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BEZORGERS GEVRAAGD VOOR:  BROUWHUIS

0618938912              BEZORGING@DELOOP.EU 0618938912              BEZORGING@DELOOP.EU 0618938912              BEZORGING@DELOOP.EU 

JOUW 
PERSOONLIJKE 
ZONNE-
SYSTEEM Overweegt u te investeren 

in zonnepanelen, en besparen 
op uw elektriciteitsnota? 

DOE NU EEN GRATIS 
DAKSCAN OP 
WWW.VERIGO.NL

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

VERSCHUREN APK & BANDEN  

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

MET DE BESTE SERVICE

NIEUWE BANDEN
ALLE TOPMERKEN, VOOR ELK AUTOMODEL!

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

Accu kettingzaag

40 jaar
Sinds 1980

Advies - Verkoop - Reparatie - Onderhoud

www.vdwielgremac.nl
Beekerheide 32 - Beek en Donkvakmanschap!

Nu
€ 399,=

Actieprijs

Veilig & gebruiksvriendelijk

Inclusief lader & accu

120i 449,= 

Dinsdag 8 september j.l. het hoogste punt gevierd

‘De Knip’ gaat verhuizen in 2021!

Op dinsdag 8 september vier-
den directie, docenten en en-
kele leerlingen van het Dr.-
Knippenbergcollege samen met 
de bouwers van Heerkens van 
Bavel Bouw, het hoogste punt 
van het nieuwe schoolgebouw. 
Een mooie gelegenheid voor 
docenten om hun toekomstige 
werkplek van binnen te bekij-
ken. De drukte van 1700 leerlin-
gen en het interieur moesten ze 
er even bij denken.

Na enthousiaste toespraken 
door rector Paul Metzemae-
kers en directrice Jule Frantzen, 
wandelden de gasten rond over 
de begane grond van ‘De Knip.’ 

Daar midden in de centrale hal 
bracht men een toast uit, netjes 
op 1,5 meter afstand van elkaar. 
Maar dat was geen probleem 
in de enorme open ruimte. De 
grote raampartijen en het trans-
parante dak waarvan de contou-
ren goed zichtbaar zijn, maakten 
indruk. Vanuit het kloppend hart 
van het gebouw verrijzen drie 
vleugels waarin straks aparte 
clusters komen voor de verschil-
lende stromingen binnen school, 
zoals taal en technologie.

Mooi op planning
De bouw ligt helemaal op sche-
ma. Naar verwachting wordt 
het in mei 2021 opgeleverd. Ze 
gaan verhuizen in de zomer van 
2021; nieuwe brugklassers ma-
ken dus geen kennis meer met 

het gedateerde gebouw op de 
Nachtegaallaan. Een nieuwe 
Sport- en beleefcampus op De 
Braak waar de héle stad beter 
van wordt. Waar onderwijs, 
gezondheid, breedtesport en 
topsport samenkomen en waar 
een grote sociale meerwaarde 
is voor omliggende wijken. Dat 
is het ambitieuze plan waarmee 
de gemeenteraad in oktober 2017 
bijna unaniem akkoord ging. 
Fantastisch, al die kansen, maar 
voor de school is één aspect het 
meest voornaam. De leerlingen 
gaan er straks enorm op vooruit.
Alle nieuwe leerlingen krijgen 
te maken met de verhuizing. Zij 
allemaal gaan straks profiteren 
van een toekomstbestendige, 
sportieve en inspirerende omge-
ving. Topsport en breedtesport 

in de nabijheid, geweldige faci-
liteiten voor de talentgebieden 
Sport, Vorm&Media en Techno-
logie: kortom, alles om onze ta-
lentgebieden een flinke impuls 
te geven. Zij kijken ernaar uit! s
www.drknippenbergcollege.nl

Helmond

Kijk naar 2 mooie 
luchtvideo’s over de 
voortgang van de 
bouw, gemaakt door 
het Helmondse bedrijf 
www.drone-up.nl en 
gemonteerd door 
Perry Vermeulen. 

Vind de video’s op 
youtube: 
Campus de Braak.

Een prachtige luchtfoto, gemaakt door het Helmondse bedrijf www.drone-up.nl  Vanuit het kloppend hart van het gebouw verrijzen drie vleugels waarin straks aparte clusters 
komen voor de verschillende stromingen binnen school, zoals o.a. taal en technologie. F | www.drone-up.nl
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
januari 2021 laat plaatsen

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?
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

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

Tekst: Henk van Dijk

Na een zeer mooie tijd voor 
wat het weer betreft, lieten de 
weergoden de organisatie van 
het bevrijdingsfeest nu toch in 
de steek. Het regenwater viel 
met bakken uit de lucht en de 
organisatie had voor iedereen 
die ze wilde hebben, plastic 
regenjassen beschikbaar.  Het 
bevrijdingsvuur werd vanuit de 
Betlehemkerk naar het Horten-
siapark  gebracht. 

De organisatie van deze avond 
was in handen van Stichting 
Helmond Bevrijding 1944 , voor 
wie het een echte vuurdoop was 
met al dat water. Het hele pro-
gramma werd op perfecte wijze 
aan elkaar gepraat door het be-
stuurslid Henriette Verouden.
Van deze natte omstandighe-
den, raak je ook  niet direct   in 
de feeststemming. De organi-
satie van de Stichting Helmond 

Bevrijding 1944,  had er alles aan-
gedaan om te proberen een fees-
telijk bevrijdingsfeest te organi-
seren. De bevrijding is uiteinde-
lijk een feest dat gevierd moet 

worden. De klanken van het 
Helmonds Muziekkorps schal-
den niet over het Hortensiapark, 
want er zijn muziekinstrumen-
ten die het niet fijn vinden als je 

er mee in de regen speelt . Dus 
het HMC had besloten om geen 
optreden te verzorgen en er de 
sfeer met hun klanken te verho-
gen. Burgemeester Elly Blanks-

ma , sprak onder deze moeilijke 
omstandigheden de aanwezige 
bezoekers toe. Omdat haar man 
Hans, niet op twee en een halve 
meter afstand behoefde te staan, 
kon hij zijn vrouw Elly behoeden 
voor een nat pak door de para-
plu als bescherming boven haar 
te houden.
Hierna werd door veteraan Jan 
van de Hurk, het bevrijdings-
vuur vanuit de Betlehemkerk,  in 
het park gebracht en aan bur-
gemeester Elly Blanksma over-
gereikt. Zij heeft met de fakkel 
het bevrijdingsvuur in de schaal 
ontstoken. Hierna werd er door 
de jeugdburgemeester Noël Sa-
lalahi een bloemstuk gelegd.
Hierna kon het feest beginnen, 
aldus Henriette Verouden. De 
zusjes,Irma en Erica Martens, 
deden wel  reuze hun best, om 
met hun zang, de feeststemming 
er in te brengen. Zij trotseerden 
de weersomstandigheden op 
een geweldige manier, maar 
door deze slechte weersomstan-
digheden  werd het programma 
aangepast. s

Bevrijdingsfeest Helmond 76 jaar bevrijd

F | Henk van Dijk

Helmond

Helmtocht gaat niet door

De 27ste keer de Helmtocht, georganiseerd door Toerclub ’81 op 
25 oktober aanstaande gaat niet door. In verband met de aange-
paste maatregelen heeft de organisatie besloten om het evene-
ment af te lassen. s

Helmond

We bevinden ons in bijzondere tij-
den. Lastige tijden ook. Ik weet ze-
ker dat velen van u, net als ik, afge-
lopen maandag (28 september) op 
tv hebben gezien hoe het kabinet 
nieuwe coronamaatregelen heeft 
gepresenteerd. Ik zag het aanko-
men. De fors stijgende aantallen 
besmettingen en het feit dat steeds 
meer mensen met corona in het zie-
kenhuis terecht komen. Maar toch 
schrik ik ook van de nieuwe maat-
regelen. Die hebben grote impact 
op onze samenleving. Opnieuw is 
het een klap voor de cultuursector, 
horeca en sportclubs. En natuurlijk 
is het zwaar om, na ruim een half-
jaar, nog langer vooral vanuit huis 
te moeten werken.

En toch: het is hard nodig, dat 
staat voor mij voorop. Het corona-
virus blijft ons uitdagen, zeker nu 
we in de herfst belanden. En alleen 
als we ons met elkaar aan de re-
gels houden, krijgen we het onder 
controle. Daarbij hebben we écht 
iedereen nodig. Natuurlijk is dat 
lastig. De laatste tijd bleek dat wel. 
Veruit de meeste mensen doen hun 
best om zich aan de regels te hou-
den, maar het is wel steeds lastiger 
gebleken. We zagen vaker feestjes, 
soms met grotere groepen, en de 

neiging om collega’s te ontmoeten 
bleek toch sterker dan de angst 
voor het virus.

