op de camping een shuttle-
tje te slaan of hebt u in het 
verleden al actief gespeeld 
en wilt u het weer oppikken? 
Kom gerust eens kijken. 

Gedurende twee maanden 
gaan we kijken of deze spor-
tieve woensdagochtend een 
blijvertje kan worden. Bad-
minton Vereniging Mierlo 
stelt rackets en shuttles 
beschikbaar zodat u in ie-
der geval kunt kijken of dit 
voor u een leuke wekelijkse 
sportactiviteit kan worden. 
Badminton heeft als grote 

voordeel dat u al uw spie-
ren nodig heeft en dat u het 
gehele jaar door deze sport 
kunt beoefenen. Doe mee 
en laat u verrassen door deze 
leuke sport. Wij zorgen voor 
de juiste begeleiding zodat u 
snel het spelletje onder con-
trole krijgt. Om de kosten 
enigszins te drukken, vragen 
wij alle deelnemers elke week 
om vrijwillig een bijdrage van 
€ 2 in de spaarpot van de BV 
Mierlo 76 te doneren.

Vanwege het Coronavirus 
worden uiteraard alle RIVM 
adviezen nageleefd, dit be-
tekent voor een binnensport 
dat na het spelen iedereen 1.5 
meter afstand houdt en dat u 
regelmatig uw handen wast 
of ontsmet met aanwezige 
handgel. 
Hopelijk tot woensdag 9 sep-
tember 10.00 uur in sporthal 
de Weijer te Mierlo. Zet het 
alvast in uw agenda. s

Regio

F |  Gerritjan Hees
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‘Jong & oud, een terugblik
op de Corona tijd’ 

Het Alzheimer Café Hel-
mond heeft voor de resteren-
de maanden van het jaar een 
nieuwe locatie gevonden, dit 
is het ROC ter AA, Keizerin 
Marialaan 2 te Helmond. 
Hier kan op anderhalve me-
ter en binnen de richtlijnen 
van het RIVM het Alzheimer 
Café Helmond voortgezet 
worden. Er is voldoende par-
keerruimte en het complex 
is geheel rolstoel en rollator 
toegankelijk.   

De uitbraak van het Coro-
navirus was voor velen een 
onzekere, verdrietige en vaak 
ook eenzame periode. Met 
name voor mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers 
was dit een moeilijke tijd, dag-
bestedingen waren gesloten, 
waardoor velen zelf moesten 
zorgen voor een aangename 
dag invulling. Na een aantal 
weken thuis bleek dat echt 
niet mee te vallen, zowel voor 
de persoon met dementie als 
voor de mantelzorger. 

Het eerste thema van het Alz-
heimer Café op donderdag 17 
september zal daarom in het 
teken staan van de afgelopen 
periode.  Studenten van het 
ROC hebben video’s gemaakt 
over het thema ‘dementie en 
Corona’, in het café gaan we 
kijken naar een compilatie 
van deze video’s, daarna gaan 
we met elkaar in gesprek en 
blikken terug op de Corona-
tijd.
Dus heeft u zin in een inte-
ressante avond? Of heeft u 
vragen over dementie? Wilt 
u contact met lotgenoten, 
ervaringsdeskundigen, man-
telzorgers of gewoon kennis 
maken in een ongedwongen 

sfeer? Wees dan welkom 
op donderdag 17 september 
aanstaande in het Alzheimer 
Café, ROC ter Aa, Keizerin 
Marialaan 2 te Helmond. Op 
de Keizerin Marialaan rijdt 
u het eerste gebouw van het 
ROC voorbij, bij het tweede 
gebouw rijdt u onder het ge-
bouw door, aan de rechter-
kant bevindt z. het parkeer-
terrein. De ingang vindt u 
helemaal links in het gebouw.  
Het Alzheimer Café is een 
ontmoetingsplaats voor ie-
dereen die met dementie, in 
welke vorm dan ook, te ma-
ken heeft. In een ongedwon-
gen sfeer kunt u lotgenoten 
ontmoeten, informatie krij-
gen en ervaringen delen. Elke 
derde donderdagavond van 
de maand in het ROC ter Aa, 
Keizerin Marialaan 2 te Hel-
mond. 

Als u een bezoek wilt brengen 
aan het Alzheimer Café, kunt 
u op 17 september zonder 
aanmelding vooraf langsko-
men. De entree is gratis. Van-
af 19.00 uur bent u van harte 
welkom voor een kopje koffie 
of thee, het programma start 
om 19.30 uur. Na de inleiding 
is er tijd voor een drankje. 
Daarna kunt u vragen stellen 
en in discussie gaan. Rond 
21.00 uur is de afsluiting. 

