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Bloemboetiek Nicole steunt horecaondernemers in Helmond en omstreken

Accu Bladblazer
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en stromachtig goed!
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Inclusief lader & accu

Advies - Verkoop - Reparatie - Onderhoud
40 jaar
vakmanschap!
Sinds 1980

www.vdwielgremac.nl
Beekerheide 32 - Beek en Donk

Lisan Deelen & Eric Konings van Zaal De Koning hielpen mee.

Helmond
Na de persconferentie van vorige week dinsdag kreeg de horeca voor de tweede keer een
flinke klap te verduren. Deze
sector verdient daarom in deze
tijd een extra steuntje in de rug.
Daarom heeft Bloemboetiek
Nicole uit Helmond afgelopen
weekend ruim honderd bossen
bloemen aan getroffen horecaondernemers in Helmond,
Mierlo en Aarle-Rixtel bezorgd.

lijst van ruim 100 ondernemers
die wel wat extra aandacht verdienen. Op vrijdag en zaterdag
werden de bloemen uitgedeeld.
Haar kleindochter Sophie bezorgde samen met Nicole enkele
bossen bij de ondernemers. “Ik
wil de horecaondernemers een
hart onder de riem steken. Dat
kunnen ze juist in deze tijd goed
gebruiken.
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Zes coronavragen
aan de Burgemeester

Hoe gaat het met u in deze crisistijd?
Het is een onwerkelijke periode, voor iedereen. 2020 is een ongekend jaar. Niemand van ons heeft
een situatie als deze eerder meegemaakt en de onzekerheid voor de toekomst is groot.
Als burgemeester zie ik de impact, zoals in het Elkerliek Ziekenhuis en de verzorgingstehuizen,
maar natuurlijk ook bij de vele ondernemers in onze stad. Qua gezondheid, economisch én sociaal
veroorzaakt corona flinke littekens. Dit raakt mij. We zullen veerkracht moeten tonen om hier met
elkaar goed doorheen te komen. Zeker nu de restricties en maatregelen opnieuw zijn aangescherpt.

Waarom is het zo belangrijk dat we de nieuwe maatregelen serieus nemen?
Niemand wil terug naar de situatie van dit voorjaar, of erger. Maar het virus komt voor velen steeds dichterbij. Iedereen kent
inmiddels wel iemand met corona of heeft zelf corona gehad. Als de cijfers van besmettingen en opnames blijven oplopen,
kan er in november geen geplande zorg meer plaatsvinden. Dit zou verschrikkelijk zijn. Uiteraard hebben we ook oog voor wat
de maatregelen doen, zoals de effecten op de horeca en het bedrijfsleven, maar ook de psychische druk en eenzaamheid onder
inwoners. We moeten samen het virus uitbannen. Alleen samen en door het opvolgen van de maatregelen komen we hier
doorheen.

Hoe kunnen we meer begrip creëren voor elkaar in deze crisis?
Het is natuurlijk bijzonder lastig om elkaar op te zoeken in deze crisis. Juist nu we contact nodig hebben, moeten we afstand
houden. Daarom proberen we onder andere met de social media campagne ‘Aandacht voor Elkaar’ inzicht te geven aan elkaar
over hoe verschillende Helmonders omgaan met de crisis. Onze inwoners zijn op verschillende manieren geraakt en achter
ieder mens schuilt een verhaal. Het delen van verhalen: zoals we hebben ervaren vergroot dit begrip voor elkaar.

Hoe kijkt u naar de impact van de corona-crisis op de jongeren van onze stad?
We vragen veel van onze jongeren. Ze worden extra hard getroffen door de huidige coronamaatregelen. Ondanks dat de
gevaren van het virus voor hen relatief klein zijn, moeten zij veel inleveren tijdens deze crisis. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een
bijbaantje verliezen, hebben ze minder sociale contacten door het stilvallen van de horeca en hebben ze last van eenzaamheid.
Ik snap heel goed dat deze tijd voor hen extra pittig is.

Wat wilt u meegeven aan de Helmondse jongeren?
Uit de huidige cijfers blijkt dat jongeren een belangrijke rol spelen bij (het voorkomen van) de verspreiding van het virus.
Ik wil de jongeren van onze stad daarom ook meegeven dat ze ontzettend goed bezig zijn en moeten volhouden.
Misschien doe je het niet voor jezelf, maar voor je ouders en je opa en oma. En ook voor jullie geldt: hoe beter we ons nu aan
de regels houden, hoe eerder we de vrijheid straks terug hebben.

Gelden de maatregelen voor iedereen?
Ja. We komen hier alleen doorheen als we het samen doen. Ik heb veel vertrouwen in de veerkracht van onze stad. Hou vol!
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de loop weekkrant HELMOND

week nummer 43 vrijdag 23 oktober 2020

3

Crowdfundingsactie voor de Helmond Sport Jeugd Academy
Helmond
De Helmond Sport Jeugd Academy bloeit weer op en vele regionale jeugdspelers combineren hun school- en voetbalopleiding via de prachtige samenwerking tussen OMO Scholengroep en BVO Helmond Sport.
Het bruist weer op De Braak.
In en rondom het SolarUnie
Stadion is van alles aan het
gebeuren. De start is gemaakt
en de contouren van de eerste
school, het Dr. Knippenberg
College zijn duidelijk zichtbaar.
Het is en wordt een geweldig
plan, de Sport- en beleefcampus De Braak.

De Helmond Sport Jeugd Academy vormt de basis van deze
prachtige samenwerking.
De Academy kost echter ook
veel geld. In tijden van corona is
er veel onzeker en is er financiële
slagkracht nodig. Stichting Heel
Helmond Support heeft daarom
een grote crowdfundingsactie
opgezet. De stichting gaat met
steun van veel vrijwilligers middelen ophalen voor het veiligstellen
en uitbreiden van de Jeugd Academy. Die Academy zal het opleidingsinstituut worden voor regionaal voetbaltalent uit de Peel.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en komt goed terecht.
Bedankt namens Stichting Heel
Helmond Support. s

F | Wim van den Broek.

Blijf bewegen met de
Buurtsportcoaches van Jibb+

VOOR
IEDEREEN HÉT
IDEALE BED

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Omdat iedereen anders is...

F | Jibb+.

Helmond
Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen heeft Jibb+
helaas moeten besluiten om de
beweeglessen in de verschillende beweegtuinen in Helmond
voor minimaal 4 weken te sluiten. Kristian van den Nouwlant:
‘Met de huidige maatregelen is
het voor ons en de deelnemers
een onmogelijke opgave om de
lessen in de beweegtuin door te
laten gaan. Daarom hebben we
met het hele team besloten om
de beweegtuinen te sluiten en
een aangepaste programma op
te stellen.’
Aangepaste
beweegprogramma
Buursportcoach Kristian geeft
aan, ‘Dit keer is het programma
gedeeltelijk online, maar we willen juist nu ook in contact blijven
met onze deelnemers. We blijven
bijvoorbeeld wandelen en bewegen in groepjes van 4 personen
- uiteraard altijd op gepaste afstand. De straatgym gaat ook

weer terugkomen op een aantal
plekken. Iedereen kan dan meedoen vanaf het balkon of vanuit
de voortuin en de oefeningen
zijn zowel staand als zittend te
volgen. ’ Op de website van Jibb+
is het aangepaste beweegprogramma te bekijken.
Live in de huiskamer
Vanwege het sluiten van de beweegtuinen komen de online
beweeglessen weer terug. ‘Van
maandag tot en met vrijdag
gaat collega Gerard weer live
op Facebook en YouTube met
een beweegles op muziek. Ook
Omroep Helmond gaat eerder
opgenomen beweeglessen van
het voorjaar opnieuw uitzenden.’
Deze uitzendingen zijn dagelijks
te bekijken om 10.00 en 14.00 uur.
‘Dat is een prachtig alternatief
voor deelnemers die niet zo handig zijn met internet.’
Samen tegen eenzaamheid
Kristian: ‘De vorige keer namen
we met regelmaat contact op
met onze deelnemers, via de telefoon of we maakte een praatje

aan de deur – op veilige afstand.
Hieruit bleek dat veel deelnemers niet alleen het bewegen
miste, maar ook het contact
met anderen. Eenzaamheid is
een groot probleem in deze tijd.
En daarom vonden we het nu
juist zo belangrijk om bepaalde
beweegactiviteiten toch door te
laten gaan, dan wel in kleinere
groepjes of in een andere vorm.
Ook zijn de online beweeglessen
van Gerard dit keer niet vanuit
de Leonardus Speeltuin, maar
vanuit de huiskamer of tuin van
één van onze deelnemers van de
beweegtuinen. Juist nu, vinden
we het extra belangrijk dat we in
contact blijven met elkaar!’
Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

Op de website van Jibb+ zijn nog
meer tips te vinden voor het bewegen in coronatijd.
Op het YouTube kanaal van
Jibb+ staan ook veel beweegfilmpjes en zijn eerdere uitzendingen van de beweeglessen in
het voorjaar terug te vinden. Zie:
www.jibbplus.nl en www.youtube.com/jibbhelmond s
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Infopagina
Inspreken over de gemeentebegroting 2021
De gemeenteraad heeft dinsdag 6 oktober de Programmabegroting 2021 in
ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het college van burgemeester en
wethouders het gemeenschapsgeld volgend jaar wil uitgeven.
De gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast. Inwoners,
organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten
wat zij van de plannen vinden die in de begroting staan. Dit kan voorafgaand
aan de commissievergaderingen van 3 en 4 november. Op beide avonden kan er
ingesproken worden om 17.00 uur. Hiervoor kunt u zich van tevoren aanmelden
bij de raadsgriffie.
De behandeling van de begroting start op 27 oktober met de algemene politieke
beschouwingen. Alle fracties geven op basis van de begroting hun algemene
visie op de ontwikkelingen in Helmond en de financiële positie. Het college van
burgemeester en wethouders reageert hierop.
Bespreking in commissies
Een week later wordt de begroting besproken in twee adviescommissies. Op 3
november vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en
handhaving, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur
en organisatie. Op 4 november is het de beurt aan de commissie Omgeving.
Daar worden de programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid
en werkgelegenheid, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke
vernieuwing, Verkeer en mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming
en Milieu besproken. Alle fracties geven hun mening over deze thema’s
en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven
antwoord op de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Beide
commissievergaderingen beginnen om 17.00 uur en duren tot ongeveer 22.30
uur. Vanwege het coronavirus kunnen er geen bezoekers aanwezig zijn. Wél
worden de vergaderingen live uitgezonden via helmond.raadsinformatie.nl/live.
Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties en
instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat zij vinden van de plannen
uit de programmabegroting 2021. Helmondse inwoners, organisaties en
instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee
commissievergaderingen op 3 en 4 november (afhankelijk van het onderwerp).
Vanwege het coronavirus kunt u momenteel niet fysiek bij vergaderingen
aanwezig zijn om in te spreken. U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of
uw inspraakreactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie zorgt
ervoor dat uw reactie bij de raads- en commissieleden terechtkomt.
Aanmelden voor inspreken
Wilt u inspreken, stuur dan een mailtje naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin
uw naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover
u wilt inspreken en op welke dag. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen
vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering. Insprekers
kunnen zich aanmelden tot vrijdag 30 oktober 16.00 uur.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen:
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Grijs/Kroon: K=15

Aanmelden collectieve aanvullende
verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben.
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende
verzekering (CAV).
Met de CAV krijgt u korting op uw verzekeringspremie van de aanvullende
verzekering en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. U kunt kiezen uit
verschillende pakketten.
Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. Bent u
verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks aanmelden van
oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.
Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van
het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij uw
zorgverzekering.
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen?
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier
aanmelden werkt het snelst. Ook kunt u een schriftelijke aanvraag indienen.
U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Zorg en Ondersteuning
van de gemeente via 14 0492 (optie 2).
Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de
collectieve aanvullende verzekering vindt u www.gezondverzekerd.nl en op
www.helmond.nl/cav.