Het is ook moeilijk om de juiste 
keuzes te maken. Dat merk ik zelf 
ook. Maar we mogen niet vergeten 
voor wie we het doen. Alle maatre-
gelen die we nu in Nederland ne-
men, doen we om de meest kwets-
bare inwoners te beschermen. En 
om de zorg te ontlasten, zodat de 
artsen en verpleegkundigen de 
stroom van patiënten aan kunnen. 
En zodat er plek blijft voor andere 
patiënten, die een operatie moeten 
ondergaan of bijvoorbeeld aan 
kanker lijden. 

Om mij heen zie ik de impact die 
het virus heeft op onze samenle-
ving, de zorg, onze economie, de 
cultuur en het onderwijs. Iedereen 
leeft in een vorm van onzekerheid. 
Mensen vrezen voor hun inko-
men, hun fysieke- en mentale ge-
zondheid, hun familieleden. Het is 
daarom belangrijk dat we ons niet 
alleen aan de maatregelen hou-
den om door deze crisis te komen, 
maar ook oog blijven houden voor 
elkaar. Vraag bijvoorbeeld eens 
aan die buurman die u weinig ziet 
hoe het met hem gaat. Maar ver-

geet zeker niet uzelf. Geef bijvoor-
beeld tijdig aan bij uw werkgever 
als u zich eenzaam voelt door het 
thuiswerken. 

De komende weken zijn ontzet-
tend belangrijk. Niemand wil dat 
we nogmaals in een ‘intellectuele 
lockdown’ terecht komen. Alleen 
wijzelf kunnen daarin het verschil 
maken. Het is nu daarom aan ie-
dereen, aan u en mij, om ons ge-
drag aan te passen naar de nieuwe 
situatie. Om ons te houden aan de 
richtlijnen die beschermen tegen 
corona. En dat kúnnen we. Dat 
hebben we in het begin van de cri-
sis laten zien. 

Samen komen we er doorheen. 
Hou vol.

Elly Blanksma
Burgemeester Helmond

Beste 
Helmonders,

F | Gemeente Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Oktober compostmaand: 
gratis compost bij de milieustraat

In oktober is het weer compostmaand. Dat betekent dat u deze hele maand 
gratis compost kunt ophalen bij de milieustraat. Dat mag u zelf inladen, 
dus vergeet uw schop niet mee te nemen. U mag tot één volle aanhangwagen 
per keer meenemen. Let op: wilt u gratis compost ophalen bij de milieustraat? 
Vergeet dan niet om vooraf een afspraak te maken via www.helmond.nl/afspraak. 

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
In Nederland zamelen we in totaal ongeveer 1,3 miljoen ton GFT-afval per jaar in. 
Dat verwerken we naar compost en zo besparen we afvalverwerkingskosten en 
het milieu. 

De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 
De openingstijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur
• en zaterdag 8.30 – 16.00 uur

Op de koffie bij de wethouder 

Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het 
wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. Onder het genot van een 
kop koffie of thee luistert de wijkwethouder graag naar uw verhaal. 
Neemt u gerust een familielid, vriend of vriendin mee. 

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij gebruiken 
bij het maken van beleidskeuzes.

Overzicht wijkspreekuren oktober  
In oktober staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Centrum: met wethouder Van de Brug op maandag 12 oktober van 19.30 
 tot 20.30 uur in Pand Helmond Marketing (Markt 207);
• Helmond-Noord: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 14 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in De Schabbert (Nachtegaallaan 215);
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 14 oktober van 
 20.15 tot 21.15 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6); 
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 18.30 
 tot 19.30 in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 20.00 tot 
 21.00 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29). 

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. 
De spreekruimtes zijn erop ingericht dat er voldoende afstand kan worden 
gehouden. Heeft u last van gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten 
of koorts? Kom dan niet naar het spreekuur. Woont u in een andere wijk? Ga 
dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een overzicht van de geplande 
wijkspreekuren. 

Start werkzaamheden bij sluis 8 en 9 in 
Helmond 

De sluizen 8 en 9 in de Zuid Willemsvaart zijn inmiddels zo’n 200 jaar oud en 
voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Enkele jaren geleden is besloten 
dat de sluizen vervangen moeten worden. In de aanloop daar naartoe zijn 
diverse onderzoeken gedaan. Sinds vorige week is de aannemer gestart met 
werkzaamheden bij sluis 9 om de oude monding van de rivier de Aa af te 
dammen. Tot 11 november is de aannemer bezig om de damwanden aan te 
brengen. De daadwerkelijke bouw van sluis 8 en 9 start in het voorjaar van 2021. 

Ontwikkelingen volgen via de Bouwapp
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de vervanging 
van sluis 8 en 9? Volg het project ‘Vervanging sluis 8 en 9 Helmond’ dan via de 
Bouwapp. Hier delen we verschillende updates. U kunt de Bouwapp downloaden 
via de App Store of de Google Play Store. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 13 oktober 2020 en 
27 oktober 2020. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Theo Driessenhof 35A 05-06-2020 brandveilig gebruik OLO 5219689

De Groene Loper,  21-09-2020 oprichten woning OLO 5465585

Zoete Kers kavel 48- /B3 

Tolpost 1 23-09-2020 modernisering telecommunicatie  OLO 5469691

  installatie 

Grasbeemd 28 /  21-09-2020 plaatsen tenten voor opslag OLO 5455245

Waterbeemd 14  materialen 

Vondellaan, Schrijverskade 21-09-2020 oprichten 26 appartementen en  OLO 4973689

  14 woningen 

Dierdonklaan 50 21-09-2020 vergroten woning met aanbouw OLO 5345955

Mathijssenstraat 9 23-09-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5377869

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Sportpark Het Molenven 13-09-2020     HAC Molenvencross (8 november 2020) 2020-01416

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Cornetpad 18 21-09-2020 oprichten aanbouw (t.b.v. mantelzorg) OLO 5222519

Baroniehof 212 24-09-2020 tijdelijke huisvesting kindcentrum  OLO 5327897

  de rakt 

Kanaaldijk N.O. 104 23-09-2020 oprichten demo woning ferlem OLO 5288253

Molenstraat 150,  24-09-2020 oprichten appartementen OLO 5339625

150A t/m 150G 

Goorsebaan 1 24-09-2020 oprichten houten schuur OLO 5408327

Veestraat 25 28-09-2020 Wijzigen gevel en handelsreclame OLO 5418925

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

Speelhuisplein 2 25-09-2020  Seizoensopening Theater  2020-01007

  het Speelhuis (2-10 t/m 4-10-2020 ) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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

Doornpad 1, 3 en 5 29-07-2020 splitsen woning in 3 wooneenheden OLO 5358349

Binderseind 21 04-03-2020 toevoegen bestemming sportschool OLO 5000657

Markestrijp 50, 50A en 50B 11-07-2020 oprichten woning, maken uitweg  OLO 5312853

  3,75 meter 

Veestraat 30 12-08-2020 plaatsen trap en verbouwen naar  OLO 5380003

  4 appartementen 

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

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

Smidsteeg 18 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5105919

  i.v.m. kamerbewoning 

Reeboklaan 4 plaatsen dakkapel, wijzigen gevel OLO 5384893

Rutkenshoeve 9 plaatsen draagbalk i.v.m. verbouwing  OLO 5402373

Rijpelberg 10A uitbreiding palingkwekerij OLO 5415525

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Antonie van Dijckstraat 1  25-09-2020 aanvraag aanleggen uitweg OLO 5445771

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Theo                    02-10-2020              13-11-2020                brandveilig gebruik OLO 5219689

Driessenhof 35A                       

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14 0492).

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

In het kader van een pilot met zelfrijdende minibussen (project FABULOS) diverse tijdelijke 

verkeersmaatregelen op de route tussen Brandevoort station en de Automotive Campus te 

treffen in de periode tussen 15 oktober 2020 en 31 maart 2021. Het gaat hier om maatregelen 

zoals een verbod stil te staan, verlaging maximale snelheid, wijziging van voorrang op 

kruispunten, realisatie bushalten en instellen van geslotenverklaringen.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. 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. 0492-58 7588.

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  

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

Keeris, J.K.   08-06-1990

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  

Purmalis, K.  17-05-1987

Haazen, N.E.A.A.   10-03-1983

Kaczyńska, M.L.  04-09-1987

Antkiewicz, G.  17-02-1973

Piotrowski, K.   29-01-1987

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. 

Vastgesteld bestemmingsplan Stiphout – Rootakkers    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 september 2020 het bestemmingsplan 

Stiphout - Rootakkers heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 2 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 50 

grondgebonden woningen mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180053-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact 

opnemen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 5 oktober 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

• 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
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• 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 1 oktober 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.