Het Alzheimer Café is bedoeld 
voor de inwoners van Aarle-
Rixtel, Asten, Bakel, Beek en 
Donk, Brouwhuis, Deurne, El-
sendorp, Gemert, Handel, He-
lenaveen, Helmond, Lierop, 
Lieshout, Liessel, Mariahout. 
Mierlo, Mierlo-Hout, Mortel, 
Neerkant, Ommel, Rips, So-
meren, Stiphout en Vlierden.
Als u vooraf vragen heeft kunt 
u contact opnemen met Dré 
de Kort, Savant, tel. 06 – 51 43 
94 22 (tijdens kantooruren). s

Helmond

Helmondse Annawijk bereikt hoog(s)tepunt
Sociale nieuwbouwwoningen, in door bewoners bedacht hofje, 

bereikt hoogste punt bouw

Onder toeziend oog van enkele 
tientallen omwonenden en ge-
nodigden, waaronder de Hel-
mondse wethouder Gaby van 
den Waardenburg (Wonen), is 
op woensdagmiddag 2 septem-
ber stilgestaan bij het bereiken 
van het hoogste punt van de 
eenentwintig nieuwbouwwo-
ningen aan de Postelstraat en 
de Hoogeindsestraat. Als alles 
volgens planning verloopt, wor-
den de tien eengezinswoningen 
en elf nul-tredenwoningen rond 
de jaarwisseling opgeleverd.

Trots zijn ze, apetrots, de bewo-
ners van de Annawijk. De door 
hen zo gewenste nieuwbouw-
woningen worden op dit mo-
ment gerealiseerd. Eenentwintig 
zijn het er in totaal. Tien eenge-
zinswoningen en elf nul-treden-

woningen. Het ontwerp van de 
woningen is in nauw overleg met 
de bewoners uit de Annawijk tot 
stand gekomen. En ook over de 
ligging werd volop meegedacht. 
Zo is er in nauw overleg met 
woningcorporatie woCom én 
de gemeente Helmond besloten 
om een hofje te realiseren. 

Nieuwe omgevingswet
Het project vormde een pilot 
voor de nieuwe Omgevingswet, 
die in 2022 in werking treedt. 
Daarin staat vastgelegd dat in-
woners meer inspraak moeten 
krijgen bij de bouw van nieuwe 
woningen in de wijk waar ze wo-
nen. 
‘En we zijn ontzettend blij met 
het resultaat’, vertelde wethou-
der Gaby van den Waardenburg, 
wethouder Wonen van de ge-
meente Helmond. ‘Er staan hier 
straks eenentwintig prachtige, 
energiezuinig en gasloze sociale 

huurwoningen die passen in de 
nieuwe Annawijk.’

Prachtig resultaat
Anke Nieuwland-Aarts, mana-
ger Vastgoed bij woCom stond 
uitgebreid stil bij de samenwer-
king tussen de bewoners en de 
woningcorporatie. ‘Door de in-
zet van heel veel betrokkenen, 
zowel bewoners als bouwers, 
zijn we gekomen tot een prach-
tig resultaat. Woningen van én 
voor de Annawijk.’

Leefbare wijk
René van de Westerlo, voorzitter 
van de belangengroep Annawijk 
kreeg als laatste het woord. ‘Hij be-
dankte de gemeente Helmond en 
woCom voor hun inspanningen, 
maar waarschuwde ook. ‘Er moet 
de komende jaren volop aandacht 
blijven voor onze Annawijk. Dat 
verdienen de bewoners. Samen 
houden we de wijk leefbaar.’ s

Helmond

Speel je thuis weleens dat je een 
popster, een held of de baas van 
de wereld bent? Kom dan eens 
in het theater toneelspelen! 
Vanaf woensdag 16 september 
beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. Kom 

in de maand september een 
gratis proefl es volgen!

Op het toneel kun je van alles be-
leven. Je fantasie gebruiken om 
allerlei spannende, gekke en on-
verwachte situaties te beleven. 
Het is niet alleen ontzettend leuk 
om toneel te spelen, je leert ook 
nog een heleboel. In de acteerles-

sen werk je aan je houding, stem 
en verbeelding. Je vermogen om 
samen te werken, te presenteren 
en je fantasie worden verbreed.

In alle groepen krijgen kinderen 
en jongeren onder de enthousi-
aste begeleiding van theaterdo-
cent Lavínia Germano professi-
onele acteerlessen.