Bekendmakingen
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:
Enexis Netbeheer B.V.

Locatie:
Jan van Goyenlaan 1

Omschrijving melding:
Het verwijderen van een
gasdrukregelstation.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Melvert 4
Breitnerlaan 18
1e Bosweg 10
Hoenshoeve 1
Helmondsingel 143
Havenweg 4

Datum indiening:
08-10-2020
11-10-2020
10-10-2020
12-10-2020
13-10-2020
12-10-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verplaatsen binnenmuur
OLO 5509231
oprichten garage
OLO 5513289
vergroten woning
OLO 5512089
maken uitweg
OLO 5515017
Wijziging verbouw bestaand
OLO 5517237
hoofdgebouw en nieuwbouw stallingsruimten
plaatsen tijdelijke overkapping
OLO 5516001

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Kerkstraat Zuid 2 t/m 16, 13-10-2020
44 appartementen

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
realisatie 44 individuele gesloten
OLO 5516947
bronsystemen

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Wildenborchlaan 5

• 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)

Projectomschrijving:
plaatsen overkapping

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5492223

• 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:
Adriana van den
12-10-2020
Dyckestraat 12
Utrechtplein 4 en
13-10-2020
Groningenhof 51 en 53
Dennerode 8
16-10-2020

Projectomschrijving:
oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5122499

wijzigen winkel/horeca
tot 3 woningen
vergroting aanbouw

OLO 5499793

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
31-03-2020 vergroten, renovatie woning
OLO 5060087
29-06-2020 oprichten garage en parkeerplaatsen OLO 5060687

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

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Bakelsedijk 63-65
14-10-2020

Projectomschrijving:
Aanvraag kamerverhuur

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5429171

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Varenschut 24

Verzenddatum besluit:
14-10-2020

Projectomschrijving:
realiseren aanbouw t.b.v.
stroomvoorziening

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

OLO 5160841

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Zwanebloemsingel 40
Hoofdstraat 157

5

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5435655

Wet bodembescherming (Wbb)
definitief besluit ingevolge artikel 39/40 Wbb
Adriaans Groep B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het
bodemsaneringsplan voor de planlocatie Tyboschplein. De saneringslocatie is in het
bodeminformatiesysteem opgenomen als “Rootakker 9 (Adriaans)” te Helmond met
locatiecode: AA079402197.
Het college van B&W heeft het volgende besloten:
1. De bodem op de locatie kadastraal bekend als gemeente Stiphout, sectie C, nr. 457,
is plaatselijk sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie.
2. Op de locatie van de deelsanering is geen sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.
3. Ik stem in met het deelsaneringsplan dat is ingediend.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het definitieve besluit en
de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 oktober in te zien bij cluster Milieu
gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op
afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.
Beroepschrift indienen
U kunt tot 3 december 2020 in beroep gaan tegen dit besluit, dus tot zes weken na
bekendmaking ervan. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag
of digitaal via de website digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel van een verzoek om
voorlopige voorziening aan de Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, kan worden verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Wet bodembescherming (Wbb)
ontwerpbesluit ingevolge artikel 39 Wbb
Nedschroef Helmond B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het
bodemsaneringsplan voor de locatie Kanaaldijk N.W. 71-73 te Helmond (locatiecode
AA079400095).
Het college van B&W is voornemens te besluiten:
1. onder voorwaarden in te stemmen met het ingediende saneringsplan;
2. financiële zekerheid te laten stellen bij de uitvoering van de bodemsanering.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk
(verwijderen buisleidingtracé)
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 Brandevoort Oost – Kaldersedijk (verwijderen buisleidingtracé) met
ingang van 23 oktober 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het plan betreft het verwijderen van de aanduiding waarmee het buisleidingtracé planologisch
mogelijk werd gemaakt. Ook wordt de woning Kaldersedijk 4 in dit bestemmingsplan
opgenomen.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP200050-1000. Wij adviseren u dit
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak 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 Brandevoort Oost – Kaldersedijk (verwijderen
buisleidingtracé). 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) 702602.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning
“appartementen Paterslaan 42”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 19 oktober 2020
hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal
63 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse en van maximaal 56 dB ten gevolge van de
spoorweg Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning
“appartementen Paterslaan 42”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 23 oktober
2020 gedurende zes weken (t/m 4 december 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op
den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Beroepschrift indienen
Tegen het besluit kan met ingang van 20 oktober 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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.

Bezwaar maken?

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Dit betekent dat het
besluit pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben kunnen geven over
het ontwerp van het besluit.

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.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 oktober 2020
zes weken in te zien bij cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te
Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

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.

Zienswijzen indienen
Tot 3 december 2020 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht
aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ
Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan
op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, een afspraak
worden gemaakt bij cluster Milieu.

• 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

22 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 25 oktober
geopend in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2021 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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V.D. BOGAARD:

vertelt…

Ons

Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort
die voldoet aan de eerdergenoemde
criteria, geef haar dan op. Vermeld
de reden waarom je denkt dat zij
hiervoor in aanmerking komt.
Van de opgever wordt verwacht
dat deze de “Brandnewoman” 6
november ’s ochtends om 08.30 uur
brengt en ook ’s middags vanaf
16:00 uur weer aanwezig is om de
‘Brandnewoman’ te adviseren bij
het uitzoeken van een nieuwe outfit.
Opgeven kan via het volgende
e-mailadres: boutique4more@live.
nl.
Je kan de kandidate opgeven tot
en met woensdag 28 oktober. De
betrokken ondernemers zorgen
voor een fantastische Verwendag,
hun wil ik dan ook alvast hartstikke
bedanken voor dit geweldig skone
initiatief.

Gezondheid op 1

dieren, de natuur minder belast
wordt en dieren meer ruimte
krijgen.

Op dit moment zitten we midden in de ‘’tweede golf’’ van het
coronavirus. Er zijn weer aangescherpte maatregelen en iedereen wordt opgeroepen om
zoveel mogelijk thuis te blijven.
Dit is een moeilijke periode waar
we met z’n allen doorheen moeten. Het coronavirus heeft een
grote impact op de Helmondse
samenleving. Het coronavirus
raakt niet alleen de gezondheid
van onze inwoners, maar heeft
ook ingrijpende gevolgen voor
veel ondernemers. Cafés en
restaurant moeten hun deuren
weer gedwongen sluiten tijdens
de gedeeltelijke lockdown. Ik
wens deze ondernemers en alle
andere Helmonders heel veel
sterkte toe. Let op je gezondheid
en op de mensen om je heen.
De huidige coronacrisis laat
weer eens zien hoe kwetsbaar
wij mensen zijn voor dergelijke
virussen die van dieren op mensen overspringen (zoönoses) zoals het coronavirus en Q-koorts.
Met name in deze regio leven
een enorme hoeveelheid dieren en mensen dicht op elkaar.
De huidige manier van voedsel
produceren is niet langer houdbaar meer als je kijkt naar alle
nadelige gevolgen: intensieve
landbouw zorgt voor de meeste
stikstofuitstoot en heeft enorm
veel nadelige gezondheidseffecten. Het overstappen op kringlooplandbouw is hiervoor een
oplossing, zodat boeren meer
kunnen verdienen met minder

In dit licht is het niet uit te leggen
dat er mogelijke uitbreiding van
een geitenstal met 2500 geiten
dicht bij Helmondse woonwijken komt. De Rechtbank OostBrabant heeft op 30 september
j.l. uitspraak gedaan in de zaak
rondom de geitenhouderij op
Muizenhol en het beroep van
dhr. Knoops is gegrond verklaard en het weigeringsbesluit
van de gemeente vernietigd.
D66 Helmond is onaangenaam
verrast door de uitspraak van de
Rechtbank. Het is zeer onwenselijk om een geitenhouderij met
2500 melkgeiten zo dicht bij de
Helmondse woonwijken te realiseren. Dit zorgt voor enorme
gezondheidsrisico’s (denk aan
besmetting met q-koorts of andere virussen). De gezondheid
van onze inwoners dient te allen
tijde gewaarborgd te blijven.
Daarom is het voor onze fractie
van groot belang dat de gemeente Gemert-Bakel in hoger beroep
gaat bij de Raad van State en
bij een nieuwe beslissing op bezwaar de gezondheid van onze
inwoners voorop stelt. Gezien
het grote gezondheidsrisico en
de ontstane onrust roepen wij
het college van Helmond op om
naar aanleiding van de uitspraak
van de Rechtbank zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de gemeente Gemert-Bakel om hierin
gezamenlijk op te trekken.
Vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

Brandnewoman
Omdat ik ook niet alles weet en zie
wat er in Helmond gebeurt, had ik
afgelopen week op menne facebook
een oproepje gedaan of iemand nog
een leuk onderwerp had vur men
column. Er is op het moment niet
veul te doen. Alles wordt afgezegd
of verzet en ik beleef ook niet zo
heel veul de leste tijd. Vandaar mijn
vraag en er kwamen leuke reacties
op.
Dun deze sprong eruit ik vind het
een kei skon initiatief waar ik jullie
dan ook op wil attenderen.
Brandnewoman. Een initiatief
van Jet Uijen. Deze bezige bij
organiseert al enkele jaren
‘brandnewoman’. Daarbij laat
ze een vrouw die het hard nodig
heeft een dagje verwennen met
kapper,
schoonheidsspecialiste,

DE WEBLOG

massage en een nieuwe set kleding!
De eerstvolgende Verwendag
zal plaatsvinden op vrijdag 6
november, en je kunt hiervoor nog
dames opgeven. Wel moet deze
Brandnewoman in Brandevoort,
Mierlo -Hout of Mierlo wonen.
De winkeliers en ondernemers
die hun bijdrage leveren aan deze
dag zijn ook afkomstig uit dit
deel van Helmond. Waar moet
de Brandnewoman aan voldoen?
Er altijd zijn voor iemand anders,
jezelf wegcijferen of het behoorlijk
voor de kiezen gehad de laatste
tijd en nooit eens tijd voor zichzelf
vrijmaken. De verwendag is 6
november.

