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Nuenen

Murals maken Helmond mooier 

De mural op de Traverse F | Wim van den Broek

Op initiatief van Stichting ca-rat wordt Helmond verfraaid 
met murals op diverse plekken 
in de stad. Op de zijkant van de 
bibliotheek, het gebouw aan de 
parkweg, op de pilaren onder 
de Traverse en nu ook op de 
Traverse.

Diverse culturele instellingen in 
Helmond, als het Speelhuis, het 
Museum, het Kunstkwartier en 
het kasteel bevinden zich dicht 
op elkaar in het bruisende cultu-
rele centrumdeel van Helmond. 
De grauwe kleurloze omgeving 
van de onderbouw van de Tra-
verse stond tot nu toe echter in 
contrast met het kleurrijke cultu-
rele leven binnen deze verschil-
lende instanties. Daarom is deze 

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

Wat gaat het worden?De achtergrond zal bestaan uit 
abstracte vormen waar perso-
nen uit naar voren komen of 
achter verdwijnen, dit met het 
oog op het aankomen en ver-
trekken richting de culturele in-
stellingen. Over de gehele mural 
worden verschillende persona-
ges afgebeeld in alledaagse en 
eigentijdse verschijning.  Bij ie-

dere persoon komen daarnaast 
verwijzingen naar diverse Hel-
mondse cultuur-iconen of cul-
turele aspecten. 

Murals in HelmondDeze vierde Carat-mural wordt, 
met een oppervlakte van maar 
liefst 850m2, de grootste tot nu 
toe. Vanwege de omvang en lo-
catie hebben Theater Het Speel-
huis en Museum Helmond mee-
gedacht over het concept. De 
mural wordt, net zoals de muur 
aan de parkweg (Ridder Hezelo 
van Helmond), geschilderd door 
de Veldhovense kunstenaars van 
Studio Giftig.

Naar verwachting is de mural 
deze maand nog klaar.
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Helmond mooier Op initiatief van Stichting ca-rat wordt Helmond verfraaid 
met murals op diverse plekken 
in de stad. Op de zijkant van de 
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parkweg, op de pilaren onder 
de Traverse en nu ook op de 
Traverse.

Diverse culturele instellingen in 
Helmond, als het Speelhuis, het 
Museum, het Kunstkwartier en 
het kasteel bevinden zich dicht 
op elkaar in het bruisende cultu-
rele centrumdeel van Helmond. 
De grauwe kleurloze omgeving 
van de onderbouw van de Tra-
verse stond tot nu toe echter in 
contrast met het kleurrijke cultu-
rele leven binnen deze verschil-
lende instanties. Daarom is deze 

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

Wat gaat het worden?De achtergrond zal bestaan uit 
abstracte vormen waar perso-
nen uit naar voren komen of 
achter verdwijnen, dit met het 
oog op het aankomen en ver-
trekken richting de culturele in-
stellingen. Over de gehele mural 
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rele centrumdeel van Helmond. 
De grauwe kleurloze omgeving 
van de onderbouw van de Tra-
verse stond tot nu toe echter in 
contrast met het kleurrijke cultu-
rele leven binnen deze verschil-
lende instanties. Daarom is deze 

Tekst: Henk van Dijk

Ook dit jaar is het bevrijdings-
vuur, dat  bestemd is voor al 
die plaatsen in de Peel, weer 
opgehaald door wielrenners in 
Bayeux. Zij brachten het naar 
Eindhoven en van hier werd het 
naar de Luciakerk in Mierlo ge-
bracht.

Op zaterdagavond 19 september 
werd de fakkel vanuit de kerk 
in Mierlo, met begeleiding van 
historische militaire voortuigen, 
naar het Brits Ereveld aan de 

Geldropseweg gebracht, door 
een hardloopster van de stich-
ting Death Valley de Peel. Hierbij 
werd ze begeleid door de Firebri-
gade Pipes en Drums  Door de 
burgemeester van Geldrop-Mier-
lo Jos van Bree, werd de vuur-
schaal met het bevrijdingsvuur 
ontstoken. Door de Coronacrisus 
vertegenwoordigde hij alle bur-
gemeesters uit het Peelgebied. 
Jolijn Brouwers verwelkomde 
alle gasten, een gedicht werd van 
Herdenkingen werd verteld door 
Mien van Uden en Beate Bremen 
vertelde over haar grootouder in 
Nederlands Indië. Ook het lied 
Love change everything, werd 
gezongen door Bertine van de 

Boom.  Door burgemeester Jos 
van Bree werden uiteindelijk de 
fakkels aan de lopers, die in grote 
getale waren binnen komen lo-
pen  uitgereikt, zodat deze die 
naar hun betreffende gemeenten 
konden gaan brengen. Hierna 
werden er nog wat muzikale no-
ten door de leden van Firebrigade 
Pipes en Drums.

Het was al bij al een mooie be-
vrijdingsherdenking  waarvan de 
perfecte organisatie in handen 
was van de stichting Death Val-
ley de Peel met medewerking 
van de gemeente Geldrop. Deze 
herdenking was er een, die voor 
jaarlijkse herhaling vatbaar is op 

het Britse ereveld, zo mooi was 
het. De lopers voor Helmond 
brachten eerst de fakkel naar de 
Luciakerk in Mierlo Hout. Hier 
splitste de groep en werd het 
vuur verder naar de Stiphoutse 
Kerk  en de Helmondse Betle-
hemkerk gebracht. Donderdag 
wordt hier het bevrijdingsvuur 
opgehaald, om het te ontsteken 
bij het nieuwe bevrijdingsmo-
nument in Brouwhuis. Vrijdag 
wordt het ontstoken in het Hor-
tensiapark, door burgemeester 
Elly Blanksma. s

Het bevrijdingsvuur 
waaiert uit over de Peel

Regio

Het ontsteken van het bevrijdingsvuur door burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo F | Henk van Dijk
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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

LEEF Liverdonk

Afgelopen vrijdag konden de 
kopers van LEEF Liverdonk, 
een wijk in aanbouw in Bran-
devoort, kennismaken met hun 
toekomstige buren. De start 
van de bouw werd feestelijk 
gevierd door de aanwezigen en 
natuurlijk werd er rekening ge-
houden met de richtlijnen van 
het RIVM.

Vanwege het Coronavirus wer-
den er bij binnenkomst emmer-
tjes met onder andere champag-
ne en handschoenen uitgedeeld 
aan de toekomstige bewoners, 
waarmee later het glas geheven 
werd op de start van de bouw 
van de 63 woningen. Na de toe-

spraken van wethouder van de 
Waardenburg en Robert Hel-
lings van Cedrus Vastgoed Ont-
wikkeling BV kon er geproost 
worden op dit heugelijke mo-
ment. Nadien was er tijd voor de 
buren om elkaar in de warmte 
van het september zonnetje Co-
ronaproof te leren kennen. 

LEEF Liverdonk
In de wijk Liverdonk geniet je 
van rust en ruimte in één van de 
woningen van het project LEEF 
Liverdonk. LEEF Liverdonk is ge-
situeerd aan de rand van Brande-
voort. Op loopafstand van de le-
vendigheid van de Veste én dicht 
bij uitvalswegen richting Hel-
mond en Eindhoven. Rustig wo-
nen in het groen met de leven-
digheid van stadskernen dicht-

bij: het beste van twee werelden. 
De authentieke stijlkenmerken, 
woningen van diverse grootte, 
goothoogte en raamverdeling 
vormen eenheid waar plaats is 
voor individualiteit, veelvormig-
heid en verrassing. De ontwer-
pen zijn nauw gerelateerd aan 
het stedenbouwkundig plan van 
Brandevoort dat zijn bestaans-
recht al geruime tijd waar weet te 
maken: rustig en centraal wonen 
in een Brabants stadje, de dorpse 
rust met stedelijke kwaliteiten.

Meer informatie over dit nieuw-
bouwplan is te vinden op www.
livingliverdonk.nl. Via deze web-
site kunt u ook de brochure en 
prijslijst downloaden en kunt u 
zich inschrijven voor een koop-
woning. s

Brandevoort

Nederland digitaliseert. De Bi-
bliotheek helpt! Niet iedereen is 
in staat om digitaal te commu-
niceren met de overheid. Toch 
werkt de overheid er hard aan 
om het contact met de burgers 
steeds meer digitaal te laten 
verlopen. Mensen die hierbij 
hulp willen, kunnen terecht in 
de Bibliotheek. De Bibliotheek 
Helmond-Peel biedt vanaf dit 
najaar de gratis cursus Digis-
terker aan, om te leren omgaan 
met de digitale overheid. 

Cursus Digisterker
Voor wie extra hulp wil bij het 
leren werken met de digitale 
overheid heeft de Bibliotheek 
de cursus Digisterker. Onder-
werpen zijn onder meer: een 
DigiD aanvragen en gebruiken, 
informatie zoeken op overheids-
websites en bijvoorbeeld hulp bij 
Mijn toeslagen, MijnOverheid en 
het registreren van je keuze in 
het Donorregister. Na deze cur-
sus kunnen mensen zelfstandig 
gebruik maken van de online 
dienstverlening van bijvoorbeeld 
de gemeente, UWV en Belas-
tingdienst. De cursus Digisterker 

start dit najaar in de locaties van 
bibliotheek Helmond-Peel, zoals 
maandag 28 september om 10.15 
uur in locatie Helmond, donder-
dag 15 oktober om 10 uur in Bi-
bliotheek Deurne en dinsdag 17 
november om 19.30 uur in Biblio-
theek Someren. 

Het zijn steeds 3 lessen van 2 uur 
en de cursus is gratis te volgen. 

Docent Sonja Trapman: “Na af-
loop van de cursus geven deel-
nemers vaak aan dat ze zich 
een stuk zekerder voelen bij het 
gebruiken van de DigiD. Ze heb-
ben geleerd waar je op moet let-
ten om veilig je DigiD te gebrui-
ken en dat geeft zelfvertrouwen. 
Dat gevoel willen wij graag meer 
mensen geven!” 

Meer informatie en aanmelden 
via www.bibliotheekhelmond-
peel.nl/activiteiten of kom even 
langs in de bibliotheek. Bij de 
cursus hoort een praktisch werk-
boek dat je voor 10 euro kunt 
aanschaffen: dit is ook een fijn 
naslagwerk voor thuis. In 2021 
wordt de cursus Digisterker va-
ker georganiseerd. Dus als deze 
data nu niet uitkomen, kan je in 
2021 ook aansluiten. s

De cursus Digisterker is 
dit najaar weer te volgen 

in de bibliotheek 
Centrum
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Noodfonds voor clubs en maatschappelijke 
organisaties 

Heeft uw club of maatschappelijke organisatie door de coronacrisis te maken 
met fors minder inkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen? Verkeert 
uw club of maatschappelijke organisatie hierdoor in acute financiële nood? 
Dan biedt de gemeente Helmond een helpende hand. Er is een noodfonds 
opgericht voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties zonder 
winstoogmerk die moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te 
voldoen. Als u aan de juiste voorwaarden voldoet, kan uw club of organisatie 
vanuit het noodfonds een bijdrage krijgen om te kunnen blijven bestaan. 

Hoe kan een club of organisatie noodhulp aanvragen?
Kijk voor de voorwaarden of het aanvragen van noodhulp op  
www.helmond.nl/coronavirus onder ‘nieuws ondernemers en instellingen’. Maak 
voor de aanvraag gebruik van het forumlier op de website. Vul de aanvraag zo 
compleet mogelijk in en stuur het met de bijbehorende stukken uiterlijk 31 
oktober 2020 in naar noodfondscorona@helmond.nl.  

De gemeente bekijkt en beoordeelt alle ingezonden formulieren. Elke club, 
culturele of maatschappelijke organisatie krijgt zo snel mogelijk reactie met 
een besluit. Wordt er in totaal meer noodhulp gevraagd dan de gemeente 
beschikbaar heeft, dan kan het zijn dat u minder ontvangt dan u heeft 
aangevraagd. De gemeente wil graag alle aanvragers die voldoen aan de criteria 
steunen, om samen uit deze crisis te komen. 

Al hulp ontvangen uit een andere (landelijke) steunmaatregel?
U kunt alleen een aanvraag voor de Helmondse noodhulp doen wanneer 
u géén of onvoldoende financiële hulp hebt ontvangen vanuit een andere
steunmaatregel (NOW /TOZO / TOGS etc). U moet dit bij de aanvraag kunnen
aantonen.

Podiumbijeenkomst coffeeshopbeleid via 
webinar
Op dinsdag 29 september is er een webinar over coffeeshops. De informatie 
die raads- en commissieleden tijdens deze bijeenkomst krijgen, draagt bij 
aan de politieke discussie die op een later moment over dit thema gevoerd 
wordt. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kiezen 
we ervoor om de podiumbijeenkomst dit keer digitaal te houden. Inwoners 
kunnen samen met raads- en commissieleden deelnemen aan de online 
bijeenkomst. De link naar de livestream wordt deze week bekendgemaakt 
via de website en social media kanalen van de gemeente.

De webinar start om 20.00 uur en we sluiten uiterlijk 21.15 uur af. Het 
programma start met drie korte presentaties van deskundigen die vanuit 
verschillende invalshoeken het thema coffeeshops benaderen: 
• de handel in softdrugs in relatie tot de ondermijningsaanpak;
• de beschikbaarheid en het gebruik van softdrugs als een gezondheidsvraagstuk;
• de locatie en uitstralingseffecten van een coffeeshop in relatie tot de
ontwikkeling van het centrumgebied.
De deskundigen komen niet uit Helmond en richten zich ook niet op de situatie
in Helmond.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het 
telefoonnummer wordt tijdens de webinar bekendgemaakt. Na afloop van de 
presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Inwoners en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om deel te 
nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. Wilt u meer weten over de 
sprekers en het programma? Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de 
kalender op 29 september. 

Online ouderavond ‘Happy ouders’ over 
uitgaan 
Vraagt u zich ook af hoe uitgaan er tegenwoordig aan toe gaat? Meldt u dan 
aan voor de online ouderavond ‘Happy ouders’ op donderdagavond 8 oktober 
van 20.00-21.15 uur.‘Happy Ouders’ is een initiatief om ouders van jongeren 
in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar te informeren over verschillende 
aspecten van uitgaan anno 2020. Doel van deze avond is om ouders een 
zo goed mogelijk beeld te geven wat jongeren tegenwoordig doen als ze 
uitgaan en ouders handvaten te geven hierover in gesprek te gaan met hun 
zoon of dochter. 

Wat houdt het concreet in?
Aan de hand van herkenbare sketches door Helder theater komen tijdens deze 
online ouderavond de volgende onderwerpen aan bod:
• Alcohol drinken, heeft het zin hierover afspraken te maken met mijn zoon/
dochter en welke dan?
• Welke soorten drugs gebruiken jongeren en hoe gevaarlijk zijn deze dan?
• Wat kan ik doen als mijn kind dronken thuiskomt?
• ID fraude, is dit ook strafbaar als je minderjarig bent?

Halt en Novadic-Kentron geven tussendoor praktische tips.

Aanmelden?
Bent u geïnteresseerd in ‘Happy Ouders’ en heeft u een zoon/dochter die op stap 
gaat of binnenkort misschien op stap zal gaan, dan kunt u zich tot woensdag 
7 oktober aanmelden voor ‘Happy Ouders’ op donderdag 8 oktober van 20.00-
21.15 uur via www.happyouders.nl. Een paar dagen van tevoren ontvangt u een 
aanmeldlink waarmee u kunt inloggen.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl 
of telefonisch contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) 
bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

Bekendmakingen

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

Meidoorn 3 12-09-2020 uitbreiden woning (dakopbouw) 2020-X1262

Churchill-laan 52 10-09-2020 uitbreiding bedrijfspand OLO 5431049

Rijpelberg 10A 11-09-2020 uitbreiding palingkwekerij OLO 5415525

Zwanebloemsingel 52B 12-09-2020 vergroten garage OLO 5443191

Antonie van Dijckstraat 1 11-09-2020 aanvraag aanleggen uitweg OLO 5445771

Citroenvlinder 9 15-09-2020 aanvraag verbreden uitweg OLO 5450843

Goorsebaan 1 16-09-2020 oprichten houten schuur OLO 5408327

Mommersdonk 14 16-09-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5453243

Abdijlaan 12 -  15-09-2020 plaatsen overdekt terras OLO 5452759 

kadastraal E 3442 

Vossenbeemd 120 17-09-2020 verzoek afwijken bestemmingplan OLO 5456385

Vlierdensedijk 91 18-09-2020 plaatsen chalet OLO 5460821

Dorpsstraat 32 18-09-2020 modernisering telecommunicatie OLO 5460457 

 installatie 

Kloosterstraat 15 20-09-2020 verplaatsen uitweg 4,50 meter OLO 5462581

Wilhelminalaan 4 20-09-2020 kappen 2 bomen OLO 5462307

Omgeving Beemdweg,  18-09-2020 plaatsen keerwanden OLO 5461559 

sectie F 241, 242 (legio-blokken) 

Houtse Parallelweg 93 21-09-2020 vergroten woning OLO 5264501

Dorpsstraat 87A 21-09-2020 vergroten woning OLO 5463375

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

Gerstdijk 22 18-09-2020 sorteren recycling metalen OLO 5451425

Zijdevlinder kavel Z15 18-09-2020 aanleg gesloten OLO 5459879 

 bodemenergiesysteem 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
de Heemplantsoen 1 oprichten berging OLO 5421481

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

Malcushoeve 36 14-09-2020 oprichten woning OLO 4943819

de Hoefkens 6A t/m 6H 15-09-2020 uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw OLO 5255061

Schootense Dreef 23 15-09-2020 wijzigen kantoor naar  OLO 5341647 

  bedrijfsverzamelgebouw  

Juttenbeemden 2-4 15-09-2020 maken 2 uitwegen OLO 5426587

Markt 46, 48, 48A, 48B, 48C  17-09-2020 verbouwen winkel met bovenwoning OLO 5300149 

en 48D  naar winkel en 5 appartementen-studio’s

Kalmoesbeek 2 17-09-2020 vergroten woning OLO 5152945

Herenlaan 167 17-09-2020 plaatsen dakkapel OLO 5387181

de Kromme Geer 97 17-09-2020 plaatsen dakkapel OLO 5415733

Oudartstraat 2 17-09-2020 plaatsen raamkozijn zijgevel OLO 5385439

Hardenbeemden 3 17-09-2020 verhogen berging OLO 5336277

Broekstraat 109 18-09-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5295191

Barbara van  21-09-2020 oprichten woning maken uitweg OLO 5239689 

Ravenschotstraat 3  

Gerstdijk 24 21-09-2020 plaatsen magazijnstellingen OLO 5310319
 

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Zeeuwendonk 1 22-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5338913

Meanderlaan 6 24-07-2020 oprichten stadstuin, plaatsen  OLO 5310829 

  blokhut, kassen, erfafscheiding, uitweg 

Molenstraat 150,  22-07-2020 oprichten appartementen OLO 5339625 

150A t/m 150G  

Hyacintstraat 2 16-07-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5326323

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

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Primulastraat 14                      18-09-2020       maken uitweg OLO 5385259

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting:                                Locatie: Omschrijving melding:
Kadir Groente en Fruit                            Hof Bruheze 403 Het starten van een bedrijf voor de  
    opslag van groenten en fruit.
GW Leidingtechniek B.V.,                        Schootense Dreef 7       Het starten van een bedrijf voor het   
            opslaan van materialen en het onderhoud van  
                                                           materieel ten behoeve van de aanleg van ondergrondse leidingen.
.

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  
Keshawarz, F.  04-04-1964
Francisca, L.V.A.  29-01-2001

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen.  

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het omgevingsplan Brainport 
Smart District. 

Ten noorden van het spoor in de wijk Brandevoort wordt een omgevingsplan voorbereid om 
een slimme, duurzame en innovatieve wijk te kunnen ontwikkelen. Het plangebied wordt 
globaal begrensd door de A270 en het spoor, de Brandevoortse Dreef en de grens met de 
buurgemeenten. Het omgevingsplan maakt de bouw van ca. 1500 woningen en bedrijvigheid 
mogelijk die passen bij de uitgangspunten van een slimme, duurzame en innovatieve wijk. 

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

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  
Scarpanti, D  18-04-1974
Meng, P.  01-10-1985 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• Twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Breitnerlaan 5-7 aan te wijzen als 
algemene gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord model E06 van Bijlage 
1 van het RVV 1990.

Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 
dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hoek Weyerweg – Rijntjesdijk met ingang van 25 
september 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt de 
bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk. 

Inzage 
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en  
via www.helmond.nl/bestemmingsplannen.  
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP200079-1000.  

Wilt u toch graag de papieren versie raadplegen, plan dan een afspraak in. U kunt hiervoor 
contact opnemen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch 
bindend.

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk. 
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 
naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 
(0492) 70 2602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 
behoeve van het bestemmingsplan “Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”. Deze waarden bedragen 
maximaal 54 dB ten gevolge van de Rivierensingel. De hogere waarden voor de geluidbelasting 
betreffen 2 woningen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan “Hoek 
Weyerweg - Rijntjesdijk”.

Inzage 
Met ingang van 25 september 2020 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 
onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op  
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 
openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijzen 
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 
wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 
vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 
worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

• 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 24 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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Ik wil alle mantelzorgers (en dat zijn er veel) 
erop attenderen dat het nu de tijd is 
om het mantelzorg complimentje aan te 
vragen. Dit kan nog tot 31 oktober en dit kan 
online bij de LEV groep Helmond.

Alle mantelzorgers zet Helmond graag in het 
zonnetje! Om te bedanken voor de zorg aan 
inwoners uit ons eigen Helmond. Ikzelf ben 
ook unne mantelzorger en ja da doe ik met 
heel veel plezier en toewijding en dit jaarlijkse 
complimentje vind ik een heel erg skôn 
gebaar. Als mantelzorger ontlast je de zorg 
die het toch al zo druk hebben en daar mag 
best iets tegen over staan. Sommige weten 
het niet dat het bestaat daarom een keer een 
column hierover.

Wat zijn de voorwaarden: je kunt het 
aanvragen als je in 2020 gedurende tenminste 
drie maanden (intensief en meer dan 
gebruikelijke) mantelzorg verleend hebt aan 
iemand die in Helmond woont. Je krijgt een 
cadeaubon van 70 euro. Normaal moet je 

hem ophalen bij de lev groep waar je een 
lekker kopje koffie of thee krijgt met iets 
lekkers, maar dit jaar wordt hij thuisgestuurd 
vanwege de Corona. Ook jongeren onder 
de 18 jaar die mantelzorger zijn kunnen het 
aanvragen. Wat kies ik altijd (want je hebt 
keus) dat is een makkelijk voor men.
Je kan al een paar jaar ook de HELLEMOND 
gift kaart kiezen, wat ik dus altijd doe.
Mijn lezers weten dat ik daar erg gecharmeerd 
van ben. Vooral dit jaar vind ik het erg 
belangrijk om de lokale middenstanders te 
steunen, met deze bon die bij 150 Helmondse 
winkeliers geldig is doede dat dus zeer zeker. 
Ik heb een paar favoriete adresjes waar ik 
ze uitgeef. Met verjaardagen staan ze altijd 
op men verlanglijstje. Het is echt Helmonds 
en in deze tijden vind ik dat heel belangrijk. 
Onze middenstanders hebben het echt heel 
hard nodig en in de horeca is het ook op vele 
plekken geldig. 