Ontwerpbestemmingsplan Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade
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 “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade” met ingang van 2 oktober 

2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Omschrijving plan

Met de ontwikkeling van de locatie “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade” wordt een impuls 

gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van een groot plangebied in het noordwestelijk 

centrumgebied van Helmond, grofweg omsloten door de wegen Kanaaldijk Noord-Oost, 

Oostende, Waardstraat en Torenstraat. Na realisatie van de plannen zal er aan de Kanaalzijde 

een hoogwaardige woonlocatie met 265 woningen ontstaan. In het middengebied zal de 

bestaande AH XL een modernere uitstraling krijgen, terwijl ook het bestaande parkeerterrein 

opnieuw zal worden ingericht. Het gebied rondom de watertoren zal worden ingericht tot een 

openbaar park, waarin ook de watergang als schakel in het terugbrengen van “De Gulden Aa’” 

een prominente plek zal krijgen.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200011-1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. 

Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. 

U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492. 

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken, lopende van 2 oktober 2020 tot en met 12  

november 2020, kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen 

bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: 

zienswijze bestemmingsplan “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade”. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 14 0492.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Torenstraat 1 - parkeerterrein (locatiecode AA079403424)

Melder: Tritium Advies B.V.

Datum ontvangst: 21 september 2020

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”. Deze waarden 

bedragen maximaal 61 dB ten gevolge van het Oostende en maximaal 55 dB ten gevolge van 

de Kanaaldijk Noord West.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen ca. 265 woningen zoals deze wordt 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”.

Inzage 

Met ingang van 2 oktober 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 indienen

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 “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”. 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.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

Als u kiest voor kwaliteit

OKTOBER WOONMAAND
A.s. zondag open van 12.00 - 16.00 uur

Al 15 jaar 
avontuur met

GRATIS  GESCHENK BIJ BESTEDING 
VAN €12,50 AAN KINDERBOEKEN 
Geldig van 30 september t/m 11 oktober 2020. OP=OP!

GRATIS  GESCHENK BIJ BESTEDING 

Al 15 jaar 
avontuur met

GRATIS  GESCHENK BIJ BESTEDING 
VAN €12,50 AAN KINDERBOEKEN 
GRATIS  GESCHENK BIJ BESTEDING BIJ BESTEDING 

GRATIS

Gratis kleurboekje 
van Woezel & Pip 
voor iedere bezoeker! 
Haal het boekje op in 
jouw winkel. OP=OP

©
 2020 D

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

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

BESTELLEN 24/7
www.adventurestore.nl

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

•

DE JASSEN
SPECIALIST

DE JASSEN
SPECIALIST

DE JASSEN
SPECIALIST

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem

SPECIALISTSPECIALISTSPECIALIST

klantenspaarsysteem

DE JASSEN
SPECIALISTSPECIALIST

www.adventurestore.nl
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Of je nu gaat wandelen, fi etsen, op 
reis gaat of elke dag buiten werkt, 
de jas die je draagt moet uiteraard 
comfortabel maar ook lichtgewicht 
en ademend zijn. Tevens dient je jas 
bescherming te bieden tegen regen, 
wind en kou.

Voor alle verschillende activiteiten 
hebben we een uitgebreide collectie 
jassen in huis en wij werken uitslui-
tend met de beste premium outdoor- 

en winter(sport)merken, zoals onder 
andere Jack Wolfskin, Rab, Sprayway, 
Columbia, Fjall Raven, Icepeak, Killtec, 
Tenson.

Het 3-lagen systeem
Dit systeem is een manier van kleden, 
verspreid over meerdere lagen. Aan de 
hand van de weersomstandigheden 
en de aard van je inspanningen kun 
je een keuze maken uit de technische 
kledinglagen die je die dag nodig hebt. 
Met gevoerde kleding kan dat niet. Het 
beste kun je het 3-lagen systeem als 
een richtlijn zien: bij kou draag je drie 

lagen, maar als het warmer is kun je de 
tussenlaag weglaten. Ter illustratie van 
het systeem hanteren we de volgende 
verdeling:
• Thermisch ondergoed (onderlaag)
 voor basiswarmte, vochtregulering
 en comfort.
• Een ‘midlayer’ (tussenlaag) voor 
 extra warmte, warmtebehoud 
 en comfort.
• Een ‘hardshell’ (buitenlaag) hoge
 slijtvastheid, scheurbestendigheid,
 bewegingsvrijheid, vochtafvoer en
 beschermt uitstekend tegen 
 alle weersinvloeden. s

Mierlo-Hout

Adventure  
Store 
de jassen-
specialist
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N� se Baco Peppi Sakai S� vie
POES - 2 JAAR POES - 1,5 JAAR KATER - 4 MAANDEN POES - 4 MAANDEN KATER - 4 MAANDEN

Tel.: 06-52716622

Sjimmie Tjeu V� t� Vikt� Viv� di
KATER - 5 MAANDEN KATER - 4 MAANDEN KATER - 2 JAAR REU - 4 JAAR POES - 3 JAAR

W� � ddi� � dag
week nummer 40 week nummer 40 vrijdag 2 oktober 2020

W� � ddi� � dag
week nummer 40 

W� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dag
Beste inwoners van Helmond, 

Onze jaarlijkse Open Dag kan dit jaar helaas niet doorgaan vanwege corona. Jammer, want we 
hadden u graag wat vernieuwingen laten zien, zoals de spiksplinternieuwe units aan de zijkant 
van ons pand. 

Deze uitbreiding was hard nodig, want ons werkgebied is uitgebreid met enkele gemeentes en dát hebben we ge-
weten! We hebben te maken met een veel grotere instroom van vondelingetjes. We hopen u volgend jaar terug te 
zien en dan hebben we ongetwijfeld extra veel te vertellen.  Natuurlijk willen we toch stilstaan bij Dierendag. Zo-
lang er nog zoveel dieren op straat rondzwerven is ons werk hard nodig. Onderstaande dieren zitten in ons asiel te 
wachten op een nieuw thuis. 

Vriendelijke groeten van de medewerkers en het bestuur van de Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o.

AD-EST Support
administratieve begeleiding

S� sy Dobo Duv� Hedi Maiko
POES - 4 MAANDEN KATER - 2 JAAR KATER - 2 MAANDEN POES - 1,5 JAAR KATER - 4 JAAR

W� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dagW� � ddi� � dag

www.dieren
ambulancehelmond.nl

Tel.: 0492-513971

Gerstdijk 7 - Helmond
0492-57 96 00 | dc-benelux@druckchemie.com

De Burcht 7 - Helmond
06-20344693 | www.hondentrimsalonbulletje.nl

HONDENTRIMSALON

‘Bulletje’
De Hoefkens 1b, Helmond
www.diepvriesspecialist.nl

Ook  het adres voor 
de beste dierenvoeding

Zuiddijk 27 - Helmondwww.rijschooltonvandenheuvel.nl

TON van den HEUVEL Beethovenlaan 
13a 5751 EX Deurne tel. 0493 317059

www.rijschooltonvandenheuvel.nl

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 

TON van den HEUVEL Beethovenlaan 
13a 5751 EX Deurne tel. 0493 317059

www.rijschooltonvandenheuvel.nl

AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 

Dierenpension Kim
Zeelandsedijk 66,

Elsendorp
0492 - 351 668

Breedijk 21, Helmond
06-30309661
info@obresa.nl
www.obresa.nlHubo Helmond

Mierloseweg 52 | www.hubo.nl/helmond

Beekerheide 16a, Beek en Donk
06-54988620 | 0492-547067

Van der Weidenstraat 16, Helmond
0492-564709 | info@adest.nl

Collseweg 10, Nuenen
info@tripodmobility.com

Varenschut 21, Helmond
0492-588960 | info@helmondautoschade.nl

Breestraat 10, Someren
0493-472954 | info@frankenkuypers.nl

Varenschut 21, Helmond
0492-588960 | info@helmondautoschade.nl

4 oktob� 
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Sinds twee weken mogen er weer 
aaihonden komen in de Pannehoeve 
en oww wat zijn we daar blij mee. 
De bewoners, maar ook wij als 
vrijwilligers. En afgelopen week zijn 
er geen aanpassingen gekomen 
voor de verzorgingstehuizen dus 
gelukkig blijft dit nu nog zo. Na een 
half jaartje afwezigheid vanwege 
Corona is er gelukkig weer groen 
licht. Wat hadden ze ons gemist 
maar wij hen ook, want ow wat 
hebben deze mensen het moeilijk 
gehad de afgelopen tijd met 
Corona.

Sinds een jaartje ben ik mee onze 
hundjes aaihond bij de Pannehoeve. 
Wat dat is? Het woord zegt het al. 
Je gaat samen met je hond naar 
de bewoners van de Pannehoeve 
om ze met de hondjes te laten 
knuffelen en aaien. Vaak hebben ze 
zelf vruuger een hundje gehad en 
brengt dat herinneringen met zich 
mee.

Mooie herinneringen. Meestal 
weten ze de naam nog van hun 
hond. Ze vertellen enthousiast 
over hun hundje van vroeger, wat 
ik zo hartverwarmend vind. Ik ga 
met kleine hondjes dus die gaan 
graag op schoot zitten, worden 
geaaid en geven kusjes. Ik zie 
zoveel glimlachen als ik daar met 
de hondjes ben, ook ik word er blij 
van. Het hoeven niet perse kleine 
hondjes te zijn. De grotere honden 
worden ook met veel enthousiasme 
ontvangen. En zijn ook populair.