Men foto van deze week is gewoon
thuis genomen bij men klok. Ge zult
denken waarom dat? Nou vergeet
niet dat we dees weekend de klok
weer een uurke terug moeten
zetten. Heerlijk vind ik dit, want het
hele jaar heb ik last van die klok die
vooruit is gezet.
Men biologische klok vindt dat op
een of andere manier niet leuk en
kan daar niet aan wennen. Ik heb
dan een soort jetlag. Ja echt, van dat
inne uurke. Van men meugen ze dat
afschaffen. We kunnen nu allemaal
weer lekker een uurke langer slapen
dees weekend, heerlijk toch.
Oww ja en vergeet niet de horeca
te steunen als da mogelijk is, want
die hebben het echt moeilijk deze
tijd. Wij hebben vur een zaterdag
een heerlijke lunch besteld om
af te halen. Zo proberen we toch
ons steentje bij te dragen in deze
moeilijke tijd. Een rondje op de mert
zaterdag en gelijk menne lunch
ophalen en thuis lekker opeten.
Stay safe iedereen.
Tot volgende week,

Kende nou iemand in jou omgeving,
buurvrouw, zus, nicht, moeder, oma,
vriendin of collega, woonachtig in

De klok
wordt
verzet!

VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP

HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl
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Zondag 25 oktober

03:00

02:00

VOOR GAAF EIGENTIJDS WONEN
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

8

week nummer 43 vrijdag 23 oktober 2020

de loop weekkrant HELMOND

Dement en
toch een goede
oude dag?

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

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

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

‘Ma voelt zich
echt thuis.’
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Collectanten voor MS collecteweek
gezocht in Helmond!
Helmond
Van 16 tot en met 21 november
2020 vindt de landelijke huisaan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn
hard op zoek naar collectanten
in Helmond. Help jij ons in de
strijd tegen multiple sclerose
(MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS
collecte ziet er dit jaar anders uit.
Collecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten
allemaal langs de deur gaan.
Daarom biedt het Nationaal
MS Fonds andere manieren van
collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een
donatieflyer met QR-code door
brievenbussen in hun omgeving
doen. Ook is het mogelijk om
online te collecteren met een
digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op www.
nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
Lia collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft zijn of
haar eigen reden om zich in te
zetten in de strijd tegen MS. Zo
ook Lia, die inmiddels alweer
tien jaar collecteert voor het
Nationaal MS Fonds. Haar man
kreeg in 2002, na een aantal jaar
van vage klachten, de diagnose
MS. De impact op het gezin was
groot. ‘Hij was 52 en een sterke

en ondernemende man. Na de
diagnose stortte zijn wereld in.
Hij kon niet accepteren dat hij
ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest
hij al vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin
getrokken. En nog. Mijn man
heeft veel last van vermoeidheid
en kan nog maar een meter of
twee, drie lopen. Hij gaat ook
cognitief achteruit. Om daar een
weg in te vinden, is een proces.
Als partner kun je je machteloos
voelen. Door te gaan collecteren,
had ik het gevoel dat ik toch iets
kon bijdragen.’
MS staat niet stil, dus wij ook
niet
De opbrengst van de collecte is
enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt
onder andere onderzoek naar
betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor
mensen met MS gefinancierd.
Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers
ook niet stil. Helpt u mee? Word
collectant.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren s

Wijkraad Helmond Centrum
Helmond
Helmond Centrum, één van de
slagaders van Helmond, kampt
ook met de gevolgen van Corona. De wijkraad ligt een beetje
lam. Groepsbijeenkomst zoals
onze befaamde ‘wijkinloopavonden’ zijn vooralsnog uitgesloten. Graag zouden we wat
activeren in het centrum, maar
dat is even uitgesteld.

Wel blijven we zoeken naar een
paar capabele en ervaren bestuurders m/v met gevoel voor
de stad. Mocht u, als bewoner
in het gebied van de wijkraad
wonen en zit u met vragen, voorstellen of wat dan ook waarbij u
de wijkraad wil inschakelen, mail
dan naar bestuur@
wijkraadhelmondcentrum.nl
Wij als dagelijks bestuur nemen
dan zo snel als kan contact op
met u. s

Repaircafé Rijpelberg gesloten
Rijpelberg
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is Repaircafé
Rijpelberg vanaf woensdag 14
oktober 2020 voorlopig gesloten.
Helaas. Hopelijk keert de situatie
snel weer ten goede.
Houd onze Facebookpagina in
de gaten. Website/Facebook:

www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg s
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Nieuw revalidatieprogramma na beroerte
dankzij bijzondere samenwerking regio
Helmond
Het Elkerliek Ziekenhuis, de
Zorgboog, Zorgboog in Balans
en Libra Revalidatie hebben
gezamenlijk een nieuw revalidatieprogramma opgezet voor
mensen die een beroerte (CVA)
hebben gehad en kampen met
onzichtbare gevolgen die veel
impact kunnen hebben. Deze
groep patiënten wordt dankzij
de nauwe samenwerking sneller herkend en krijgt sneller de
best passende zorg, zo dicht
mogelijk bij huis.
In Nederland krijgen ieder jaar
ongeveer 40.000 mensen een
CVA. In de regio Helmond gaat
het om ongeveer 360 mensen
per jaar. Een overgrote meerderheid van deze mensen kampt na
ontslag uit het ziekenhuis met
verschillende onzichtbare problemen. Het gaat bijvoorbeeld
om problemen met het denkvermogen, stoornissen in gedrag
en emoties of vermoeidheid. Dat
zorgt onder andere voor langdurig ziekteverzuim, overbelasting
van mantelzorgers en veel nieuw
bezoek aan het ziekenhuis.
Voor deze groep CVA-patiënten
was het tot nu toe lastig passende zorg en begeleiding te vinden.
In het ziekenhuis lijken ze goed
hersteld te zijn, maar thuis lopen ze tegen de onzichtbare gevolgen aan. De begeleiding van
huisarts en therapeuten vanuit
de thuissituatie blijken vaak niet
voldoende of is te versnipperd.
Expertise gekoppeld en gedeeld
In de nieuwe samenwerking
wordt de expertise van de revalidatiearts,
neuropsycholoog,

Rechts Mariëlle van de Aa die vertelt over haar eigen ervaringen na een
herseninfarct en links revalidatie arts Nicole Maas (Libra/Elkerliek).

ergotherapeut, CVA verpleegkundige, logopedist en fysiotherapeut gekoppeld in nauwe
samenwerking met het netwerk
van huisartsen. Vitaliek wordt
daarbij het expertisecentrum
voor CVA-revalidatie.
Heeft een patiënt na de ziekenhuisopname en de controleafspraak last van onzichtbare
klachten? Dan verwijst de neuroloog naar het samenwerkingsverband.

bijeenkomst met alle betrokken
partijen. De komende maanden
geldt als pilot voor 30 patiënten.
Met die ervaringen wordt gekeken wat de aanpak oplevert, hoe
de samenwerking verder verbeterd kan worden en wellicht uitgebreid kan worden naar andere
aandoeningen. Ook is het de
bedoeling dat huisartsen na de
pilot rechtstreeks kunnen verwijzen naar dit nieuwe samenwerkingsverband.

Een CVA-verpleegkundige gaat
op huisbezoek en een revalidatiearts en neuropsycholoog beoordelen wat de patiënt nodig
heeft om zo vroeg mogelijk de
juiste behandeling op de juiste
plek te krijgen. Deze aanpak
zorgt ervoor dat patiënten snel
meer inzicht in de onzichtbare
gevolgen van het CVA krijgen en
voorkomt daarmee later in het
traject veel onnodige problemen
voor de patiënt en onnodige (dure) zorg.
Deze week was de officiële start-

Juiste Zorg Op Juiste Plaats
Deze nieuwe aanpak sluit helemaal aan op de landelijke ontwikkeling ‘Juiste Zorg Op Juiste
Plaats’ waarbij de patiënt centraal staat in het netwerk van
zorgverleners met als doel om
betere zorg te verlenen en duurdere zorg te voorkomen.
ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft een startsubsidie
van 37.500 euro gegeven voor
deze vernieuwende aanpak. s

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

DE MOOISTE
EIGENTIJDS WONEN
MEUBELEN
VAN DE MOOISTE
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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goulash of rundvlees

Kroketten

24 stuks - Swinkels Food
Normaal 12,99

Van Rijsingen

8,

99
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Cursus Duurzaam
ouderschap na
echtscheiding

Zalmfilet

op de huid
800 gram - Epic
Normaal 9,79

6,99

Naturel, Spaans,
Zigeuner, Japans, piri piri

Kiphaasjes
2 schalen
voor

500 gram - Streekpoelier

4,99

Normaal 3,15

F | LEVGroep.

Bami goreng, nasi
goreng of macaroni

Helmond

400 gram - Welten
Normaal 3,39

3+1
gratis

Erwtensoepgroenten
of soepgroenten
2,5 kilogram - Oerlemans

2,99

Normaal 4,29 - 4,49

De omgeving verwacht desondanks dat jij
een goed contact blijft onderhouden met
de ex-partner/ouder van jullie kinderen. In
de cursus ‘Duurzaam ouderschap na echtscheiding’ deel je ervaringen met anderen
en krijg je inzicht hoe je beter met de situatie en de uitdagingen die op jouw pad komen, om kunt gaan. De cursus bestaat uit
6 bijeenkomsten en start op 10 november
in Helmond.

Diverse snacks
Mekkafood

“Het deed me goed om tips te krijgen in
een veilige omgeving, met mensen die ook
midden in een scheiding zaten”

20%
korting
allumettes of
klassieke

Frites

1 kilogram - Belviva
Normaal 2,79
Halal

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 21 oktober t/m dinsdag
3 november 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die het leven van de ouders en van
de betrokken kinderen behoorlijk op zijn
kop kan zetten. Er breekt een tijd aan met
veel onzekerheden waardoor de stress
toe kan nemen en je gevoelens met je aan
de haal kunnen gaan.

GRATIS tegen
inlevering van
150 spaarpunten

Emma* zag haar huwelijk na een aantal
jaren stranden en kwam in een moeilijke
scheiding terecht. Ze wilde er kunnen zijn
voor haar kinderen en over de opvoeding
in goed contact blijven met haar ex-partner. Maar hoe doe je dat, wanneer je leven
op zijn kop staat? Hierbij kon ze wel wat
ondersteuning gebruiken. Via het echtscheidingsspreekuur van LEVgroep kwam
ze terecht bij de groepscursus ‘Duurzaam
ouderschap na echtscheiding’ van Leren
met LEV.
“Het is natuurlijk best eng om in een groep
te praten over jouw persoonlijke situatie.”
Toch blijkt het voor deelnemers aan een

groepstraining veel voordelen te hebben.
Ze leren niet alleen van de trainer, maar
ook van elkaar. Het is steunend dat er lotgenoten zijn die met dezelfde vragen zitten. “Ik heb het zelf als erg prettig ervaren
om met lotgenoten alles over een scheiding met kinderen te bespreken en hier oefeningen over te maken”, vult Emma aan.
De cursus omvat zes bijeenkomsten van
2 uur. Voorafgaand aan de cursus vindt
een voorgesprek plaats, waarin je kennis
maakt met de trainers en een korte uitleg krijgt over de inhoud van de cursus.
Samen bekijken we of het groepsaanbod
goed aansluit bij jouw vraag.
Informatie en aanmelden
Meer informatie over de training kun je
krijgen via Liesbeth Schobers: liesbeth.
schobers@levgroep.nl, 06 41 03 88 25.
Aanmelden kan via: bit.ly/lerenmetlevduurzaamnascheiding.
Deelname is veilig
Voor alle trainingen geldt dat Leren met
LEV zich houdt aan de richtlijnen van het
RIVM en de algemene basisregels (o.a.
1,5 meter afstand, groepsgrootte, ventilatie van de ruimte en voldoende hygiëne).
Voorafgaand aan de training wordt een
gezondheidscheck afgenomen. Zo zorgen
we er samen voor dat iedereen veilig aan
de training kan deelnemen.
Op www.lerenmetlev.nl vind je trainingen
en workshops voor inwoners, vrijwilligers
en beroepskrachten. s
* i.v.m. privacy is Emma niet de echte naam
van de deelneemster.
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Aankleding van EDAH en Orgelmuseum in LOODS 20
96% VAN ONZE
KLANTEN RAADT REDDY
KEUKENS AAN!