Helmond

In de maand september gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool Annatheater

Doe je mee? Kom gratis en vrij-
blijvend een proefles volgen. De 
lessen worden vanaf 16 septem-
ber op woensdagen en donder-
dagen gegeven. “Op het toneel 
kan alles, hoe gek of ongeloof-
waardig het ook is! Met de beste 
acteerprestatie, het mooiste de-
cor en het prachtigste licht voel 
ik me een superster.” (Evi, 14 jaar)

Meer informatie: laviniagerma-
no@annatheater.nl of bel: 06-
44369288. Voor lestijden: www.
annatheater.nl rubriek Jeugdthe-
aterschool Het Annatheater ligt 
op 1 minuut loopafstand van het 
NS-station Helmond. Het adres 
is Floreffestraat 21a, Helmond.  
info@annatheater.nl ; www.an-
natheater.nl s

www.helmondnu.nl

De voorzitter van de Belangengroep Annawijk is trots op het door bewoners zelfbedachte hofje   F |  Wocom
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Bewegen in Water 55+ bestaat 
deze week 40 jaar

Bewegen in Water 55+ is er voor 
mensen die op een veilige manier 
aan hun lenigheid, coördinatie 
en kracht willen werken. Naast 
het bevorderen van de fi theid 
zorgen we natuurlijk ook voor 
gezelligheid. De lessen worden 
verzorgd door Fieke van Griens-
ven. ‘’We vinden het niet belang-
rijk wat je niet kan, we vinden 
het vooral belangrijk wat je wél 
kan.’’ Bewegen in Water 55+ 
draait voornamelijk op vrijwilli-
gers. Zij vertellen dan ook graag 
meer over de lessen, het sociale 
contact en waarom het zo fi jn is 
om in water te bewegen. 

Bep verwelkomt al 17 jaar nieuwe 
deelnemers en maakt ze weg-
wijs. Ze legt een en ander uit 

en plaatst de deelnemers in een 
groep die het beste bij hen past.  
Bep zwemt in totaal al 25 jaar bij 
Bewegen in Water en ze heeft 
het er nog steeds geweldig naar 
haar zin. ‘’Eerst zat ik alleen bij 
de gym, maar toen zei een vrien-
din van mij ‘je moet eens bij het 
zwemmen gaan’. In het water 
kan ik veel beter bewegen en ik 
ervaar veel zekerheid.’’

Ze heeft veel inzicht in de deel-
nemers van de afgelopen jaren 
en ziet dat mensen lang lid blij-
ven. ‘’De meeste mensen stop-
pen pas wanneer het niet meer 
gaat. Als ze zich bijvoorbeeld 
niet meer zelfstandig aan- en uit 
kunnen kleden.’’
Trees zwemt al 32 jaar bij Bewe-
gen in Water en is er nog lang 
niet klaar mee. ‘’Ik had mezelf 
aangemeld omdat ik op zoek 

was naar ontspanning, meer 
mensen om me heen en gezellig-
heid.’’ Die gezelligheid is er zeker. 
‘’Voor de les mogen we altijd 10 
minuten kletsen, maar dat loopt 
meestal uit. Fieke moet ons dan 
tot de orde roepen,’’ lacht Trees. 
Trees is erg tevreden met Fieke, 
‘’ze is een goede begeleidster, met 
goede oefeningen, goed voorbe-
reid, nooit hetzelfde en ze speelt 
in op verschillende thema’s als 
kerst, sinterklaas en carnaval.’’ 
Ook Trees vindt het heerlijk om 
in het water te sporten in plaatst 
van in de gym. ‘’Water maakt je 
gewichtsloos. Als je buiten het 
water op moet staan lukt dat 
niet altijd even soepel, maar in 
het water werkt dat veel beter.’’
Maria is al 10 jaar lid bij Bewegen 
in Water en de laatste jaren is ze 
contactpersoon van haar groep. 
‘’In mijn groep zitten allemaal 

leuke mensen en we hebben 
goed contact met elkaar. Bij ju-
bilea, ziekte of verjaardagen zorg 
ik altijd voor een kaartje waar 
iedereen zijn of haar naam on-
der kan zetten. We denken aan 
elkaar.’’ Door corona kon er een 
tijdje niet gezwommen worden 
en dat viel Maria zwaar. ‘’Ik miste 
het zwemmen en het actief bezig 
zijn, maar daarnaast natuurlijk 
ook het sociale contact. Tijdens 
deze periode heb ik geprobeerd 
om met zoveel mogelijk mensen 
uit de groep telefonisch contact 

te houden.’’ Maria is graag ac-
tief bezig, maar zwemmen staat 
wel echt op nummer één. ‘’Toen 
ik één keer was geweest, was ik 
meteen verkocht. Water maakt 
je vrij en gewichtsloos. Je blijft 
lekker fit en hebt ook nog eens 
veel sociale contacten erbij.’’

Ook graag deelnemen aan ‘Be-
wegen in Water 55+’? Meld je 
dan aan bij Mevr. Mollemans 
(0492)771444 of kijk eens op onze 
website www.levhelmond.nl. 
Een proefles is altijd mogelijk. s

Helmond

F | LEVgroep

Kom eens 
langs en laat je
verrassen! 

Ben je op zoek naar een hele fi jne 
basisschool voor je kind(eren)? 
Een school die kinderen cogni-
tief uitdaagt werkend vanuit in-
ventiviteit, originaliteit en crea-
tiviteit? Zoek je een school waar 
kinderen hun persoonlijkheid 
kunnen ontplooien? Maak dan 
eens kennis met onze school! 