Onze burgemeester is vurig jaar 
ook met haar grote hond komen 
aaien, geweldig. Meestal ben ik 
met de hondjes in de huiskamer 
van de afdeling maar ik bezoek 
ook bewoners die op hun kamer 
verblijven. Ik ga twee keer per week: 
met Maddi op maandagmiddag en 
met Kate op woensdag morgen. 
Met Maddi heb ik een vaste afdeling 
met Kate ga ik heen waar ik ben 
ingedeeld. Ook ik ben begonnen 
met één keer in de twee weken, 
maar ik vind het zo leuk.

Als ik thuis zeg wie gaat ermee naar 
de pannehoeve? Staan ze gelijk 
klaar vur de deur.
Vind jij dit nou ook leuk om met jou 
hond te doen? Dan zijn ze op zoek 
naar jou.
Heb jij een leuke hond  en 1 keer in 
de 2 weken tijd om te gaan aaien 
zou dat heel fijn zijn. Er is een tekort 
aan aaihondjes op dit moment. 
Wat zoeken ze eigenlijk? 

Je hebt er geen speciaal getrainde 
hond voor nodig. De hond moet 
wel sociaal zijn en er van houden 
aangehaald te worden. Als baasje 
van de hond ga je mee naar de 
Pannehoeve en moet je je ook 
een beetje verbonden voelen 
met ouderen en vooral demente 
ouderen.
Baasjes die zich met hun hond 
willen opgeven voor het project 
kunnen contact opnemen via de 
mail met E.jaspers3@chello.nl

Met zoiets kleins, een uurtje per 
week of per 2 weken, maak je zoveel 
mensen blij.

De glimlach op hun gezicht is 
onbetaalbaar en ik vind het ook 
gezellig om met ze te kletsen.

Het geef zoveel voldoening kan 
ik uit ervaring zeggen. Ook zijn 
ze bij de Pannehoeve op zoek 
naar begeleiders om mee buiten 
te wandelen en ook op andere 
afdelingen zijn vrijwilligers heel 
erg welkom. Voor informatie als 
vrijwilliger stuur een mailtje naar 
Cindy.van.den.eijnden@zorgboog.
nl en wie weet zien wij elkaar over 
een tijdje bij de Pannehoeve. Dat 
zou heeeeel leuk zijn. Heel veel 
likjes knuffels en pootjes van alle 
aaihonden.

Fijn weekend en tot volgende week,

Aaihonden bij de Pannehoeve

vertelt…Ons

De eerste politieke cyclus na het 
reces is alweer voorbij. De afgelo-
pen weken stond het afvalbeleid 
op de agenda. Helder Helmond 
heeft niet ingestemd met de ka-
dernotitie afvalbeleid omdat we 
van mening zijn dat gedwongen 
afvalscheiding een verkeerd ef-
fect zal hebben. Onze fractie 
heeft weinig vertrouwen in een 
prijsprikkel. We zijn bang dat dit 
een averechtse werking zal heb-
ben in de stad. Met veel afval-
dumpingen en bijzettingen tot 
gevolg. Helder Helmond zoekt 
verder naar oplossingen die niet 
belastend zijn voor de inwoners. 
Daarom willen we gaan inzetten 
op het nascheiden van het huis-
houdelijk restafval. Meerdere ge-
meentes gaan Helmond al voor. 

De komende politieke cyclus 
staat arbeidsmigratie op de 
agenda. Er is begin september 
al een opiniërende bijeenkomst 
geweest over dit onderwerp. 
Tijdens deze bijeenkomst heb-
ben de verschillende fracties 
met elkaar van gedachten ge-
wisseld over de vraag welke rol 
de gemeente en de betrokken 
partijen hebben op het gebied 

van arbeidsmigratie. Het ging 
over huisvesting, arbeid, toezicht 
en sociaal maatschappelijke 
factoren. Het aantal arbeidsmi-
granten is de afgelopen jaren 
flink gegroeid. Helmond heeft 
nu ongeveer 5000 arbeidsmi-
granten met een binding met de 
stad. Daarvan blijft 40% korter 
dan 3 jaar in Helmond. Helder 
Helmond is van mening dat een 
terughoudende rol en verant-
woordelijkheid van de gemeente 
passend is. De gemeente voert 
slechts haar wettelijke taak uit 
op het gebied van woningtoe-
zicht, handhaving en openbare 
orde. Er ligt namelijk een ver-
antwoordelijkheid voor werk-
gevers- en uitzendorganisaties. 
Maar hier zitten wel kosten aan 
verbonden. Deze organisaties 
willen vaak wel de lusten maar 
echter niet de lasten. Dit moet 
veranderen.

Helder Helmond vindt dat wij 
als gemeente samen met de 
bedrijven wel de problematiek 
rondom arbeidsmigratie moeten 
oplossen. In de vorm van 24 uur 
toezicht bij woonvoorzieningen 
en het handhaven van illegale 
bewoning. Qua huisvesting ar-
beidsmigranten zijn we nogal 
kritisch. Het kan en mag niet zo 
zijn dat door de huisvesting van 
arbeidsmigranten de wachtrijen 
voor de Helmondse woningzoe-
kenden nog langer gaan worden. 

Er is op dit moment al een over-
vraag naar woningen dus meer 
ruimte bieden aan arbeidsmi-
granten is voor ons onbespreek-
baar. Helder Helmond vindt het 
ook belangrijk dat we zoveel mo-
gelijk bedrijven dienen te trekken 
die werkgelegenheid oplevert 
voor onze werkzoekende Hel-
monders. In plaats van bedrijven 
die alleen maar afhankelijk zijn 
van arbeidsmigranten. 

Wellicht kan ons granieten be-
stand hierbij nog een oplossing 
bieden. Het standpunt van ons 
is dus helder. Het college zal snel 
met het beleidskader arbeids-
migratie komen. We houden als 
Helder Helmond de vinger aan 
de pols. 

Martijn Rieter,
Raadslid Helder Helmond 

RIETERS
Huisvesting 

arbeidsmigranten?

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Helmond haalt € 15.250 op voor KWF
Collecteweek ondanks corona succesvol

Tijdens de KWF collecteweek 
in Helmond is door vrijwilligers 
maar liefst 15.250 euro opge-
haald. Dankzij deze giften kan 
KWF investeren in levensred-
dend onderzoek en de zorg voor 
de kankerpatiënt. 

Naast contante donaties in de 
collectebus, waarbij collectanten 
op verschillende hotspots in de 
stad, zoals het station, winkel-
centra en het ziekenhuis ston-
den, werd er dit jaar ook veel 
contactloos gegeven.

Juist nu
“We zijn iedereen in Helmond 
heel dankbaar voor hun gift”, 
zegt het bestuur van KWF Hel-
mond. “Juist nu is de steun aan 
kankerpatiënten hard nodig. 
Onderzoek en zorg mag niet stil-
vallen. 

We zijn daarom blij dat we toch 
hebben kunnen collecteren. En 
veel mensen met ons: zowel 
aan de deur als tijdens het col-
lecteren op straat merkten we 
dat de inwoners van Helmond 
heel begaan waren met hoe kan-
kerpatiënten deze coronacrisis 
doorstaan.”

Gemotiveerde vrijwilligers
“Met alle coronamaatregelen was 
het natuurlijk een bijzondere col-
lecteweek”, blikt het bestuur te-
rug. “Maar onze collectanten wa-
ren gemotiveerd om er een suc-
ces van te maken. Dat is gelukt: 
de anderhalve meter was goed 
te handhaven, en we hebben een 
prachtig bedrag opgehaald.” In 
Helmond waren er bijna 300 vrij-
willigers op de been om te collec-
teren of om te flyeren.

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en 
wilt u alsnog een bijdrage leve-
ren? Dat kan door online te do-

Helmond

neren via kwf.nl/collecte of via 
de hiernaast afgebeelde geper-
sonaliseerde QR-code van col-
lecteteam Helmond. s
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€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

WOONMAAND
Vraag naar de actievoorwaarden

Houtse Parallelweg 83 - Helmond - Tel. 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - Tel. 0495-533552

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

Noord Paral lelweg 24  |  06 23399345
v.medibeauty@gmail .com

luxe anti-aging 
gezichtsbehandeling 

van musicalster 
en actrice Mariska 

van Kolck.

Er vaar nu ook 
in oktober de

 
Nu slechts 

€55,-

Beautyverwendag bij 
Verspaget Medi-Beauty
met musicalster en actrice
Mariska van Kolck

Heerlijk genieten zegt Mariska 
van Kolck en mijn huid voelt 
geweldig na de gezichtsbehan-
deling. Mariska komt met re-
gelmaat genieten bij Verspaget 
Medi-Beauty aan de Noordpa-
rallelweg 24 in Mierlo-Hout. Als 
zangeres, presentatrice en ac-
trice is het erg belangrijk om er 
stralend uit te blijven zien. Dit 
geef ik graag in handen van de 
zeer gespecialiseerde en vakbe-
kwame eigenaresse van Verspa-
get Medi-Beauty, Iris Verspaget.