Helmond
Nu alle (ver)bouw activiteiten
aan en in Loods 20 zijn verricht,
kan er begonnen worden met
de afwerking en verfraaiing van
REDDY Hoekkeuken ca. 180 x 255 cm.
het gebouw.
Inclusief BOSCH inductiekookplaat, afzuigkap,
®

combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

Er zijn momenteel drie bedrijven
in de weer, om het karwei te klaren. Het buiten gebeuren wordt
nu onder handen genomen om
onder andere de parkeer gelegenheid aan te leggen en daar
waar nodig de hele boel te bestraten, zodat alles goed bereikbaar is.

Een tevreden klant is de beste reclame. Elke dag werken we
hard om onze klanten door hoge kwaliteit, eersteklas service
en de beste prijs tevreden te stellen. En dat lukt! Meer dan
96% van onze klanten beveelt REDDY Keukens aan.

5.995,-

reddykeukens.nl/klantervaringen

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK
reddykeukens.nl/afspraak-maken

Binnen wordt de afwerking en
verfraaiing door twee bedrijven
aangepakt. Het eerste bedrijf bekleed eerst de wanden waar dat
al kan, volgens het plan dat op
96% VAN ONZE
KLANTEN RAADT REDDY
tekeningen staat aangegeven.
KEUKENS AAN!
Vervolgens komt het tweede
REDDY Keuken met kookeiland
REDDY Keuken met eetgedeelte
bedrijf in actie en plaatst
ca. 250 / 180 cm. Inclusief BOSCH
ca. 180 / de
390 xaf110 cm. Inclusief BOSCH
inductiekookplaat met afzuiging, combiinductiekookplaat
scheiding en tussenwanden inmet afzuiging, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
magnetron, vaatwasser en koelkast.
het EDAH museum,» Indie
vervol-maat leverbaar «
» In elke gewenste maat leverbaar «
elke gewenste
gens door bedrijf een weer onder handen wordt genomen en
worden voorzien van kleuren en
afbeeldingen. Het geheel gaat er volgende week begonnen met komt de bar erin en dan zal de laten verlopen. Daarnaast is het
Dat onze
prijzen
echt scherp
zijn, bewijzen de
maar liefst 80%
Reddy-klanten slaagt onder
de 6.500
euro. in
Zonder
aannog
hun wensen.
bestuur
op zoek naar vrijerin
komen
de compromissen
aankleding
enstatistieken:
verfraaiing.
Or-van de vloerbedekking
in ieder geval heel fraai
uit
zien.
Sterker nog: iedere Reddy-keuken kan zich kwalitatief meten met de grote merken. Hoe dat kan? Alle Reddy-keukens worden als ‘huismerk’ geleverd door drie Duitse keukenIn de foto impressie
ziet u een gelbouwer Martin Conrads zal vorm van pvc met parket look… willigers die net museum willen
fabrikanten. Topkwaliteit, maar zónder het merkje erop – en dus zonder het prijskaartje dat daarbij hoort. Alle apparatuur is van A-merken: AEG, Boretti, Bosch, Pelgrim en
Zanussi. Allemaal
in hun klasse. Die
combinatie
levert een onverslaanbare
prijs/kwaliteitverhouding
op. het Orgelmukomen versterken op deze schitvrijwilligers van
met
de opbouw
van De
deel van de werkzaamheden
zo-toppersbeginnen
de orgels op 4 november aan- seum hebben de nodige voor- terende locatie. Gedacht wordt
als het er nu uitziet.
9.875,8.975,staande. Hij zal minimaal een bereidingen getroffen om de aan gastvrouwen en gastheren
welkeVOORDEEL
zij intern zullen opleiden.
zo GARANTIES
soepel mogelijk te
In het Orgelmuseum wordt week nodig hebben. Daarna verhuizing
ONZE
JOUW
Een tevreden klant is de beste reclame. Elke dag werken we
hard om onze klanten door hoge kwaliteit, eersteklas service
en de beste prijs tevreden te stellen. En dat lukt! Meer dan
96% van onze klanten beveelt REDDY Keukens aan.

®

®

9.875,-

REDDY® Hoekkeuken ca. 180 x 255 cm.
Inclusief BOSCH inductiekookplaat, afzuigkap,
combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

5.995,8.975,reddykeukens.nl/klantervaringen

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK
reddykeukens.nl/afspraak-maken

ONZE GARANTIES JOUW VOORDEEL
REDDY® Keuken met kookeiland
ca. 250 / 180 cm. Inclusief BOSCH
inductiekookplaat met afzuiging, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

REDDY® Keuken met eetgedeelte
ca. 180 / 390 x 110 cm. Inclusief BOSCH
inductiekookplaat met afzuiging, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

Voor meer info kan men zich
tot de voorzitter wenden die bereikbaar is op 06 5478 3600. Het
is te hopen dat er dan, over niet
te lange tijd, weer genoten kan
worden van beide musea. s
Tekst en foto: Henk van Dijk.

Dat onze prijzen echt scherp zijn, bewijzen de statistieken: maar liefst 80% van de Reddy-klanten slaagt onder de 6.500 euro. Zonder compromissen aan hun wensen.
Sterker nog: iedere Reddy-keuken kan zich kwalitatief meten met de grote merken. Hoe dat kan? Alle Reddy-keukens worden als ‘huismerk’ geleverd door drie Duitse keuken-

Bekijk de actievoorwaarden op www.reddy.nl of vraag in de showroom naar de voorwaarden. Alle maten zijn bij benadering. Behoudens
afwijkingen
vanmaar
de zónder
modellen
enerop
fouten.
Aanbiedingen
zijndatgeldig
van Alle
16 apparatuur
maart t/m
12A-merken:
april 2020
of zo
lang
de voorraad
strekt.
fabrikanten.
Topkwaliteit,
het merkje
– en dus
zonder het prijskaartje
daarbij hoort.
is van
AEG, Boretti,
Bosch,
Pelgrim
en
Zanussi. Allemaal toppers in hun klasse. Die combinatie levert een onverslaanbare prijs/kwaliteitverhouding op.

ALKMAAR

AMSTERDAM

BARENDRECHT

DOETINCHEM

GRONINGEN

Koedijkerstraat 9A
1823 CR Alkmaar
tel. 072 210 02 01
alkmaar@reddy.nl

Arena Boulevard 222
1101 DJ AMSTERDAM
tel. 020 23 62 501
amsterdam@reddy.nl

Stockholm 5
2993 LM BARENDRECHT
tel. 0180 84 86 66
barendrecht@reddy.nl

Havenstraat 9-03
7005 AG DOETINCHEM
tel. 0314 39 40 74
doetinchem@reddy.nl

Energieweg 13A
Engelseweg 232
Bekijk de actievoorwaarden op www.reddy.nl of vraag in de showroom naar de voorwaarden. Alle maten zijn bij benadering. Behoudens afwijkingen van de modellen en fouten. Aanbiedingen zijn geldig van 16 maart t/m 12 april 2020 of zo lang de voorraad strekt.
9743 AN Groningen
5705 AK HELMOND
ALKMAAR
AMSTERDAM
DOETINCHEM
GRONINGEN
HELMOND
tel. 050 850 35
04
tel. 0492 33BARENDRECHT
04 35
Koedijkerstraat 9A
Arena Boulevard 222
Stockholm 5
Havenstraat 9-03
Energieweg 13A
Engelseweg 232
1823 CR Alkmaar
1101 DJ AMSTERDAM
2993 LM BARENDRECHT 7005 AG DOETINCHEM 9743 AN Groningen
5705 AK HELMOND
groningen@reddy.nl
helmond@reddy.nl
tel. 072 210 02 01
tel. 020 23 62 501
tel. 0180 84 86 66
tel. 0314 39 40 74
tel. 050 850 35 04
tel. 0492 33 04 35

HELMOND

HETEREN

KATWIJK

KLAZIENAVEEN

LELYSTAD

SITTARD

Muskushouwsestraat 20
6666 MC HETEREN
tel. 026 474 36 40
heteren@reddy.nl

Ambachtsweg 5
2222 AH KATWIJK
tel. 071 760 02 63
katwijk@reddy.nl

Mizar 3
7891 VM KLAZIENAVEEN
tel. 0591 76 91 50
klazienaveen@reddy.nl

Ketelmeerstraat 94
8226 JX Lelystad
tel. 0320 41 92 01
lelystad@reddy.nl

Dr. Nolenslaan 149
6136 GM SITTARD
VEEN
Bagijnhof
tel. 046 436 15
0619
4264 AZ VEEN
tel. 0416 745 496
sittard@reddy.nl
veen@reddy.nl

VEEN

VIANEN

VLAARDINGEN

ZAANDAM

Bagijnhof 19
4264 AZ VEEN
tel. 0416 745 496
veen@reddy.nl

Hagenweg 3 F
4131 LX VIANEN
tel. 0347 345267
vianen@reddy.nl

Gerard Burgerlaan 14
3131 KZ VLAARDINGEN
tel. 010 820 88 27
vlaardingen@reddy.nl

Stormhoek 8
1506 SW ZAANDAM
tel. 075 647 89 98
zaandam@reddy.nl

KEUKENS
KEUKENS

alkmaar@reddy.nl

amsterdam@reddy.nl

barendrecht@reddy.nl

doetinchem@reddy.nl

groningen@reddy.nl

helmond@reddy.nl

HETEREN

KATWIJK

UDEN

KLAZIENAVEEN

LELYSTAD

SITTARD

UDEN

Muskushouwsestraat 20
6666 MC HETEREN
tel. 026 474 36 40
heteren@reddy.nl

Ambachtsweg 5
2222 AH KATWIJK
tel. 071 760 02 63
katwijk@reddy.nl

Mizar 3
7891 VM KLAZIENAVEEN
tel. 0591 76 91 50
klazienaveen@reddy.nl

Ketelmeerstraat 94
8226 JX Lelystad
tel. 0320 41 92 01
lelystad@reddy.nl

Dr. Nolenslaan 149
6136 GM SITTARD
tel. 046 436 15 06
sittard@reddy.nl

Liessentstraat 2B
5405 AG UDEN
tel. 0413 78 21 47
uden@reddy.nl

Liessentstraat 2B
5405 AG UDEN
VIANEN
VLAARDINGEN
Hagenweg
3F
tel. 0413
78Gerard
21 Burgerlaan
47 14
4131 LX VIANEN
3131 KZ VLAARDINGEN
tel.
0347 345267
tel. 010 820 88 27
uden@reddy.nl
vianen@reddy.nl
vlaardingen@reddy.nl

ZAANDAM

Kijk voor de actuele openingstijden op:

Reddy Keukens, de grootste
keukenformule van Europa!
Wij zijn gespecialiseerd in de
levering en montage van Duitse
kwaliteitskeukens.

www.reddykeukens.nl

Stormhoek 8
1506 SW ZAANDAM
tel. 075 647 89 98
zaandam@reddy.nl

IN HEERLEN openingstijden op:
T OOK
BINNENKOR
Kijk voor
de
actuele

www.reddykeukens.nl
IN DE KEUKEN ALLES

BINNENKORT OOK IN HEERLEN

IN DE KEUKEN ALLES

OP=OP

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

36 verschillende bouwdozen met een waarde tot €11,00
www.grandprixcarwash.nl

Grand Prix Carwash Helmond B.V.