Dinsdagavond 15 september ver-
tellen we je graag heel veel over 
ons mooie onderwijs, waar kin-
deren met hoofd, hart en han-
den leren in élke les. We laten 
je de prachtige en uitdagende 
materialen zien, waarmee de 
kinderen spelen en werken en er 
is volop gelegenheid om vragen 
te stellen. Na deze avond ben je 
vast en zeker benieuwd naar hoe 
het vrijeschool onderwijs er in de 
praktijk uitziet! Je kunt vrijdag-
ochtend 18 september van 9.00 
en 12.00 je nieuwsgierigheid de 
kans geven en op onze inloop-
ochtend zien hoe de meesters en 

juffen het vrijeschool onderwijs 
vormgeven, aangepast aan de 
verschillende leeftijdsfasen van 
de kinderen. 

40 jaar vrijeschoolonderwijs 
in Helmond
Al 40 jaar ontdekken en ontwik-
kelen we talenten bij kinderen. In 
de peuter- en kleuterklassen spe-
len en werken we naar harten-
lust met natuurlijke materialen. 
Door te spelen en te bewegen, 
door liedjes, spelletjes en verha-
len wordt de basis gelegd voor 
‘een leven lang veel willen leren’. 
Gedurende de basisschooltijd 
komt alle leerstof voorbij die de 
kinderen nodig hebben om later 
naar het voortgezet onderwijs 
te gaan. Daarnaast doen we 
nog heel veel meer. De kinderen 
spelen toneel, maken muziek, 
tuinieren, metselen, werken in 
de houtwerkplaats, schilderen, 
handwerken, doen euritmie en 
beleven intensief de seizoenen 
en de natuur. We sluiten hierbij 
aan bij de leeftijdsfasen van de 
kinderen en brengen de leerstof 

tot leven. We motiveren en sti-
muleren, zodat de kinderen wer-
kend met hun hoofd, hun hart 
en hun handen kunnen uitgroei-
en tot zelfbewuste mensen die 
hun weg door het leven vinden! 

Kindercentrum de Kindertuin
Natuurlijk kun je bij ons ook te-
recht voor kinderopvang en kan 
je kind bij ons naar de peuter-
groep. Dagopvang Hazeltje en 
peutergroep Hompeltje bieden 
een warme en rustige omgeving 
waar kinderen samen spelen on-
der de hoede van gediplomeerde 
leidsters. Spelen, zingen, brood-
jes bakken, knutselen en lekker 
naar buiten! Het samen eten 
en drinken is elke dag weer een 
moment van aandacht en rust; 
ook later, in de basisschool en bij 
de buitenschoolse opvang! Het 
vaste ritme in de peutergroep en 
de dagopvang biedt de kinderen 
vertrouwen, waardoor ze zich 
optimaal kunnen  ontwikkelen 
totdat ze dan eindelijk 4 jaar zijn 
en naar de ‘echte school’ mogen, 
waar we werken met een conti-

nurooster. Voor buitenschoolse 
opvang is je kind van 4 tot en 
met 12 jaar daarna van harte wel-
kom bij De Boomhut.

Kom eens langs
Wil je ook kennismaken, sfeer 
proeven en zien hoe fantastisch 
onze kinderopvang en ons on-
derwijs zijn? Dan nodigen we je 
van harte uit op onze informa-
tieavond en inloopochtend! We 
leiden je rond door de school en 
de Kindertuin en natuurlijk laten 
we onze ‘groene’ speelplaatsen 
met de door kinderen gemaakte 
bouwwerkstukken zien. 

Vooraf even aanmelden is in de 
huidige omstandigheden nood-
zakelijk: 0492-547628, of www.
vrijeschoolpeelland.nl. Je bent 
van harte welkom. Meld je snel 
aan en laat je positief verrassen!

Wanneer? Dinsdagavond 15 sep-
tember van 20.00 tot 21.30 uur 
en vrijdagochtend 18 september 
van 9.00 tot 12.00 uur. Aanmel-
den kan via 0492-547628. s

Helmond

In het weekend van zater-
dag 12 en zondag 13 sep-
tember wordt in Helmond 
meegedaan aan de jaarlijk-
se landelijke Open Monu-
mentendag. Geïnspireerd 
op het landelijke thema 
‘leermo(nu)ment’ doen 
mee het Kasteel/ Museum 
Helmond, Home Computer 
Museum, Heemkamer Het 
Baken, Jan Visser Museum, 
Het Speelhuis, Hanssen Art 
Design en Creahuys33. 