Mantelzorgers. In mijn ogen zijn het helden het 
zijn dragende krachten in onze samenleving
Ze kunnen ook niet zomaar ophouden omdat 
ze mensen verzorgen die ze liefhebben en als 
zij het niet doen dan doet niemand het en die 
helden meugen echt wel eens in het zonneke 
gezet worden. Van men magde oe eigen ook 
een schouderklopje geven want het is niet zo 
vanzelfsprekend. Ik weet nog wel dat toen 
ons mam hulpbehoevend werd en er nog 
geen plaats was in een verzorgingstehuis. De 
buurvrouw van ons mam, ons als familie heel 
veel heeft geholpen. Dingen die ik niet kon (een 
po) heeft zij gedaan en nog heel veel meer. Het 
is al heel lang geleden maar nog steeds ben ik 
buurvrouw Sjan heel erg dankbaar voor wat 
ze voor ons mam heeft gedaan. Voor ons is ze 
een held en Helmond heeft veel van dit soort 
helden. Denk nou niet ik hoef dat niet, het is 
echt voor jullie bedoeld.

Ben jij mantelzorger, dan doe je fantastisch 
werk. Vraag het aan je verdient het, we 
kunnen niet zonder jullie.

Fijn weekend iedereen en tot volgende week,

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
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ALTIJD DIRECT DE SCHERPSTE PRIJS!

 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 

Mantelzorger 
complimentje

vertelt…
Ons
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Mierlo-Hout 
76 jaar bevrijd
Tekst: Henk van Dijk

Mierlo-Hout bijt altijd de 
spits af bij de viering van de 
bevrijding. Zij doen dit ook 
altijd op een speciale manier 
en betrekken de jeugd er op 
een speciale manier bij. Ook 
in deze coronatijd blijft het 
opletten voor iedereen.

Vanaf 11 uur kwamen er circa 
60 kinderen van de adoptie-
school, dit jaar is dat in het 
Hart van ‘t Hout (Kindcen-
trum Mierlo-Hout). Deze 
kinderen onderhouden het 
hele jaar het bevrijdingsmo-
nument en zijn omgeving. 

Zij zorgen er voor dat het er 
altijd pikfijn uitziet. 
Zij kregen een toelichting 
van Mario Coolen en Harrie 
Raaijmakers  over het mo-
nument , de historie van de 
oorlog en bevrijding in Mier-
lo-Hout. Ook waren er weer 
de nodige historisch militaire 
voertuigen bij aanwezig. 

De kinderen gingen samen 
met de Jeugdburgemeester 
van Helmond, Noël Salalahi, 
het bevrijdingsvuur ophalen 
in de Luciakerk en brach-
ten dit samen weer naar het 
bevrijdingsmonument .Hier 
werd  om 12 uur  bij het mo-
nument  het bevrijdingsvuur 
door Jeugdburgemeester, 
Noël Salalahi,  ontstoken. s

Mierlo-Hout

F | Henk van Dijk

Bij een grootschalige actie door 
verschillende organisaties zijn 
gisteren op diverse plekken 
in de Helmondse binnenstad 
twee personen aangehouden 
voor het bezit en vermoedelijk 
dealen van harddrugs en werd 
een gebruiker van harddrugs 
aangehouden. Daarnaast wer-
den er voor duizenden euro’s 
aan openstaande belastingen 
geïnd, op zeven auto’s beslag 
gelegd en tientallen boetes uit-
geschreven.

Bij een controle van een pand 
werd door omstanders vuurwerk 
naar de politie gegooid. De situ-
atie bleef onder controle. Verder 
verliep de actiedag rustig.
In totaal werden zes panden ge-

controleerd. Op sommige plek-
ken bleek de brandveiligheid 
niet op orde, werden er milieu-
overtredingen geconstateerd 
en bestaan er vermoedens van 
illegaal gokken, sociale zeker-
heidsfraude en adresfraude. Eén 
horecagelegenheid werd tijdelijk 
gesloten omdat er geen leiding-
gevende aanwezig was. Alle 
overtredingen worden door de 
betrokken instanties verder on-
derzocht. 

Op zeven auto’s beslag gelegd 
Bij een integrale verkeerscontro-
le van politie en Belastingdienst 
bij De Braak heeft de Belasting-
dienst voor ruim € 18.000,00 
aan openstaande belastingen 
geïnd. Op zeven auto’s werd be-
slag gelegd, waarvan er zes zijn 
afgevoerd. Daarnaast schreven 
de politie en de boa’s tientallen 

bekeuringen uit aan automobi-
listen, bromfietsers en scooter-
rijders. Onder andere voor bellen 
tijdens het rijden, te hard rijden, 
rijden zonder rijbewijs en voor 
het opvoeren van scooters. 

Drugsdealer aangehouden
In de ochtend draaide de politie 
een onderzoek op een 19-jarige 
Eindhovenaar. Hij wordt ervan 
verdacht dat hij in harddrugs 
handelt in de Helmondse bin-
nenstad. Hij werd door de poli-
tie gevolgd en daarbij werd in-
derdaad gezien dat hij aan een 
tweetal klanten drugs verkocht. 
Uiteindelijk zijn zowel de klanten 
als de verdachte aangehouden. 
De beide klanten zijn na verhoor 
weer heengezonden. De 19-jarige 
Eindhovenaar is in verzekering 
gesteld voor verder onderzoek. 
Hij had ongeveer vijftig bolletjes 

harddrugs (heroïne en cocaïne) 
op zak. Later op de dag werd bij 
de controle in een horecagele-
genheid een 45-jarige Helmon-
der aangehouden. Ook hij had 
een handelshoeveelheid hard-
drugs bij zich en is eveneens in 
verzekering gesteld voor verder 
onderzoek. 

Samenwerken aan een veilige 
en leefbare binnenstad
De politie, gemeente, Belasting-
dienst, Openbaar Ministerie en 
andere diensten werken samen 
aan een veilige en leefbare bin-
nenstad. De integrale acties, zo-
als die van gisteren en eerder in 
juni en juli, zijn onderdeel van 
deze aanpak. Doel van de ac-
ties is informatie vergaren, het 
aanpakken van misstanden en 
het verstoren van criminele ac-
tiviteiten. Er waren ruim 80 me-

dewerkers betrokken van poli-
tie, Belastingdienst, Openbaar 
Ministerie, gemeente Helmond, 
boa’s gemeente Helmond, Sen-
zer, Enexis, Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant (ODZOB), de 
Veiligheidsregio Brabant Zuid-
oost (VRBZO) en de douane.
Alle controles werden uitge-
voerd met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen vanwege het 
coronavirus.

(Anoniem) melden van 
verdachte zaken helpt
Meldingen van inwoners helpen 
bij de aanpak van criminaliteit. 
Inwoners die verdachte situaties 
zien of het vermoeden dat er in 
hun buurt criminele activiteiten 
plaatsvinden, kunnen dat mel-
den bij de politie via 0900 88 44. 
Melden kan ook via Meld Mis-
daad Anoniem: 0800 70 00. s

Grootschalige actie 
binnenstad Helmond
Drie personen aangehouden en veel
overtredingen geconstateerd

Centrum

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

Restauratie in de Lambertuskerk 
Tekst: Henk van Dijk

Er zijn weer 18 studenten van 
Sint Lucas uit Boxtel, voor hun 
eindexamen, neergestreken in  
de Lambertuskerk  Zij gaan zich 
bezig houden met de restaura-
tie van de muurschilderingen. 

 Dit keer zijn het de muren die 
zich bij de biechtstoelen, links 
en rechts van het priesterkoor 
bevinden.  De afbeeldingen op 
de muren zijn vervaardigd door 

Pierre Kuijpers en Emanuel Pe-
reij, in de periode van begin 1900. 
Het bijzondere van de aanwezig-
heid van de studenten die nu het 
karwei moeten gaan klaren is, 
dat zij door het corona tijdperk, 
geen les op school krijgen maar 
nu al zijn ingekwartierd in de St. 
Lambertuskerk. Zij blijven hier 
nu ook en na de Herfstvakantie 
beginnen zij ook daadwerkelijk 
met de restauratie, nu doen zij 
eerst het nodige onderzoek.

De studenten zijn begonnen met 
een uitvoerig vooronderzoek, al-
les zo goed mogelijk vast leg-

gen op foto’s. Dan uitzoek wat 
voor materialen zijn er gebruikt, 
wat voor schoonmaakmiddelen 
moeten er gebruikt worden  en 
ook afbeeldingen overnemen en 
op tekening zetten enz. Hierna 
start het uiteindelijke werkpro-
ces. Er staat een foto in de re-
portage waarop goed te zien, dat 
deze door de vorige groep al voor 
de helft is schoon gemaakt. 

Het is nu voor de zevende keer, 
dat studenten van Sint Lucas de 
restauratie werkzaamheden, als 
examenproject in de Lambertus 
parochie. s

Centrum

F | Henk van Dijk
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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 23 september t/m dinsdag 
6 oktober 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

200 spaarpunten

9,99

Vietnamese 
Loempia’s

24 stuks - Than Long24 stuks - Than Long

Normaal 14,Normaal 14,79 79 Normaal 14,

Belgische frites
2 kilogram - Belviva

Normaal 5,29

3,89

Normaal 5,

Visblok gepaneerd
10 stuks - All Freez

Normaal 8,Normaal 8,99

5,99

Bloemkool, broccoli of 
doperwt met wortel
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal 2,49 - 2,99Normaal 2,  - 2, - 2,

1,79

Van Rijsingen

Kaassoufflé of  kipstick
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,Normaal 2,99

1,89

Roomijs met 
 Limoncellosaus

750 ml - Primafrost

Normaal 3,99 Normaal 3,

2,99

OP
=

OP

Kanjer 
bitterballen

13 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29 Normaal 4,

Nº 1

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

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

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond
Tel. 0492-555613

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

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

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Dr. Roeland Ceulen
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

- Raamdorpels
- Deurlijsten

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

- Vensterbanken

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

Vanaf nu ook online
te bestellen opwww.hardstenendorpels.nl
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Als er ineens iets onvoorspel-
baars gebeurde zei mijn moe-
der vroeger altijd ‘jongen, een 
dubbeltje kan raar rollen’. In de 
periode dat ze als 85 jarige aan 
het herstellen was van het ook 
bij haar toegeslagen virus, heb ik 
vaak aan deze uitspraak moeten 
denken.
8 Maanden geleden leek alles 
nog rozengeur en maneschijn, de 
werkloosheid daalde ook in Hel-
mond naar een historisch laag 
niveau en de koopkracht van 
veel inwoners ging na jaren van 
stilstand eindelijk weer eens om-
hoog. Maar toen kwam als een 
duiveltje uit een doosje een dode-
lijk virus tevoorschijn. Het virus 
bleek selectief te zijn in het ver-
nietigen van levens, terwijl jonge-
ren weinig last bleken te hebben 
werden groepen zoals kwetsbare 
ouderen hard getroffen.

Deze selectiviteit geldt ook voor 
de impact die het virus heeft op 
het economisch en maatschap-
pelijk leven in onze stad. Ook 
hier worden bepaalde groepen 
harder getroffen dan anderen. 
Terwijl  de webshops en super-
markten topomzetten draaien 
worden de culturele sector, het 
personenvervoer, de reisbran-
che en horeca keihard geraakt.  
Daarnaast zal de golf van ont-
slagen die op gang gaat komen 
ook zorgen voor een toenemen-

de achterstand van jongeren 
en inwoners uit bepaalde delen 
van Helmond. De politiek werkt 
daarom hard aan een ‘vaccin’ 
waarmee we deze ongekende 
aanval op de gezondheid van 
onze stad kunnen bestrijden. We 
willen hiervoor uit onze reserves 
een bedrag van 10 tot 12 miljoen 
euro vrijmaken en die gaan ‘in-
jecteren’ in onze meest kwetsba-
re wijken, inwoners en bedrijven. 
Het is de bedoeling dat Helmond 
hierdoor niet alleen herstelt maar 
op termijn ook economisch en 
sociaal vitaler, sterker en gezon-
der gaat worden. 

Zo kunt u denken aan extra in-
vesteringen in het centrum en 
onze digitale en culturele in-
frastructuur, waardoor we ook 
straks nog een aantrekkelijke 
vestigingsplaats zullen blijven. 
Daarnaast gaat er nieuw geld 
naar de Rijpelberg. De bewoners 
krijgen een toekomstbestendige 
ontmoetingsplek waarin basis-
scholen en maatschappelijke 
functies worden samengevoegd. 
Hierdoor zal de kwaliteit van de 
woonomgeving en het welzijn 
van de bewoners worden ver-
hoogd. Omdat de arbeidsmarkt 
momenteel razendsnel veran-
dert kiezen we daarnaast voor 
een gerichte begeleiding en om-
scholing van kwetsbare werkne-
mers en ondernemers. 

In de gemeenteraad waren ook 
de oppositiepartijen blij verrast 
met de goed doordachte plan-
nen van het college. Hierdoor 
is de kans groot dat we er echt 
samen de schouders onder kun-
nen gaan zetten. De crisis kan 
dan worden aangegrepen om 
mensen te verbinden in plaats 
van uit elkaar te drijven. Zou het 
dubbeltje dan misschien toch 
kunnen stoppen met raar rollen 
en een gewoon een kwartje kun-
nen worden?

Theo Manders, 
raadslid VVD Helmond 

MANDERS:
een vaccin voor 

Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

DeDe
Hagenees:

en het 50-jarig 

jubileum van Carolus

Het HageneesjeHet Hageneesje

In 1918 begon het allemaal voor het Carolus Borromeus College 
(weliswaar toen nog een andere naam) en dat moest gevierd wor-
den in 1968. Vijftig jaar en voor Harm Savenije, tevens de primus 
inter pares van de Brabantse Dag in Heeze, aanleiding om een mu-
sical te schrijven die opgevoerd moest worden door de toenmalige 
leerlingen. Misschien had Harm wat hulp gekregen van Keijoloog 
Bertje Kuijpers en andere neerlandici, maar zeker niet van Nol van 
Roessel. Die was al aan het fladderen bij Omroep Brabant als Con-
tente Mens en eindeloos geouwehoer over het Gineind. Dat leverde 
poen op en da war noddig mi zo’n grauwt hois an de Wesselman-
laan. Er was een pianist ingehuurd, een kruising van Pim Jacobs en 
Jerry Lee Lewis en de audities voor de rollen konden beginnen. Nou 
zaten er nie veul Hagenezen op die school mar as ‘r iets te doen war, 
dan ware ze d’r bai. Zo ook Rooien Bert uit het Haagje. Unne sterke 
vent, sociaal en zeer aimabel. Hij sliste ’n bietje en ha unne forse bril 
op z’n fok ston. Met het montuur kon de makkelijk unne band van 
een velg afkrikken. Maar als ge guwt nor de glazen keek war zo’n 
montuur wel noddig. Als je de glazen van Bertje zunne bril in unne 
telescoop zou zetten en er durhinne keek dan konde ne zeehond op 
de maan unne herring zien ete. Na de audities ha Bertje de rol van 
conrector gekregen en hij begon het script grondig door te lezen.

In de nieuwe gymzaal aan de 2e Haagstraat was het allemaal te 
doen. De zaal zat propvol en zelfs de tribunes boven waren gevuld. 
Het viel weer op dat er weinig oit het Haagje waren; allemaal van 
de andere kant van de Mierloseweg. Bertje zat bij de schmink en 
hoewel hij wel een hoofdrol had, hoefde hij maar weinig te doen 
op het podium. Achteraf bekeken was dit ook maar goed. Die preut 
van de schmink moest bij Bertje unne snor opplekken. Zo inne as 
Dikke Leo ha mi krullekes. Mar die proim ha zoveul lijm bij Bertje 
op z’n bovenlip gesmeerd, de Bertje al bedwelmd war vur de tie op 
’t podium ston. Tot overmaat van ramp ha die muts ok nog die snor 
d’r ondersteboven opgeplekt de al die haor bai Bertje tijdens het in-
ademen in zunne bek schoten. De regisseur had gevraagd duidelijk 
te articuleren, mar de kon Bertje al nie mir. Ook moest de conrector 
er oud uitzien. Die haibai van de schmink had bij Bertje un laag pla-
muur op het smoelwerk aangebracht en de ramp was compleet. Er 
was geen weg meer terug, de voorstelling liep en nadat de rector het 
liedje “hoe martlen dees roerende woorden mijn arme rectorshart 
etc.” had gezongen, moest Bertje opkomen om samen met de rector 
in een soort koets te gaan zitten om een duet te zingen. Dat ging op 
de wijs van “In een rijtuigie” van Leen Jongewaard en luidde “Op 
het Carolus, op het Carolus “etcetera. De pianist liet zijn vingers al 
dansen op de toetsen, maar Bertje ha de verkeerde deur gevat en 
stond in plats van op ’t podium vur ’t podium. De pianist maakte 
als professional de intro wat langer en uiteindelijk zaat Bertje ok 
in die koets op ’t podium. Jong, jonge, jonge wa zag ie dr oit’. ’T 
Zweit gutste van zunne kop en al die plamuur kwam mee. Hij zag 
hillemol niks mir dur zunnen bril en van de lijm was ie zo stoned as 
ne garnaal. Toen het liedje afgelopen was moest Bertje onder be-
geleiding het podium afgeholpen worre en kwam het meisjeskoor. 
Juul ( met het engelenhaar ) Maaike, Marian, Liesbeth etc. Rooien 
Bert was hillemol over de rooie en ging op zoek nor die feeks van 
de schmink mar die war al weg. En toen op een groot scherm de 
mammoet werd geprojecteerd ( vanwege de Mammoetwet die 
werd ingevoerd )  kietelde Bertje die ollifant onder z’n kin. De hille 
zaal lag plat van het lachen en de meisjes van het koor dachten dat 
ze iets verkeerds hadden gedaan. Bertje had het wel gehad en toen 
hij alle rommel van zijn gezicht had verwijderd leek ie ongeveer op 
unne krentenmik.  Hij ging naar z’n liefje die hij had ontmoet in Tes-
senderloo- Belgie. Zo ver kon Bertje kijken mi de brilleke.

Helder Helmond fietst

Zondag 4 oktober houdt Helder 
Helmond weer, bij droog weer, 
haar jaarlijkse fi etstocht voor zo-
wel leden als belangstellenden. 
Dé lokale politieke partij van Hel-
mond doet dit al jaren als alter-
natief voor een autovrije zondag 
die tot 2014 in veel Nederlandse 
steden werd gehouden. 

In Vlaanderen en Brussel wordt 
in september nog wel de jaarlijk-

se autovrije zondag gehouden. 
En daar haakt Helder Helmond 
graag op haar manier bij aan. 
Daarmee draagt Helder Hel-
mond een bescheiden steentje 
bij aan een helder milieu. 

We verzamelen dit maal voor 
het kasteel aan het Kasteelplein 
in het centrum. Daar zullen we 
om 12.00 uur (twaalf uur) stipt 
vertrekken. Een mooie route met 
onderweg regelmatige interes-
sante uitleg voert je langs bijzon-
dere plekken in Helmond. Einde 

uiterlijk 16.00 uur (vier uur). Wie 
haar of zijn fiets en/of zichzelf zo 
origineel mogelijk oranje kleurt, 
maakt kans op een leuke prijs! 
Deelname is gratis. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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STYLE CASUAL TREND

STUDIO ANNELOES IN DE SPOTLIGHT • VRĲ DAG 25 EN ZATERDAG 26 SEPTEMBER
KOOPZONDAG • 27 SEPTEMBER 12.00 – 17.00 UUR

GRATIS PARKERENDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP OOK ONLINE 24/7! - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

In februari moeten de Keiebij-
ters, naast de kei, een glazen 
bol hebben opgegraven. Bij het 
bedenken van het motto voor 
carnaval 2021 kwamen ze met 
het geniale: Máárrr… wa fijn! Die 
drie erretjes in ‘Máárrr’ staan na-
tuurlijk voor ‘rust, regelmaat en 
reinheid’. Dat weet iedere ouder 
in Brandevoort! Wisten de Kei-
ebijters al wat ons een maand 

later boven het hoofd hing?
Mogelijk stevenen we af op de 
vreemdste carnaval sinds men-
senheugenis. Het Coronavirus 
heeft de wereld in haar greep. 
Dagelijks maken we er het bes-
te van en proberen we gezond 
te blijven. Zieken doen er alles 
aan om gezond te worden, bij-
gestaan door de liefdevolle zorg 
van hun naasten en al die dap-
pere zorgmedewerkers. Carnaval 
2021 zal anders zijn dan anders. 
Hoe anders? We weten het niet. 

Hossen in het Brandpunt lijkt er 
niet in te zitten. Springend en 
dansend door de straten achter 
de wagen van de Brandeliers aan 
in de Helmondse optocht? Een 
drankje drinken in een warm en 
druk café op ’t Havenplein? Tja, 
het lijkt nu allemaal ver weg.

CS de Brandeliers weet één 
ding zeker: het laatste carnaval 
is nooit het laatste carnaval! In 
Brandevoort is altijd plaats voor 
een nieuwe activiteit, dit keer 
‘Corona-proof’. Het brengt ons 
zo veel plezier en saamhorig-
heid. Met Jacqueline en Patty 
beleefden we dit jaar een Bran-
devoortse primeur. In plaats van 
een Prins en Adjudant gingen 
dit keer een prinses en haar ad-
judante voorop in het feest. In 
weer en wind, samen met alle 
Brandeliers en honderden Bran-
devoortse feestneuzen zette het 
duo de hoftempel op z’n kop en 
maakten zij de straten ‘onveilig’. 

Met pijn in het hart streken we 
dinsdagnacht onze kleurrijke 
vlag, op de Plaetse voor het ge-
zondheidscentrum, ten teken 
van ’t eind van carnaval 2020.

We konden niet bedenken, dat 
kort daarna een pandemie onze 
levens zou veranderen. De an-
derhalve-meter-samenleving is 

nieuw voor ons allen. We maken 
er het beste van en denken on-
derwijl na over hoe dat moet als 
we hopelijk op vrijdag 21 februari 
2021 die prachtige vlag weer in 
top hijsen aan de vooravond van 
het jubileumjaar van de Brande-
liers.

Na rijp beraad heeft het bestuur 
van CS de Brandeliers alvast de 
spreekwoordelijke kogel door de 
spreekwoordelijke kerk gejaagd. 
Er zal een nieuw carnaval zijn 
in Brandevoort en Jacqueline 
en Patty zwaaien opnieuw de 
scepter. Driewerf hoera voor ons 
prinsesselijk duo! Met dit vroege 
besluit willen we enige zekerheid 
bieden en een duidelijke bood-
schap uitdragen: de Brandeliers 
gaan opnieuw verbinden, samen 
met de prinses en haar gevolg 
en hun motto ‘Daor brandt nog 
licht 2.0’. 
Op welke wijze is natuurlijk nog 
net zo onzeker als de weersvoor-
spelling voor de drie zotte dagen 
in februari 2021. De Brandeliers 
broeden op een aantal ideeën 
voor Brandevoort die ons carna-
val gaan kleuren zonder elkaars 
gezondheid in gevaar te brengen. 
Grote evenementen lijken daar-
bij uitgesloten. Samen vinden we 
carnaval opnieuw uit. Met rust, 
regelmaat en reinheid. Of niet, 
maar in ieder geval zó, dat we al-
len gezond blijven.