"Deze keer heb ik een heerlijke 
behandeling ervaren van het 
exclusieve Spaanse cosmetica-
huis NATURA BISSÉ". Heerlijk 
de producten van Natura Bissé 
maar van Sothys wordt ik ook 
heel gelukkig. Een intensieve be-
handeling met een cocktail van 
Octamioxyl en conotoxine voor 
het ontspannen van de mimi-
sche gezichtspiertjes die de ex-
pressie lijntjes veroorzaken. Der-
mafil complex met hyaluronzuur 
voor huidvolume en hydratatie. 

Peptiden voor het liften en ver-
stevigen van de huid. Een TOP 
behandeling. Iris zit al jaren in 
het vak en stuurt al 14 jaar haar 
Beauty Instituut aan. Voorheen 
in Nuenen en sinds juli 2020 een 
nieuwe locatie aan de Noord-
parallelweg 24 in Mierlo-Hout. 
Goed bereikbaar, makkelijk par-
keren en zelfs met de trein loop 
je binnen 3 minuten vanuit stati-
on Mierlo- Hout naar het Beauty 
Instituut. 

Iris werkt al vele jaren samen met 
een arts, dokter Don Smeets. Hij 
legt zich toe op cosmetische ge-
neeskunde en is gespecialiseerd 
in injectables zoals botox, volite, 
profhilo en ellansé, teosya of een 
Volite-behandeling waarbij hya-
luronzuur wordt ingespoten om 
huidveslapping tegen te gaan 
en om direct de huid volume te 
geven. Het effect houdt wel een 
jaar aan! Bovendien is het volle-
dig natuurlijk, want hyaluronzu-
ren zitten al in onze huid. 

Zo ook de Radiofrequentie be-
handelingen voor huidverstrakk-
king, Lichttherapie voor huidver-

betering en aanpak van de pro-
bleemhuid. Diathermie voor de 
kleine oneffenheden en micro-
dermabrasie voor een stralende 
frisse egale huid. Buiten verbete-
ren en verjongen, kun je bij Me-
di-Beauty ook terecht voor een 
complete ontspannen gezichts-
behandelingen of massage. Of je 
boekt een duo- behandeling en 
combineer je dit met een heer-
lijke beauty lunch of diner bij De 
Pastoor eten & drinken Hortse-
dijk 52 in Helmond. 

Dus je kunt van je beauty bele-
ving bij Verspaget Medi-Beauty 
een waar beauty arrangement 
maken. s

Mierlo-Hout
F | Verspaget Medi-Beauty

Vrijwilligerspenning voor
de heer Fried Rijkers

Op maandagmorgen 28 sep-
tember heeft de heer G. (Fried) 
Rijkers uit handen van wethou-
der Harrie van Dijk de vrijwil-
ligerspenning van de gemeente 
Helmond ontvangen.

Op 23 september 2020 bereikt de 
heer Rijkers de respectabele leef-
tijd van 90 jaar. Al vele jaren is hij 
als vrijwilliger actief voor diverse 
organisaties zoals de Fietsvier-
daagse De Peel,  stichting MOV 
en collectant. Ook verzorgt hij 
mede het onderhoud van het 
kerkhof Damiaan de Veuster 
in Stiphout. Hiervoor heeft hij 

in 2003 een Koninklijke Onder-
scheiding gekregen. Deze erken-
ning voor zijn activiteiten was 
voor Fried Rijkers geen aanlei-
ding om te stoppen, maar eerder 
een stimulans om door te gaan. 
Ondanks zijn hoge leeftijd is de 
heer Rijkers, nog wekelijk –en dat 
al meer dan 25 jaar- als vrijwilli-
ger actief op het kerkhof Dami-
aan de Veuster in Stiphout voor 
onderhoudswerkzaamheden.

De onvermoeibare vrijwillige in-
zet gedurende vele  jaren is voor 
burgemeester en wethouders 
aanleiding geweest om aan de 
heer G.H.T. Rijkers de vrijwil-
ligerspenning van de gemeente 
Helmond toe te kennen. s

Helmond

Fried Rijkers F | Vincent Knoops
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Woonmaand Actie
bij Deelen Stoff en &
Gordijnen

Welke kleuren gebruik ik en 
welke stijl wil ik creëren? Wat 
hang ik voor de ramen, stof 
of systeem, kleurrijk of rustig, 
trendy of basic? Eén ding is ze-
ker: raambekleding is de sfeer-
maker in huis!  

Deelen Stoffen & Gordijnen 
heeft het grootste aanbod: dui-
zenden meters gordijnstoffen 
op voorraad, in ‘tig’ kleuren, heel 
veel dessins, transparante en 
dichte kwaliteiten.  Wil je nieuwe 
gordijnen voor de kinderkamer 
of lekker uitslapen met verduis-

terende gordijnen? Overdag de 
zon kunnen weren met een van 
onze trendy systemen zoals een 
duo-rolgordijn, plissé, lamellen 
of paneelgordijn? Voor ieder in-
terieur en elk budget een uitge-
breide keuze en razend snel op 
maat gemaakt en geleverd.

Ruim assortiment vloerbekle-
ding in de showroom te Hel-
mond! U kunt bij ons terecht 
voor PVC vloeren, vloerbedek-
king, trapbekleding en CLICK-
PVC vakkundig door ons ge-
plaatst. Profiteer van onze ok-
tober woonmaand actie: 21% 
korting op de maakkosten gor-
dijnen, vitrages en inbetweens, 

elk vierde raamdecoratiesysteem 
€ 50 korting en € 5 korting per 
m2 Plak PVC! Kijk voor de actie-
voorwaarden op de website of 
informeer hierna in de filialen.

Ook voor advies aan huis kunt 
u ons inschakelen. Wij kunnen 
alles voor u verzorgen; advies, 
meten, maken, hangen of leg-
gen. U hoeft alleen maar van het 
resultaat te genieten. Een offerte 
en inmeten is altijd gratis en ver-
plicht u tot niets. In Helmond 
vindt u ons aan de Houtse Paral-
lelweg 83, in Weert aan de Maas-
poort 58. s

www.deelenstoffen.nl

Helmond

DeDe
Hagenees:
stopt er (voorlopig) mee

Het HageneesjeHet Hageneesje

Elke mededeling van stoppen kan twee kanten hebben. Lezers kun-
nen de mening hebben dat ze blij zijn dat die zeverzak opgesode-
miedert is en anderen vinden het misschien jammer, omdat de kern 
van de verhaaltjes herkenbaar waren en waar gebeurd zijn maar 
ingebed waren in een hoop kwats. Het Hageneesje zal wel keengs 
geworden zijn of een beslag hebben gehad. Niets van dit alles. Het 
Hageneesje moet op zoek naar zijn kapodastertje om in de toe-
komst weer sterk terug te komen. Er waren nog wel wat verhaaltjes 
zoals van Keto Hago met Leo alias Ringo of de onvolprezen Kien-
avonden bij Harrieke in de Haagse Post. Niet te vergeten het eerste 
sigaretje wat Berrie van Aerle rookte in de speeltuin Helmond West 
waar een maat een pakske Belinda had gejat. Maar toch begint 
de ruif leeg te raken. Het Hageneesje zal op zoek moeten naar an-
dere rubrieken en/of onderwerpen. Het zou zo maar kunnen zijn 
dat de sport of de industrie in Helmond een nadere beschouwing 
gaat krijgen. Misschien wel de lokale politiek want daar zaten (en 
zitten ) ook wat springveren tussen. De tijd zal het leren maar het 
Hageneesje gaat zich in ieder geval oriënteren.
Het kan zo maar zijn dat lezers daarover ideeën hebben. Laat dit 
dan weten aan de redactie, maar bedenk dat het Hageneesje geen 
schrijver is. Ook de criticasters hoeven de spiegel van de ziel niet 
voor zich te houden en mogen zich melden. Het debat van de pen-
nen kan nooit verkeerd zijn en ik wil de uitdaging best aannemen. 
Dan wel polemiek in begrijpelijke taal, niet kwetsend en opruiend 
en het liefst in pittige en eerlijke taal. 
Allereerst dank aan de lezers voor het lezen van alle kwats alsook 
die lezers die bij de redactie hebben gereageerd. Het Hageneesje 
heeft dit zeer weten te waarderen. De mystiek van het leven geldt 
ook voor Het Hageneesje en dit kan hete beste worden weergege-
ven met een citaat van een collega schrijver :
“Had Monika toen die worst van de HEMA maar gegeten, 
dan had ze later niet bij die president gezeten”. 
Het gaat jullie goed en tot later.