Zaterdag 12 september:
10.00 tot 17.00
Kasteel/MuseumHelmond
Creahuys33 

11.00 tot  17.00
Het Baken/ Heemkamer

11.00 tot  18.00
Home Computer Museum

12.00 tot  17.00 uur
Jan VisserMuseum
Het Speelhuis
Hanssen Art Design

Zondag 13 september:
10.00 tot  17.00
Kasteel/MuseumHelmond

11.00 tot  17.00
Het Baken/ Heemkamer

12.00 tot  17.00
Home Computer Museum
Jan VisserMuseum
Het Speelhuis
Hanssen Art Design
Creahuys

Meer info: 
www.omd.nl/helmond  s

Programma 
monumentenweekend

Helmond
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Overlijdens 
berichten uit 

de regio
Wekelijks op 40.000 adressen in 

Helmond, groot bereik en gunstige 
tarieven rouwadvertentie 

v.a. € 200,00 
in memoriam € 100,00

 advertentie@deloop.eu   
T: 0492-845350/06-30073181

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Helmond

Centrum

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond.  Een to-
tale geldprijzenpot van € 1500 
waaronder een hoofdprijs van € 
400 . Tevens een loterij voor het 
winnen van twee grote gevulde 
levensmiddelenmanden en extra 
mooie prijzen. Ook vindt er re-
gelmatig een gratis grote loterij 
plaats.  Aanvang 19.45 uur. Zaal 
open vanaf 18.00 uur.  U komt 
toch ook?

Helmond-Oost

In de zomervakantie komt Blik-
kie on tour in Speeltuin Leonar-
dus. Op vrijdag 14 augustus van 
14.00 tot 16.00. Tussen het spe-
len 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.

Op 6 september is er in de Mu-
ziekwijk (Helmond-Noord) het 
jaarlijkse buurt-evenement Ga-
ragesale Helmond Noord Mu-
ziekwijk 2020. Van 10.00 tot 16.00 
uur kunnen bezoekers bij ca. 90 
adressen spullen kopen, die de 
deelnemers vanuit hun garage, 
voortuin of stoep verkoopbaar 
stellen. Er wordt een puzzeltocht 
georganiseerd, waarbij prijzen te 
verdienen zijn. Er zijn ook een 
aantal adressen waar je bijvoor-
beeld loempia's, broodje ham-
burger etc. kunt kopen.

De bewoners van buurtschap "de 
Heidert" (Heindertweg, School-
straat, Termeerstraat, Haffmans-
straat, Phaffstraat, Donkers-
straat, Goossensstraat)in Aarle-
Rixtel houden op zondag 13 sep-
tember van 9.00 uur tot en met 
15.00 uur een garage(voordeur)
verkoop. Het is inmiddels bijna 
traditie dat wij dit organiseren 
en er steeds meer animo.

Regio
Regio

Rijpelberg

Rijpelberg

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. 

Door omstandigheden kan he-
laas het concert van 13 septem-
ber op het Robustelly orgel door 
Jan van de Laar en de daarbij 
behorende CD presentatie niet 
doorgaan. Vanwege problemen 
bij de levering van de CD zal een 
en ander op een later  te bepa-
len tijdstip plaatsvinden. Voor 
meer informatie kunt u de web-
site www.robustelly-society-hel-
mond.com raadplegen.

Van 28 augustus tot 1 oktober ex-
poseert de schildersgroep Simu-
lart uit Helmond, deze groep on-
der leiding van Willy Boetzkes is 
gehuisvest in de ‘De Uilenburcht 
“ te Helmond. Expositie te bezoe-
ken in Wijkhuis De Fonkel, Prins 
karelstraat 123 te Helmond.

Gratis reparaties woensdagmid-
dag 16 september van 14.00 tot 
17.00 bij Repaircafé Rijpelberg.  
Locatie: De Torelaar, Gronin-
genhof 4, Helmond. Houd a.u.b. 
wel rekening met corona-maat-
regelen. Zie ook www.facebook.
com/RepaircafeRijpelberg

Gratis reparaties woensdagmid-
dag 23 september van 14.00 tot 
17.00 bij Repaircafé Rijpelberg.  
Locatie: De Torelaar, Gronin-
genhof 4, Helmond. Houd a.u.b. 
wel rekening met corona-maat-
regelen. Zie ook www.facebook.
com/RepaircafeRijpelberg

Jammer genoeg neemt onze gi-
tarist, in verband met zijn werk-
zaamheden, afscheid van onze 
bigband. Daardoor ontstaat een 
vacature op in de ritme sectie 
van de NightCats BigBand. Het 
brede basisrepertoire van de 
NightCats BigBand bestaat uit 
lekkere jazzy bewerkingen van 
hedendaagse muziek met niet 
altijd voor de hand. Repetities 
zijn wekelijks op woensdag-
avond van 20:00 tot 22:30 uur in 
SCC De Muzenval in Eersel. Ken 
jij, of ben jij een gitarist? Lijkt het 
je een uitdaging om in een groot 
orkest te spelen, ben je spontaan 
en makkelijk in omgang dan zijn 
wij opzoek naar jou! 
Belangstelling? Kom vrijblij-
vend eens kijken (en luisteren) 
of neem contact op met Mario 
van Leeuwen, T: 0651186294 of 
bestuur@nightcats.nl