Alaaf!
Bestuur CS de Brandeliers

Brandevoort

Carnaval in Brandevoort
F | Carnavalsvereniging de Brandeliers

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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De 66ste editie van de Kin-
derboekenweek vindt plaats 
van 30 september t/m 11 ok-
tober 2020. Het thema van 
de Kinderboekenweek van 
2020 is geschiedenis en het 
motto is ‘En toen?’ Ook in 
Bibliotheek Helmond-Peel 
gaan we terug de tijd in. Ga 
je mee?  

Kinderboekenkrant, 
kleurplaat en expositie
Wil je boekentips om te le-
zen? Neem dan de gratis Kin-
derboekenkrant mee, samen 
met een vrolijke kleurplaat. 
Voor de ouders en opa’s en 
oma’s hebben we ook de 
handige nieuwe voorleesgids 
2020-2021, verkrijgbaar in 
de 4 bibliotheekvestigingen. 
Ook is er een expositie van de 
boektitels die bekroond zijn 
met de griffels en penselen en 
kan je nog veel meer inspiratie 
opdoen voor mooie boeken 
die je kunt lenen. 

Voorlezen op 
woensdagmiddag
Op woensdagmiddag 30 sep-
tember gaan we voorlezen 
uit een boek met het thema 
van de Kinderboekenweek. 
We beginnen in Bibliotheek 
Deurne om 14.00 uur en in 
de bibliotheken van Asten en 
Someren om 15.00 uur. Gratis 
toegang. Ook woensdagmid-
dag 7 oktober lezen we voor. 

We beginnen in Bibliotheek 
Deurne om 14.00 uur en in de 
bibliotheken van Asten, Hel-
mond en Someren om 15.00 
uur.  Voor kinderen van 3 t/m 
7 jaar. Gratis toegang.

Nederlands Pools 
Voorleesfeest
Kom luisteren naar verhalen 
in het Nederlands en Pools. 
Op het Voorleesfeest genie-
ten we samen van mooie ver-
halen in het Nederlands en 
Pools en van zang en dans. 
We maken er een mooi feest-
je van! Voor kinderen van 4-8 
jaar. Gratis toegang. I.v.m. de 
coronamaatregelen en het 
beperkt aantal plaatsen dien 
je vooraf je gratis tickets te 
bestellen, zowel kinderen als 
begeleiders.

Woensdag 30 september in 
Bibliotheek Helmond van 
15.00 tot 16.30 uur.
Zaterdag 10 oktober in Biblio-
theek Someren van 10.30 tot 
12.00 uur.

Tickets: Gratis toegang. (Ook 
als ouder/begeleider dien je 
een kaartje te reserveren i.v.m. 
het beperkt aantal zitplaatsen 
vanwege de corona-maatre-
gelen.) Info en tickets: www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten 

Kijk voor het hele programma
op: www.bibliotheek
helmondpeel.nl/
kinderboekenweek

Kinderboekenweek 
en herfstvakantie bij 
Bibliotheek Helmond-Peel 

F | Bibliotheek Helmond

Helmond

Vakantiemuseum trekt door de Rijpelberg

Op zaterdag 26 september trekt 
er een mobiel vakantiemuseum 
door de Rijpelberg, met de ten-
toonstelling Souvenir Hier. De 
tentoonstelling deelt souvenirs 
en de verhalen erachter van de 
bewoners van de Rijpelberg. 
 
In de zomervakantie heeft 
Kunstkwartier samen met An-
nick Ypma delen van de wijk 
omgedoopt tot Rijpelberg Va-
kantieland. Zij doken op in de 
wijk met als doel het geven van 
vakantiebelevingen. 
Zo waren er Kamelenritjes, di-
verse workshops, Italiaanse se-
renades, en kanotochten zon-
der water. Bij iedere gebeurtenis 
waren er souvenirs beschikbaar. 
Deze kon je alleen krijgen als je 
zelf een souvenir en het verhaal 
erachter inleverde. Daar werd 
goed gebruik van gemaakt en er 
ontstond een mooie souvenir-
ruilhandel.

We ontvingen onder andere; 
Domino stenen uit Aruba, een 
jonge palmboom, Pools geboor-
tesuiker en een zoon “gemaakt” 
tijdens een weekendje Pinkpop.
(Deze hebben we niet gehou-
den). Tevens zijn de toeristische 
aspecten in de Rijpel onderzocht. 
Tuinen die het vakantiegevoel 
opwekken en de lokale bevol-
king werden geportretteerd. 
Ypma ging aan de slag met de 

verhalen, portretten en souve-
nirs en de resultaten worden nu 
getoond in het vakantiemuse-
um. Graag hadden we het groots 
en met de hele wijk tegelijkertijd 
samen gedeeld. Dit is helaas niet 
mogelijk vanwege de maatre-
gelen. We hebben het museum 
mobiel gemaakt en trekken op 
26 september, tevens burendag, 
door de wijk. 
 
Je vindt ons:
10.00 tot 11.00 uur op het speel-
veld bij Scheerderhof/ Kaderhof
14.00 tot 15.00 uur in Sallandhof
Tussen 11 en 14 uur verschijnen 
we op verschillende plekken in 
de wijk.
Wil je dat wij die dag ook bij jou 
in de Rijpelberg langskomen? 
Stuur dan een e-mail naar
rijpelbergvakantieland@gmail.
com. Dit project is mede moge-
lijk gemaakt door Prins Bern-
hard Buurtcultuurfonds, Kunst-
kwartier, Woonpartners in sa-
menwerking met Buurtbelangen 
Rijpelberg en de Levgroep. s

Helmond

Besparen op uw elektriciteitsnota? 
Verigo maakt dit voor u mogelijk! 

Schrijf u vrijblijvend in
Bij het inschrijven voor zonne-
panelen stellen wij een aantal 
vragen over uw. Deze gege-
vens kunt u na ontvangst van 
het aanbod nog wijzigen. Na 
inschrijving ontvangt u een e-
mail ter bevestiging. Laat een 
gratis dak test uitvoeren. Onze 
adviseurs gaan met uw dak aan 
de slag en berekenen direct uw 
besparing en terugverdientijd.  
      
Persoonlijk aanbod: u beslist!
U ontvangt een persoonlijke 
aanbod aan de hand van het 

eerste gesprek. Het aanbod is 
een compleet pakket, inclusief 
zonnepanelen, installatie en ga-
rantie. 

Installatie zonnepanelen
Gecertificeerde installateurs ver-
zorgen binnen één dag de instal-
latie van uw zonnepanelen, waar-
door het besparen op uw elektri-
citeitsnota direct van start gaat! 

Begeleiding van begin tot eind
Ook na het plaatsen van het 
zonnepanelensysteem staan wij 

voor u klaar. Wij geven altijd 
standaard 10 jaar garantie op  
de installatie. 
Daarnaast helpen wij u bijvoor-
beeld met de BTW teruggave. 
Wij bieden onze klanten als 
service monitoring op afstand 
aan. Hiermee houden we het sy-
steem online zodat de besparing  
doorloopt. s

INSTALLATIE & TECHNIEK

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Maiko
Maiko is 4 jaar en is niet heel groot maar wel gespierd, strak en 

massief. Hij heeft ietwat naar beneden gevouwen oorschelpen. Een 

heel mooie kerel maar met wel wat straatleven achter zich. Hij is 

onzeker en blaast als je hem te abrupt benadert, maar hij is aaibaar 

en vindt het best om achter z’n oortjes gekriebeld te worden. 

Soms denken we dat hij ontsnapt is maar dan zien we hem opeens 

liggen in een krabmeubel met vrijwel dezelfde kleur grijs als Maiko. 

Goeie camouflage! Als u hem wil adopteren en nog een krabmeubel 

moet aanschaffen, dan kunt u dus beter een andere kleur kiezen 

dan muisgrijs.

Maiko is recent opeens op schoot gekomen. We waren behoorlijk 

verbaasd, hadden niet gedacht dat dit erin zat. Mede niet omdat 

hij toch best snel blaast in al zijn onzekerheid. Hij stelt menselijke 

nabijheid dus wel degelijk op prijs. Mooie kat voor mensen met 

enige ervaring, en hij moet voldoende naar buiten kunnen. 



12 week nummer 39 vrijdag 25 september 2020 de loop weekkrant HELMOND

www.weefhelmond.nl

ONTWIKKELING EN REALISATIE: ONTWERP:
 

VFO
A R C H I T E C T S
U R B A N  D E S I G N  B V 

VERKOOP:

Nieuwbouw Makelaars

  Moderne, ruime en luxe afgewerkte  
koopappartementen

  Unieke ligging in het centrum van Helmond
    Woonoppervlak van ca. 70 tot 170 m2
  Riante buitenruimtes
    Eigen parkeerplaats in parkeerkelder
    Vanaf € 299.000,- v.o.n.

67 LUXE 
KOOPAPPARTEMENTEN

Nog enkele woningen beschikbaar

START BOUW  
VOORJAAR 2021

15Pleegzorg

17Abstract!

19Herfstkasteel

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

Nuenen

Murals maken 
Helmond mooier 

De mural op de Traverse F | Wim van den Broek

Op initiatief van Stichting ca-
rat wordt Helmond verfraaid 
met murals op diverse plekken 
in de stad. Op de zijkant van de 
bibliotheek, het gebouw aan de 
parkweg, op de pilaren onder 
de Traverse en nu ook op de 
Traverse.

Diverse culturele instellingen in 
Helmond, als het Speelhuis, het 
Museum, het Kunstkwartier en 
het kasteel bevinden zich dicht 
op elkaar in het bruisende cultu-
rele centrumdeel van Helmond. 
De grauwe kleurloze omgeving 
van de onderbouw van de Tra-
verse stond tot nu toe echter in 
contrast met het kleurrijke cultu-
rele leven binnen deze verschil-
lende instanties. Daarom is deze 

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

Wat gaat het worden?
De achtergrond zal bestaan uit 
abstracte vormen waar perso-
nen uit naar voren komen of 
achter verdwijnen, dit met het 
oog op het aankomen en ver-
trekken richting de culturele in-
stellingen. Over de gehele mural 
worden verschillende persona-
ges afgebeeld in alledaagse en 
eigentijdse verschijning.  Bij ie-

dere persoon komen daarnaast 
verwijzingen naar diverse Hel-
mondse cultuur-iconen of cul-
turele aspecten. 

Murals in Helmond
Deze vierde Carat-mural wordt, 
met een oppervlakte van maar 
liefst 850m2, de grootste tot nu 
toe. Vanwege de omvang en lo-
catie hebben Theater Het Speel-
huis en Museum Helmond mee-
gedacht over het concept. De 
mural wordt, net zoals de muur 
aan de parkweg (Ridder Hezelo 
van Helmond), geschilderd door 
de Veldhovense kunstenaars van 
Studio Giftig.

Naar verwachting is de mural 
deze maand nog klaar.
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®

De herfst 
komt eraan.

Tijd om je huis, tuin, auto en jezelf natuurlijk
voor te bereiden op het gure herfstweer.  

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je  
je helemaal kunt voorbereiden op dit jaargetijde. 

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, 
dieren, auto’s en de bescherming van je andere 

outdoorspullen. Deskundige medewerkers, service en 
altijd gratis parkeren voor de deur. 

Mocht je met het slechte weer toch nog naar buiten 
willen, koop dan een paar nieuwe regenlaarzen.  

Ook dié zijn te krijgen op de Engelseweg.

We mogen weer, maar wel 
met gepaste afstand.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

H E L M O N DShopping. KL
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Wij vragen iedereen om onze mensen 
te respecteren, Zij staan nog 

steeds klaar, om jou van dienst te zijn.
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Sinds onze eerste plaatsing in 
2008 hebben er al heel wat kin-
deren bij ons gewoond. Soms 
voor amper twee weken, een 
enkele keer bijna twee jaar. De 
wetenschap van het tijdelijke 
karakter van een crisisplaat-
sing, geeft er vanaf de start al 
een andere draai aan. Natuur-
lijk sluit je een kindje in je hart. 
Je geeft het in die tijd alles wat 
je in je hebt, maar het uitgangs-
punt is terug naar huis of een 
vervangende plek voor langere 
tijd. Dat is een ander uitgangs-
punt dan bij de andere vormen 
van pleegzorg. 

Inderdaad veel schrijnende pro-
blemen, heftige gebeurtenissen 
en niet altijd leuke confrontaties. 
Gelukkig staan daar ook heel 
erg veel leuke dingen tegenover. 
Rare grapjes, een verlegen glim-

lach of enorm schaterlachen, de 
blijdschap om een verjaardag 
met taart en een kinderfeestje, 
een kindje dat bij je op schoot 
kruipt om veiligheid of troost te 
zoeken of gewoon om even te 
knuffelen. 
Niet te vergeten natuurlijk al die 
kleine en grote overwinningen 
zoals een kind dat eindelijk ook 
boos of verdrietig durft te zijn in 
plaats van altijd aangepast ge-
drag te vertonen. Een ernstig ge-
traumatiseerde jongen die met 
veel liefdevolle aandacht in zijn 
bed blijft liggen en elke avond 
eerder durft te gaan slapen in 
plaats van nachtenlang rond 
te spoken. 

Leerzaam en grensverleggend
Pleegzorg is daarnaast voor mij 
ook leerzaam en grensverleg-
gend. Je leert over andere cultu-

ren of doet dingen die 
je anders niet zo snel 
zou ondernemen. Zo 
bezochten we een mos-
kee waar we een privé 
rondleiding kregen, ging 
ik inkopen doen in een 
Poolse winkel, kregen 
we iets meer zicht op het 
wonen op een woonwa-
genkamp en werden er 
recepten uitgewisseld. 
Je leert ook veel over jezelf en je 
gezin. Niet zelden doen man of 
kinderen mij verbazen met hun 
geduld, een kritische noot, hun 
kwinkslagen en verrassende in-
zichten.

Crisispleegzorghart
Mijn hart ligt bij de crisispleeg-
zorg: snel schakelen, veel rege-
len, observeren, het kind het 
gevoel geven dat het – weliswaar 

binnen de regels van ons gezin 
– zichzelf mag zijn. De samen-
werking met school, de voogd 
en onze pleegzorgbegeleider. 
De uitdaging om tot een goede 
samenwerking te komen met 
ouders. En het uitwisselen van 
ervaringen met andere crisis-
pleegouders. Als dan bij de door-
plaatsing een voogd zegt het ook 
belangrijk te vinden dat ík een 
goed gevoel krijg bij het pleeg-

gezin waar ‘ons’ kind gaat wo-
nen, of dat een moeder aangeeft 
dat ze het belangrijk voor haar 
zoontje vindt dat contact tussen 
hem en ons gezin blijft bestaan, 
dan weet ik dat er na het proces 
van afscheid nemen en loslaten 
weer snel een moment komt dat 
ik niet kan wachten tot een vol-
gende plaatsing zich aandient.

Ellis, crisispleegouder

Mijn hart 
ligt bij 
crisis
pleegzorg

De een noemt het een sport, de ander een roeping. Feit blijft dat 
Combinatie Jeugdzorg ze hard nodig heeft: crisispleegouders. 
Gewone mensen die het leuk vinden om snel te schakelen, sprintjes 
te trekken, hard mee te denken en te observeren. Direct een warm 
nestje dat opvang biedt, direct een gezin waarin de basiszorg kan 
doorlopen. Voor een kind dat uit een situatie komt waar van alles 
aan de hand is, een waardevol iets.

Soms lopen de problemen thuis zo hoog op, dat een kind van 
het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen. 
Dan wordt per direct gezocht naar een vervangende plek, 
zoals een crisispleeggezin, waar het bieden van veiligheid voorop 
staat. Helaas heeft Combinatie Jeugdzorg  momenteel in de regio 
Zuidoost-Brabant een groot tekort aan crisispleeggezinnen. 
Gezinnen die, snel kunnen schakelen, flexibel zijn en een kind 
voor korte tijd een veilige en warme plek kunnen bieden. De duur 
van crisisopvang is in principe 4 weken. In deze tijd kijken we of 
het kind na de crisis weer thuis kan gaan wonen of dat we een 
vervolgplek moeten organiseren. Ieder crisispleeggezin is gekoppeld 
aan een pleegzorgbegeleider die gespecialiseerd is in crisisopvang.

Wil jij iets betekenen voor een kind in een crisissituatie? 
Neem dan contact op met Combinatie Jeugdzorg via 
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl onder vermelding van 
‘Aanmelding crisispleegzorg’. 

Crisispleeggezinnen 
zijn hard nodig

Landschapswandeling 
Collse Zeggen met 
IVN Geldrop 
Twintig wandelaars kunnen 
met IVN-gidsen op pad door 
de Collse Zeggen. De land-
schapswandeling start op 29 
september om 13.30 uur bij de 
waterscouting, Hulst 136 in 
Geldrop. Deelname is gratis, 
geen honden. Vanwege Corona 
neemt IVN Geldrop nu minder 
mensen mee en is aanmelden 
noodzakelijk.

De landschapswandelingen van 
IVN Geldrop op de laatste dins-
dag van de maand vonden een 
halfjaar lang geen doorgang 
vanwege Corona. Op 29 sep-
tember start IVN weer, zij het in 
aangepaste vorm en op proef.  
Onder voorbehoud is de plan-
ning aldus: 
27 oktober: 13.30 uur 
Herbertusbossen; 
start Boschlaan 22, Heeze
24 november: 13.30 uur 
Gijzenrooi; start bij AH aan de 

Laan van Tolkien, Geldrop
29 december: 12.00 uur 
Strabrechtse Heide; start bij 
P-plaats (natuurpoort) 
de Plaetse aan de Rul in Heeze. 

Corona-veilig op stap
Carpoolen vervalt in de Corona-
tijd. De voorschriften gelden ook 
buiten. Per gids gaan daarom 
slechts 5 mensen mee, in totaal 20 
gasten per wandeling. Aanmel-
den  is dus noodzakelijk. U krijgt 
een bevestiging. Als het maxi-
male aantal deelnemers is bereikt 
krijgen de volgende belangstel-
lenden bericht dat de wandeling 
‘vol’ is. Ze komen desgewenst bo-
venaan de lijst voor de volgende 
maand. Bij de start controleren 
de gidsen of iedereen zich heeft 
ingeschreven. IVN rekent erop 
dat iedereen de anderhalve meter 
afstand en de veiligheid van de 
ander respecteert. Ieder is verant-
woordelijk voor zijn eigen gedrag. 

Aanmelden en inlichtingen
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via e-mail:
Publiek.IVNGeldrop@gmail.com

Ook en vooral vanwege kwets-
bare deelnemers beschouwt IVN 
Geldrop deze eerste wandeling 
als een proef. Hou de website en 
facebook van IVN Geldrop in de 

gaten! De start is om 13.30 uur 
bij de waterscouting, Hulst 136 
in Geldrop. Waterdicht schoeisel 
is aanbevolen. Alleen bij extreme 
weersomstandigheden gaat de 
wandeling niet door. Raadpleeg 
hiervoor de website van IVN Gel-
drop: www.ivn.nl/geldrop. Voor 
verdere inlichtingen: Mariet Vis-
sers, 040-285 6622, en Tinus de 

Gouw, 06-12141901. IVN Geldrop 
is ook op facebook. Wie IVN 
wil steunen kan lid of donateur 
worden door een mailtje naar 
ivngeldrop@gmail.com

Collse Zeggenwandeling  F | Frans van den Boom
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WONEN   •   SLAPEN   •   VLOER   •   RAAM   •   WAND

KOM JIJ WERKEN BIJ DE LEUKSTE 
WOONWINKEL VAN HELMOND EN OMSTREKEN?

VERKOOPMEDEWERK(ST)ER

Ga jij onze klanten blij maken met het perfecte interieur? Als verkoopmedewerk(st)er  
begroet, informeer en adviseer je onze klanten op het gebeid van wonen, slapen, raam-, 
vloer- en wandbekleding. Samen met je collega’s zorg je voor een gezellige sfeer en  
adviseer je de klanten tijdens hun zoektocht naar de perfecte woon-en/of slaapkamer. Je 
bent pas tevreden als de klant met een glimlach onze winkel verlaat. Als verkoopmede-
werk(st)er ben je flexibel inzetbaar (ook in het weekend en op feestdagen) en bereid om 
ondersteunende werkzaamheden te verrichten om de showroom op en top te krijgen.
 
Dit ben jij!
• Je bent commercieel, klantgericht, representatief en een passie voor woninginrichting
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
 
We zoeken alleen verkoopmedewerkers met ervaring. Zonder verkoopervaring aub niet reageren. 
 

MEUBELBEZORGER / HANDIGE HARRIE

Wij zoeken een bezorger voor onze meubels en andere relevante logistieke werkzaamheden. 
Als bezorger ga jij samen met een bijrijder meubels afleveren bij mensen thuis. Het aantal 
adressen verschilt per dag. Samen met de bijrijder bezorg je de meubels tot in de woning van 
de klant. Je pakt het netjes en zorgvuldig uit. Ook monteren jullie de nieuwe meubels voor 
de klant zodat jullie alles kant en klaar achter laten! Samen met jouw collega zorg je voor een 
goed gevoel bij de klant die kan gaan genieten van de nieuwe meubels. 
 
Dit ben jij!
• Je bent handig, klantvriendelijk, representatief en hebt relevante werkervaring
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je bent in bezit van rijbewijs B
• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar
 
Interesse of meer informatie over een van bovenstaande vacatures? Neem gerust contact 
met ons op! Je sollicitatie met motivatiebrief en foto kun je sturen naar Hetty@stijlenco.nl

Stijl en Co BV   •  Engelseweg 212, 5705 AJ Helmond   •   T (0492) 47 56 24    •   www.stijlenco.nl
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voelt u zich 
betrokken bij het 

Elkerliek ziekenhuis 
en wilt u 

meepraten over 
de patiëntenzorg? 

Wij hebben twee vacatures 
voor het lidmaatschap van de 

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.

Wilt u meer informatie of direct 
solliciteren? Ga naar 

www.werkenbijelkerliek.nl

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het 
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen 

van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan 
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

Gezien de samenstelling van de Cliëntenraad zijn we voor tenminste een 
van deze vacatures op zoek naar een kandidaat met een Financiële 

en/of ICT achtergrond en nodigen we nadrukkelijk ook mannen uit om 
te reageren. Interesse?

Deze bijlage is een uitgave van Adcommunicatie Helmond en verschijnt 
11x per jaar in een oplage van bijna 100.000 ex. Ook op internet:
www.grootpeelland.nl | www.deloop.eu | www.helmondnu.nl
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Over 
École de Paris, 
Cobra & 
Hepworth
Felle kleuren, intuïtieve pen-
seelstreken, fi guratieve ab-
stractie en een vrije vormen-
taal. Bij Museum Helmond is 
van 15 september 2020 t/m 28 
maart 2021 de tentoonstelling 
Abstract! te zien op de locatie 
Kunsthal Helmond. De meeste 
werken in deze tentoonstelling 
behoren tot de École de Pa-
ris of Cobra, twee grotendeels 
abstracte stromingen die ont-
stonden rond het midden van 
de 20e eeuw. 

De kunstenaars die tot École de 
Paris gerekend worden, maak-
ten lyrische en helder gekleurde 
doeken, gebruikten een vrije 
vormentaal en hadden een hang 
naar abstractie die veelal was 
afgeleid van de zichtbare na-
tuur. Grondlegger Jean Bazaine 
(1904-2001) benadrukte het be-
lang van het instinct en de ‘voel-
horens’ van de kunstenaar. Ook 
de meeste abstractie van de aan 
Cobra gerelateerde kunstenaars 
kwam voort uit de natuur. Deze 
beweging ontstond vrijwel ge-
lijktijdig in Nederland, België en 
Denemarken. 