Churchilllaan 48

Tel. 0492-555613

ERVAREN
ZELFSTANDIGE
KEUKENMONTEUR
(ZZP is een optie) Ervaring met aansluiten
van water, gas en elektra is een must.
Voor informatie kun je bellen met:
Hans van de Wetering: 0492-330435.
Je sollicitatie kun je richten aan: Reddy keukens Helmond
Engelseweg 232, 5705 AK Helmond
helmond@reddy.nl - www.reddykeukens.nl
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Een digitale ervaring rijker
met koffie met een tablet
Helmond
Om goed mee te kunnen in onze (digitale) samenleving, heb je
tegenwoordig een smartphone,
computer of tablet nodig. En…
kennis over hoe dit werkt. Door
de corona-crisis is het duidelijk geworden dat deze digitale
mogelijkheden handig en soms
zelfs noodzakelijk zijn. De KBOleden gaven aan hierover meer
te willen weten. Er wordt verwacht dat mensen informatie
opzoeken op een website, weten hoe hun DigiD werkt en dat
zij gaan videobellen met kinderen, maar ook met de huisarts.
De afgelopen maanden is er
een mooie samenwerking ontstaan tussen de KBO, de gemeente Helmond, de Bibliotheek Helmond Peel en afdeling
Zorg&Welzijn van het ROC Ter
AA. Samen bedachten zij speciaal voor oudere inwoners het
project ‘Koffie met een tablet,
een digitale ervaring rijker’.

‘Koffie met een tablet’ is een serie
bijeenkomsten waarbij 55-plussers iedere maand kennismaken
met een nieuw digitaal thema.
Geïnteresseerden kunnen kiezen
uit vier locaties. En voor KBOleden is deelnemen gratis. Er zijn
al enkele proefbijeenkomsten
geweest en de deelnemers waren
enthousiast. Het project zou in
november van start gaan. Door
de maatregelen kan dit nu nog
niet doorgaan. Maar wat in het
vat zit, verzuurt niet. We hopen
in januari te kunnen starten.
Kennis maken met digitale mogelijkheden
Ontmoeting staat in de bijeenkomsten centraal, natuurlijk
corona-proof. Het kopje koffie
of thee zal niet ontbreken. Echter, het gaat om koffie mét een
tablet, de kleine computer dus
geen pilletje. De deelnemers maken kennis met wat er allemaal
kan met bijvoorbeeld een tablet,
mobiele telefoon en computer.
De informatie legt een medewerker van de Bibliotheek een-

voudig uit en wordt op een groot
scherm getoond. Het gaat bijvoorbeeld over inloggen, videobellen, opslaan en versturen van
foto’s en online iets reserveren.
Deelnemers kunnen ter plekke
zelf aan de slag. Mèt hulp van
leerlingen Zorg & Welzijn van het
ROC ter AA. Het is fijn als u een
tablet of laptop of mobiele telefoon meeneemt, maar dat hoeft
niet. Ook als u geen van deze apparaten heeft, bent u welkom.
Koffie met een tablet bestaat
vooralsnog uit zeven verschillende onderwerpen. U mag voor allemaal aanmelden, maar ook alleen het thema dat u aanspreekt.
De bijeenkomsten zijn kleinschalig, zodat rekening kan worden gehouden met het maximale
aantal mensen en de maatregelen. Ook wethouder Dortmans
is blij met dit initiatief: “We vinden het belangrijk dat iedereen
in onze gemeente mee kan doen
in de digitale wereld. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk dat

Heel Helmond krijgt glasvezel en we maken een
overstap nu nog interessanter! Upgrade je kabel
of ADSL verbinding naar glasvezel en krijg de
glasvezel gratis aangesloten. Normaal kost dit
198 euro!
Daar bovenop hebben wij nog een geweldig
introductieaanbieding voor de eerste
3 maanden.
Breedband Helmond heeft recentelijk veel
moois geïntroduceerd zoals Chromecast
ondersteuning en maar liefst 9 4K zenders!
Daarbij zijn onze internetsnelheden ook fors
verhoogd.
Je ziet het: heel veel redenen om over te
stappen naar de klantvriendelijke Helmondse
provider.

is. Dat is nog niet voor iedereen
zo gemakkelijk. Met het project
‘Koffie met een Tablet’ kunnen
Helmonders kennis maken met
wat de digitale wereld hen te bieden heeft.”
Wanneer en waar?
Iedere themabijeenkomst wordt
in vier verschillende wijken gehouden op een dinsdag- of donderdagmiddag. Er is gekozen
voor De Loop in Brouwhuis, De
Geseldonk in Mierlo-Hout, De
Bibliotheek in het centrum en
De Ark in Stiphout zodat niemand te ver hoeft en keuze heeft
uit een dag.
Voor wie?
De bijeenkomsten zijn specifiek
bedoeld voor 55-plussers die nog
niet veel ervaring hebben met de
thema’s en hiermee kennis willen maken. Voor leden van de
KBO betaalt de KBO de bijdrage.
Meedoen voor niet-leden kost
€2,50.
Aanmelden kan al via de eigen
KBO-afdeling en zodra we star-

ten ook via de website van de Bibliotheek of telefonisch via 0492
522220.
En na deze bijeenkomst?
De KBO, gemeente, Bibliotheek,
en ROC ter Aa begrijpen dat een
deel van de deelnemers de opgedane kennis thuis nog na willen
lezen.
Zij krijgen een digitale kaart, een
soort naslagwerk. Wie meer wil
weten, kan gratis aansluiten bij
een Klik&Tik-training in de Bibliotheek waar men de basisbeginselen leert van de computer
of tablet. Deze zijn even gestopt,
maar zodra het weer kan starten
ook die weer.
Meer informatie over dit project
kunt u opvragen bij Hennie de
Gooijer en Jan Verbruggen van
KBO Bernadette en Piet Maas
van de KBO St. Lucia
Zodra we starten zullen alle data
te vinden zijn op
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten. s
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Op jacht naar huisdieren in de Rijpelberg
Rijpelberg
Deze herfstvakantie is Rijpelberg Vakantieland weer actief
in de wijk. Dit keer kun je van 17
oktober tot 25 oktober op huisdierenjacht in de Sallandhof.
Kunstenaar Annick Ypma heeft
samen met fotograaf en buurtbewoner David Otten een coronaproof spel gemaakt. In navolging van de berenjacht, die
tijdens de lockdown landelijk
een succes was gaat Helmond
op Huisdierenjacht.
David en Annick hebben in de
Rijpelberg een flink aantal huisdieren geportretteerd. Deze foto’s hangen van 17 tot en met 25
oktober achter de ramen van het
Sallandhof. Aan jouw de taak
om op zoek te gaan naar alle
foto’s van de huisdieren. Om het
niet al te makkelijk te maken is
er een extra spelelement toegevoegd. Van ieder huisdier hangen er twee foto’s. Aan de deelnemer de taak de twee foto’s te
vinden, een soort memorie dus.

Wanneer je de foto’s met cijfers
en letter combineert ontstaat
er een zin. De goede inzendingen kunnen worden ingeleverd
bij wijkhuis de Brem en onder
de goede antwoorden worden
mooie prijzen verloot.
Het deelnameformulier is te verkrijgen via www.kunst-kwartier.
nl/maatschappelijke-activiteiten/rijpelberg-vakantieland/ en
deelname is gratis.
“Het spel is tot stand gekomen
doordat er een buurtbewoner
was die tijdens Rijpelberg Vakantieland afgelopen zomer vroeg of
we ook bij haar in de straat iets
met dieren wilden doen. Dat
bracht ons op dit idee”; aldus
Annick Ypma. Annet Nooijen
van kunstkwartier voegt toe:
“Het is geweldig om te zien dat
mensen open staan om mee te
werken aan leuke dingen in de
wijk. Zo kan Rijpelberg Vakantieland verder groeien in de wijk.
Wat mij betreft kunnen mensen
uit andere wijken ook genieten
van de huisdierenjacht in de Sal-

landhof. Combineer het gerust
met een wandeling door het bos
dat de wijk omringt, en ervaar
het echte Rijpelberg Vakantieland”.

F | Kunstkwartier.

Rijpelberg Vakantieland is een
creatief wijkproject ontwikkeld
door Kunstkwartier in samenwerking met kunstenaar Annick
Ypma. Het project heeft als doel
bewoners telkens op een andere
manier de wijk te laten beleven.
Het project is mede mogelijk
gemaakt door het Prins Bernhard Buurtcultuurfonds, Woonpartners, en Buurtbelangen
Rijpelberg. s

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

HELMONDNU.NL

Wijkraad Helmond Centrum is wel actief maar
door Coronatijd niet altijd zichtbaar.
1. In laatste 6 maanden
is er een nieuwe
opstart geweest.
2. We nemen u mee
naar de belangen van
een wijkraad.
3. Bewoners.
4. Bestuur.
5. Gemeente Helmond.
6. Uw contact.