Kunstlokaal42 en de coronacrisis 

Dat was even schrikken toen 
premier Rutte op een perscon-
ferentie de maatregelen afkon-
digde die vanaf 12 maart zouden 
gelden. Iedereen moest zoveel 
mogelijk thuiswerken, bijeen-
komsten met meer dan 3 per-
sonen zijn verboden, de horeca 
gaat op slot. Dat betekende ook 
dat Kunstlokaal42 voorlopig 
niet door kon gaan. Een aantal 
geplande edities (maart tot en 
met juni) kon geen doorgang 
vinden. 

Inmiddels zijn de maatregelen 
enigszins versoepeld en kan de 
horeca op gepaste wijze weer 
open zijn. Er is lang nagedacht 
hoe we Kunstlokaal42 binnen 
deze aangepaste maatregelen 
kunnen vormgeven, en Jurr, sa-
men met Lydia uitbater van Lo-
kaal42, kwam met een werkbare 
oplossing.

Lokaal42 wordt omgebouwd tot 
een widebody: als in een vlieg-
tuig twee stoelen links tegen 
de muur en aan de andere kant 
twee stoelen rechts tegen de bar 
(gezien van buiten naar binnen). 
We houden een ruime midden-
pad over (anderhalve meter). 
Eventueel statafels met krukken 
in het voorgedeelte. 

Welkom aan boord bij flight 42 
van Lokaal Airways. Vertrek 16 
september  21.00 uur; inchecken 
vanaf 20.00 uur. Wel is het nodig 
in coronatijden om te reserveren. 
Dat doe je via lokaal42@gmail.

com. De toegang is en blijft 
gratis! De eerstkomende edi-
tie is 16 september, en te gast is 
dan (voor de tweede keer) Thea 
Derks, de muziekwetenschapper 
en  publicist die afgelopen janua-
ri al te gast was over muziek in de 
20e eeuw. Ze heeft toen haar ver-
haal niet af kunnen maken (de 
discussies gingen heel diep) en 
komt dus terug om het af te ma-
ken en te vertellen over de derde, 
meer uitgebreide druk van haar 
Reinbert de Leeuw biografie. Ik 
hoop dat jullie er gezond en wel 
weer allemaal bij zijn!
 
Reinbert de Leeuw 
mens of melodie
De achtenzeventigste editie van 
Kunstlokaal42 staat in het teken 
van Reinbert de Leeuw, tegen 
de achtergrond van de ontwik-
keling van de moderne muziek 
in de twintigste eeuw. Te gast is 
muziekwetenschapper en – pu-
blicist Thea Derks. 

Reinbert de Leeuw is al decen-
nialang een spil in het Neder-
landse muziekleven. Met zijn 
ultratrage uitvoeringen van pi-
anowerken van Satie veroverde 
hij de populaire hitlijsten, als 
'Notenkraker' richtte hij zich 
tegen de gevestigde orde en 
als dirigent van het mede door 
hem opgerichte Schönberg En-
semble ontsloot hij muziek van 
eigentijdse componisten voor 
een groot publiek. Hij geldt als 

de belangrijkste grondlegger van 
de internationaal vermaarde Ne-
derlandse ensemblecultuur en is 
inspirator voor jong en oud.

In 2014 verscheen de eerste druk 
van Thea Derks‘ biografie van 
Reinbert de Leeuw ‘Reinbert de 
Leeuw mens of melodie’. Onge-
autoriseerd want De Leeuw kon 
met het eindresultaat niet leven. 
De Bezige Bij trok zich terug, 
waarna het boek uiteindelijk ver-
scheen bij Leporello Uitgevers. 
Inmiddels is De Leeuw overleden 
(14 februari jongstleden) en ver-
scheen onlangs de derde druk, 
waarvoor Derks het boek aan-
vulde met een laatste hoofdstuk. 

Thea Derks is musicologe en 
muziekjournaliste, gespeciali-
seerd in hedendaagse muziek,  
en de laatste jaren onder meer 
actief als inleider bij concerten. 
De meeste van die concerten zijn 
gewijd aan muziek van na 1900 
zodat zij regelmatig te maken 
krijgt met de onbekendheid en 
onbemindheid van dit repertoire 
bij een groot publiek. 
Eerdere publicaties: ‘Nieuwe 
Klankwerelden, beknopte ge-
schiedenis van de klassieke mu-
ziek van na 1900’ (2006) en ‘Een 
os op het dak. Moderne muziek 
na 1900 in vogelvlucht’’(2018).