Kenmerken zijn een vrij gebruik 
van kleur en een vormentaal 
die werd ontleend aan de spon-
taniteit van de kindertekening, 
volkskunst of de kunstzinnige 
uitingen van geesteszieken. 
Cobra-kunstenaars verwier-
pen ieder –isme, eenvoudigweg 
omdat het de creativiteit in de 
weg stond.

Barbara Hepworth
Een belangrijk werk is “Orpheus 
(Maquette 2) [Version i]” uit 1956 
van Barbara Hepworth (1903-
1975), één van de grootste Britse 

beeldhouwers van de vorige 
eeuw. Net als de kunstenaars 
behorende tot École de Paris en 
Cobra, zette Hepworth de wer-
kelijkheid om naar een abstrac-
te voorstelling. In deze sculp-
tuur verwijst ze naar Orpheus, 
de dichter en musicus uit de 
Griekse mythologie, die zijn lier 
gebruikte om dieren en de na-
tuur te temmen. Dit kwetsbare 
kunstwerk onderging in 2010 een 
grote restauratie en is nu weer in 
volle glorie te zien. 

Roef-Meelker
De kunstwerken in de ten-
toonstelling behoren tot de 
Roef-Meelker kunstcollectie, 
vernoemd naar wijlen Pieter 
Roef sr. die de werken in 2001 
aan Museum Helmond schonk, 
en zijn elke drie jaar te zien. De 
expositie toont werk van onder 
andere Barbara Hepworth, Karel 
Appel, Asger Jorn, André Mas-
son, Pierre Alechinsky, Corneille, 
Constant, Lucebert, Alfred Ma-
nessier, Roger Bissière, Nico-
laas de Stael, Geer en Bram van 
Velde, Theo Wolvekamp en Jaap 
Wagemaker. De tentoonstelling 
wordt aangevuld met abstracte 
werken uit de collectie Moderne 
en Hedendaagse kunst van het 
museum, zoals van de graffiti 
kunstenaar Rammellzee en de 
Helmondse schilder Bert Loe-
rakker. Deze tentoonstelling is 

tot stand gekomen met steun 
van Vereniging Rembrandt en de 
Turing Foundation.

Bereikbaarheid en tarieven 
Museum Helmond
Kunsthal Helmond maakt deel 
uit van Museum Helmond, sa-
men met Kasteel Helmond. De 
beide locaties liggen in het cen-
trum van Helmond en zijn ge-
makkelijk bereikbaar met de au-
to en het openbaar vervoer. Met 
de trein stap je uit op station Hel-
mond, het is circa 10 -15minuten 
lopen naar Kunsthal Helmond. 

Parkeren kan parkeergarage 
Boscotondo die zich onder de 
Kunsthal bevindt. Ga naar www.
museumhelmond.nl voor actu-
ele informatie over openingstij-
den, prijzen en het activiteiten- 
en tentoonstellingsprogramma.

NIEUWE
KUNST
TENTOON
STELLING 

Nieuwe fietsroute

‘De Pelen’
Ontdek Nationaal park 

De Groote Peel, de Mariapeel 
en de Deurnese Peel 

Deze fi etsroute neemt je mee naar de Deurnese Peel, Ma-
riapeel en Nationaal Park De Groote Peel. Deze natuurge-
bieden zijn overblijfselen van wat eens een uitgestrekt oer-
landschap was van levend hoogveen. Een heerlijke route 
voor natuurliefhebbers. 

De route voert langs de authentieke peelwerkersdorpjes 
Griendtsveen en Helenaveen en onderweg kom je meer aan-
trekkelijke stoppunten tegen. Leuk om af te stappen en even 
kijkje te nemen, zoals bij het Toon Kortooms Park in Deurne 
en Klok- en Peel in Asten. 
Een mooie tip is bovendien Belfort Vossenberg. Deze 22 me-
ter hoge uitkijktoren aan de rand van De Groote Peel geeft 
een geweldig uitzicht over De Peel.
 
Op de 59 kilometer lange tocht tref je tal van horecalocaties 
waar je kunt pauzeren en genieten van heerlijke streekpro-
ducten. Bijvoorbeeld bij IJsboerderij Hoeve Willem III en Na-
tuurpoort De Peel. De route is gemaakt op het knooppunten-
netwerk. De routefolder is verkrijgbaar bij de VVV’s in Asten 
en Deurne. Ook op www.vvvdepeelshop.nl

WWW.GROOTPEELLAND.NL

F | VVV Deurne
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ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

In de bieb kun je, naast boeken lezen en 
lenen, ook aan de slag met de nieuwste 
snufjes in het TechLab. Zo leer je robots 
programmeren, radioprogramma’s maken 
en video’s opnemen met het green screen. 
Maar wat zou jij graag willen doen in de 
Bibliotheek over 10 jaar?

Demira vraagt jouw hulp!
Demira van Vaals is pas afgestudeerd en 
(in haar eigen woorden) "nu al de beste ar-
chitect van op zijn minst de wereld". Toch 
heeft ze wat moeite met haar nieuwste 
opdracht: het bouwen van een supermo-
derne bibliotheek. Ze heeft namelijk geen 
idee hoe die eruit zou moeten zien! Demi-
ra is radeloos en vraagt jou om hulp om de 
bibliotheek van de toekomst in Minecraft 
te bouwen!

Borrelen de ideeën al?  Ga thuis snel aan 
de slag of kom naar de inloop-woens-
dagmiddagen tijdens Skoolzone in Biblio-
theek Helmond (voor kinderen van 8 t/m 
14 jaar).
Op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
biebbouwers vind je meer informatie. 

Heb je jouw bibliotheek van de toekomst 
in Minecraft af? Maak dan een aantal 
screenshots van je prachtige bouwwerk 
(of een filmpje als je weet hoe dat moet) 
en stuur deze voor 24 oktober 2020 naar 
activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl 
Onder de inzendingen verloten we een 
leuke prĳs. Deze wordt uitgereikt tijdens 
CoderDojo op zaterdag 7 november. Ver-
geet niet je naam, leeftĳd en woonplaats 
te vermelden.

bouw de bibliotheek van 
de toekomst in Minecraft

BiebBouwers: BiebBouwers: 

Het TechLab in Bibliotheek Helmond werd op 8 september  o�  cieel geopend! 
Om dat te vieren, kun je meedoen aan BiebBouwers, de Minecraft challenge van de

Bibliotheek Helmond-Peel. Ben je tussen de 8 en 14 jaar oud en woon je in Asten,
Deurne, Helmond of Someren? Doe dan mee en maak kans op een leuke prijs.

Deurne in Beweging
Wandelingen door Deurne en De Peel
In kader van het themajaar van 2020, 
Deurne in Beweging, worden er in Deur-
ne diverse initiatieven ontplooid. Zo is er 
in het centrum van Deurne de fotoroute 
‘Deurne in Beweging’ te lopen. De route 
is gratis verkrijgbaar bij VVV Deurne. 
Ook is er in de maand oktober een een 
excursiewandeling (18/10) door De Peel 
te maken vanaf Natuurpoort De Peel. Op 
25 oktober kun je wandelen door De Peel 
‘while talking English’, de start is vanaf 
Hoeve Willem III in Helenaveen.

Alternatieve Cultuurparade Deurne
De jaarlijkse Cultuurparade Deurne is dit 
jaar niet in de bekende paradevorm, maar 
wel kun je de route zelf lopen. Via de app 
izi.travel krijg je onderweg allerlei infor-
matie en weetjes over bijzondere plekken 
in Deurne. Start vanaf het gemeentehuis 
op de Markt. Open de app, klik op ‘in de 
buurt’ en zoek ‘Cultuurparade’, klik op 
start en volg de route. Zo kom je langs al-
lerhande mooie plekjes.
Kijk voor info ook op www.vvvdeurne.nl

IN KASTEEL HELMONDIN KASTEEL HELMOND

10 OKTOBER    25 OKTOBER
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is gratis verkrijgbaar bij VVV Deurne. 
Ook is er in de maand oktober een een 
excursiewandeling (18/10) door De Peel 
te maken vanaf Natuurpoort De Peel. Op 
25 oktober kun je wandelen door De Peel 
‘while talking English’, de start is vanaf 
Hoeve Willem III in Helenaveen.

Alternatieve Cultuurparade Deurne
De jaarlijkse Cultuurparade Deurne is dit 
jaar niet in de bekende paradevorm, maar 
wel kun je de route zelf lopen. Via de app 
izi.travel krijg je onderweg allerlei infor-
matie en weetjes over bijzondere plekken 
in Deurne. Start vanaf het gemeentehuis 
op de Markt. Open de app, klik op ‘in de 
buurt’ en zoek ‘Cultuurparade’, klik op 
start en volg de route. Zo kom je langs al-
lerhande mooie plekjes.
Kijk voor info ook op www.vvvdeurne.nl

IN KASTEEL HELMONDIN KASTEEL HELMOND
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Tentoonstelling 
Van Armando tot 

Zadkine - Collectie 
Lex en Leonie van 

de Haterd

Hiermee neemt Lex van de Ha-
terd afscheid als conservator van 
De Wieger, een functie die hij vijf 
jaar onbezoldigd op zich nam. 
In de expositie zijn schilderijen, 
grafiek en objecten opgenomen 
van oude bekenden als Jan Sluij-
ters, Kees van Dongen, Pieter 
d’Hont en Armando, maar ook 
van hedendaagse kunstenaars 
als Klaas Gubbels, Jan Ros en 
Ger de Joode. Ook zijn foto’s te 
zien van onder meer Cas Oor-
thuys, Ilse Leenders, Willem 
Wernsen en Wim Koerts. Samen 
beslaan de werken een eeuw 
beeldende kunst. 

Kunst uit de interbellumpe-
riode neemt een belangrijke 
plek binnen de collectie Van de 
Haterd in. Hun Gemeenschap-
verzameling is uitgegroeid tot de 
meest complete van Nederland. 
Daarnaast kocht het echtpaar 
veel werk van kunstenaars uit 
een brede kring rond dit cultu-
rele tijdschrift aan zoals Otto 
van Rees, Ossip Zadkine, Mois-
sey Kogan en Jozef Cantré. Niet 

voor niets is de collectie te zien 
in De Wieger. De genoemde 
kunstenaars waren bevriend 
met de excentrieke huisarts en 
kunstenaar Hendrik Wiegersma. 
In zijn huis De Wieger in Deurne 
kwamen deze en vele andere ar-
tiesten met regelmaat over de 
vloer. De collectie breidt zich 
inmiddels steeds verder uit, met 
grafiek van Duitse expressionis-
ten als Karl Schmidt-Rottluff en 
Ernst Ludwig Kirchner.

Hedendaagse kunst 
Naast de interbellumkunst 
kocht het echtpaar naoorlogse 
kunst aan van onder meer Paul 
Citroen, Antoon Kruysen, Kees 
Bol en Pieter Starreveld. De stij-
len van het interbellum zijn in 
deze werken nog zichtbaar, maar 
ze vormen duidelijk een opmaat 
naar de moderne tijd. De over-
gang naar de hedendaagse 
kunst verloopt geleidelijk, door-
dat er steeds overeenkomsten 
in zowel thematiek als stijl te 
vinden zijn. Zo komen oudere 
en hedendaagse landschappen, 

stillevens, portretten of naakten 
naast elkaar prima tot hun recht. 
Daarnaast bevinden zich intri-
gerende eenlingen in de collectie 
zoals beelden van Couzijn van 
Leeuwen en Emile van der Kruk 
of het grafisch werk van Pat An-
drea en Jean Carzou. 

Liefde voor de kunst 
Als een rode draad door de col-
lectie loopt de landelijke kun-
stenaarsvereniging De Ploegh. 
De vereniging werd vlak na de 
Tweede Wereldoorlog opgericht 
in Amersfoort en is daar nog 
steeds gevestigd. De verzame-
laars kochten werken aan van 
oud-Ploegh leden zoals Albert 
Fiks, Engelbert L’hoëst en Jeroen 
Hermkens, maar ook van hui-
dige leden zoals Monika Buch, 
Kees Verwey en 2 Willemijn van 
Dorp. Veel kunstenaars kennen 
ze persoonlijk en de liefde voor 
de kunst gaat verder dan alleen 

verzamelen. Lex van de Haterd 
schreef over De Ploegh en werd 
recent voorzitter van de vereni-
ging. Leonie van de Haterd zet 
zich in voor Galerie de Ploegh. 

Dwarsverbanden 
Een jaar of tien geleden pakte het 
echtpaar de fotografie als nieuw 
verzamelgebied op. Hoewel de 
foto’s op het eerste gezicht los 
lijken te staan van het beelden-
de werk, zijn er toch overeen-
komsten. De koel verleidelijke 
en soms humorvolle foto’s van 
onder meer Cas Oorthuys, Wim 
Koerts, Willem Wernsen, Ger-
rit Brink, Hans Sibbelee en Ilse 
Leenders zijn niet alleen spre-
kend, maar leveren ook verras-
sende dwarsverbanden binnen 
de collectie op. Zo is een lijn te 
trekken van de naakten uit het 
begin van de 20e eeuw, via he-
dendaagse naakttekeningen 
naar de naaktfotografie. Het-

zelfde geldt voor de indringende 
portretten uit verschillende peri-
odes die zich in de collectie be-
vinden. 

Catalogus 
Bij de tentoonstelling is een rijk 
geïllustreerde catalogus uit-
gebracht. Deze is te koop bij 
De Wieger voor € 17,50. Verder 
kunnen bezoekers aan de ten-
toonstelling ter plekke een app 
downloaden waarin de verzame-
laars bijzondere verhalen en hun 
persoonlijke kijk op de collectie 
delen. Ook is er een film te zien 
over het tot stand komen van de 
collectie. 
Voor een actueel overzicht van 
overige activiteiten raden wij be-
zoekers aan de website van De 
Wieger, www.dewieger.nl, regel-
matig te bezoeken. Alle activitei-
ten vinden uiteraard plaats met 
in acht neming van de geldende 
coronamaatregelen. 

F | Bol, Kees – stilleven

Het onderwijsechtpaar Lex en Leonie van de Haterd 
begon circa dertig jaar geleden met het verzamelen van illustraties 
die kunstenaars als Leo Gestel, Hendrik Wiegersma, Charles Eyck 

en Joep Nicolas maakten voor het tijdschrift De Gemeenschap. 
Verzamelen werd een passie en inmiddels telt hun collectie ruim 

900 werken. In De Wieger is vanaf 20 september een grote
overzichtstentoonstelling te zien met circa 200 werken 

uit hun verzameling. 

De blaadjes vallen van de bo-
men. Het is weer tijd voor 
Herfstkasteel Helmond! Beleef 
de herfst bij ons kasteel van 10 
tot en met 25 oktober. Dat be-
tekent een superleuke ervaring 
in een eeuwenoude burcht, de 
grootste van heel Nederland. 

Ken jij het verhaal van ons kas-
teel? Laat je bijpraten door de 
kasteelgidsen die je op jouw weg 
door het kasteel ontmoet. Eeu-
wenoude, vreemde of dure voor-
werpen vasthouden en ontdek-
ken? Volg de aanwijzingen van 
de gidsen, daarna ben jij zoveel 
wijzer geworden. Of luister naar 
het sprookjesachtige verhaal 
over Keizerin Maria van Brabant 
en neem een bijzondere herinne-
ring mee naar huis. 

Roddels, liedjes en geheimen
Maak kennis met de kasteelbe-
woners. Zoals de kok die zijn keu-
kengeheimen prijs geeft. Of de 

timmerman die het kasteel weer 
opbouwt na de grote brand in 
1549. Jonkheer Wesselman toont 
zijn prachtige kamer, ook hij 
heeft zo zijn geheimen. Mimi de 
Minstreel vermaakt je graag met 
haar liederen, gedichten, kunstjes 
en roddels over de kasteelheer. En 
de Marskramer probeert zijn dure 
en zeldzame producten te verko-
pen, op een wel heel bijzondere 
wijze. Heb jij trouwens kwaaltjes? 
Laat je helpen door het kruiden-
vrouwtje dat allerlei kruiden, 
drankjes en zalfjes bij zich heeft. 

Spelen en speuren
Er valt genoeg te speuren in de 
kasteelkelders en buiten op het 
kasteelplein kun je op z’n mid-
deleeuws spelen. 

Lekkere herfsttrek
Schuif gezellig aan in het sfeer-
volle Kasteelcafé en vraag naar 
onze herfstdrankjes en –hapjes. 
Eet smakelijk!

Tickets koop je aan de balie van 
Kasteel Helmond of via www.
tickets.museumhelmond.nl  

Entree
Volwassenen € 10 
Kinderen 4 tot 12 jaar € 5
Kinderen 0 tot 3 jaar gratis

Herfstkasteel Helmond is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Museum Helmond
Kasteelplein 1 
5701 PP Helmond
+31 492 587 716

Herfstkasteel Helmond
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Besparen op 
uw elektriciteitsnota? 

Doe nu een gratis dakscan 
op www.verigo.nl

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

INSTALLATIE & TECHNIEK

NU ÉÉNMALIG 
EEN AANBIEDING

€3995,-  INCL. BTW. 
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• Complete installatie van 
A tot Z en standaard 
25 jaar installatiegarantie.

ZONNEPANELEN

INSTALLATIE 

1x
SOLAREDGE 
OMVORMER
• 12 jaar product garantie

12x
POWER 
OPTIMIZERS
• 25 jaar product garantie • 25 jaar product garantie 

1x
sales@verigo.nl
www.verigo.nl
+31 (0) 850028417
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Ken je het verhaal van de fabri-
kantenfamilie Bluyssen uit As-
ten?  Zij bezat in de Julianastraat 
een boter- en margarinefabriek 
en handelde in kruidenierswa-
ren en textiel? Weet je waar de 
smid paarden besloeg en waar 
de tram vroeger reed? Als je daar 
nieuwsgierig naar bent, is het een 
leuk idee met vrienden of familie 
een rondwandeling door Asten 
te maken onder leiding van een 
VVV-gids. Je kunt jeugdherinne-
ringen ophalen aan de hand van 
markante plekken in het dorp.

Normaal gesproken bedraagt het 
maximum aantal personen 20-25 
per gids (er zijn meerdere gidsen 
beschikbaar). Maar i.v.m. het co-
ronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per gids. Rond-
leiding duurt 1 ½ uur.

Rondleiding door de Heilige 
Maria Presentatiekerk
Aan het einde van de 19de eeuw is 
Asten een tamelijk rijk dorp met 
veel fabrieken en welgestelde no-
tabelen. Tijd voor een nieuwe kerk 
vindt pastoor L.J. van de Mortel. 
Tussen 1896 en 1898 wordt de 
kerk gebouwd in de toen moder-
ne neogotische stijl. Onder leiding 
van architect Caspar Franssen uit 
Roermond komt het indrukwek-
kende bouwwerk tot stand. Er 
wordt natuurlijk gezegd dat zij de 
mooiste is van alle circa 25 kerken 

die Franssen in Brabant bouwde. 
Of dat waar is, kun je met eigen 
ogen zien. Tijdens een rondlei-
ding met een VVV-gids hoor je 
‘alles’ over de circa 125 levensja-
ren van de kerk, over de verstopte 
schilderingen die in 2019 tevoor-
schijn zijn gekomen, over het 
hoofdaltaar van Hendrik van der 
Geld (1838-1914) uit Boxtel en de 
kruiswegstatie van Frans Knirsch 
(1920) uit dezelfde plaats. 
Tot de inventaris van middel-
eeuwse kerk behoren de beelden 
van de calvariegroep (1480-1490) 
en een gepolychromeerde voor-
stelling van de heilige Apollonia 
(1525-1530). De tang in haar rech-
terhand is een verwijzing naar 
deze beschermheilige van tand-
artsen. De beelden kregen een 
ereplaats in het huidige gebouw.
Natuurlijk toont de kerk naast de 
bloei van het Rijke Roomse Leven 
uit haar ontstaansperiode, ook 
de schade van de Tweede We-
reldoorlog en de veranderingen 
in de liturgische gebruiken sinds 
het Tweede Vaticaans concilie. 
Kortom een bezoek aan deze kerk 
onder leiding van een gids is zeker 
de moeite waard.
Normaal gesproken bedraagt het 
maximum aantal personen +/- 20 
per gids (er zijn meerdere gidsen 
beschikbaar).Maar i.v.m. het co-
ronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per gids. Rond-
leiding duurt 1 – 1 ½ uur.

Rondleiding Molen 
‘de Oostenwind’ 
De molen in Asten is een zoge-
naamde standerd- of standaard-
molen, het oudste type molen in 
ons land dat door wind wordt 
aangedreven. De standaard, mid-
den in de molen draagt het hou-
ten huis van de molen. Het huis 
(de kast) is draaibaar rondom de 
standerd. Dit draaien is nodig om 
de wieken naar de wind te zetten. 
Hoe oud de molen is, is niet pre-
cies bekend, maar in de standerd 
is het jaartal 1506 te vinden en 
volgens oude geschriften stond er 
ook vóór die tijd al een windmo-
len. De molen behoorde tot 1953 
aan de Heren van Asten. Toen 
pas werd hij verkocht aan de mo-
lenaar. Tot die tijd was de molen 
ook dagelijks in gebruik.                                               

In 1716 werd de molen een zoge-
naamde ban- of dwangmolen. Dit 
wil zeggen, dat op straffe van een 
forse boete, elke ingezetene van 
de Heerlijkheid Asten verplicht 
was zijn graan op deze molen te 
laten malen. Het “molster” (maal-
loon) van de molenaar bedroeg 
toen 1/24 deel van het te malen 
graan, later werd dit 1/16 deel. Uit 
een zogenaamde ‘presatie’ (taxa-
tie bij het aangaan van een nieuwe 
huurovereenkomst) van het begin 
van de vorige eeuw blijkt dat de 
huidige houten bovenas dateert 
van 1806. Nadat de molen in 1962 
geheel gerestaureerd was, werd 

hij in 1970 door een felle brand 
zwaar beschadigd. In de periode 
1973 tot 1975 werd hij geheel op-
nieuw opgebouwd en op een belt 
(kunstmatige heuvel) geplaatst. 
De molen droeg nooit een naam, 
maar heeft in 2006, bij de viering 
van het 500-jarig bestaan, de 
naam ‘de Oostenwind’ gekregen. 
De molen heeft een zogenaamd 
‘Oudhollands’ wieksysteem en 
het gevlucht (de 4 wieken be-
staande uit 2 stalen roeden) heeft 
een lengte van 25,96 m.
Er is nog slechts één koppel maal-
stenen in de molen aanwezig, het 
andere koppel is aan het begin 
van de vorige eeuw verwijderd 
om meer opslagruimte te verkrij-
gen. Vroeger werd er met deze 
molen hoofdzakelijk rogge en 
ook wel boekweit gemalen. 

Meer informatie op: 
www.molendeoostenwind.nl  
Normaal gesproken bedraagt het 
maximum aantal personen 20-25 
personen. Maar i.v.m. het corona-
virus geldt een maximum van 10 
personen per rondleiding. Rond-
leiding duurt 1 uur.