1. Midden in de coronatijd is vanuit de
nog zittende bestuursleden contact gezocht met oud-voorzitter Cees van Dijk.
Wijkraad Helmond Centrum zat door allerlei persoonlijke zaken zonder actieve
voorzitter. Als gevolg daarvan heeft Cees
als interim voorzitter deze rol op zich
genomen. Het doel: het zoeken van een
zeer capabele en ervaren voorzitter. Ook
zijn we tevens op zoek naar een penningmeester daar de huidige, John Mirkes met
leeftijdsverlof wil gaan.
2. Daarmee ontstaat een actief dagelijks
bestuur wat sturing gaat geven aan een
aantal werkgroepen. Daarvan sluiten de
werkgroep-voorzitters aan bij een bestuursvergadering en zij overleggen met
het bestuur. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuur.
In het centrum is overleg en samenwerking met wethouders, wijkadviseur,
ambtenaren, politie, boa’s, gezondheidsinstellingen en wooncorporaties heel belangrijk. Hoe beter dat loopt des te beter
zijn de opmerkingen van de bewoners op
te pakken. Daarom is een dagelijks bestuur met een deskundige voorzitter zo
belangrijk, en zeker in het Centrum.
Per 1 januari hopen we te starten met

de nieuwe mensen om uiterlijk 1 mei
2021 weer afscheid van de tijdelijke voorzitter Cees van Dijk en penningsmeester John Mirkes te kunnen
nemen. Schroom niet en meld u aan:
bestuur@wijkraadhelmondcentrum.nl
en wij nemen contact met u op.
3. Wij, als wijkraad zijn er in principe alleen om:
3a. Leefbaarheid in Centrum Helmond
te verhogen in de ruimste zin van het
woord.
3b. Als buffer fungeren tussen u als burger en uw gemeente.
3c. Zoveel als kan opmerkingen en aanvragen te behartigen.
3d. In principe is niets onmogelijk zolang
er geen nee valt.
4. Het huidige dagelijks bestuur bestaat
uit: secretaris Carla van den Broek, penningmeester John Mirkes, en commissielid Tinni Pol o.l.v. voorzitter Cees van Dijk.
5. Gemeente Helmond, het gehele ambtenaren collectief maar ook het college
is een belangrijke schakel voor ons als
wijkraad. We onderhouden daarom goed
contact, samen met de wijkadviseur Stefan Schuller. Maar ook wijkagenten en

boa’s zijn in de samenwerking belangrijk,
wooncorporaties voor werkoverleg ook.
6. Uw contact met de wijkraad is van belang. Daarom zouden we graag weer een
wijkinloop avond houden. Maar u begrijpt
dat die niet mogelijk zijn in deze tijd. Zodra er groen licht voor komt zijn we de
eerste die u via de pers op de hoogte te
stellen, en hopen u dan in grote getale te
ontvangen, en samen na afloop te proosten met een lekker drankje.
Tussentijds kunt u alle vragen, verzoeken, opmerkingen, aanmeldingen voor
een vacature, mailen naar
bestuur@wijkraadhelmondcentrum.nl.
Vermeld ook uw telefoonnummer.
U geeft ons input welke wij zullen omzetten in aanpak. Soms kunnen we ook
een kleine financiële ondersteuning
geven voor een activiteit. Dus stel uw
vraag en u krijgt antwoord. Verder willen we zo snel als kan live met u zijn.
Daarom hopen we dat iedereen bijdraagt in de bestrijding van Corona. Des
te eerder zitten we aan de koffie met u.
Zodra de gelegenheid er is starten we
met een spreekuur echter pas als de
horeca weer open is.
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SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

Sterk in

ALTIJD
DIRECT
SCHER DE
PSTE
PRIJS!
Keuken

Salerno
Afmeting: 287 x 247 cm
De fronten van het model
Salerno kenmerken zich door
een extreem hoge glansoptiek.
Deze compacte keuken is
voorzien van alle comfort
waardoor je optimaal van je
keuken geniet.

€ 5.999,Keuken

Concept Ontwerp
Internetmarketing Websites & Apps
Media-plaatsingen

Uitgeverij Drukwerk

Communicatie middelen

Elias

Afmeting: 310 x 247 cm

Voetspecialist bij Leef en Zorg

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.

Helmond

€ 8.699,Eilandkeuken

Felino

Afmeting: 263 x 110 cm
Iedere kookliefhebber voelt
zich thuis in deze ruime
eilandkeuken. De grote
kastenwand bied voldoende
ruimte en de open vakken
bieden veel mogelijkheden
voor het toevoegen van een
persoonlijk tintje.

€ 11.995,-

Drukwerk
Online Marketing
Websites | Apps

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.

Een voetdeskundige brengt op woensdag
28 oktober een bezoek aan Leef en Zorg,
Geijssendorferstraat 7. Gedurende de
dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt
en tekst en uitleg gegeven over de werking
van de Vibrion-veer, een nieuwe Zweedse
uitvoering.
De Vibrion-veer is een vervangingsmiddel
van de klassieke steunzool. In tegenstelling
tot de rationele steunzool, die vaak hard en
statisch is, heeft de Vibrion-veer een verende werking. Deze activeert de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op
natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrion-veer een grote opgang
gemaakt onder mensen met voetklachten

en daaruit voortvloeiende rugklachten. De
veer verbetert op buigzame wijze de stand
en de holling van de voet. De gevoelige
voorvoet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan weer natuurlijk afrollen.
De pijn neemt door deze behandeling af
en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook wordt door het verende effect
bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een goede doorbloeding bevorderd.
Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrion-veer is het handzame formaat: de
Zweedse vinding past in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en uiteraard
ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse
uitvinding. Het advies van de specialist is
kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een
afspraak te maken. Leef en Zorg is telefonisch bereikbaar 0492-555061 s

voor alle mensen met voetklachten

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

€ 5.899,-

HELMOND
te

ns

ld

34

keuke

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

o p ges

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

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

Woensdag 28 oktober 2020 vanaf 12.00 in onze zaak in Helmond, hebben wij de gehele
dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak
en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse
uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer
verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder
vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan
ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Door het compacte formaat past deze steunzool moeiteloos
in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.
Maak daarom even een afspraak

Leef en Zorg
Geijssendorferstraat 7
0492-555061
www.fussgold.nl
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Een steuntje in de rug met de actie van Bloemboetiek Nicole

Sintactie voor ALS
Helmond
Acht jaar zet stichting Ledro4life zich in voor de vreselijke
ziekte ALS. De oprichters van
de stichting, Ben en Christel
Beckmann, verloren in december 2012 hun lieve vriend Giorgio Briga aan ALS.
Zij hebben van dichtbij meegemaakt wat deze ziekte met
iemand doet. Dit konden zij
niet zomaar los laten en wilden hier graag iets voor doen.
In drie maanden tijd hebben zij
stichting Ledro4life opgezet. De
naam Ledro4life, komt van het
gebied waar Giorgio vandaan
komt, Valle di Ledro. In 2013 hebben zij ook de eerste editie van
Ledro4life in Italië gerealiseerd.
Met 25 deelnemers, een aantal
vrijwilligers en vrienden in Ita-

lië, is het gelukt om er een bijzondere dag van te maken. Op
de mountainbike en wandelend
hebben zij de bergen van Ledro
getrotseerd. Nu, acht jaar verder,
hebben ze in Italië zes edities van
ledro4life gehad.
Met alle ziel en zaligheid organiseert de stichting allerlei acties
om zoveel mogelijk geld op te
halen voor onderzoek en dromen waar te maken voor ALS
patiënten. Zo hebben ze een
droom waargemaakt voor Ciska, 47 jaar. Zij wilde nog een keer
met haar familie naar de bergen
in Oostenrijk om haar dochter
van de piste te zien skiën. Uiteindelijk hebben we het voor elkaar
gekregen dat ze met een speciale
‘zitski’ zelf nog de berg af kon
skiën.
De strijd naar ALS is nog niet
klaar. In Nederland gaan ze door

om de ziekte de wereld uit te helpen of verlichting te geven aan
ALS patiënten of dromen waar
te maken.
Sintactie
Ieder jaar heeft de stichting een
we onze Sintactie. Zij verkopen
al jaren heerlijke speculaaspoppen en chocoladeletters in melk
en puur voor een mooi prijsje.
Veel bedrijven weten de stichting
inmiddels te vinden om voor
hun klanten en/of personeel een
aardigheidje te kopen en zo ons
doel te steunen, maar ook particulieren kopen bij ons voor familie, buren of vrienden.
De speculaaspoppen van 500
gram zijn verpakt in een mooie
doos en de luxe chocoladeletters
225 gram in melk of puur zijn
voorzien van een Sintje. Als je
ze eenmaal geproefd hebt, wil je
niet meer anders.

F | Ledro4life.

Zeker in deze bizarre tijd is het
fijn om je werknemers, collega’s,
vrienden of familie een aardigheidje te schenken. Voor meer
informatie kun je contact opnemen via info@ledro4life.eu
De Helmondse Jan en Hetty van
Veghel zetten zich de laatste jaren in als vrijwilliger en proberen
ook zoveel mogelijk speculaaspoppen en chocoladeletters te
verkopen om geld op te halen

voor ALS. Ook willen ze graag in
contact komen met mensen die
te maken hebben met ALS en die
behoefte hebben aan ondersteuning of directe hulp.
Mocht je iets meer willen weten over deze Stichting of wil je
meer informatie bel dan met: Jan
van Veghel via 06- 21 22 23 69 of
Hetty van Veghel 06- 25 03 78 28
of mail: jan@vanveghelbeheer.
nl of hetty@vanveghelbeheer.nl

16

week nummer 43 vrijdag 23 oktober 2020

Programma
Energiehuis Helmond
november en december
Helmond
Ook in de laatste twee maanden van dit kalenderjaar organiseert het Energiehuis Helmond
weer een aantal activiteiten die
woningeigenaren helpen de
goede keuzes te maken bij het
verduurzamen van hun woning.
Informatieavonden
Vanwege de corona- veiligheidsmaatregelen is het aantal bezoekers per bijeenkomst beperkt.
Daarom is het noodzakelijk je
aan te melden voor een bijeenkomst. Dit kan via de website:
www.energiehuishelmond.nl.
Toelating geschiedt op volgorde
van aanmelding. Indien het aantal aanmeldingen groter is dan
toegestaan, organiseren we een
tweede avond over het betreffende onderwerp. Indien nieuwe
corona-maatregelen
daartoe
aanleiding geven, wordt het programma aangepast of eventueel
digitaal uitgevoerd. Kijk daarvoor op de website.

Maandag 2 november warmte
opwekken met warmtepompen.
Maandag 9 november elektriciteit opwekken met zonnepanelen.
Woensdag 11 november is mijn
isolatie nog in orde: warmtelekken opsporen met een infraroodcamera.
Maandag 16 november warmte
opwekken met warmtepompen.
Woensdag 18 november gezamenlijke avond met de Gemeente: ontwikkeling van een warmteplan voor de Helmondse wijken
(informatie en plaats volgt later).
Maandag 7 december elektriciteit
opwekken met warmtepompen.
Donderdag 17 december elektriciteit opwekken met zonnepanelen.
Plaats: Energiehuis Helmond,
Torenstraat 3 te Helmond.
Tijd: Alle avonden beginnen om
19:30 uur en zijn gratis toegankelijk.

Aanmelden: Via de website:
www.energiehuishelmond.nl.
Spreekuren
Op woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag
telkens van 13:00 uur tot 15:00
uur, evenals op zaterdagmorgen
van 10:00 uur tot 13:00 uur kun je
in het Energiehuis terecht voor
een persoonlijk gesprek over de
mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming van
jouw eigen woning. Ervaring
leert dat ieder gesprek al gauw
1,5 uur in beslag neemt. Ook
daarom geldt: van te voren aanmelden via onze website
www.energiehuishelmond.nl.
Al onze diensten zijn gratis en
worden gesubsidieerd door de
gemeente Helmond. s
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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.