De 78e editie van Kunstlokaal42 
vindt plaats op woensdag 16 sep-
tember, 21.00 uur. s

Centrum

Bedankt namens Diaken Ton Schepens
Graag wil ik u op deze manier heel hartelijk danken voor het geweldig afscheid dat ik samen 
mijn gezin en u heb mogen vieren in het afgelopen weekend. Het is en blijft een dubbel gevoel, 
maar dankbaarheid voor alles is groot. 

Dankbaar dat ik met u mocht werken in onze mooie parochie. Dankbaar voor een goed bestuur 
en fijne collega’s. Dankbaar dat u er was en  dankbaar voor de vele attenties die ik heb mogen 
ontvangen. U mag er op vertrouwen dat ze goed besteed worden. Nogmaals dank en ik hoop u in 
de nabije toekomst nog vaak te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, Diaken Ton Schepens en familie
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart
vanaf

€ 1695-,

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

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

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

Corona-crisis?
Er is zoveel méér mogelijk dan u denkt!

Informeer  gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

De oudste en meest 
natuurlijke manier 
van begraven 
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 electro-
car of een oriënterend gesprek. 

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

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Eucharistievieringen en misintenties 13 september – 20 september 2020 / 
week 37 en 38

Zondag 13 september
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Ad van Stiphout; 
Riek Otterdijk-Berends;
10:45 uur Luciakerk  Doop Donny Sohngen

Donderdag 17 september
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Dat communicatiemiddelen gebruikt worden om mensen dichter bij elkaar 
te brengen.

Zaterdag 19 september
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Om roepingen van medewerkers in het pastoraat en het kerkelijk leven.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Om roepingen van medewerkers in het pastoraat en het kerkelijk leven.

Zondag 20 september
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Wilma van den Berg-Snijders vanwege trouwdag; Cisca Schepers-van de 
Mortel; Toos Melis-Büchner; Antonetta Tans-Hendriks; Annemie van de 
Warrenburg-Nouwens; Toos van den Broek-Bax; Jan van Rest; Hyacintha 
Otten-van Wetten; Annemie Kandelaars-Verschure; Willemien van Roij-van 
Stiphout; Sjaan van der Linden-van Schaik; Bep van Rijsingen-van Gennip; 
Wilma van den Berg-Snijders;

Eucharistievieringen en misintenties 13 september – 20 september 2020 / 
week 37 en 38

Zondag 13 september  
11.00 uur  Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops, 
Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Miek Pleging-de Roij, Sophia van der 
Pas-Swinkels, Do Sanders-Peulen en Cor Sanders, Antoon Derks, Jo van 
Hoof-Hagebols, Jan van de Koevering, Ad Mutsaerts, Hendrik Merks, Elly 
Swinkels-Strijbosch, Dijn van Soest-Drukker.

Zondag 20 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 Sanders-Peulen en Cor Sanders, Albert 
Bergmans, familie Wijnheimer-Roelofs, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en 
familie Wijnheimer-Roelofs, Anneke van der Els-van Dijk, Henk Helsper en 
Hanny Helsper-Bloemen, Jac Hornix en Fransje Hornix-Bloemen. 

www.damiaanhelmond.nl 
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vr 18 sep t/m vr 23 okt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

LIVING IN THE FUTURE’S PAST  NU
Over de ecologische uitdagingen van de mens

SIBYL   NU
Schrijfster geeft plannen op voor jonge actrice

SUMMERLAND  NU
Verhaal van jonge schrijfster tijdens WOII

GLI ANNI PIU BELLI     NU 
Film over vriendschap, familie en het leven 

MISBEHAVIOUR     NU
Groep vrouwen dreigt Miss-verkiezing te verstoren 

Expo

podium

film

 T/M 04 OKT

vr 18 sept 20:15u
rosemary & garlic        
LIVE 2020      

za 19 sept 21:00u
Toontje Lager      
EROP OF ERONDER TOUR 2020   

vr 09 okt 20:30u
steffen morrison     
SOUL REVOLUTION TOUR 2020

vr 23 okt 20:30u
Kong 
TOUR 2020

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 interpreta-
tie. 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.

VR 18 SEP T/M VR 23 OKTVR 18 SEP T/M VR 23 OKT

THEATERSPEELHUIS.NL

VR 18 SEP  20:15u CABARET

JULES KEERIS 
De Uitverkorenen

ZA 19 SEP  19:00 & 21:30u CABARET

MARTIJN KARDOL  
Welkom

ZO 20 SEP  20:15u CABARET

LONNE GOSLING 
Misschien moet ik zelf huilen

ZO 27 SEP  15:30u MUZIEK

YURI HONING 
ACOUSTIC QUARTET 
Bluebeard Tour 

DO 01 OKT  20:15u TONEEL

DEBBY PETTER 
De liefde voorbij

VR 02 OKT  16:00 & 20:15u DANS

DE DANSERS 
Shake, Shake, ShakeShake, Shake, Shake

VR 02 OKT  diverse tijden FAM. VOORST.