(Zomeravond)rondleidingen
Kasteel Asten-Heusden
Aan de rand van de Peel, verscho-
len achter weelderige begroeiing 
liggen de romantische restanten 
van het meer dan 600 jaar oude 
kasteel van Asten. De idyllische 
ruïne roept een bewogen verle-

den op van ontginningen, oorlo-
gen en heksenvervolgingen. De 
laatste oorlog is het kasteel nood-
lottig geworden, in 1944 vindt er 
een aanslag op het kasteel plaats 
waarbij het gebouw tot ruïne is 
verworden. De burcht mag dan 
ten onder gegaan zijn, de voor-
burcht staat er nog in haar volle 
glorie en is al de eeuwen dat ze 
bestaat voortdurend bewoond 
geweest. Tot de jaren zeventig van 
de vorige eeuw waren het boeren-
bedrijven en op dit moment biedt 
het onderdak aan ongeveer een 
vijftigtal bewoners.
Altijd al benieuwd geweest naar 
het leven van kasteelheren of de 
heksenvervolging? Kom dan naar 
de kasteelruïne in Asten-Heusden 
tijdens de Zomeravondrondlei-
dingen. Deze vinden plaats op alle 
donderdagavonden in juli en au-
gustus. De rondleidingen starten 
om 19.00 uur en aanmelden via 
www.kasteelasten.nl . Deze Zo-
meravondrondleiding duurt 1½ 
uur en kost € 4,50 per persoon. 
Kinderen t/m 7 jaar zijn gratis. 

Ook groepsrondleidingen beho-
ren tot de mogelijkheden; onze 
kasteelgidsen nemen je graag 
mee op ontdekkingstocht door 
de prachtige kasteelruïne. 

Voor de groepsrondleidingen 
geldt een minimum van 10 perso-
nen of een minimumprijs van € 
45,- per rondleiding. Normaal ge-
sproken bedraagt het maximum 
aantal personen 20-25 personen 
per gids (er zijn meerdere gidsen 
beschikbaar). Maar i.v.m. het co-
ronavirus geldt een maximum 
van 10 personen per rondleiding. 
Rondleiding duurt 1 – 1 ½ uur.

Voor alle vier de rondleidingen 
geldt een prijs van € 4,50 p.p. met 
een minimumbedrag van € 45,-.
Reserveren via VVV Asten; tele-
foonnummer 0493-692999 / 
e-mail: winkel@vvv-asten.nl

Rondleiding door het 
klokkendorp Asten

In de vijftiende eeuw woont in het centrum van Asten een man die zich Jan die smet 
vander Diesdunc noemt, naar een gehucht bij Asten. Bijna zes eeuwen later zijn de sporen van Jan 

nog steeds aanwezig. In de kerk van de Heilige Maria Presentatie hangt een luidklok uit 1447, waarop 
deze naam staat. Als herinnering aan onze historische Jan is op het Koningsplein een beeld van hem 
geplaatst. Hier start een wandeling door het dorp die je kunt maken onder leiding van een VVV-gids 

of aan de hand van een rijk geïllustreerde brochure. In de kerk hangt een carillon met 57 klokken, 
bijna allemaal gegoten door Koninklijke Eijsbouts, een klokkengieterij en fabriek van torenuurwer-

ken uit Asten. Ieder kwartier hoor je als je door het centrum loopt een melodie van het automatische 
klokkenspel. Op markt- en feestdagen wordt het carillon bespeeld door een beiaardier. 

Dat geeft een bijzondere sfeer in dit klokkendorp.
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Zelfstandig blijven wonen maar 
met zorg in nabijheid. 24|7.

Topservice en de allerbeste zorg onder 1 dak. 24|7 Gespecialiseerde 
zorg aanwezig. Uw eigen zorgverleners komen naar u toe.

Indien zelfstandig thuiswonen eigenlijk niet meer kan.

OPEN DAG  
26 SEPTEMBER

Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. 
(Zoveel mogelijk op afspraak, afspraak te maken via de locatie 088-6000411. 
Ons bezoeken buiten de Open Dag is natuurlijk op afspraak ook mogelijk).

Vanaf heden ook mogelijk om in te schrijven op locatie Helmond Centrum.

Ouderenzorg en 
Verpleegkundigenzorg
vanaf ZZP indicatie.

Betaalbare luxe 
appartementen voor 

iedereen toegankelijk.

Budgetberekening op
aanvraag mogelijk.

Maak nu uw 
telefonische afspraak 

voor een 
bezichtiging.

Residentie Suytkade
P R O F E S S I O N A L S  I N  Z O R G

Suytkade Helmond, Suyt Boulevard 40, 
T. 088-6000411

www.acuutzorg.nl
suytkade@residentieacuut.nl
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Acuut Zorggroep wil met haar 
residenties een woonvorm cre-
eren waarbij de nadruk ligt op 
zelfstandig wonen met onder 

andere verpleegkundige zorg die 
24 uur per dag voor haar bewo-
ners paraat staat. De bewoners 
zijn “te goed bij” voor een ver-

pleeghuis, maar thuis wonen 
kan niet meer.
Acuut Zorg wil met haar resi-
denties een woonvorm creëren 
waarbij de nadruk ligt op zelf-
standig wonen met verpleeg-
kundige zorg die 24 uur per 
dag voor haar bewoners paraat 
staat. De bewoners zijn “te goed 
bij” voor een verpleeghuis, maar 
thuis wonen kan niet meer.

In de watten gelegd 
Mevrouw Jannie Verhees-Men-
nen (81) is één van de eerste be-
woners van het complex. Als 
geboren en getogen Helmondse 
is ze na diverse valpartijen hier 
naartoe verhuisd vanuit haar ei-
gen appartement in Mierlo-Hout. 
Ze is zeer tevreden en wordt naar 
eigen zeggen “in de watten ge-
legd”. Speciaal voor dit interview 
is er zelfs door de medewerkers 
een kapper geregeld. Kapper, pe-
dicure e.d. worden allemaal gere-
geld. Ook haar oudste zoon Frits 
is aangeschoven en drinkt gezel-
lig een “bakske koffie” mee. Na-
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de bewoonster hier niet. Naast 
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vorm ontstaan met aandacht 
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tkade, kan elke laatste zaterdag 
van de maand terecht tijdens 
de open dagen. Vooraf bellen 
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Residentie Suytkade. De 24-uurs persoonlijke zorg in huis spreekt 
veel mensen aan en ondanks de chique naam is het al mogelijk 
om “met een pensioentje in te schrijven,” aldus de 
organisatie Acuut Zorggroep.

Onbezorgd wonen in 
Residentie Suytkade
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Veel mensen kampen met (langdurige) klach-
ten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, 
migraine, uitstralingspijn naar ledematen, 
maag- en darmklachten, burn-out klachten 
of energiegebrek. Veelal is er sprake van 
een gemeenschappelijke oorzaak: vastgezet-
te spierspanning door overmatige stress, die 
voortkomt uit lichamelijke, geestelijke of che-
mische overbelasting. 

Deze vastgezette spierspanning beïnvloedt 
het zenuwstelsel waardoor de communica-
tie van en naar de hersenen niet meer opti-
maal verloopt en daarmee het zelf herstellend 
vermogen van het lichaam ondermijnt. Het 
gevolg is dat je lichaam niet meer goed kan 
functioneren en er allerlei klachten en onge-
makken ontstaan.

BSR opleiding
Dirk Weyhenke is gespecialiseerd in deze 
BSR techniek en runt sinds 1 februari 2020 
zijn eigen praktijk in Mierlo. Aanhoudende 
rug- en nekklachten brachten hem uiteindelijk 
in contact met Body Stress Release. Dirk was 

dermate onder de indruk van de resultaten dat 
hij het ook zelf wilde leren. Hiervoor volgde hij 
een speciale opleiding in Zuid-Afrika, alwaar 
deze techniek ontwikkeld is.  

Werkwijze en resultaten
Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar-Ik geef patroonmatig kleine impulsen, waar
mee ik het lichaam activeer om de spanning 
laag voor laag los te laten, teneinde de zenu-
wen weer vrij baan te geven. Het hele lichaam 
wordt behandeld, dus niet enkel de plaats van 
de klacht. Ik ontmoet mensen die al jaren met 
rugklachten kampen en na een reeks behan-
delingen klachtenvrij de deur uitgaan, dan wel 
fors verminderde pijnklachten ervaren en daar 
word ik héél blij van.  Net zoals je je auto on-
derhoudt, is het ook belangrijk om goed voor 
je lichaam te zorgen en ernaar te luisteren. 
Iedereen kan baat hebben van BSR, van jong 
tot oud, zwangere vrouwen die last hebben 
van bekkeninstabiliteit en ook mensen met 
kantoorbanen of juist met zwaar lichamelijk 
werk. Zelfs baby’s kunnen baat hebben bij 
BSR, bijvoorbeeld als ze veel huilen of zich 
overstrekken. 

Opstart met drie behandelingen
Body Stress Release is een proces van losBody Stress Release is een proces van los-
laten en herstellen dat altijd met drie behanlaten en herstellen dat altijd met drie behan-
delingen start. Na een zorgvuldige intake delingen start. Na een zorgvuldige intake 
omtrent actuele klachten vindt aansluitend de omtrent actuele klachten vindt aansluitend de 
eerste behandeling plaats. Vervolgbehandelineerste behandeling plaats. Vervolgbehandelin-
gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. gen worden op de 4e en 11e dag ingepland. 
Bij behandeling houdt u kleding en schoenen Bij behandeling houdt u kleding en schoenen 
gewoon aan. Het resultaat van de behandegewoon aan. Het resultaat van de behande-
ling verschilt per individu en hangt o.m. af van ling verschilt per individu en hangt o.m. af van 
hoe lang de spanning er al zit. De behandelhoe lang de spanning er al zit. De behandel-
bank beschikt over een kantelsysteem wat de bank beschikt over een kantelsysteem wat de 
opstap vergemakkelijkt. 

Vergoedingen
Een behandeling voor volwassenen kost 55 Een behandeling voor volwassenen kost 55 
euro. Kinderen betalen minder. Een aantal euro. Kinderen betalen minder. Een aantal 
zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen 
vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check vanuit de aanvullende zorgverzekering. Check 
altijd even of dat in uw geval geldt bij Zorgaltijd even of dat in uw geval geldt bij Zorg-
wijzer.nl. 

Bent u benieuwd wat Body Stress Release 
voor u kan betekenen? Kijk dan op de web-
site www.bsr-mierlo.nl of neem contact op 
via info@bsr-mierlo.nl

KLACHTENVRIJ MET
BODY STRESS RELEASE
MIERLO
Langdurige klachten kunnen via de unieke gezondheidstechniek 
Body Stress Release (BSR) verholpen of verlicht worden. Stress 
zorgt voor vastgezette spierspanning en veel klachten. BSR neemt 
die spanning weg en zorgt ervoor dat de energie weer kan stromen. 

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 vol-
wassen mantelzorger kan kiezen uit een 
(HellemondGift) cadeaubon ter waarde 
van € 70,- of een geldbedrag. Een mantel-
zorger 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 mantelzor-
gers van alle leeftijden.

Cadeaubon aanvragen
Volgende week (17 september) en op 15 
oktober staat er een uitknipbon in Week-
krant De Loop Helmond. Daarmee kunt u 
als mantelzorger een cadeaubon of geld-

bedrag aanvragen. U hoeft niet te wach-
ten op deze publicaties. De formulieren 
vindt u ook op www.levhelmond.nl. 
De formulieren kunt u downloaden en 
opsturen naar LEVgroep. Papieren exem-
plaren 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 Steun-
punt het Mantelzorgcafé. Meer informatie 
over het steunpunt en de mantelzorgactie 
vindt u op www.levhelmond.nl.

deelenDYNAMIC FLEX JERSEY 
van 100% recyclede vezels
De 24/Seven All-Time Shirts zijn een statement met betrekking tot 
fashion en duurzaamheid. De jersey is zacht, aangenaam om te 

dragen, easy iron en niet onbelangrijk van 100% recyclede vezels 
gemaakt. Het overhemd heeft daarmee de beste eigenschappen 

van een functioneel shirt. De grote hoeveelheid elastan zorgt voor 
comfortabele stretch en vormbestendigheid. Dit shirt is leverbaar 

in de Super Slimfit pasvorm.
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79.95

De 24/Seven All-Time Shirts zijn een statement met betrekking tot fashion en 
duurzaamheid. De jersey is zacht, aangenaam om te dragen, easy iron en niet onbe-
langrijk van 100% recyclede vezels gemaakt. Het overhemd heeft daarmee de beste 
eigenschappen van een functioneel shirt. De grote hoeveelheid elastan zorgt voor

comfortabele stretch en vormbestendigheid. Dit shirt is leverbaar
in de Super Slimfit pasvorm.

NIEUW IN HELMOND

Mantelzorgers zijn van onschatbare 
waarde en mantelzorgen is hartverwar-
mend. Uw gemeente wil u hiervoor be-
lonen! Ben jij mantelzorger voor iemand 
in de bijgaande gemeentes? Dat verdient 
een groot compliment!

Ook dit jaar organiseren deze gemeentes 
samen met de Steunpunten Mantelzorg 
de waarderingsacties. 
Kijk op www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/
mantelzorg/mantelzorgwaarderings
acties en vraag een leuk gratis bedrag aan.

Mantelzorgwaarderingsacties in de regio

DEURNE (100 euro)
GEMERT-BAKEL (60 euro)

HELMOND (70 euro) 
LAARBEEK

NUENEN
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Juist nu hebben deze verenigingen
uw steun hard nodig

9 Verenigingen uit Laarbeek gaan loten verkopen 
via de landelijke Grote Clubactie 

Vanaf 19 september gaan 9 ver-
enigingen uit Laarbeek loten 
voor hun club verkopen. Via de 
Nationale Grote Clubactie wil-
len verenigingen extra inkom-
sten voor hun club ophalen. 
Dit is hard nodig. Ook in het 
verenigingsleven heeft de co-
ronacrisis diepe sporen nagela-
ten. De normaal druk bezochte 
evenementen zijn afgelast en de 
kantines waren lange tijd geslo-
ten. Veel verenigingen hebben 
hierdoor te maken met een be-
grotingstekort. 

Verantwoord loten verkopen
Ruim 300.000 clubleden van 
5.300 verenigingen gaan vanaf 
dit weekend door heel Neder-
land op pad om loten te ver-
kopen. Het is belangrijk dat dit 
verantwoord gebeurt. Daarom 

heeft de Grote Clubactie naast 
het bekende verkoopboekje 
een aantal digitale verkoopme-
thoden ontwikkeld. Met deze 
digitale mogelijkheden kunnen 
de koper en de verkoper op een 
veilige afstand van elkaar blijven 
staan. Zo kunnen loten worden 
gekocht door het scannen van 
een QR-code of het delen van 
een link via e-mail, social media 
en WhatsApp. 

80% van de opbrengst 
gaat naar de club
Al vanaf 1972 spant de Nationale 
Stichting Grote Clubactie zich in 
voor het verenigingsleven. Van 
elk verkocht lot van € 3,- gaat 
80%, dit is € 2,40 direct naar de 
clubkas. Met het overige bedrag 
organiseert de Grote Clubactie 
de loterij.

Steun een vereniging 
en maak kans
Door mee te doen aan de Grote 
Clubactie worden de lokale ver-
enigingen direct ondersteund. 
Ook maken de deelnemers van 
de loterij kans op een van de vele 
prijzen, waaronder de hoofdprijs 
van 100.000 euro. 
Daarnaast is de prijzenpot ver-
hoogd van 32.000 naar 332.000 
prijzen en daarmee is de win-
kans nu 1 op 10! 

Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze 
actie al snel een bedrag tussen 
de €1.000,- en €15.000,- op. Wil 
jouw vereniging in (de omgeving 
van) de gemeente Laarbeek dit 
jaar ook meedoen? Dat kan nog! 
Voor meer informatie, kijk op 
clubactie.nl of bel 013 - 455 28 25.

Op vrijdag 25 september is de 
eerste publieksavond in een 
nieuwe serie voor junioren in 
de leeftijdsgroep van 9 t/m 
13 jaar én hun begeleiders. 
Het thema van deze avond 
is “Telescopen”. Met behulp 
van lenzen en spiegels (en 
een PowerPoint presentatie) 
wordt de werking van ver-
schillende types telescopen 
getoond. Bij de telescopen 
gaat het om 2 verschillen-
de types lenzentelescopen 
en als spiegeltelescoop de 
Newtontelescoop.

Als het onbewolkt is gaan 
we natuurlijk ook met onze 
computergestuurde teles-
coop naar de maan, Jupiter 
en Saturnus kijken. Mercu-
rius is vanuit de sterrenwacht 
niet waarneembaar. Venus 
komt vier uur vóór de zon 
op en schittert ’s ochtends 
in het oosten. Mars is vrij-
wel de hele nacht te zien als 
een heldere enigszins oranje, 
niet-twinkelende ster (rond 
23.00 uur staat hij in het oos-
ten). Jupiter en Saturnus zijn 
’s avonds te zien. In het begin 
van de nacht staan ze boven 
de zuidelijke horizon; Jupiter 
is de helderste van de twee. 
Op 24 en 25 september staat 
de maan dicht bij Jupiter en 
Saturnus.

We beginnen stipt om 19.30 
uur en eindigen om ca. 21.00 
uur. De entreekosten bedra-
gen € 2,00 voor volwassenen, 
€1 voor het 1e kind en € 0,50 
voor het 2e kind.

Het adres van de Sterren-
wacht Strabrecht is: Grote 
Bos 2, Geldrop. Ingang: de 
hoofdingang van de nieuwe 
school (aan de kant van de 
oude school). Parkeergele-
genheid langs de straat.

Cursus voor volwassenen
Dit jaar wordt door Sterren-
wacht Strabrecht weer een 
cursus sterrenkunde (astro-
nomie) voor volwassenen ge-
geven op 12 dinsdagavonden 
van 10 november tot en met 
9 februari. De cursusavonden 
beginnen om 20.00 u en du-
ren tot ongeveer 22.00 u. In 
de cursus worden onderwer-
pen  besproken als “hoe vind 
ik sterren en sterrenbeelden 
aan de nachtelijke hemel”, 
“hoe zit het zonnestelsel in 
elkaar”, “hoe veranderen ster-
ren tussen hun ontstaan en 
hun uitdoven”, “waar komen 
de bouwstenen voor leven 
vandaan”, “wat is er gebeurd 
tussen de oerknal en nu”, “te-
lescopen “. 

De kosten voor deelname 
zijn € 90. Deelnemers krijgen 
hiervoor behalve 12 avonden 
cursus nog een cursusboek, 
een draaibare sterrenkaart 
en een sterrengids. Bij de 
cursus wordt daarnaast vaak 
gebruik gemaakt van Power-
Point en informatie op inter-
net. Verdere informatie en 
opgave voor deelname bij Jan 
Penterman (tel 040-2854838) 
of via e-mail: j.penterman@
strabrecht.nl . Aanmelding 
graag voor 1 november.

Junioravond

Nirwana Tuinfeest: 
met smart wachten op de volgende
Sinds 1972 was het in augustus 
altijd feest in Lierop. Ook afge-
lopen maand zou het weer roc-
ken geblazen zijn aan de Meer-
vensedijk, maar het mocht niet 
zo zijn. Net als alle andere grote 
evenementen in Nederland, 
werd ook het Nirwana Tuin-
feest afgeblazen.

Het tuinfeest wordt gestart door 
jongerencentrum Nirwana en 
begint in 1972 als een braderie 
waar wat folkmuziek gespeeld 
wordt. In de daaropvolgende ja-
ren komt de nadruk van het eve-
nement steeds meer op muziek 
te liggen en vanaf de jaren 1980 
maakt folk plaats voor pop- en 
rockmuziek. Verschillende na-
tionale en regionale artiesten 
traden op in Lierop, zoals Krezip, 
Rowwen Hèze, Danny Vera, De 
Heideroosjes, de Urban Dance 
Squad en nog veel meer. De lijst 
met bekende namen is inmid-

dels eindeloos, zie de site van 
Nirwana.
Het festival weet in 2019 zo'n vijf-
tienduizend bezoekers te trek-
ken, een ongekend getal voor 
een evenement dat ooit als bra-
derie begon. 

Gemoedelijk
De website Festileaks omschreef 
het tuinfeest vorig jaar als volgt: 
‘Het festival kenmerkt zich door 
de enorme hoeveelheid gezel-
ligheid en het voortzetten van 
Brabantse tradities. Maar daar-
naast heeft het Lieropse festival 
nog heel veel meer te bieden. De 

festivalweide van het festival is 
naast de Brabantse gemoede-
lijkheid rijk aan elementen die 
ervoor zorgen dat jouw weekend 
niet beter kan. Met het gevoel 
van een achtertuin en een plek 
die je ook samen met de kinde-
ren kunt bezoeken is het een wa-
re oase in het festivallandschap.’

De 45e editie mag dan dit jaar 
wel niet doorgaan, de organisatie 
is hoopvol voor volgend jaar. Die 
editie zal dan plaatsvinden op 27, 
28 en 29 augustus. Wel kan men 
de komende weekenden nog ge-
nieten van Nirwana’s Borreltuin.

Guus Berkers is de nieuwe 
voorzitter van carnavalsver-
eniging De Kaauw Voetjes uit 
Lierop. Tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering werd hij als 
nieuwe voorzitter van de Lier-
opse vereniging gekozen. Guus 
neemt de hamer over van vice-
voorzitter Danny Maas, die de 
vereniging de afgelopen jaren 
met verve heeft voorgezeten. 

Guus is 30 jaar oud en woon-
achtig in de Gildewijk in Lierop 
samen met zijn vriendin Minouk 
Hurkmans. Sinds enkele jaren 
is hij actief betrokken bij de or-
ganisatie van - met name - het 
Tik ‘m aandag evenement op de 
carnavalsmaandag, maar ook bij 
de speciaal in het leven geroepen 
commissie ‘Carnaval nieuwe stijl’. 
Hierbij staat het vernieuwen van 
de Lieropse carnaval met uiter-

aard respect voor het verleden 
centraal. In dit bijzondere jaar 
waarbij de carnavalsverenigingen 
uit Groot-Someren gezamenlijk 
besloten hebben geen nieuwe 
hoogheden te kiezen heeft de ver-
eniging nu wel meer tijd om deze 
vernieuwingen onder de kersver-
se nieuwe voorzitter goed voor-
bereid uit te rollen. Buiten Berkers 
zijn ook Anne Hesius (secretaris) 
en Bertina Hurkmans (bestuurs-
lid) gekozen als nieuwe bestuurs-
leden. Daarentegen is afscheid 
genomen van Sanne van Dam die 
jarenlang de rol van het secreta-
riaat, en voorheen ook penning-
meester op zich had genomen.

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

De 20 kilometer route gaat voor 
de 1e rustplaats naar de kantine 
van Atletiekvereniging HAC aan 
het Molenven. Van daaruit gaat 
het verder langs de Oude Toren 
en het mooie open landelijke ge-

bied met zicht op Kasteel Croy. 
Daarna loopt de route door het 
prachtige en historische Waran-
de Park. De Goorloop wederom 
volgend sluit ook de 15 kilome-
ter route aan en gaat het verder 
naar de rustplaats bij Speeltuin 
Helmond-West, waar ook de 10 
kilometer route aansluit. Ook 
daarna wordt het riviertje de 
Goorloop weer opgezocht en 
gevolgd om gezamenlijk in het 
natuurgebied Het Groot Goor 
terecht te komen, waar de 15 
kilometer en 20 kilometer rou-
tes nog een extra lus maken. De 
terugweg van alle routes gaat 
langs de sportvelden van Mierlo-
Hout, waarna de welverdiende 
finish volgt bij Adventure Store.
 