De nieuwe Kia Rio, Kia Picanto en Kia Stonic.
Nu in de showroom.

Kia Rio Private Lease vanaf € 299,- p/m
Kia Picanto Private Lease vanaf € 219,- p/m
Kia Stonic Private Lease vanaf € 299,- p/m

Ben jij een echte design liefhebber?
Op het eerste gezicht zien de vernieuwde Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic er vertrouwd uit. Maar kijk je goed dan ontdek je wijzigingen in het
ontwerp die zorgen voor een sportiever en volwassener uiterlijk. Achter deze subtiele verbeteringen schuilen veel nieuwe technieken. Alle drie
de modellen kennen een flinke upgrade aan veiligheidssystemen en connectiviteit. Ook de motoren zijn flink onder handen genomen. De Kia Rio
en Kia Stonic zijn 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
Tel. 0492 – 588 970

VDNS Venlo
De Sondert 12, Venlo
Tel. 077 – 333 30 77

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

www.kia-vdns.nl

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 voorraadmodellen en is geldig t/m 28-12-2020 met
een uiterlijke start van het contract op 18-01-2020. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde modellen kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en
drukfouten voorbehouden.
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Reprise voorstelling ‘Antigone’
Helmond
Wegens succes speelt de productiegroep van Jeugdtheaterschool Annatheater op donderdag 22 oktober nog één keer de
voorstelling Antigone.

gen te zijn”, is ongetwijfeld één
van de beroemdste toneelstukken ooit. Dit is je kans om kennis
met haar te maken!
Een volwassen, spannende voorstelling toegankelijk voor iedereen.

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.

Reacties op de laatste
uitvoeringen:
Joost van Neer (classicus): “De
uitvoering was inderdaad prachtig: professioneel en authentiek.”

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 doodstraf riskeren.
Ieder jaar wordt in het Annatheater een prachtig toneelstuk
door jongeren gemaakt.

Daan: ‘Super cool om weer eens
een show te kunnen zien! En met
de corona maatregelen kei goed
geregeld!”
regie Lavínia Freitas Vale Germano
spel: Noémi van Asten, Pepijn
van den Berg, Rubén Fernando
Vargas Domínguez, Bart de
Groot, Eva van Hemert, Babette
van Leeuwen, Tara Matic, Enna
Miličević en
Mosa Veldhuizen,

Deze stukken staan al jaren bekend om hun hoge spelniveau
en de vlotte, moderne stijl.
Antigone is een klassieke tragedie van de dichter Sophocles
(496 v.Chr. – 406 v.Chr.), één van
de grootste schrijvers van zijn
tijd. Antigone, “geboren om te-

datum: donderdag 22 oktober
2020
tijd: 19.30 uur
entree: kinderen/jongeren tot 18
jaar gratis, volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop:
06-28104333. s

F | Anntheater
Helmond.

NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

KAPSALON

Nicole

Vanaf nu ook onlin
e
te bestellen op
www.hardstenend
orpels.nl

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

- Keukenbladen
- Muurafdekken

- Deurdorpels
- Etc.

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

ksterkennatuursteen@gmail.com

Beekerheide 26 - Beek en Donk - 0618336668

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Voor dames, heren EN kinderen

knippen €15,Mierloseweg 51, Helmond | T: 06 300 75 443
(Bel of kom langs om een afspraak te maken)

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

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

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl
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Helmond
Promotie

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.

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
#SamenMaken
WeHelmond

Ik heb ‘r nooit vur
gekozze, um

Franse Markt/Cultimondo
Franse Markt/Cultimondo op Suyt 2021, achter de Cacaofabriek doemt ineens de Eifeltoren op. In o.a. een super Franse
sfeer wordt dit mooie evenement weer georganiseerd. We kijken er naar uit.

Hellemonder
te worre.

Ik heb gewoon,
ontiegelijk veul
geluk gehad!

Heb jij ook ‘n leuke tekst?

WEEK 42
Boten die afmeren op het Havenplein

Een gemiste kans, boten die afmeren op het Havenplein. Maar ja… de brug is dicht en blijft
dicht. Een kleine jachthaven was een trekker geweest voor Helmond. Vraag: Als de brug nu
open is. Is hij dan dicht of juist open?

WEEK 41
Atlas houdt de brug omhoog

Vaker gezien, Atlas die de ‘Luchtbrug’ (Traverse) omhoog houdt en ondersteund. Geknield en
midden in het kanaal gezet, het is toch geen doorgang meer. Ook een blikvanger van jewelste.
Een idee voor Stichting Carat, die al meer objecten in Helmond hebben geplaatst?

WEEK 40
De Sky-line van Helmond

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.

WEEK 39
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 Helmond is the Limit… Helmond the city that
never sleeps….
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Dick Sandbergen, afslankcoach van Massa is Kassa:

‘Gezondheid is nu belangrijker dan ooit’
te waard vindt om je best voor
te doen. Je gezondheid is altijd
belangrijk, maar nu is dat meer
dan ooit van levensbelang. Ik
merk dat mensen sinds Corona
bewuster willen leven.”
“Met mij als stok achter de deur
lukt het iedereen om af te slanken. En wat meteen bijvangst is,
is dat je nu geen extra verleidingen hebt zoals etentjes, verjaar-

Helmond
Iedereen met overgewicht heeft
grotere kans op allerlei nare
klachten, zoals hoge bloeddruk,
diabetes en hart- en vaatziekten. Zeker nu bekend is geworden dat dit extra risicofactoren
zijn wanneer je het Coronavirus
oploopt, is het belangrijk gezond te zijn, aldus Dick Sandbergen van Total Body Balance,
bekend van het tv-programma
familie Gillis Massa is Kassa:

In het afslanktraject leer ik je gezonder leven, maar daarna is het
aan jou zelf om dit voort te zetten. Afslanken is geen tijdelijke
aanpassing maar een blijvende
verandering van je levensstijl.
Pas dan kun je een gezond gewicht behouden.”

Deze actie geldig tot 30 november 2020. Aanmelden en meer informatie via totalbodybalance.
nl/blijfgezond. s

VOOR
EEN GROOT EIGENTIJDS WONEN
ASSORTIMENT
RAAMBEKLEDING

De familie Gillis. F | Massa is Kassa.
“Je kunt, als de wil er is, vrij gemakkelijk afslanken, maar dan:
op gewicht blijven. Je zult er altijd zelf iets voor moeten blijven
doen.

dagen en feestjes. De kans dat je
nu met succes af kunt slanken
is éxtra groot”, aldus de succescoach.
Je krijgt nu twee weken cadeau
bij een afslanktraject van minimaal tien weken.

De meeste mensen die bij Total Body Balance komen, hebben vaak al meerdere pogingen
ondernomen om af te vallen.
Volgens Dick, zelf ooit 25 kilo te
zwaar, ligt het aan het feit dat
mensen eigenlijk weer opnieuw
moeten leren eten: “Veel mensen
weten niet wat voedzaam en gezond eten eigenlijk is. Ik leer ze
dat, zodat ze ook voor de langere
termijn hier gezondheidswinst
uithalen. Mijn dieet is makkelijk
vol te houden. Iedereen kan afslanken, als je het maar de moei-

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

IK BEN ‘N

HELMONDER

P

S U C I N H C E T E C H N O

I

E E I R R U M S N L D E E O

N E R S F L E X W E R K E R V
K A O S I
S

L H B G D R A N O E

S D N O T S N A A W C K H R

T M A E S O E T H C U L E E Z
E

I N I L P N N O E A I N B I

R A D R I A A L N D N M N E C
E U O V R A A G IJ O K A I O H
N C L O C H A R D K B X G T T
AANHARKEN | AANSTONDS | ADELAAR | ADRIA | BONNET | CLIMAX
CLOCHARD | CULINAIR | DECADENT | EENKENNIG | ENGEL
FLEXWERKER | KNAUW | MACABER | MELOEN | NUDIST | OVERZICHT
PERSOONLIJK | PINKSTEREN | ROEDE | SMURRIE | SNOEI
TECHNICUS | TECHNO | TOEBEHOREN | VRAAG | ZEELUCHT

Winnaar week 41: Thijs Willems. Antwoord: STADBUS.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
Maak kans op een:

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

Streep alle woorden weg, de
overgebleven letters vormen een woord,
mail dit woord samen met
uw naam, tel.nr. en adresgegevens
vóór woensdag 28 oktober
naar: actie@deloop.eu
De winnaar wordt in deze krant
bekend gemaakt.
Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 | 0492 524411 | www.migagifts.nl
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Wil jij
een bonus van

en makkelijk
en snel geld
verdienen?

Meld je dan aan als
krantenbezorger bij

bezorging@deloop.eu
of stuur een appje naar:
06-18 93 89 12
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Volg de Heilige Mis
via livestream
Helmond
Met ingang van zondag 25 oktober 2020
zal om 09.30 uur de H. Mis in de Luciakerk te Helmond uitgezonden worden
via livestream. U gaat hiervoor naar
www.damiaanhelmond.nl en klikt op
‘Livestream Luciakerk’. U kunt dan de H.
Mis volgen.
Met ingang van zondag 25 oktober 2020
11.00 uur wordt ook de H. Mis in de Trudokerk te Helmond uitgezonden via
livestream. U gaat hiervoor naar www.damiaanhelmond.nl en klikt op Livestream
Trudokerk. U kunt dan de H. Mis volgen.
De uitzendingen zijn ook later nog gedurende ongeveer één week te bekijken. U
gaat daarvoor naar: www.kerkdienstgemist.nl en tik de naam van de kerk in.
Maatregelen
In verband met de Coronamaatregelen
zijn slechts 30 kerkgangers toegestaan in
een H. Mis. Mocht u de livestream H. Mis
in de Luciakerk of in de Trudokerk fysiek
bij willen, wonen stuur dan een mail naar
secretariaat@damiaanhelmond.nl. Vermeldt daarin voor welke kerk, op welke
datum, uw naam, het aantal personen
behorende tot één huishouden én voor
welke overledene van uw familie er een
misintentie wordt gelezen als dat het geval
is. Wij zullen de beschikbare plaatsen zo
goed mogelijk verdelen. De nabestaanden
van de persoon waarvoor een misintentie
wordt gelezen proberen we in ieder geval
te plaatsen.

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

Er worden lijsten bijgehouden zodat iedereen een keer aan de beurt kan komen.
U krijgt via de mail antwoord als er voor
u een plaats is gereserveerd. U kunt maar
voor één H. Mis per week vooruit reserveren. Voor elke week daarna dient u weer
een mail te sturen.
Met ingang van zaterdag 24 oktober 2020
17.00 uur is de H. Mis in de kerk van de
Goddelijke Voorzienigheid en St.-Anna
toegankelijk voor maximaal 30 personen.
De ervaring leert dat het aantal bezoekers
onder de 30 blijft zodat reserveren niet
noodzakelijk is.
Op donderdag en zaterdag is er vooralsnog geen H. Mis in de Luciakerk. Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten
hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven
looproutes en zitten op anderhalve meter
afstand van elkaar op daarvoor gemerkte
plaatsen. Er is bovendien geen samenzang. Het dragen van een mondkapje is
verplicht.
Laten we hopen en bidden dat de tijd gauw
ten goede zal keren voor ons allemaal en
voor de hele wereld.
Namens het parochiebestuur,
Norbert Swagemakers, pastoor. s
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Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 74547
www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond e.o.