Een bevrijdingsmonument voor en 
door de kinderen van Brouwhuis

Door Floortje Jansen

Ondanks een dreigende regenbui 
en coronamaatregelen, werd op 
het Louis Donkersplein in Brouw-
huis afgelopen donderdag op 
feestelijke wijze een bevrijdings-
monument onthuld. Op deze ma-
nier werd gevierd dat Brouwhuis 
sinds 24 september 1944 vrij is.

De Zuil van Vrijheid en Vrede
Nadat vorig jaar er voor het eerst 
een bevrijdingsceremonie werd 
gehouden in Brouwhuis, was de 
wijkraad van mening dat er een 
bevrijdingsmonument miste. “Er 
kwamen eigenlijk twee vragen 
tegelijk op ons af,” vertelt initia-
tiefnemer en wijkraadvoorzitter 
Ben Vogels. “De aanvraag voor 
een jaarlijkse bevrijdingsceremo-
nie met een bijpassend monu-
ment en de vraag om iets te doen 
met de Vreedzame Wijk.” Deze 
twee ideeën zijn verwerkt in het 
monument van Brouwhuis, de 
Zuil van Vrijheid en Vrede. 

Voor en van de kinderen
Tijdens de ceremonie is er spe-

De Zuil van Vrijheid en Vrede F | Wido Jansen

ciale aandacht voor de aanwe-
zigheid van de kinderen. “Dit is 
namelijk een monument voor en 
van de kinderen hier in Brouw-
huis,” zegt Ben Vogels. De zijkan-
ten van de zuil zijn namelijk afge-
werkt met tekeningen door kin-
deren van de vier basisscholen in 
Helmond. “Het is een levend mo-
nument, waar ieder jaar nieuwe 
tekeningen op zullen komen.” 

Antoinette Maas onthult
Wijkwethouder van Brouw-
huis Antoinette Maas mag het 
officiële moment aftrappen, 
door het monument te onthul-
len. “Ik vind dit idee ontzettend 
mooi, vooral de verbinding met 
de Vreedzame Wijk. Het is heel 
belangrijk om kinderen op deze 
manier hun beleving van oorlog 
en vrede mee te laten geven aan 
dit monument. Het betrekken 
van kinderen hierbij is ontzet-
tend belangrijk. Want wij zijn 
geschiedenis en zonder geschie-
denis is er geen toekomst.” 
Na een stilte van een minuut legt 
wethouder Maas een bloemen-

boeket voor de Brouwhuisse 
slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog. “De kinderen laten 
zien wat zij verstaan onder vrede 
en vrijheid, en dat dat niet van-
zelfsprekend is.”

De Vreedzame Wijk
Het logo van Stichting Vreed-
zaam is dan ook verwerkt in het 
monument, bovenop de zuil. 
Een wereldbol, omringd door 
wereldburgers. “Kinderen ko-
men van een vreedzame school 
straks ook in een vreedzame 
wijk, waar ze het geleerde in de 
praktijk kunnen brengen,” zegt 
Ben Vogel.
De samenwerking met de basis-
scholen is hierin dan ook belang-
rijk. “Het is belangrijk om kinde-
ren dit te leren, zodat ze niet op-
nieuw erin zullen trappen mocht 
het ooit weer staan te gebeuren.”
De Zuil van Vrijheid en Vrede is 
het derde bevrijdingsmonument 
in een Helmondse wijk, na Stip-
hout en Mierlo-Hout. Binnen-
kort zal de zuil zijn vaste plaats 
op het plein krijgen. s

Helmond
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Helmondselaan 71, Helmond

vrijeschoolpeelland.nl
Helmondselaan 71, Helmond

9.30 - 11.00 uur

Probeer-
speel-
ochtend  
7 oktober  

Sprookjes- 
middag  
14 oktober 
14.00 - 15.00 uur

Aanmelden: 
0492-547628

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

TE KOOP

Hoofdstraat 143, Helmond (Mierlo-Hout)

Hoekwoning 
met grote 
garage
Op zoek naar een woning met slaapkamer en luxe badkamer op begane grond? 
Deze woning is levensloop bestendig en heeft alle faciliteiten op de begane grond, 
daarnaast heeft u op de verdieping een 2e badkamer en 3 slaapkamers. 
Meer info: info@vanwetten.nl

KAPSALONNicole
Voor dames, heren EN kinderen

NIEUW IN HELMOND

Mierloseweg 51, Helmond
T: 06 300 75 443 (Bel of kom langs om een afspraak te maken)

knippen €15,-

VACATURE 
CHAUFFEUR 

BEDRIJFSFRUIT
• Bezit van B-rijbewijs.
• 1 of 2 dagen beschikbaar 
 (waarvan elke maandag).
• Zelfstandig en klantvriendelijk 
 kunnen werken.
 
Geïnteresseerd? Reageer aan:
info@weijtsfruit.nl
06-23429416
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Aurora-kwartet: 
van Mozart tot 
Strategier

Lambertus Concerten 
presenteert:

Op zondag 11 oktober treedt 
het Aurora-kwartet (fl uit, vi-
ool, altviool en cello) op met 
muziek van componisten uit 
de 18e tot 20e eeuw (o.a. J.B. 
Wendling, W.A. Mozart, G. 
Rossini, H. Strategier). In het 
voorprogramma: leerlingen 
van het KunstKwartier Hel-
mond. Plaats: Raadszaal van 
Kasteel Helmond, Kasteel-
plein 1 te Helmond. Aanvang: 
15 uur. Entree: €6 tot €10.

Een heerlijk programma biedt 
het Aurora-kwartet u, waarin 
de vier musici, zoals de naam 
Aurora al zegt; uw muzikaal 
genot doen ontwaken bij de 
originele composities van de 
groten als Mozart en Ros-
sini en hun tijdgenoten en 
opvolgers. En dat in de prach-
tige raadszaal van Kasteel Hel-
mond. Sfeervoller kan uw zon-
dagmiddag niet zijn! 

In het voorprogramma treden 
enkele leerlingen op van het 
KunstKwartier Helmond.
Als muzikale herfstblaadjes 
dwarrelen de noten van Wend-
ling, Mozart, De Wailly, Rossi-
ni, Strategier en Gordon Jacob 
door de ruimte, voortgestuwd 
door het enthousiasme van de 
musici. Hoor je Wendling, dan 
hoor je Mozart: vlot, spran-
kelend, transparant, en dat is 
niet gek, want Wendling had 
‘n goed contact met Wolfgang 
Amadeus en ook met een na-
zaat van Bach: Johann Chris-
tian. De Wailly is een echte 
Fransman, met de volle klan-
ken zoals die bij Ravel. Ros-
sini zorgt voor de romantische 
touch in dit programma; Stra-
tegier voor het vernieuwende 
20e-eeuwse aspect. Gordon 

Jacob is de typisch Engelse 
componist die in de roerige 
20e eeuw (hij leefde van 1895 
tot 1984) duidelijk beïnvloed 
is door zijn grote leermeesters 
als Villiers Stanford, Herbert 
Howells en Ralph Vaughan 
Williams. Zijn ‘Four Fancies’ 
zijn juweeltjes waarin elk in-
strument, maar vooral de fluit, 
prachtig tot zijn recht komt, 
met een vrolijk volks dansant 
slot. De leden van het Aurora-
kwartet (Victor Brasoveanu 
(Roemenië, viool), Adrian Da-
vid (Roemenië, viool) , Rita 
Ernst-Kürtös (Hongarije, cel-
lo), Erik Verbaandert (Veldho-
ven, fluit)), spelen sinds begin 
2017 samen, hebben allen een 
vakopleiding muziek gevolgd, 
maar zijn deels ook terecht-
gekomen in andere beroepen. 
Erik Verbaandert is ook als 
docent verbonden aan Kunst-
Kwartier Helmond – Geldrop-
Mierlo - Nuenen.

Hoewel alle leden ook ver-
bonden zijn aan nationale en 
internationale orkesten en 
daarnaast in andere bezettin-
gen (inter)nationaal optreden, 
bracht de passie voor kamer-
muziek hen bij elkaar in de be-
zetting zoals die door Mozart 
werd gebruikt in diens fluit-
kwartetten: fluit, viool, altviool 
en cello. Hoewel het repertoire 
voor deze bezetting lang niet 
zo uitgebreid is als voor strijk-
kwartetten, is er toch genoeg 
mooie muziek voor geschre-
ven. Het Aurora-kwartet speelt 
vooral originele composities, 
maar voert ook arrangemen-
ten uit. 

Wilt u een onvergetelijke mu-
zikale middag in een schitte-
rende ambiance; dan is dit uw 
kans! Meer info: 
www.lambertusconcerten.nl s

Helmond

F | Lambertus Concerten

Voor ouders met jonge 
kinderen organiseert Vrije 
School Peelland, samen met 
Kindercentrum de Kinder-
tuin, begin oktober twee 
leuke activiteiten: 

Probeer-speelochtend
woensdag 7 oktober van 
9.30 tot 11.00 uur
Kom lekker spelen, sfeer-
proeven en broodjes bakken 
met je kind(eren) van 0-4 jaar. 
Onder leiding van een peu-
terleidster en onder het genot 
van een kopje koffie of thee 
kun je samen met je kind ko-
men spelen, bakken en als 
afsluiting een kringspelletje 
doen, terwijl je andere ouders 
met jonge kinderen ontmoet. 
Past de sfeer in onze peu-
tergroep bij jou en je kind? 
Kom dan gerust de andere 
speelochtenden ook! 