De winkel van Adventure Store 
is tijdens het wandelweekend 
van 26 en 27 september geopend 
van 08:00 tot en met 17:00 uur. Er 
zijn op deze dagen diverse toon-
aangevende leveranciers uit de 
wandelsport in de winkel aan-
wezig waarbij je rechtstreeks aan 
de experts advies en informatie 
kunt inwinnen. Tijdens dit wan-
delweekend zijn er ook diverse 
medisch specialisten aanwezig 
zoals Podotherapeut Emile Itz 
en Medische pedicure Deborah. 

Volgens de traditie van de laat-
ste jaren wordt er gezorgd voor 
de juiste wandelsfeer met een 
‘Alpen’ tintje. Ons personeel ver-
welkomt je in een prachtige Al-
pen outfit. Er is passende muziek 
en Slijterij ’t Pijpke zorgt voor 
een lekker biertje of wijntje na 
afloop van het wandelen. Uiter-
aard zijn er tijdens deze wandel-
tocht naast alle informatie, try-
outs en medische adviezen ook 
vele spectaculaire kortingsacties 
met maar liefst 15 procent kor-
ting op alles in de winkel. 

Dus genoeg redenen om even 
langs te komen en je te laten ver-
wennen. s

Adventure Store 
Wandeltocht

Helmond

F | Adventure Store Helmond

KlaasenVandeursen Communicatie is een modern communicatie bureau met lokale 
en landelijke klanten, dat meedenkt met de klant en ook een visie en richting mede 
ontwikkeld. 

Dit uit zich in de pasklare idee-en en voorstellen om uw product of dienst te promoten. 
De On-Line en Off -Line communicatie is haar werkgebied.  Alles begint bij een sterk 
ontwerp en goed concept, dat is onze overtuiging.

Adcommunicatie is al jaren een betrouwbare lokale partner op communicatie gebied.  
Een team van plm. 10 personen staat dagelijks klaar om de klant te bedienen. Alle 
expertises op communicatiegebied zijn aanwezig.

De modernste technieken worden dagelijks gevolgd in onze studio en onze 
medewerkers bekwamen zich voortdurend hierin en kunnen met meerdere personen 
tegelijk hier aan werken. Meedenken met de klant is een vanzelfsprekendheid.

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

KLANTENKRING O.A.

O.A. UITGEVER VAN

•

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

STERK IN 
CONCEPT EN 

ONTWERP.

STERK IN UITVOERING 
EN REALISATIE.
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De voorgenomen samen-
werking van Volksbelang en 
Bergopwaarts werd eind vo-
rig jaar aangekondigd. Berg-
opwaarts zou Volksbelang 
steun bieden in het aanpak-
ken van de Leonardusbuurt 
in Helmond. Een grote op-
gave die zij samen uit wilden 
voeren. Nieuwe prognoses 
en ontwikkelingen tonen 
echter de noodzaak aan om 
het aantal sociale huurwo-
ningen in Deurne en Asten 
uit te breiden. 

Het blijkt nu dat Bergop-
waarts met de gecalculeerde 
investeringen onvoldoende 
kan garanderen dat het aan 
zijn kerntaak kan voldoen 
en wel het bieden van vol-
doende sociale huisvesting 

in de gemeentes Deurne 
en Asten. 

‘In tegenstelling tot de eer-
dere visie dat er genoeg so-
ciale huurwoningen zijn in 
Deurne en Asten, laten de 
nieuwe prognoses en de-
mografische ontwikkelingen 
zien dat er juist een stijging 
is in de vraag naar sociale 
huurwoningen’, aldus Tanja 
Liebers, directeur-bestuurder 
van Bergopwaarts.

In overleg met Volksbelang 
is gekozen om in gesprek 
te gaan met de andere Hel-
mondse corporaties om 
samen tot oplossingen en 
alternatieven te komen voor 
het aanpakken van de Leo-
nardusbuurt.

Bergopwaarts richt pijlen 
de komende jaren op 
Deurne en Asten

Tanja Liebers, directeur-bestuurder 
van Bergopwaarts F | Bergopwaarts

Oktober en 
november in het 
Annatheater

Zaterdag 3 tot en met zondag 
11 oktober: theatervoorstelling 
“Antigone”. Gratis voor 
kinderen en jongeren!
Wie zou haar leven geven voor 
haar idealen? Antigone! Ze zegt 
nee tegen de wetten van haar 
land en tegen de macht van haar 
oom: koning Kreon. Antigone's 
broers doden elkaar in de oor-
log. Ze vechten om de macht 
over Thebe. Één broer krijgt een 
heldenbegrafenis en de ander 
niet. Wie hem begraaft krijgt de 
doodstraf. Antigone moet kie-
zen: haar dode broer laten liggen 
voor de gieren, of de regels ver-
breken. Een volwassen voorstel-
ling, door jongeren gespeeld.

Regie: Lavínia Freitas 
Vale Germano
Spel: Noémi van Asten, Pepijn 
van den Berg, Rubén Fernando 
Vargas Domínguez, Bart de 
Groot, Eva van Hemert, Fenne 
Kusters, Babette van Leeuwen, 
Tara Matic, Enna Miličević, 
Mosa Veldhuizen, 

Data: zaterdag 3, zondag 4, 
vrijdag 9, zaterdag 10 en 
zondag 11 oktober 2020
Tijden: vrijdag en zaterdag: 
19.30 uur, zondag: 15.00 uur
Entree: kinderen/jongeren tot 
18 jaar gratis, volwassenen 
€ 10,00
Kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop:
06-28104333

Dinsdag 6 oktober: gratis 
proefl es “Alleen ik”: werken 
aan monologen en toespraken
In deze 8 lessen gaan we werken 
aan toneelmonologen en toe-
spraken; uit de wereldliteratuur, 
van beroemde persoonlijkheden 
of zelf geschreven.

Speel je toneel en zie je tegen 
al die alinea’s tekst die je alleen 
moet spelen op? Moet je iets pre-
senteren voor een groep mensen 
en voel je je onzeker daarover? In 
deze cursus gaan we stap voor 
stap werken aan hoe je op een 
authentieke en sprankelende 
manier een monoloog of een 
toespraak houdt. Op dinsdag 6 
oktober kun je gratis de eerste 
les volgen om te kijken of deze 
cursus iets voor je is.

Over de docent:
Lavínia Germano is haar thea-
terloopbaan in Brazilië als actrice 
begonnen. 
In Nederland heeft ze de oplei-
ding voor theaterdocent/regis-
seur op de Theaterschool Am-
sterdam gedaan. Daarna heeft 
ze de post-H.B.O. acteertraining 
op de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht i.s.m. de Kleine Aca-
demie Brussel gevolgd. Verder 
heeft ze deelgenomen aan vele 
internationale masterclasses.
Lavínia Germano heeft tiental-
len toneelstukken geregisseerd 
en geeft sinds 1985 in Nederland  
acteerlessen en cursussen. Op 
dit moment is ze directeur van 
het Annatheater, docent van 
Jeugdtheaterschool Annathea-
ter en regisseur van toneelgroep 
Vreemd Beest.

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur 
van dinsdag 6 oktober tot en 
met dinsdag 1 december 2020. 
Informatie: Lavínia Germano,
tel.: 06-44369288,
laviniagermano@annatheater.nl  

Zondag 1 november: 
Maarten Westra Hoekzema 
met “Tired of being young”
Toen hij 25 was zag hij de mensen 
om zich heen de job krijgen die 
ze altijd wilden, het lief verove-
ren waar ze altijd naar verlangd 
hadden en het huis kopen waar 
ze altijd van gedroomd hadden. 
Het enige wat hij deed was met 
open mond toekijken en denken: 
"Hoe doen ze het toch, hoe krij-
gen ze het voor elkaar?"

Nu, jaren later ziet hij iedereen 
om zich heen klagen over de job 
die ze altijd wilden, het lief waar 
ze zo naar verlangd hadden en 
de hypotheek waar ze nog ten-
minste twintig jaar aan vastzit-
ten. Weer kijkt hij toe met open 
mond en denkt hij: "Hoe doen ze 
het toch? Hoe krijgen ze het voor 
elkaar?" 

In Tired of being young vraagt 
Maarten zich af wat volwassen 
zijn nu eigenlijk is en vooral of 
het überhaupt wel nodig is vol-
wassen te worden...  Met zijn 
voorstellingen weet Maarten 
Westra Hoekzema op zijn ge-
heel eigen wijze een mengvorm 
te brengen tussen theater en co-
medy. De jury van Het theater-
festival zei eens over zijn werk: 
“Onderhoudend als comedy en 
toch...” Met Tired of being young 
zal dat niet anders zijn. 

Datum: zondag 1 november
Tijd: 15.00 uur  
Entree: € 16,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Zaterdag 7 november Farbod
met “Vers van de pers”
Zijn hart is als een vogel in een 
kooi, maar op het podium is 
het als een blaadje in de wind. 
Geproduceerd in Iran en geas-
sembleerd in Nederland neemt 
Farbod Moghaddam (winnaar 
juryprijs Leids Cabaret Festival 
2018) je mee in een mysterieuze 
reis door zijn ziel. Vlieg mee op 
een tapijt door de bazaar van 
zijn geurige en kleurige herinne-
ringen. Zijn voorhuidloze leven 
biedt namelijk een vat vol span-
nende avonturen. Avonturen en 
belevenissen die doorlopen als 
de wenkbrauw van zijn vader.

Zal hij vrede vinden in zijn hart 
dat vol verwachting klopt achter 
een bedje van Perzisch borst-
haar? Wordt dit een nacht uit 
duizenden of één uit duizend en 
één nachten? Gaat hij eindelijk 
zijn rijbewijs halen? Verwacht in 
ieder geval een avond vol emotie, 
inspiratie. En sarcasme.

De juryprijs winnaar van het BN-
NVARA Leids Cabaret Festival 
2018 combineert Nederlandse 
nuchterheid met een Iraans tem-
perament, vertelt persoonlijke 
verhalen met zijn blik gericht op 
de wereld en is daarin bot, maar 
ook kwetsbaar. Hoe dan ook, 
ogenschijnlijk tegenstrijdig en 
dus altijd spannend.
Datum: zaterdag 7 november
Tijd: 20.30 uur  
Entree: € 15,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Het Annatheater ligt op 
1 minuut loopafstand van 
het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. T: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl

IVN Helmond 
Publiekswandeling 
'Herfst in het Goor’

Op zondag 4 oktober om 
14:00 uur houdt het IVN een 
wandeling in het Goor. Het 
verzamelpunt is bij slag-
boom aan eind Goorse Baan 
(doorrijden bij Goorsebaan 
16, 5706 LG Helmond).

Kijk om je heen tijdens deze 
wandeling welke kleur je het 
liefst ziet! Misschien nog wel 
meer dan in de zomer, valt 
het prachtig kleurenpallet 
van de natuur nu op. Herfst: 
Het seizoen van vallende 
bladeren, paddenstoelen 
en wegtrekkende vogels. Is 
het slecht dat de bladeren 
langzaamaan verkleuren en 
tenslotte vallen? Waarom 
zijn er juist in de herfst veel 

paddenstoelen en waarom 
trekken veel vogels dan weg?  
Loop mee en kom er achter 
waarom de natuur seizoenen 
kent. De IVN-gids zal hier-
over graag het een en ander 
vertellen.

Deelname is gratis. Opgave 
vooraf is vanwege Coronare-
gels noodzakelijk.

Aanmelden via wandelen.
ivn.helmond@gmail.com
De aanmelding is pas defini-
tief als een bevestiging ont-
vangen is.

Nadere inlichtingen bij: Co-
ordinator natuurgidsen: An-
ne Regts tel. 06-20491428
Algemene informatie over 
het IVN kun je vinden op 
www.ivn.nl/helmond s

Helmond

F | IVN
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SPOT JE 
DROOMINTERIEUR:
ALLES ONDER 
ÉÉN DAK!

• Wonen
• Slapen
• Vloer
• Raam
• Wand
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Voorstelling “Antigone” in het Annatheater!
Gratis voor kinderen en jongeren! 

Wie zou haar leven geven voor 
haar idealen? Antigone! Ze zegt 
nee tegen de wetten van haar 
land en tegen de macht van 
haar oom: koning Kreon.

Antigone's broers doden elkaar 
in de oorlog. Ze vochten om de 
macht over Thebe. De ene broer 
krijgt een heldenbegrafenis en de 
andere moet blijven liggen voor 
de gieren. Antigone moet kiezen: 
haar dode broer laten liggen, of 
de regels verbreken en de dood-
straf riskeren. Ieder jaar wordt 
in het Annatheater een prachtig 

toneelstuk door jongeren ge-
maakt. Deze stukken staan al ja-
ren bekend om hun hoge spelni-
veau en de vlotte, moderne stijl. 
Lees de commentaren hieronder 
om u te laten overtuigen. Dit jaar 
spelen we van 3 tot en met 11 ok-
tober 2020 de Griekse tragedie 
Antigone. Op deze speeldata is 
de entree  gratis voor kinderen 
en jongeren dankzij een bijdrage 
van de Gemeente Helmond en 
de provincie Noord Brabant. 

Antigone is een klassieke tra-
gedie van de dichter Sophocles 
(496 v.Chr. – 406 v.Chr.), één van 
de grootste schrijvers van zijn 
tijd. Antigone, “geboren om te-

gen te zijn”, is ongetwijfeld één 
van de beroemdste toneelstuk-
ken ooit. Dit is je kans om kennis 
met haar te maken! 

Een volwassen, spannende voor-
stelling toegankelijk voor ieder-
een.

Data: zaterdag 3, zondag 4, vrij-
dag 9, zaterdag 10 en zondag 11 
oktober 2020
Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 
uur, zondag: 15.00 uur
Entree:  kinderen/jongeren tot 18 
jaar gratis, volwassenen € 10,00
Kaarten  www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop  
06-28104333 s

Annawijk/Suytkade

F | Annatheater In Helmond zijn 
we er voor elkaar 
Van 1 tot en met 8 oktober roept 
Helmondvoorelkaar alle inwo-
ners van Helmond op om ex-
tra in actie te komen tegen het 
groeiende probleem: eenzaam-
heid. Zo blijkt uit recent onder-
zoek van vrijwilligersplatform 
NLvoorelkaar dat de behoefte 
aan nieuwe contacten groeit, 
maar ook dat vrijwilligerswerk 
het gevoel van eenzaamheid 
vermindert. Een win-win voor 
vrijwillige inzet én participatie. 

Groeiende behoefte aan 
nieuwe contacten
NLvoorelkaar constateerde in 
hun jaarlijks gebruikersonder-
zoek een trend op het gebied van 
eenzaamheid. Er bleek een groei-
ende behoefte aan nieuwe con-
tacten. Zo werd in 2019 voor het 
eerst ‘meer mensen ontmoeten’ 
de meest gekozen reden om hulp 
te vragen via het platform en ver-
dubbelde dat jaar de contacten 
rondom maatjes en gezelschap. 
Verder gaf 21% van de respon-
denten aan eenzaamheid als een 
erg belangrijke keuze te zien om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Tijdens de coronacrisis steeg dit 
percentage zelfs naar 37%!

Vrijwilligerswerk vermindert 
gevoel van eenzaamheid
Ook bleek uit recent onderzoek 
dat het doen van vrijwilligers-
werk de negatieve gevoelens 
gerelateerd aan eenzaamheid 
vermindert. Zo geeft 88% van 
de 2.139 respondenten aan dat 
zij meer contacten hebben op-
gedaan en zich daadwerkelijk 
minder eenzaam voelen door 
vrijwilligerswerk te doen. “Het is 
enorm mooi om te zien dat ook 
de gebruikers van Helmond-
voorelkaar steeds meer omden-
ken. Zij lossen hiermee hun eigen 
hulpvraag (eenzaamheid) op, 
door een ander te helpen. Door 
het doen van vrijwilligerswerk 
leren zij nieuwe mensen kennen 
en breiden ze hun netwerk uit. 
Zo zien we maar weer dat hel-
pen écht happy maakt!”, vertelt 
Renske van Helmondvoorelkaar.

Week tegen eenzaamheid 
met Helmondvoorelkaar
Om zoveel mogelijk bekend-
heid en bewustwording voor het 
thema eenzaamheid te creëren 
in de Gemeente Helmond pakt 
Helmondvoorelkaar flink uit in 
de week tegen eenzaamheid van 
1 t/m 8 oktober. Renske vertelt: 
“We gaan in die week dagelijks 
inwoners van Helmond  inspire-
ren en activeren om iets voor een 
ander te betekenen. 
Inwoners van Helmond kun-
nen zich gemakkelijk inschrijven 
voor de actie via ons platform 
en ontvangen elke ochtend een 
kleine opdracht om eenzaam-
heid in hun eigen omgeving te-
gen te gaan in hun mailbox. We 
gaan ons best doen om samen 
zoveel mogelijk gezelschaps-
vragen die op dit moment nog 
openstaan op ons platform, op 
te lossen.”

Inschrijven kan via
www.helmondvoorelkaar.nl/
week-tegen-eenzaamheid-2020 

Zet je samen een dagdeel in
voor Helmond 
Voor mensen die graag iets met 
anderen willen doen in de Week 
tegen Eenzaamheid, hebben we 
vier buitenactiviteiten bij maat-
schappelijke organisaties geor-
ganiseerd. Samen coronaproef 
de handen uit de mouwen voor 
Helmond:

• Donderdag 1 oktober van 
 14.00 tot 15.30 bramen plukken
 bij De Bundertjes
• Vrijdag 2 oktober van 10.00 tot 
 12.00 uur meehelpen in de 
 Speeltuin Helmond West
• Maandag 5 oktober van 
 10.00 tot 12.00 uur dennetjes
 trekken in de bossen met 
 de IVN
• Woensdag 7 oktober van 
 14.00 tot 16.00 uur dennetjes
 trekken in de bossen met 
 de IVN

Wil je mee, meld je dan aan via je 
account op Helmondvoorelkaar 
of stuur een mail naar info@hel-
mondvoorelkaar.nl. Bellen kan 
ook: 0492 598989. s

Helmond

F | Helmondvoorelkaar

Podiumbijeenkomst 
coffeeshopbeleid via webinar

Op dinsdag 29 september is er 
een webinar over coffeeshops. 
De informatie die raads- en 
commissieleden tijdens deze bij-
eenkomst krijgen, draagt bij aan 
de politieke discussie die op een 
later moment over dit thema 
gevoerd wordt. Om verdere ver-
spreiding van het coronavirus 
te voorkomen, kiezen we ervoor 
om de podiumbijeenkomst deze 
keer digitaal te houden. Inwo-
ners kunnen samen met raads- 
en commissieleden deelnemen 
aan de online bijeenkomst. De 
link naar de livestream wordt 
deze week bekendgemaakt via 
de website en social media ka-
nalen van de gemeente.

De webinar start om 20.00 uur 
en we sluiten uiterlijk 21.15 uur af. 
Het programma start met drie 
korte presentaties van deskun-
digen die vanuit verschillende 
invalshoeken het thema coffee-
shops benaderen: 
• de handel in softdrugs in relatie
 tot de ondermijningsaanpak;

• de beschikbaarheid en het 
 gebruik van softdrugs als een
 gezondheidsvraagstuk; 
• de locatie en uitstralingseffec-
 ten van een coffeeshop in 
 relatie tot de ontwikkeling 
 van het centrumgebied.
De deskundigen komen niet uit 
Helmond en richten zich ook 
niet op de situatie in Helmond. 

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt 
u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tij-
dens de uitzending bekendge-
maakt. Na afloop van de presen-
taties beantwoorden de sprekers 
binnengekomen vragen. 

Motie ‘tweede 
coffeeshop Helmond’
Eind 2018 heeft de gemeenteraad 
de motie ‘tweede coffeeshop Hel-
mond’ aangenomen. In de motie 
werd gevraagd te onderzoeken of 
verruiming van het aantal coffee-

shops in Helmond mogelijk is. En 
om de criteria voor het vestigen 
van een coffeeshop te herzien. 
Tijdens deze podiumbijeenkomst 
laten raads- en commissieleden 
zich vanuit verschillende invals-
hoeken infomeren. Dat draagt bij 
aan de politieke discussie die op 
een later moment over dit thema 
gevoerd wordt.

Meer informatie
Inwoners en alle andere belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om deel te nemen. U hoeft zich 
niet van tevoren aan te melden. 
Wilt u meer weten over de spre-
kers en het programma? Kijk dan 
op www.helmond.raadsinfor-
matie.nl en klik in de kalender 
op 29 september. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert re-
gelmatig podiumbijeenkomsten. 
Tijdens deze bijeenkomsten haalt 
de raad informatie op. Zo kunnen 
raads- en commissieleden zich 
een goed beeld vormen van be-
paalde onderwerpen, en van wat 
er leeft in de stad. Deze informa-
tie gebruiken zij bij toekomstige 
besluiten die zij nemen. s

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

Helmond
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GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

KOOPZONDAG 27 SEPTEMBER

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

OOK ZO BENIEUWD NAAR DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE?!

Volop nieuwe 
najaarscollectie!
Black Bananas, Malelions, Nik&Nik, Scotch kids, Aai&ko, 
Frankie & Liberty, Monta jr, Diesel, Ballin, Anthony 
Morato, My Brand, Retour, Looxs, Little Looxs, Kie-Stone, 
No-No, Raizzed, Levi’s, Skurk en Airforce.

 Ameidestraat 7
 5701 NN HELMOND

 0492-522028
 info@pierrot-helmond.nl

KOOPZONDAG
27 september 12.00 - 17.00 uur

Pierrot is een kinderwinkel midden in 
het centrum van Helmond. Al 25 jaar 
zijn zij gevestigd aan de Ameidestraat. 
Voorheen op nummer 3 in de hoek, maar 
sinds drie jaar op nummer 7, waar voor-
heen 't Kelderke gevestigd was. 

Deze ruimte is voor Pierrot mooier en 
vooral overzichtelijker. Pierrot verkoopt 
kinderkleding vanaf maat 92, dus voor 
de kleintjes, tot en met maat 176. De af-
gelopen jaren merkten wij dat dit een 
belangrijke doelgroep is, dus hier hebben 

veel keus in. De merken die wij voeren zijn 
voor de jongens Skurk, Retour, Raizzed, 
Nik&Nik, Scotch, Levi's, My Brand, Anto-
ny Morato, Lyle & Scott, Ballin, Diesel, Ma-
lelions en Black Bananas. Voor de meisjes 
hebben wij Little Looxs, No-No, Raizzed, 
Kie-Stone, Retour, Levi's, Looxs, Scotch, 
Nik&Nik, Aai&ko en Frankie & Liberty. 
Ook verkopen wij jassen van Airforce. 
De laatste zondag van de maand hebben 
wij koopzondag. Graag nodigt Pierrot jul-
lie uit om eens een kijkje te komen nemen 
in de winkel, tot dan.

Pierrot | Ameidestraat 7
5701 NN Helmond | 0492 522 028 s

Wie zijn wij bij Pierrot?
Centrum

F | Pierrot

Volleybalclub 
de Fonkel

Volleybalclub de Fonkel is ontstaan 
vanuit de Verkennerij gevestigd aan de 
"Speelweide", ingeklemd tussen de Ba-
kelse Dijk en De Willem-Prinzenstraat, 
Uithoornseweg, Hurksestraat in Hel-
mond, nu bekend onder de naam "Zan-
gershof".