RADMAN 
Schippers & Van Gugt + Het Zuidelijk Toneel 

ZO 04 OKT  12:00 & 15:00u MUZIEK

STENZEL & KIVITS 
The Best of 20 Years 

ZA 10 OKT  16:00 & 20:15u MUZIEK

GEORGES LOTZE EN BAND 
The Neil Diamond Project

WO 14 OKT  19:30 & 21:30u DANS

ISHTERIOUS 
Dance in times of quarantine

DO 15 OKT  19:30 & 21:30u MUZIEK

GUIDO
Portraits of Tomorrow

VR 16 OKT  16:00 & 20:15u TONEEL

THEATERGROEP SUBURBIA 
Een Goed Jaar

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ 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

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

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

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

vóór woensdag 16 september 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

ACHTEREEN | BELANG | BEMIDDELEN | BERAMEN | BEWONEN
CABARET | CARTOONIST | CRASH | EIGEEL | GOEDEREN | GREINTJE
HINKEN | HYENA | KLUIS | MACHINIST | MATERIE | METEN | NETJE

PLOMP | PLOTS | PROCES | RAZENDSNEL | RECHTE | SALAMI | SEPARAAT
SLOBBEREN | SPIERTJE | STUFF | TRACEREN

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

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

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

Winnaar week 35: Emile de Kimpe. Antwoord: GRAAIEN.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

Tour de Bocht 7’ 
MTD producties organiseert op 
19 september van 12.00 tot 00.00 
uur ‘Tour de Bocht 7’: ‘Een Co-
ronaproof feestelijk evenement 
in de weide, waar je gewoon 
moet zijn geweest.’ MTD Pro-
ductie is een jonge organisatie 
die gestart is in de piek van de 
coronacrisis om regionale on-

dernemers te helpen. In tijden 
waarin de regionale horeca ge-
sloten moesten worden, beslo-
ten wij hun voorraden te verko-
pen, in te pakken en gratis thuis 
te bezorgen (zonder winstoog-
merk), met een aansluitend on-
line pubquiz.

Vorige week maandag hebben 
wij de vergunning gekregen van 
gemeente Helmond om dit eve-

nement voor maximaal 1000 be-
zoekers te organiseren. Het is na-
tuurlijk kort dag om in 3 weken 
tijd 1000 tickets te verkopen, dus 
daarom willen wij alle mogelijke 
kanalen aanboren. Het thema 
van dit evenement is de Tour de 
France met aansluitend een knal-
lend feest. Het evenement wordt 
geopend in een voorbeschouwing 
door Rik Elfrink (sportverslager 
ED), Patrick Houthooft (Helmon-
der, oud renner en wielerkenner) 
en hier sluiten enkele oud renners 
aan tafel (Peter Winnen en Ste-
ven Rooks). In deze voorbeschou-
wing komen de leukste weetjes 

en anekdotes ter sprake. Hierna 
volgt de een na laatste etappe 
van de Tour en wordt deze live 
uitgezonden op het evenement. 
Jumbo-Visma en Nederlandse 
renners maken dit jaar een goede 
kans om te winnen. Na de finish 
zal het regionaal bekende DJ-duo 
Minus One & W3SS het feest ope-
nen, waarin verschillende Franse 
Chansons, Nederlandse- en 
feestmuziek voorbij zal komen. 
Natuurlijk houden wij rekening 
met de huidige coronacrisis en 
zijn er maatregelen genomen 
om verspreiding te voorkomen. 
Op de Facebookpagina www.
facebook.com/MTDProducties 
en op www.tourdebocht7.nl kan 
er verder gelezen worden over 
het evenement en de genomen 
maatregelen. s

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622

Wilt u kennis maken met de producten van 
Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. 

Geen party of andere verplichtingen. De 
producten zijn uit voorraad leverbaar en te 

bestellen. (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

EVENEMENTEN

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

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

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

VLOOIENMARKT 
ZONDAG 13 SEPTEMBER

Evenemententerrein Tongelre
Gen. Bothastraat - Eindhoven

Gratis entree. 9.00-16.00u 
T:06-20299824

timmermansevenementen.nl

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Bel de specialist
Woningontruiming (bezem-

schoon) en kleine herstelwerk-
zaamheden. 06-13208306

WEEKENDOPVANG, 
WOONOPVANG, DAGBESTEDING,

AMBULANTE BEGELEIDING & 
INDIVUDELE BEGELEIDING

ZORGCENTRUMHETLEEFHUIS.COM

ZORGCENTRUM 
HET LEEFHUIS
ZIEN WAT
WEL KAN!

WATERRAND 15
GEMERT

KENNISMAKING
Via deze weg zoekt vrouw, 

rustig en optimistsch, 60 jaar, 
een eerlijke man op HBO of 

universitair niveau.
Bericht onder nr.: contact60.
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?