Sprookjesmiddag
woensdag 14 oktober 
van 14.00 tot 15.00 uur
Waan je in een ‘minitheater’ 
tijdens de sprookjesmiddag. 
De kleuterleerkrachten van 
Vrije School Peelland vertellen 
deze middag een verhaal, dat 
tegelijk als poppenspel wordt 
uitgebeeld. De korte voorstel-
ling is geschikt voor kinde-
ren van 3-6 jaar en natuur-
lijk zijn ook hun ouders van 
harte welkom. Na het verhaal 
is er nog iets te drinken en 
sluiten we af met kringspelle-
tjes. Welkom op 14 oktober in 
de wereld van de kleuter! We 
zien uit naar jullie komst.
 
Deelname aan de activi-
teiten is gratis; vooraf even 
aanmelden is in de huidige 
omstandigheden  noodzake-
lijk: 0492-547628, of op www.
vrijeschoolpeelland.nl. Vrije 
School Peelland en Kinder-
centrum de Kindertuin – Hel-
mondselaan 71, Helmond. s

Kom eens 
langs en 
laat je 
verrassen! 

Helmond

F | Vrije School Peelland

Vraagt u zich ook af hoe uitgaan 
er tegenwoordig aan toe gaat? 
Meld u dan aan voor de online 
ouderavond ‘Happy ouders’ op 
donderdagavond 8 oktober van 
20.00 tot 21.15 uur. ‘Happy Ou-
ders’ is een initiatief om ouders 
van jongeren in de leeftijd van 
15 tot en met 18 jaar te informe-
ren over verschillende aspecten 
van uitgaan anno 2020.

Doel van deze avond is om ou-
ders een zo goed mogelijk beeld 
te geven wat jongeren tegen-
woordig doen als ze uitgaan en 
ouders handvaten te geven hier-
over in gesprek te gaan met hun 
zoon of dochter. 

Wat houdt het concreet in? 
Aan de hand van herkenbare 
sketches door Helder theater ko-
men tijdens deze online ouder-
avond 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.

Waarom?
Ouders hebben een belangrijke 

rol bij de opvoeding van hun 
kind en hebben grote invloed op 
hun drinkgedrag. Ouders wor-
stelen met hun rol als opvoeder, 
juist in de periode dat hun kind 
de wereld begint te ontdekken, 
grenzen verkent en een eigen 
karakter ontwikkelt. Het is goed 
om als ouder te weten wat al-
cohol en andere genotmiddelen 
doen met jongeren, hoe jonge-
ren hier mee omgaan en hoe de 
huidige uitgaanswereld van jon-
geren eruit ziet.

Organisatie
Op donderdag 8 oktober wordt 
de online editie van ‘Happy Ou-
ders’ georganiseerd in opdracht 
van de  gemeente Helmond 
door GGD Brabant-Zuidoost, 
Novadic-Kentron, Halt en Hel-
der Theater.

Aanmelden?
Bent u geïnteresseerd in ‘Happy 
Ouders’ en heeft u een zoon/
dochter die op stap gaat of bin-
nenkort misschien op stap zal 
gaan, dan kunt u zich tot woens-
dag 7 oktober aanmelden voor 
‘Happy Ouders’ op donderdag 8 
oktober van 20.00 tot 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 tele-
fonisch contact opnemen met 
Karin Spijkers (GGD Brabant-
Zuidoost) bereikbaar op num-
mer 088 00 31 474. s

Helmond

‘Happy Ouders’

Helder Theater F | GGD Brabant-Zuidoost

Open dubbel tennistoernooi

Dit jaar organiseert TV Dier-
donk alweer voor de 17e keer 
haar open dubbel tennistoer-
nooi. Het zal plaatsvinden van 
24 oktober tot en met 1 novem-
ber. In dit bijzondere Corona-
jaar is het extra fi jn om mee te 
kunnen doen aan een buiten-
sport zoals tennis. 

Ons toernooi staat bekend om 
zijn gemoedelijke gezellig ka-

rakter. Het staat op dit moment 
open voor inschrijvingen, deze 
sluit zondag 11 oktober, net voor 
middernacht. 
Inschrijven kan via: 
www.mijnknltb.toernooi.nl.
Uiteraard nemen we de richtlij-
nen van zowel het RIVM als de 
KNLTB in acht. s

Stiphout
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Stichting Kleinschalig 
Begeleid Wonen voor Ouderen

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

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

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

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

Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Dement en 
toch een goede 

oude dag?
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WEEK 38

WEEK 39

WEEK 37

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 

OLV Kerk/Speelhuis op de Ameideflat!

In Eindhoven hadden ze laatst een gek idee, de Catharina kerk bovenop 
een flatgebouw, maar dat kan in Helmond ook. Ons mooie Speelhuis is 
al een blikvanger als men over de Traverse 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 Hel-
mond is the Limit… Helmond the city that never sleeps….

Helmond mag best wat 
meer ‘smoel’ hebben!
In diverse plaatsen in het land verschijnen of staan ‘stadsletters’. In Am-
sterdam bijvoorbeeld, maar daar zijn ze inmiddels wegens succes weer 
weg. De letters op de fotobewerking zijn afgeleid van de versie van Roer-
mond, maar ook daar zijn ze weer door een ander ontwerp van elders ge-
inspireerd.

WWW.HELMONDNU.NL

De Sky-line van Helmond
Deze week werkelijk een prachtige foto bewerking. Een soort van Euromast in de Sky-line van Helmond. Een toren waar we uitkijken op 
Eindhoven en aan de andere kant het weidse Peelland. Prachtige panorama’s die het bekijken waard zijn.

Met unieke objecten kunnen we voor Helmond, 
landelijke positieve promotie via print, internet en
social media maken.

Denk mee, welk object zouden we waar in Helmond 
kunnen plaatsen? Ook leven er plannen om onder andere 
T-shirts, drinkmokken en petjes te gaan produceren.

Helmond Promotie

Beter een gek idee, dan geen idee!

Fotobewerking | Rob van Kuijlenburg

WWW.HELMONDNU.NL
Ook een goed idee of commentaar: 
mail naar: redactie@deloop.eu

#SamenMakenWeHelmond
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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 loopElectroworld 

Wout van Vlerken 
blijft innoveren 

Veel mensen denken bij het 
woord innovatie aan nieuwe 
uitvindingen, maar innovatie 
betekent letterlijk: vernieu-
wing. Door te innoveren vanuit 
het perspectief van de klant, 
weet Electroworld Wout van 
Vlerken wat jij belangrijk vindt 
en hoe zij jou nóg beter kunnen 
bedienen. 

De winkel van Wout van Vlerken 
aan de Hoofdstraat in Mierlo-
Hout bestaat al 51 jaar en is in 
2001 overgegaan van vader op 
zoon. In 2017 opende een win-
kel in Someren. “Mede dankzij 
onze klanten zijn we gegroeid tot 
het bedrijf dat we nu zijn”, aldus 
Wout van Vlerken. ,,Onderschei-

dend in elektronica, maar met 
service als vanouds.” In de tweede 
editie van het magazine wil Wout 
van Vlerken samen met de klant 
terugkijken op hoe het vroeger 
was, en hoe het nu is, met de 
nieuwste trends en ontwikkelin-
gen in apparatuur anno 2020. Hoe 
zag de voorloper van een wasma-
chine eruit?  Wat is de geschiede-
nis van de radio? En wat zijn de 
nieuwste ontwikkelingen, die het 
dagelijkse leven nog eenvoudiger 
en comfortabeler maken? Met 
veel leuke (persoonlijke) verha-
len en op de middenpagina een 
leuk overzicht van ‘toen en nu’. 
Dit magazine is tussen 24 en 26 
september in de bus gevallen. De 
open dagen en het feestweekend 
zijn dit jaar op 2, 3 en 4 oktober en 
ook dit jaar zijn er leuke acties en 
prijzen te winnen. s

Helmond

Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren in de Week tegen Eenzaamheid
Ingezonden politiek bericht

Eenzaamheid is actueler dan 
ooit. Het is in deze periode van 
corona voor velen voelbaar. Te-
gelijkertijd zien we hoe inven-
tief en hulpbereid Nederland is 
om mensen te helpen die zich 
eenzaam (zijn gaan) voelen. 
Uit verschillende onderzoeken 
(o.a. door de GGD) en signa-
len die we hebben ontvangen 
blijkt dat steeds meer jongeren 
eenzame gevoelens ervaren.