Op initiatief van Eric Slegers werd na het 
opheffen van de verkennerij naarstig ge-
zocht naar een zinnige invulling om de 
leegte na het wegvallen van de verkenners-
activiteiten in te vullen. Er werd  van alles 

uitgeprobeerd in de gymzaal van de St. 
Jozefsmavo  aan de Hurksestraat. Na wat 
experimenten kwam men uit op het spelen 
van volleybal.

Welnu, na 42 jaren speelt met veel plezier 
het spul en de club nog steeds met een 
aantal mensen van het eerste uur, aange-
vuld met fanatieke dames en wat jongelin-
gen met plezier ons spel. De laatste jaren 
echter is door omstandigheden het leden-
aantal wat gezakt. Daarom zijn wij op zoek 
naar leden. Dus voel je je aangesproken 
om met ons mee te doen of wellicht de 
draad weer op te pakken en te gaan vol-
leyen, schroom niet want wij zoeken "Vol-
leyballers". 

Zij spelen iedere dinsdagavond van 19.45 
tot 21.30 uur in de gymzaal van De Fonkel, 
Prins Karelstraat 131, 5701VL Helmond. In-
gang achter De Fonkel Dasstraat tevens 
parkeergelegenheid. s

Binnenstad

Mededeling aan alle huurders 
van Wocom in Helmond

Hierbij wil het bestuur van HV wocom 
Helmond melden dat de geplande Alge-
mene Ledenvergadering van Huurders-
vereniging van 1 oktober aanstaande niet 
doorgaat.

Gezien de voorwaarden en adviezen van-
wege COVID-19 acht het bestuur het risico 
te groot om deze jaarlijkse ledenvergade-

ring te organiseren. De verwachting is dat 
deze “verplichte” vergadering dit jaar hele-
maal geen doorgang zal vinden. Vandaar 
dat we als bestuur besloten hebben om de 
belangrijkste documenten medio oktober 
op de website van de huurdersvereniging 
te plaatsen. www.HVwocomhelmond.nl 
Wij danken u bij voorbaat voor het ge-
toonde begrip.

Namens het Bestuur 
HV WoCom Helmond

Helmond
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OLV Kerk/
Speelhuis 
op de 
Ameide-
flat

In Eindhoven hadden ze laatst 
een gek idee, de Catharina kerk 
bovenop een fl atgebouw, maar 
dat kan in Helmond ook. Ons 
mooie Speelhuis is al een blik-
vanger als men over de Traver-
se rijd, maar bovenop de ‘AAW 
MAIDE FLAT’ Komt het unieke 
gebouw helemaal tot zijn recht.
Hoofdingang van de Ameide 
wordt ook hoofd ingang voor het 
Speelhuis, alleen een lift brengt 
het publiek snel naar het theater. 
De sky van Helmond is the Li-
mit… Helmond the city that never 
sleeps….
 
Ook een goed idee? Samen ma-
ken we Helmond! Denk mee, 
redactie@deloop.eu #SamenMa-
kenWeHelmond! s

WEEK 38
King Kong in de 
watertoren
Beter een gek idee, dan geen 
idee! De Watertoren is een 
uniek object midden in de 
stad. XL Architecten wilde 
het al eens in een glazen 
omhulsel zetten en er zou 
bovenin ook plaats zijn voor 
een restaurant.
 
Hoe mooi zou het ook zijn 
om King Kong in de toren 
te hangen. Onder het mot-
to: ‘Grauwte Smoel, Ginne 
Skrik!’ Helmond zou met 
deze blikvanger landelijke 
bekendheid krijgen.
 
Op deze manier kunnen we 
voor Helmond, landelijke 
positieve promotie via print, 
internet en social media 
maken: #SamenMakenWe-
Helmond!

Ook u als lezer heeft ideeën 

“Ik had het idee om in die 
watertoren een gelegenheid 
te maken voor skydiven in 
combinatie met een restau-
rant helemaal boven aan! 
The sky is the limit!
- Marjan 

Een klimwand aan de 
buitenzijde, indoorskydiven, 
abseilen, café of een thema 
projectie
- Roos

Ik kan me voorstellen om er 
een paragliding centrum van 
de maken of een klimtoren.  
Het moet in elk geval zo 
origineel mogelijk blijven. 
- Paul 

Fotobewerking | Rob van Kuijlenburg

Helmond

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 Roermond, maar ook daar zijn ze weer door een ander ontwerp van elders geïnspi-
reerd. 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 kunnen 
plaatsen?
 
Op deze manier maken we voor Helmond positieve promotie via social media: #SamenMakenWe-
Helmond! Ook leven er plannen om onder andere T-shirts, drinkmokken en petjes te gaan produce-
ren. Ook een goed idee? Samen maken we Helmond!

WEEK 37

WWW.HELMONDNU.NL

#SamenMakenWeHelmond!
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Standaard voorzien van o.a.
Autonome noodremassistentie
Cruise control

De nieuwe Kia Picanto
Private Lease vanaf € 219,- p/m

Standaard voorzien van o.a.
Mild Hybrid technologie
Autonome noodremassistentie

De nieuwe Kia Rio
Private Lease vanaf € 299,- p/m 

Standaard voorzien van o.a.
Mild Hybrid technologie
Autonome noodremassistentie

Standaard voorzien van o.a.
Autonome noodremassistentie
Cruise control

VANAF NU IN DE 
SHOWROOM.

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. De Private Lease-aanbieding loopt via Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk 
Private Lease. Het getoonde Private Lease tarief is een vanaf tarief gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. De actie is alleen geldig op een nieuwe Kia Picanto modeljaar 2021 en een Kia Rio 
modeljaar 2021 en is geldig t/m 24-12-2020 met een uiterlijke start van het contract op 30-01-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kunnen 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ben jij een echte design liefhebber?
De Kia Picanto en Kia Rio bieden een feest van verbeterde en innovatieve ontwerpkenmerken. Achter deze verbeteringen schuilen veel nieuwe 
technieken. Beide modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen 
genomen. De Kia Rio is zelfs standaard uitgerust met een 48V batterij (Mild Hybrid technologie). Naast een meer dynamische rijbeleving zorgen 
deze aanpassingen voor vermindering van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de showroom en maak een 
proefrit.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis 
Weten wat jouw auto waard is?

Alles begint natuurlijk met de beslissing waar en hoe de generaties met elkaar gaan samenwonen. Dan ontstaat namelijk het beeld hoe het nieuwe dagelijkse 
leven eruit zal gaan zien. Maar vergeet dan niet wat de financiële kant daarvan is. Een huis met een ‘voor’–  en ‘achterhuis’, kan in principe in tweeën worden 
gedeeld. Maar financieel is het meestal niet zo makkelijk. Als er bijvoorbeeld een hypotheek op het huis zit, kan samenwonen ten koste gaan van een deel 
van de hypotheekrenteaftrek. Ook moet de bank toestemming geven als er familie in je huis komt wonen. 

Als het echte mantelzorgen aanbreekt en de ouders zijn steeds meer hulpbehoevend, dan komt het goed uit als zij al een levenstestament hebben. Met dat 
levenstestament kan het mantelzorgende kind de administratie en financiën regelen, maar ook medische beslissingen nemen als de ouder dat zelf niet meer kan. 
En dan de verdrietige situaties waarop je voorbereid moet zijn. Want die kunnen grote gevolgen hebben voor de woonsituatie. Het overlijden van een ouder of de 
scheiding van het mantelzorgende kind. Hoe ziet de woonsituatie en het daaraan gekoppelde financiële plaatje er dan uit? Als het om een koophuis gaat, kan via 
een testament worden geregeld dat de achterblijvers in het huis mogen blijven wonen. Anders zijn die afhankelijk van afspraken met andere erfgenamen. 
Vaak een recept voor familieruzies. 

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen. Een aantal jaren terug zijn we als samenwerkende notariskantoren in het 
onderwerp van samenwonende generaties gedoken en hebben we verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een 
checklist met daarop de belangrijkste zaken waaraan gedacht moet worden als ouder(s) en kind(eren) gaan samenwonen in het 
kader van mantelzorg.

We denken graag met u mee over het vormgeven van de samenwoning van meerdere generaties onder één dak. Interessse?
U kunt bij ons een vrijblijvende afspraak inplannen. We zijn te bereiken via Visser Van den Broek Netwerk notarissen, 
Schootense Loop 2, 5708 HX Helmond, 0492-522431 of notaris@vbvnotarissen.nl.

Met meerdere generaties 
    onder 1 dak
De zorg voor ouderen komt steeds meer voor rekening van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn de partner en/
of de kinderen. We zien in onze praktijk dat steeds meer ouders ervoor kiezen om met hun mantelzorgende 
kinderen onder één dak te gaan wonen. Zelfs ook al in de situatie dat er nog geen sprake is van mantelzorg. 
Bent u aan het overwegen om te gaan samenwonen met uw ouders of kinderen? Dan zijn er wat onderwerpen 
om over na te denken voordat u uw plannen omzet in daden. 
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Maak kennis met 
de nieuwe Kia Picanto 
en Kia Rio bij 
VDNS Kia Helmond 

In de showroom van VDNS 
Kia Helmond aan de Varen-
schut 21D zijn sinds deze week 
de nieuwe Kia Picanto en de 
nieuwe Kia Rio te bewonderen. 
Zowel de populaire stadsauto 
als de 5-deurs hatchback zijn 
beschikbaar tegen concurre-
rende prijzen en Private Lease 
maandbedragen. Voor meer in-
formatie en/of een proefrit hel-
pen de adviseurs van VDNS Kia 
Helmond je graag verder. 

Jong, sportief en stijlvol: 
maak kennis met de nieuwe 
Kia Picanto! 
De al jarenlang meest verkochte 
A-segment auto van Nederland 
is geheel vernieuwd. De nieuwe 
Kia Picanto past in het huidige 
zeer succesvolle modellen-

gamma van Kia, waarbij deze is 
voorzien van een vlot design en 
slimme features. Tel daar pit, zui-
nigheid én topklasse connectivi-
teit bij op en je hebt een mix van 
jeugdige energie en volwassen 
veiligheidsfeatures. Dat wordt 
genieten!

Moderne en betrouwbare 
benzinemotor
De nieuwe Kia Picanto biedt 
je de keuze uit twee moderne 
en betrouwbare benzinemoto-
ren. Met hun pittige prestaties 
geven ze de auto precies het 
juiste karakter. En dankzij hun 
lage verbruik en bescheiden 
CO2-emissies zijn ze overal wel-
kom. De nieuwe Kia Picanto is 
vanaf nu standaard voorzien 
van cruise control en leverbaar 
met een vernieuwde automaat, 
welke al vanaf € 15.695,00 rij-
klaar leverbaar is. Ook deze au-

tomaat is beschikbaar voor een 
vrijblijvende proefrit. 

Veiligheid boven alles
Met zijn slimme veiligheidssy-
stemen waarschuwt de nieuwe 
Picanto je niet alleen, hij helpt 
je ook écht. Bijvoorbeeld bij het 
inparkeren, of bij het vermijden 
van botsingen. Een heel gerust-
stellend idee.

7 jaar fabrieksgarantie
Zoals je van Kia bekend bent, 
wordt de nieuwe Kia Picanto 
aangeboden met 7 jaar fabrieks-
garantie. Wel zo’n prettig gevoel.
Beng een bezoek aan de show-
room van VDNS Kia Helmond
De nieuwe Kia Picanto is al be-
schikbaar vanaf € 219,00 per 
maand (private lease)*, of rij-
klaar vanaf € 14.695,00. Voor een 
vrijblijvende proefrit of advies 
op maat kun je telefonisch een 
afspraak maken met onze ver-
koopadviseurs op telefoonnum-
mer 0492-588 951 / 0492-588 958, 
of via WhatsApp: 06-202 107 07.

Nieuwe Kia Rio gaat 
voor Mild Hybrid
De nieuwe Kia Rio is de eerste 
Rio met de bijzondere EcoDyna-
mics Mild Hybrid (MHEV) aan-
drijving. Dit is een nieuw type 
hybride met een superefficiënte 

1.0 T-GDi benzinemotor en een 
48-volt lithium-ion accu, voor 
de laagst denkbare verbruiks- en 
emissiewaarden. Heel slim: het 
geïntegreerde e-systeem wint zo 
veel mogelijk remenergie terug, 
om die later weer te kunnen ge-
bruiken bij het accelereren.

Ruime en gastvrije interieur
Het ruime en gastvrije interi-
eur verrast je met een scala aan 
slimme features. Voor comfort, 
plezier en connectiviteit. En 
praktische handigheidjes na-
tuurlijk, zoals de volledig vlak 
neerklappende 60:40 gedeelde 
achterbank. De nieuwe Kia 
Rio overtuigt je met duizend-
en-één slimme details. Plus: de 
onovertroffen 7 jaar garantie 
dankzij pure kwaliteit. Wat wil je 
nog meer?

Probleemloze connectiviteit
Bij het ontwikkelen van de nieu-
we Kia Rio stond probleemloze 
connectiviteit hoog op het lijstje. 
Dat zie je terug in de state-of-
the-art techniek en het infotain-
mentsystemen. Heb j het 4,2” 
supervision cluster in het instru-
mentenpaneel al gezien? 

Kies daarnaast bijvoorbeeld het 
8” touchscreen navigatiesysteem 
met UVO Connect inclusief Kia 
Live diensten zoals Live Traf-
fic, Live Parkeren, Live Weer en 
appfuncties zoals portieren ver-
grendelen. Of heb je liever het 
optionele 8” touchscreen audio-
systeem dat werkt met Android 
AutoTM en Apple CarPlayTM? 
Welke je ook kiest, de nieuwe Kia 
Rio maakt het mogelijk!

Beng een bezoek aan de show-
room van VDNS Kia Helmond
Wil jij kennis maken met de 
nieuwe Kia Rio? Kom dan langs 
in de showroom van VDNS Kia 
Helmond of maak een afspraak 
voor een proefrit. De nieuwe Rio 
is al beschikbaar vanaf € 299,00 
per maand (private lease)*, of rij-
klaar vanaf € 19.995,00. Voor een 
vrijblijvende proefrit of advies op 
maat kun je telefonisch een af-
spraak maken met onze verkoop-
adviseurs op telefoonnummer 
0492-588 951 / 0492-588 958, of 
via WhatsApp: 06-202 107 07. s

*Vraag naar de voorwaarden in 
de showroom

Helmond

Sport actualiteiten 
in Helmond e.o. 
Met gejuich te 
ontvangen via 
een Live Stream

Helmond

Het is alweer een hele tijd 
geleden dat Tribune het 
laatste Sportcafé heeft kun-
nen organiseren. Maar op 
maandagavond 5 oktober is 
het weer zover. 

Sportieve ontwikkelingen, 
actueel sportnieuws en per-
soonlijke meningen zullen 
aan tafel bij presentator Gui-
do van Erp het gesprek van 
de volgende dag worden. 
Het belooft een interessante 
en wellicht ruchtmakende 
sportavond te worden. 

Tribune heeft een aantal 
bijzondere gasten bereid ge-
vonden aan te schuiven.
• Willy van de Kerkhof
• Chris Ottens 
 (sportjournalist)
• Jos Slapak (PVV)
• Wim van den Heuvel 
 (Lutra)
• Berbel van Bree (Jibb+)
• Sean O'Sullivan 
 (Rood Wit'62)

Vanwege de Coronaregels 
zijn er slechts een beperkt 
aantal zitplaatsen beschik-
baar voor het live bijwonen 
van het Tribune Sportcafé. 
Maar u kunt het ook via een 
livestream direct volgen via 
www.tribunemagazine.nl/
live-stream-sportcafe

Tijd: vanaf 20.00 uur tot 
21.30 uur
Locatie: Rood Wit’62 sport-
kantine, Sportkomplex de 
Rijpel 1, 5709 NZ Helmond. 
Aanwezigen worden geacht 
zich te registreren, ter plaatse 
of vooraf. s

Zoals elk jaar organiseert Vrij-
willigerswerk LEV Helmond 
i.s.m. Gemeente Helmond een 
waarderingsactie om vrijwil-
ligers te bedanken voor hun 
inzet. Dit gebeurt altijd op en 
rond de Nationale Dag van de 
Vrijwilliger op 7 december. Dit 
jaar is gekozen voor een andere 
aanpak: de Week van de Vrij-
willige Inzet (7 tot 12 december). 

In deze week kunnen vrijwilligers 

gratis leuke workshops (corona-
proof) volgen. Onderdeel van de 
waarderingsactie zijn kleine at-
tenties voor vrijwilligers. 

Organisaties kunnen deze at-
tenties tot 1 oktober aanvragen. 
Vrijwilligerswerk LEV Helmond is 
op dit moment druk doende met 
het regelen van diverse work-
shops. Muziek, kunst, fotografie, 
ontspanning, mode, eten; het 
aanbod is gevarieerd. Zodra het 
programma gereed is, komt het 
op de website www.levhelmond.
nl/vrijwilligerswerk te staan. 

Attenties aanvragen 
voor 1 oktober
Om vrijwilligers te bedanken, 
kunnen organisaties een kleine 
attentie aanvragen. Dit jaar is 
dit vanwege de workshops al in 
september! Aanvragen kan uit-
sluitend via de website www.
levhelmond.nl/vrijwilligerswerk 
(waarderingsactie2020).

Er is een maximaal aantal atten-
ties. Wil je er zeker van zijn dat er 
attenties zijn voor jouw vrijwilli-
gers, meld je dan snel aan. Helaas 
geldt: op = op. Bij de attenties zit 

een flyer met informatie over de 
workshops en hoe je je hiervoor 
kunt aanmelden. Ook voor de 
workshops geldt vol = vol. De 
inschrijving voor de workshops 
start overigens pas op 7 novem-
ber zodat je als organisatie vol-
doende tijd hebt om de attenties 
voor deze datum aan je vrijwilli-
gers uit te delen.

Ophalen attenties
Organisaties die attenties aanvra-
gen, kunnen deze op donderdag 
8 oktober ophalen bij LEVgroep. 
Op het aanvraagformulier kun 
je de exacte tijd aangeven wan-
neer je ze komt ophalen. Dit 
komt vanwege corona heel nauw. 
Houd ook rekening met de maat-

regelen zoals 1,5 meter afstand en 
handen desinfecteren bij binnen-
komst. 

Met vragen kun je contact op-
nemen met vrijwilligerswerkhel-
mond@levgroep.nl of bel 0492 
598989. s

Helmond

Waarderingsactie voor vrijwilligers 
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IK BEN ‘N
HELMONDER

SMEULDERS

MIERLOSEWEG 136, HELMOND

Wij bedanken al onze klanten voor 
het vertrouwen in de afgelopen 36 jaar.

SFEERMEUBELEN

TOTALE 
LEEGVERKOOP

IEDERE ZATERDAG 10.00-17.00 uur

40% tot 70%
KORTING

Scholen hebben volop aandacht voor 
sociale veiligheid, ondanks de drukte 
rondom het naleven van alle Corona-
maatregelen. Er wordt veel gevraagd 
van scholen in het organiseren van het 
1,5 meter- en online onderwijs. Toch ziet 
Stichting School & Veiligheid dat scholen 
aandacht schenken aan sociale veilig-
heid en het voorkomen van pesten. De 
belangstelling om mee te doen aan de 
Week Tegen Pesten - die School & Vei-
ligheid jaarlijks organiseert - is dit jaar 
groot. Scholen willen juist dit schooljaar 
een positieve start maken. Daarnaast 
is pesten op school nog altijd een pro-
bleem. Toen de scholen dicht gingen tij-
dens de Coronacrisis verschoof het naar 
online pesten. Dit blijkt uit cijfers van 
De Kindertelefoon, die in april en mei 
aanzienlijk meer gesprekken over online 
pesten registreerde. 
 
“Het nieuwe schooljaar vraagt meer dan 
andere jaren van iedereen extra aandacht 
om opnieuw een veilige en fijne klas te 
vormen”. Dat zegt Marijke van der Zalm, 
projectleider van de Week Tegen Pesten 
bij School & Veiligheid. “De normale ma-
nier van lesgeven en contact met elkaar 
was lange tijd niet mogelijk. Het belang 
van samenzijn, elkaar zien en erbij horen 
is voor iedereen voelbaar geweest. 

De wens om dit jaar positief te starten en 
er een fijn jaar van te maken is groot. Mee-
doen aan de Week Tegen Pesten is voor 
veel scholen een manier om dit te doen. 
Scholen bestelden massaal de Week Te-
gen Pesten-poster. De voorraad posters 
voor het voortgezet onderwijs en het mid-
delbaar beroepsonderwijs is inmiddels 
helemaal op.” 

Opening Week Tegen Pesten in Helmond
De start van de Week Tegen Pesten ziet 
er dit jaar anders uit. Op maandag 21 sep-
tember opende de week op brede basis-
school de Vuurvogel in Helmond. Op 
deze school staat sociale veiligheid hoog 
in het vaandel. Daisy Mertens - Leraar 
van het jaar 2016 en verkozen tot een van 
de tien beste leerkrachten van de wereld 
– werkt op deze school. Leerlingen een 
veilig gevoel geven is voor haar ontzet-
tend belangrijk. “Blijf elke dag kijken door 
de ogen van je leerlingen. Dan weet je als 
leraar als geen ander wat kinderen nodig 

hebben,” schrijft ze in haar recente co-
lumn op denieuweleraar.nu. Tijdens de 
opening laat het team van de Vuurvogel 
zien hoe zij op school samen zorgen voor 
een veilig en prettig leer- en werkklimaat. 
Via een livestream op de Facebookpagina 
van Week Tegen Pesten is de opening 
voor iedereen te volgen.

 
Online campagne en gratis lesmateriaal 
Ieder jaar organiseert School & Veiligheid 
de Week Tegen Pesten voor scholen in 
het primair-, voortgezet- en het middel-
baar beroepsonderwijs. Het aanpakken 
van pesten en het werken aan een sociaal 
veilige school staat in die week centraal. 
Dit jaar is gekozen voor een online cam-
pagne onder het motto ‘Samen aan zet’. 
Op LinkedIn, Facebook, Twitter en Insta-
gram verschijnen wekelijks berichten die 
relevant zijn voor iedereen met een hart 
voor sociale veiligheid in de klas. 

Via korte filmpjes wordt kennis gedeeld 
en worden tips gegeven om onderwijspro-
fessionals te ondersteunen bij het werken 
aan een veilige en positieve sfeer in de klas. 
Het aantal volgers uit het onderwijs is de 
afgelopen maand flink gestegen en ook 
het gratis (les)materiaal wordt nog meer 
dan andere jaren bekeken op de campag-
newebsite www.weektegenpesten.nl.
 
Samen aan zet
Bij het bepalen van het thema van de Week 
Tegen Pesten hield School & Veiligheid er 
rekening mee dat leerlingen en leraren el-
kaar vanwege Corona lange tijd niet had-
den gezien. “Dat doet wat met vorming 
van een hechte en prettige groep”, zegt 
Sylvia van Bragt, die als adviseur Pesten bij 
School & Veiligheid bij de organisatie van 
de week betrokken is. “Op afstand en via 
online onderwijs is het haast onmogelijk 
om tot een veilige groep te komen waarin 
een positieve sfeer heerst. De nadruk ligt 
daarom dit jaar op de normingsfase van 
de groepsdynamiek. We willen leraren sti-
muleren om het samen met de leerlingen 
te hebben over wat nodig is om een fijne 
groep te vormen. Hoe willen we met el-
kaar omgaan in de klas? Welke regels en 
afspraken horen daarbij? Leraren en leer-
lingen zijn daarin ‘samen aan zet’.” 
 