Uit onze online gesprekken met 
jongeren en sleutelfiguren uit 
welzijn en zorg blijkt dat er een 
sterke behoefte en noodzaak 
is om meer aandacht te geven 
aan dit onderwerp en het meer 

bespreekbaar te maken. Samen 
met jongeren en professionals 
uit verschillende disciplines zijn 
we druk bezig om een cam-
pagne op te zetten rondom een-
zaamheid onder jongeren. In de 
Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 
8 oktober) willen we de campag-
ne in Helmond van start laten 
gaan. Naast de PR-campagne 
willen we een coalitie vormen in 
Helmond om de komende jaren 
samen eenzaamheid onder jon-
geren tegen te gaan en het taboe 
op eenzaamheid te doorbreken. 
Samen zorgen we er zo voor dat 
jongeren de ondersteuning krij-
gen die ze nodig hebben. Om er-
voor te zorgen dat er een struc-

turele en integrale aanpak komt 
van eenzaamheid onder jonge-
ren willen we als GroenLinks 
Helmond u als raad en college 
van B&W oproepen om ons ge-
zamenlijk sterk te maken om dit 
probleem aan te pakken. Samen 
met het maatschappelijk mid-
denveld, het onderwijs, belang-
rijke sleutelfiguren en natuurlijk 
jongeren zelf.  
We vragen het college en de raad 
om zich aan deze missie en co-
alitie te verbinden om zo samen 
verder te vorm te geven aan een 
integraal programma. Voor en 
door jongeren. Want alle jonge-
ren verdienen ondersteuning om 
eenzaamheid te doorbreken

 

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter
GroenLinks Helmond

SAMEN TEGEN
EENZAAMHEID

van de 12 - 18 jarigen 
is eenzaam waarvan

2% extreem 
eenzaam

“je hoe� het
niet alleen te doen”

bericht of bel

06 40784357

van de 4 - 11 jarigen 
hee� niet genoeg

vrienden om buiten 
 te spelen 

140492 �jdens kantooruren
op�e 2

29% 

11% 

Uniek samenwerkingsproject: Stichting Openbare Basisscholen Helmond start Portfolioklas 

Een unieke samenwerking tus-
sen Stichting OBSH en álle 
middelbare en vervolgscholen 
en in Helmond. Zo kun je de 
portfolioklas wel noemen. Van 
eind september tot begin janu-
ari krijgen kinderen uit groep 7 
en 8 de mogelijkheid om een ei-
gen portfolio op te bouwen. Ze 
komen wekelijks bij elkaar en 
werken aan creatieve kunstop-
drachten. 5 januari is de grote 
fi naledag, dan exposeren en 
presenteren de leerlingen hun 
eigen werk in de Cacaofabriek.

Waarom een portfolioklas? Cre-
atieve vakken worden steeds 
belangrijker in dit multimedia-

tijdperk, dat benadrukt ook initi-
atiefnemer Marvin Corneille, bo-
venschools cultuurcoördinator 
van OBSH: “Investeren in de ont-
wikkeling van het creatief denk-
vermogen van kinderen heeft 
ontzettende veel meerwaarde. Ze 
leren niet alleen om zich creatief 
te uiten, maar ook om kritisch te 
kijken naar zichzelf en anderen, 
ze leren om zich een goed on-
derbouwde mening te vormen in 
plaats van zomaar iets te roepen 
en ze ontdekken dat iedereen an-
ders is en eigen kwaliteiten heeft. 
De portfolioklas gaat dus om veel 
meer dan alleen het creatief be-
zig zijn. Juist door al deze dingen 
samen, gaan kinderen steviger in 
hun schoenen staan. Wij zijn er 
trots op dat we ze dat mee kun-
nen geven.”

Ook de samenwerkingspartners 
omarmen dit idee. Gedurende het 
traject gaan de leerlingen op alle 
scholen creatief aan de slag. Zo 
maken ze niet alleen kennis met 
de vaardigheden rondom ver-
schillende creatieve technieken, 
maar krijgen ze ook de mogelijk-
heid om meteen te ervaren hoe 
het reilt en zeilt op hun vervolg-
school. De portfolioklas is een 
samenwerking tussen initiatief 
Stichting Openbare Basisscho-
len Helmond en CultuurContact, 
De Cacaofabriek, Dr. Knippen-
bergcollege, Carolus Borromeus 
College, Jan van Brabant College, 
Praktijkschool Helmond, Vakcol-
lege Helmond, ROC Ter Aa. Het 
project loopt van oktober tot ja-
nuari. Eindexpositie: 5 januari in 
De Cacaofabriek. s

Helmond De aftrap van het project in de Cacaofabriek | Stichting OBSH

www.helmondnu.nl
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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.

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

Donderdag 8 oktober
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Intentie voor het welzijn van onze parochie

Zaterdag 10 oktober
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Overleden ouders Weijts-Janssens; Ad Diepstraten, zijn ouders 
Adrianus Diepstraten en Geertruida van den Dam alsmede zijn 
schoonouders Gerardus Vermeegen en Adriana van der Kaa en hun 
oudste zoon, Henk Vermeegen;

Zondag 11 oktober 
09:30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
intentie uit dankbaarheid en om zegen voor het vijftienjarig huwelijk 
van Bas en Mari Braakman
Ton van Dael-Derksen; Thij Deelen; Beb en Henk Kat-Maagdenberg; 
Hans Vlems; Jeanne Vijfeijken-van Krugten; voor verjaardag Leonor 
Rodas, voor Esther, Alejandro en Carmen Rodas (overleden 7 jaar 
geleden); Anneke Brummans-van Lieshout vanwege verjaardag.

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.

Zondag 11 oktober 11.00 uur
Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops, Henk 
Helsper en Hanny Helsper Bloemen, Jac Hornix en Fransje Hornix-
Bloemen, Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Cisca Rijkers-
Lauwers en Gerrit Rijkers, Anneke van der Els-van Dijk, Miek 
Pleging-de Roij, Do Sanders - Peulen en Cor Sanders, Sophia van 
der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-Hagebols, Jan van 
de Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, Elly 
Swinkels-Strijbosch, Dijn van Soest-Drukker. 

Dit jaar organiseert TV Dierdonk alweer 
voor de 17e keer haar open dubbel ten-
nistoernooi. Het zal plaatsvinden van 24 
oktober tot en met 1 november. In dit bij-
zondere Coronajaar is het extra fijn om 
mee te kunnen doen aan een buitensport 
zoals tennis. 

Ons toernooi staat bekend om zijn gemoe-
delijke gezellig karakter. Het staat op dit 

moment open voor inschrijvingen, deze 
sluit zondag 11 oktober, net voor midder-
nacht. Inschrijven kan via: www.mijnknltb.
toernooi.nl. Uiteraard nemen we de richt-
lijnen van zowel het RIVM als de KNLTB 
in acht. s

Open dubbel tennistoernooi 
Dierdonk
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www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

IK BEN ‘N
HELMONDER

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Helmond

Helmond-Oost

Van 28 augustus tot 1 oktober exposeert de schil-
dersgroep Simulart uit Helmond, deze groep on-
der leiding van Willy Boetzkes is gehuisvest in de 
‘De Uilenburcht “ te Helmond. Expositie te be-
zoeken in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123 te Helmond.

i.v.m de nieuwe corona maatregelen is afgelast:
Speeltuin Leonardus:  Joris en de Draak, musical
woensdag 21 oktober. www.speeltuinleonardus.nl

EVENEMENTEN DIE 
NIET DOOR GAAN  
I.V.M. CORONA

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid 
zou het KBO Stiphout-Warande op 7 oktober a.s. 
in de Pastorietuin van de St, Trudokerk in Stip-
hout een bijeenkomst organiseren, met als mot-
to "Bij elkaar op de koffie". Deze bijeenkomst zal 
in verband met de huidige ontwikkelingen rond 
de Corona géén doorgang vinden.

Het kienen iedere maandag tbv HMC bij TOV 
Helmond kan tot nader order vanwege de co-
rona regels geen doorgang vinden. Wij hopen 
als de regels worden versoepeld zo snel mogelijk 
weer te kunnen kienen. Wij informeren u mid-
dels deze krant.

Helaas kunnen door de opleving van het Co-
vid-19 virus en de aangescherpte maatregelen de 
twee concerten van MARCEL MULDER EN DE 
NEIL DIAMOND MEMORIES BAND op 2-10-
2020 in zaal Traverse in Helmond niet doorgaan.

Stiphout

w
w

w.
he

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622

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

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

bestellen. (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Doe het zelf 
PVC vloer of 

Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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

TE KOOP GEVRAAGD
TE KOOP GEVRAAGD: 

Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderen, beelden en meer 

gezocht. Heb je iets? 
Bel Twan: 06-13208306

www.helmondnu.nl
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SAMEN TEGEN
EENZAAMHEID

van de 12 - 18 jarigen 
is eenzaam waarvan

2% extreem 
eenzaam

“je hoe� het
niet alleen te doen”

bericht of bel

06 40784357

van de 4 - 11 jarigen 
hee� niet genoeg

vrienden om buiten 
 te spelen 

140492 �jdens kantooruren
op�e 2

29% 

11% 