 
Meer informatie en de overige activiteiten 
in de Week Tegen Pesten zijn te vinden op 
www.weektegenpesten.nl s

Helmond

Scholen hebben ondanks Coronacrisis 
aandacht voor sociale veiligheid
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Brandevoort

Regio

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.

Helmond-Noord

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, maar wel al-
tijd goed in het gehoor, liggende 
eigen arrangementen. Repetities 
zijn wekelijks op woensdag-
avond van 20:00 tot 22:30 uur 
in SCC De Muzenval in Eersel. 
Om een indruk te krijgen van de 
band kijk naar het filmpje op on-
ze website. Ken jij, of ben jij een 
gitarist? Lijkt het je een uitdaging 

Bij OPJEPLAETS te Brandevoort, 
komt Patricia van Laerhoven 
vertellen over een grote veran-
dering in haar leven. Haar man 
Koen is transgender. Hij heeft 
zich altijd een meisje gevoeld. 
Hij is getrouwd met Patricia en 
heeft een dochter gekregen. Nu 
is Koen getransformeerd naar 
Kim, een mooie vrouw. 

Patricia en Kim zijn opnieuw ge-
trouwd op 9-9-2020. Dat is echte 
liefde! Patricia gaf woorden aan 
deze grote verandering en schreef 
een boekje over een transgender 
konijntje met illustraties van Ka-
ren Claassen. De presentatie van 
dit boekje is op 30 september 
aanstaande In het inspiratiecafé 
OPJEPLAETS De Plaetse 85 te 
Helmond Brandevoort. Kosten 
7,50 p.p. Inloop 19:00 uur Graag 
vooraf reserveren ivm Corona. 
De koffie staat klaar. Reserveren 
via opjeplaets@gmail.com of via 
de website www.opjeplaets.nl.

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 be-
stuur@nightcats.nl Belle en het 

Beest De 
Musical in 
Het Speelhuis

Een nieuw sprookje komt tot 
leven in het theater: Belle en 
het Beest De Musical! Echte 
schoonheid zit diep vanbinnen; 
zo vertelt het bijzondere ver-
haal van de dertiende sprook-
jesvoorstelling van Van Hoorne 
Entertainment. Op donderdag 
22 oktober is de betoverende fa-
milievoorstelling te zien in Het 
Speelhuis, Helmond. 

Met ruim 125.000 bezoekers per 
theaterseizoen zijn de magische 
Van Hoorne-familiemusicals, 
waaronder De Kleine Zeemeer-
min en Doornroosje, al vele jaren 
échte publiekstrekkers. In 2020-
2021 gaat de sprookjestraditie 
verder met Belle en het Beest De 
Musical! 

In één van de meest romantische 
volkssprookjes speelt Bettina de 
rol van Belle: een slim, spran-
kelend meisje die verder leert 
kijken dan het woeste uiterlijk 
van het Beest. Natuurlijk komt 

ook in dit kleurrijke koninkrijk 
het altijd populaire, groene to-
venaarsduo Titus & Fien tevoor-
schijn. Uiteraard zorgen zij weer 
voor een flinke dosis beestachtig 
goede humor voor jong én oud! 

Zet het masker af, en toon je wa-
re gezicht! Met de betoverende 
liedjes, prachtige meerstemmig-
heid, schitterende kostuums en 
hi-hilarische scènes is Belle en 
het Beest De Musical de mooi-
ste, meest magische voorstelling 
voor de hele familie! 

Het verhaal
Het hele dorp is in rep en roer. 
Binnenkort wordt prins Dinand 
21 jaar en gekroond tot koning. 
Hij mist alleen nog een koningin 
aan zijn zijde. De dorpsmeisjes 
zijn al druk bezig met hun groot-
se trouwplannen. Alleen Belle 
heeft een heel ander idee; het 
mooie, slimme meisje droomt 
van haar eigen grote avontu-
ren buiten de dorpsmuren. Wat 
moet zij nu met een man? Intus-
sen bereikt het grote nieuws ook 
het tovenaarshuisje van Titus en 

Fien. Maar, wacht eens even... als 
de prins koning wordt, zal Fien 
nooit de machtigste vrouw van 
het land kunnen zijn! Samen met 
Titus bedenkt ze een verschrik-
kelijke vloek: de prins verandert 
in een lelijk beest. Zal hij ooit nog 
de ware liefde vinden of blijft hij 
voor altijd een afzichtelijk mon-
ster? 

Kom verkleed
Trek je allermooiste kostuum uit 
de kast, en kom verkleed naar 
het theater! Doe mee aan de 
Sprookjesverkleedwedstrijd en 
maak kans op een betoverend 
sprookjespakket. Na afloop van 
de voorstelling kun je met alle 
acteurs op de foto tijdens een 
meet & greet. 

Donderdag 22 oktober om 13:30 
& 16:00, bij Het Speelhuis, Speel-
huisplein 2. Kaartprijs € 19,50, 
exclusief reserveringskosten. Re-
serveringen: www.theaterspeel-
huis.nl of telefonisch via 0492 
587 000. Kijk voor meer infor-
matie op www.vanhoorne.com/
belleenhetbeest.  s

Helmond

Gratis reparaties van uw 
defecte spullen elke woens-
dagmiddag in oktober bij 
Repaircafé Rijpelberg aan de 
Groningenhof 4, Helmond 
(gebouw De Torelaar). Open 
van 14.00 tot 17.00 uur. Houd 
a.u.b. wel rekening met de 
corona-maatregelen. Zie 
ook www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg
 
Woensdag 7 oktober
Gratis reparaties woensdag-
middag 7 oktober  van 14.00 
tot 17.00 bij Repaircafé Rijpel-
berg.  

Locatie: De Torelaar, Gronin-
genhof 4, Helmond. Houd 
a.u.b. wel rekening met coro-
na-maatregelen.
 
Woensdag 14 oktober
Gratis reparaties woensdag-
middag 14 oktober  van 14.00 
tot 17.00 bij Repaircafé Rijpel-
berg.  

Locatie: De Torelaar, Gronin-
genhof 4, Helmond. Houd 
a.u.b. wel rekening met coro-

na-maatregelen. Zie ook 

Woensdag 21 oktober
Gratis reparaties woensdag-
middag 21 oktober  van 14.00 
tot 17.00 bij Repaircafé Rijpel-
berg.  

Locatie: De Torelaar, Gronin-
genhof 4, Helmond. Houd 
a.u.b. wel rekening met coro-
na-maatregelen.

Woensdag 28 oktober
Gratis reparaties woensdag-
middag 28 oktober  van 14.00 
tot 17.00 bij Repaircafé Rijpel-
berg.  

Locatie: De Torelaar, Gronin-
genhof 4, Helmond. Houd 
a.u.b. wel rekening met coro-
na-maatregelen. s

Agenda Repaircafé Rijpelberg
Rijpelberg

Mantelzorg Actie Gemeente Helmond 2020
Vraag de gratis HellemondGift waardebon aan

Mantelzorgcompliment Hel-
mond van Gemeente Helmond 
kan men in gratis Hellemond-
Gift bonnen uit laten keren. 
Zorgt u voor een inwoner van 
Helmond? Dan komt u in aan-
merking voor dit ‘compliment’, 
70 euro aan HellemondGift 
waardebonnen is toch een leu-
ke waardering? Vraag uw ‘com-
pliment’  aan en kruis de Hel-
lemondGift waardebon aan zie 
gemeenteberichtenpagina in 
deze uitgave of mail via: man-
telzorghelmond@levgroep.nl

Stichting Hellemond Gift heeft 
het primaire doel om Hellemond 
Gift cadeaubonnen uit te geven 
en daarmee de bestedingen in de 

lokale Helmondse economie te 
stimuleren. En niet allemaal naar 
internet te laten vloeien. Dit met 
de bedoeling om Helmond leef-
baar en bruisend te houden met 
een goed, divers en fijn aanbod 
van winkels, sport, horeca, zorg, 
onderwijs en cultuur en al het 
andere wat een stad prettig en 
leefbaar maakt (als een onder-
nemer bijv. een sportclub spon-
sort, kan deze sportclub weer 
de Helmondse jeugd een zin-
volle vrijetijds besteding bieden). 
Daarnaast wil de Stichting Hel-
lemond Gift vanuit haar morele 
verantwoordelijkheid en sociaal-
maatschappelijke betrokken-
heid niet alleen waardebonnen 
‘verhandelen’ maar ook een bij-
drage leveren aan de samenwer-
king en verbinding in Helmond 
tussen verschillende partijen die 

samen een stad ‘maken’. Zelfs 
onze jeugd zal met deze fysieke 
waardebonnen weer achter de 
computer uit moeten komen om 
de waardebon te verzilveren.

Dit wil de stichting enerzijds 
tot uitdrukking brengen in 
haar eigen organisatie en an-
derzijds door het ontwikkelen 
van belevingsinitiatieven voor 
Helmond. Stichting Hellemond 
Gift kent geen winstoogmerk. 
Ook al woont bijv. een werkne-
mer bij een Helmonds bedrijf 
niet in Helmond, dan is het toch 
vrij normaal dat waar men zijn 
brood verdient, dit ook voor een 
gedeelte uitgeeft.
Meer dan 140 lokale onderne-
mers doen mee en de waarde-
bon wordt volop gebruikt. s
Meer info: www.hellemondgift.nl

Helmond
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Mantelzorg actie 2020!
Geef een 

HELLEMONDGIFT 
waardebon cadeau!
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Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

U maakt kans op een 

leuke prijs!

Ga naar

www.hellemondgift.nl/prijs
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en vul de gevraagde 

gegevens in!

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 
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website en via Facebook.
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en vul de gevraagde 

Iedere maand wordt de 

prijswinnaar bekend 

gemaakt via onze 

website en via Facebook.
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Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
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.

Bewaar deze strook Bewaar deze strook zorgvuldig als bewijszorgvuldig als bewijs

WWW.HELLEMONDGIFT.NL

Jozefkerk, Tolpost 1:  Zondag 9:30 en 11:00 
Weekdagen: maandag tot en met donderdag 9:00; vrijdag 19:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54: Zondag 11:00.

Pauluskerk en Edith-Steinkerk worden niet gebruikt zolang de anderhalve-
meter regels gelden.

Pastoraal team: Pastoor drs. E. Seidel, pastor W. Koopmans, diaken H. Dings.
Centraal kantoor: Tolpost 1, 5701 HE. 0492522109 (maandag-donderdag 9:30-12:30)

Mail: parochie@heiligelambertus.nl. Internet: www.heiligelambertus.nl. 

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 28 september – 4 oktober 2020 / 
week 39 en 40

Donderdag 1 oktober
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
om oplossingen van rust en vrede, waar huiselijk geweld speelt.

Zaterdag 3 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Voor het welzijn van de parochie
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Oma en Opa Vogels-van Mierlo, 
Ouders Sauvé Vogels en dochter Ine; Nelly van Bussel-van Oss;

Zondag 4 oktober (doopzondag)
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Harry van Bree; Riek van Doorn-Verstappen; Ria Haast-Bombeeck; 
Sjef Remmen en Annie Noordman; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; 
Anny Nooijen-Raaijmakers vanwege verjaardag
10:45 uur Doop Julia Teeuwen

www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen en misintenties 27 september – 4 oktober 2020 / 
week 39 en 40

Zondag 27 september  
11.00 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Roos van 
de Kerkhof-Peters, Riet van den Eertwegh-van der Heijden, Piet Hein 
van Thiel, Ton van Wetten. 

Zondag 4 oktober 
11.00 uur André Krösing, Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen, 
Do Sanders-Peulen en Cor Sanders, Albert Bergmans, Aart Swinkels, 
Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs.

www.damiaanhelmond.nl 

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

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

vóór woensdag 30 september
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AFMAKEN | ALLEBEI | BEZORGEN | COSMETISCH | DOVIG | DRIJFNAT 
EETZAAL | ELFJE | ERVAN | FONDS | GALERIJ | GLORIA | GLUTON

HAARSPELD | IJDELTUIT | INSLAAN | MEREL | NADOEN | NOTULEN
OLIJFOLIE | OVERMACHT | STRAF | TEAKWONDO | TELOORGAAN

VLEET | WILLIG | WOONBOOT | ZONDAG

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

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

Winnaar week 37: Bibi Muffels. Antwoord: PINGUIN.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
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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.

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

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

Een fijne plek voor 
herinneren en gedenken  
De natuur troost en brengt rust. Bij het natuur-
begraven ervaren we een natuurlijke overgang 
van tijd naar eeuwigheid. We geven onze 
geliefden weer terug aan de natuur. 
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang op alle dagen van de week. 
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. 

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

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

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

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

begraafplaats Weverslo langs verborgen plekken die 
normaal niet toegankelijk zijn

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

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

Welkom op Landgoed en 
Natuurbegraafplaats Weverslo

• Beleef de natuur en geniet van de rust
• Maak op uw gemak een wandeling

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren

Vrije toegang tussen zonsopgang en zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis 
is geopend van dinsdag t/m zondag 13:30 tot 16:30 uur. Bezoek voor meer informatie 

onze website: www.weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

De winnaar van de
Sudoku puzzel van 
week 36 is Marieke van 
der Enden uit Helmond
Marieke is reeds op de hoogte gesteld door ons en 
komt haar prijs een dezer dagen in ontvangst nemen.
 
Wij wensen Marieke heel veel plezier met 
haar gewonnen prijs!

Mail de gele oplossing voor 9 september naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Minimale leeftijd voor 

deelname is 18 jaar. Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.
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Een dinerbon t.w.v. E 100te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ WARANDE 5707
STIPHOUT

5708
CENTRUM

5701

OOST
5703

WEST
5707

BRANDEVOORT5706/5707/5708
MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIEDZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!de loop

Seniorenfit in het Tienerhuis

Op maandag 21 september 2020 zijn we 
op het skatepark bij het tienerhuis ge-
start met senioren 55+ fi t. Sophie van 
Jibb+ heeft een groepje vitale ouderen 
een uur lang op ontspannende wijze la-
ten bewegen. 

Na afloop heeft men nog wat na gekeu-
veld met elkaar onder het genot van een 
kopje koffie. Komende maandag, 28 sep-
tember 2020 zijn alle senioren van 55+ 
weer van harte welkom om 11.00 uur aan 
de Rivierensingel 752. s

Helmond
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vr 02 okt t/m vr 16 okt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

LOVE SARAH   NU
Tiener laat droom van overleden moeder uitkomen 

ÉTÉ 85   NU
16-jarige wordt gered na een kapseizing

BARN  NU
Nasleep voor schoolleiding na overlijden leerling

PARADISE DRIFTERS     NU 
3 thuisloze jongeren schudden hun verleden af  

Expo

podium

film

 T/M 04 OKT

vr 02 okt 20:15u
Comedy Night         
STAND UP COMEDY IN DE CACAOFABRIEK      

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

vr 16 okt 20:00u
Duffhues    
DARKENED AV POETICS (CINECONCERT)

vr 23 okt 20:30u
Kong 
TOUR 2020

expositie: tussenhuids 
Zes kunstenaars afkomstig uit Nederland en 
België. Een raadselachtige titel die genoeg ruimte 
laat voor interpretatie. Het werk is surrealistisch 
te noemen, al is dat bij alle zes op een heel eigen 
manier.

"Deze expositie is nu al een van de hoogtepun-
ten van het kunstjaar" - Eindhovens Dagblad 

VR 02 OKT T/M VR 16 OKTVR 02 OKT T/M VR 16 OKT

THEATERSPEELHUIS.NL

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, Shake

VR 02 & ZO 04 OKT div. tijden JEUGD

RADMAN 
Schippers & Van Gucht + Het Zuidelijk Toneel 

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

STENZEL & KIVITS 
The Best of 20 Years 

VR 09 OKT  19:00 & 21:30u DANS

IGONE DE JONGH
I

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

GEORGES LOTZE EN BAND 
The Neil Diamond Project

ZO 11 OKT  14:30u LOKAAL

FANFARE DE VOORUITGANG  
Dubbelconcert

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

ZA 17 OKT  16:00, 19:30 & 21:30u CABARET

TISJEBOY JAY  
Het tijdelijke abnormaal 

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‘Helmond voelt 

als thuiskomen’

Door: De weblog van Helmond

Leon van der Zanden is de zoon 
van een Helmonder en een 
moeder van Mauritius. Zijn va-
der zat vroeger in een klooster 
en nadat hij uitgetreden was, 
wou hij via brieven schrijven 
Frans gaan leren. Zo kwam 
deze man in contact met de 
moeder van de presentator. Na 
enkele jaren scheiden hun we-
gen, uit dit huwelijk kwamen 
2 kinderen voort; Leon en zijn 
zus. De 42-jarige Leon woont 
nu in Eindhoven samen met 
zijn vrouw Mireille. Ze hebben 
3 dochters en een zoon.

De oud-cabaretier groeide op 
in de Eeuwsels, doordeweeks 
bij zijn moeder en in de week-
enden bij zijn vader. Hij ging in 
zijn kinderjaren op school naar 
De Bundertjes en vervolgens 
naar de Knip waar hij zijn VWO-
diploma haalde. Leon voetbalde 
in zijn jeugd bij MULO hoewel 
hij Helmondia stoerder vond. 
Bij de geel/blauwen speelden 
echter zijn vriendjes. Op de Knip 
speelde Leon in 3 musicals een 
hoofdrol. De performer leerde 
dat hij goed contact kon ma-
ken met het publiek tijdens de 
musical Frankenstein. Hij sneed 
per ongeluk met een mes in zijn 
vinger en moest toen improvise-
ren. Dat bleek Leon heel goed af 
te gaan. Leon speelde in 1994 op 
zijn 17de bij St. Genesius in het 
kindertoneelstuk Mag ik naar 

de Maan? Dit schouwspel werd 
geregisseerd door Jacques Vriens 
met wie hij daarna bevriend 
bleef. Verder genoot hij met volle 
teugen van de onemanshow 
Ergens in de Verte uit 1993 van 
Youp van ’t Hek. Leon vond het 
vooral knap hoe deze cabaretier 
de mensen zo erg in zijn greep 
had en aan het lachen maken 
kon. Deze ervaringen waren de 
katalysator van zijn besluit om 
met optredens de kost te gaan 
verdienen.

Leon was in zijn puberjaren als 
kaartjesverkoper al te bewonde-
ren in ’t Speelhuis. Jan Duijvelaar 
nam hem aan. Later in zijn leven 
bood diezelfde directeur hem een 
contract aan om op te treden in 
ditzelfde theater. Teresa van de 
Ven, regisseuse bij een musical 
waarin hij optrad, werd een soort 
mentor voor hem. Leon zat met 
levensvragen en zij bracht hem 
onder meer in contact met Sig-
mund Freuds theorieën, kunst 
en spiritualiteit. Dat laatste is 
nog steeds heel belangrijk voor 
hem. Leon wil altijd de diepte in. 
Spiritualiteit helpt hem bewust 
bezig te zijn met wat hij doet. 
“Een onbewuste keuze krijgt dan 
lading”, aldus Leon. Zo wordt hij 
zich bewust van de lichaamsbe-
wegingen die hij maakt tijdens 
zijn voorstellingen en die krijgen 
zo de geest.
De oud-cabaretier heeft een bui-
tengewone interesse in mensen 
en zoekt altijd met hen de ver-
binding. Leon wil namelijk het 
echte contact met hen. Hij wil 
iemand leren begrijpen en is niet 

bang om op mensen uitgekeken 
te raken want echt doorgron-
den doe je die persoon nooit. 
“Nieuwsgierigheid is mijn aller-
sterkste eigenschap”, aldus deze 
mensenmens.
“Van mijn vader heb ik teveel ver-
stand geërfd en van mijn moeder 
teveel gevoel”. Maar het is voor 
Leon de perfecte mixture als 
cabaretier en presentator. Leon 
is een gevoelsmens en gebruikt 
zijn verstand als middel voor het 
hart. “Het ego is het voertuig, de 
ziel de chauffeur”.
Hij maakt harde grappen juist 
om zijn gevoelige kant te mas-
keren. Humor gebruikte hij al 
in zijn jeugd om de spanning te 
breken bij bedreigende situaties 
zoals bijvoorbeeld pesterijen. Zo 
maakt hij graag grappen over 
Helmonders. 

“Met zelfspot haal je het gif uit 
de angel. Je kwetsbaar opstellen 
is een kracht. Als je jezelf groot 
houdt kunnen mensen je klein 
maken. Als je jezelf klein maakt 
kan de ander dat juist niet”. Op-
treden voor publiek berust bij 
Leon met name op onbevangen 
en authentiek zijn.

Leon geeft workshops aan groe-
pen. Dat ligt nu stil vanwege de 
corona en daarom geeft hij in 
plaats daarvan webinars. Dit 
is helaas niet hetzelfde als dat 
mensen lijfelijk aanwezig zijn. 
Hoewel zijn vrouw en dochter 
na een griepje op corona getest 
zijn (en negatief bevonden) is hij 
niet bang voor corona. De pa-
niek betreffende corona gaat wel 
weer over als mensen minder 
angstig worden. De pers speelt 
bij de vrees niet altijd zo’n posi-
tieve rol. Ze laten in het nieuws 
dingen weg of vergroten het juist 
uit, aldus de presentator. Op de 
vraag of hij nog aan een show 
denkt met coronagrappen zegt 
hij nee. “Alle coronagrappen zijn 
ondertussen wel verteld”.

Hij is na zijn laatste optreden in 
2019 dat plaatsvond in het Park-
theater gestopt als cabaretier. “Ik 
was als cabaretier uitgeleerd en 
moest een nieuwe vorm beden-
ken. Als ik door zou gaan, zou bij 
de grappen de geest ontbreken”. 
Leon is tegenwoordig presenta-
tor, regisseur van 2 cabaretacts, 
hij geeft workshops en is bezig 
met een grootschalige documen-
taire over roots in Afrika. Verder 
is hij ook dit jaar weer betrokken 
bij het Sinterklaasjournaal. In de 
zomer van 2021 komt er het eve-
nement Waskracht in Helmond. 
Dat zou al in 2020 plaatsvinden 
maar ging niet door vanwege de 
corona. Met Waskracht hoopt 
men de wijken in Helmond te 
verbinden. Het wordt een show 
voor Helmonders, door Hel-

monders, over Helmonders en 
Leon is hiervan de presentator. 
Hij roept al onze stadgenoten op 
om te komen kijken. Leon komt 
nog regelmatig in Helmond als 
hij zijn moeder op gaat zoeken. 
In onze stad liggen zijn roots. 
Helmond voelt voor hem nog 
steeds als thuiskomen. 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
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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

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com
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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 20 SEPTEMBER
Rondom Speeltuin Philipsdorp

Anthony van Leeuwenhoeklaan Eindhoven. Gratis entree. 9.00-
16.00u  T:06-20299824 www.timmermans evenementen.nl

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306
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‘Onbegrip de wereld uit’

Dementievriendelijk
Helmond

DEMENTIE RAAKT IEDEREEN

Laat zien dat dementie jou ook raakt.
Hang deze poster voor je raam en stuur een foto daarvan naar: dementievriendelijkhelmond@gmail.com

Je maakt dan kans op twee gratis bioscoopkaartjes of theaterkaartjes naar keuze.