Corona-crisis?

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

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

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

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

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

N.a.v. het boek “Dorpsstrijd om de bruid en andere verhalen
uit Oud Stiphout” samengesteld door Jan Nijssen.
Terug in de tijd met foto’s van de Vennoten in wijkblad de
Lindenberg. Een super 8 film (archief Wim Klaasen) uit 1980
van de optocht vooraf aan de dorpsspelen van Stiphout 825.
Te zien op www.helmondnu.nl

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

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.

www.ho
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Lambertus Concert
Florens Ensemble
verschoven

vr 23 okt t/m vr 13 Nov
cacaofabriek.nl
podium
zo 08 nov 16:00u

Bandeville

THE MUSIC OF WILLY DEVILLE
vr 13 nov 20:30u

Brother Moon
VOLLE MAAN

zo 15 nov 15:30u

Sister Luck

A DUTCH TRIBUTE TO THE BLACK
CROWES

Expo
T/M 29 NOV

VOOR
EEN RUIM
ASSORTIMENT
VLOEREN

EIGENTIJDS WONEN

expositie: Berlin Baustelle
14 hedendaagse kunstenaars uit Berlijn in
De Cacaofabriek. De titel verwijst naar de
constante transformatie van hun stad Berlijn
en hun ateliers, een smeltkroes van internationale invloeden en kruisbestuivingen. De
expositie laat een doorsnede zien van deze
bruisende kunstwereld.

film

NICK CAVE – IDIOT PRAYER

05 NOV

SONGS FOR WHILE I’M AWAY

28 OKT

Solo show van Nick op het witte doek

F | Lambertus Concerten.

Helmond
Op 24 oktober stond het concert van het Florens Ensemble
gepland in de Raadszaal van

Kasteel Helmond. Op het programma staat muziek uit de tijd
van Shakespeare, o.a. van John
Dowland. De nieuwe datum van
het evenement is 29 november
2020. s

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Documentaire over Phil Lynott van Thin Lizzy

BULADO

NU

Goudenkalf winnaar voor beste film

THE REAL THING STORY

V.A. 29 OKT

De eerste ‘zwarte’ band die een nr 1-hit scoorde

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

VR 23 OKT T/M VR 11 DEC
THEATERSPEELHUIS.NL

DI 27 OKT 16:00 & 20:150u

DANS

LEINEROEBANA

SOLAS
WO 11 NOV 19:00u

TONEEL

STORMKAMER

De Ontmoeting met de Verwarring
DO 12 NOV 16:00 & 20:15u TONEEL

EEN LEVEN SAMEN

Als je elkaar iedere dag opnieuw ontmoet
VR 20 NOV 20:15u
TONEEL

HANS EN JULIEN CROISET

Beneden de Rivieren
DI 01 DEC 19:00u

DANS

F | De Cacaofabriek.

Thema Berlijn in De Cacaofabriek
Helmond

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk
WO 02 DEC 20:15u

BEELDEND THEATER

JAKOP AHLBOM COMPANY

Vielfalt
VR 04 DEC 19:30u

MUZIEK

POSTMEN

Zo goed als nieuw
ZO 06 DEC 15:00u

KLASSIEK

BERLAGE
SAXOPHONE QUARTET

New Light on Goldberg
WO 09 DEC 19:00u

CABARET

NABIL AOULAD AYAD

Absurd
DO 10 DEC 20:15u

KLASSIEK

MAGNE V.D. BERG
& RENÉ VAN ’T HOF
Desiree
ZA 12 DEC 19:00u

CABARET

BASTIAAN RAGAS

Lang zal je leven
WO 16 DEC 20:15u

TONEEL

HET ZUIDELIJK TONEEL

BERLIN – True Copy

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Sinds 18 oktober tot en met
eind november staat De Cacaofabriek in het teken van het
thema ‘Berlijn’. Na voorgaande
thema’s als ‘Gum’ en ‘Alles Moet
Anders’ heeft het programma
van het Helmondse cultuurcentrum nu als aanleiding de Duitse hoofdstad. Leidend hierin is
de expositie Berlin Baustelle,
waarbij 14 kunstenaars uit Berlijn te gast zijn in de expositieruimte van De Cacaofabriek.
Kunstenaar Bram Braam selecteerde de verschillende Berlijnse kunstenaars en gezamenlijk
maken zij een presentatie van
hun werk.
Naast de expositie zal een deel
van het film- en muziekprogramma in het teken staan van
Berlijn. Zo zal Wim Franssen
- socioloog, filmdocent en als
gastdocent actief in Berlijn - een

lezing geven over de stad en haar
bijzonderheden. Wim verzorgt
regelmatig studiereizen naar
de Duitse hoofdstad en heeft
gedurende de jaren zijn kennis
vergaard over deze metropool
en haar architectuur en stedenbouw uit de keizertijd, de theaters, muziekzalen en clubs uit
de Weimar periode. Hij zoomt
ook in op de gedenktekens die
herinneren aan de Nazi en DDRtijden.
De grote parken, de musea en
de vele internationale festivals
voor theater, dans, muziek en
film maken Berlijn tot een van
de ‘meest leefbare steden’ ter
wereld. Deze lezing is een uitnodiging voor een reis naar en door
de stad. Ook zal Franssen een
inleiding verzorgen bij de Duitse
film Lola Rennt. De regisseur van
deze film, Tom Tykwer, probeerde door middel van deze film
te laten zien dat de keuzes die
iemand maakt, en de visie van
deze persoon op het leven gevol-

gen kan hebben op zijn of haar
kansen in het leven. Dit wordt
getoond door drie verschillende
scenario’s rondom eenzelfde
verhaal te creëren. Ook werd
gebruik gemaakt van een mix
tussen kamermuziek en techno,
waardoor een opvallende combinatie ontstond.
Ook zal de film ‘Berlin Calling’
eenmalig te zien zijn in De Cacaofabriek. De hoofdrol in deze
film wordt vertolkt door Paul
Kalkbrenner, een Duitse DJ en
producent. Hij kruipt in de rol
van Ickarus, ook een DJ. Ickarus
wordt blootgesteld aan de verleidingen van de nacht en raakt
verstrikt in een wereld van seks
en drugs. “We proberen met
deze film het gesprek te starten over de steeds groeiende
drugsproblematiek binnen onze
maatschappij.” Benoemt Wim
Strijbosch, programmeur pop
en film van De Cacaofabriek.
Daarnaast zal ook ‘The Wall’ van

Roger Waters nogmaals te zien
zijn in de filmzaal. Een prachtige
opname van het legendarische
concert van de voormalig Pink
Floyd bassist.
Met het thematisch programmeren creëert De Cacaofabriek
cross-overs tussen de verschillende disciplines. Een onderwerp
wordt zo vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het themaprogramma Berlijn laat zien en
horen hoe kunstenaars, filmmakers en muzikanten geïnspireerd
zijn geraakt door deze razend
interessante stad. “De expositie
Berlin Baustelle is een startpunt
geweest voor het crossover programma. Door het bezoeken van
de verschillende programmaonderdelen krijgt het publiek een
indrukwekkende ‘Berlijn beleving’.” De expositie Berlin Baustelle is gratis te bezoeken in deze
periode. Het complete programma zal binnenkort te vinden zijn
op www.cacaofabriek.nl s
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HELMONDloopjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave
d.m.v. deze bon.
DIVERSEN
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer
per hokje.
Tussen
een
hokje
FEESTJE?
Tent
v.a. €ieder
20,-;woord
| Staan
tafel
€ 4,-vrij
; laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
elke maandag 17.00
uur.
Karaoke
€ 25,-; Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

te koop
cursussen
kennismaking
te koop gevraagd
te huur
vakantie
diversen luifels,vloerbedekking,
huisdieren
personeel
Rolluiken,
lamellen, (rol)gordijnen,
jaloeziën,
evenementen
auto’s en motoren
onroerend goed
etc. Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s
woningruil
radio en
tv

stoffering, Braaksestraat 10, Helmond, T: (0492) 535901

e
e
e
e
e

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

Bel de specialist
Woningontruiming
(bezemschoon) en kleine
herstelwerkzaamheden.
06-13208306

Doe het zelf
PVC vloer of
Laminaat?

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

De specialist voor uw prothese
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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HELMONDloopjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND Kunstgebit Klikgebit

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50

Reparaties Opvullen

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

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

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

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

www.kunstgebitbijsterveld.nl

weekkrant de loop

HELMOND

e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

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

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

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van
Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak.
Geen party of andere verplichtingen. De
producten zijn uit voorraad leverbaar en te
bestellen. (Forever Business Owner).
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Exclusief

Medisch

GRATIS
ECHO-ONDERZOEK
WEGENS CORONA IS ER GEEN
INFORMATIE-AVOND

REKEN AF MET RUG- EN NEKKLACHTEN!
Rugpijn - Hernia - Ischias - Whiplash - Migraine - Nek- en hoofdpijn
Knie-, voet- en enkelpijn - Scoliose - Groeipijn - Huilbaby’s - Artrose
RSI - Kaakproblemen - Slijtage - Sportblessures - Tennis/Golf arm
Hielspoor - Schouder- en armpijn

Vraag daarom via
www.rugcentrum.nl/contact
de instructiefilm en de voucher
aan die u tot 31 januari 2021
kunt gebruiken voor het maken
van een gratis echo.

Chiropractie, echografie en
shockwave therapie.

CHIROPRACTIE, ECHOGRAFIE
EN SHOCKWAVETHERAPIE

Chiropractisch Centrum boekt goede resultaten met shockwave

‘Gerichte bestrijding van gewrichtspijn’
De pijn in de knie zeurt al maanden. Op röntgenfoto’s zijn geen afwijkingen te zien, huisarts en fysiotherapeut hebben geen
oplossing. Dan toch maar eens naar de chiropractor. Arie van Beest, zoon van twee chiropractoren en fanatiek pleitbezorger van
de Amerikaanse behandelmethode van gewrichtsklachten, zucht eens diep. Hij heeft het verhaal al honderden keren gehoord.
‘Natuurlijk is op röntgenfoto’s meestal niets te zien van spieren, pezen, banden en slijmbeurzen. Alleen met een echo krijg je een
beeld van deze weke delen. En juist daarvandaan komen de klachten.’
ECHO
SHOCKWAVE
Hij haalt het echografieapparaat erbij en even later is de diagnose
gesteld. Beschadigde meniscus, een licht ontstoken slijmbeurs en een
Shockwavetherapie wordt ingezet bij zowat alle gewrichtsklachten
en specifieke klachten van de schouder, tenniselleboog,
cyste. ‘Logisch dat u pijn heeft’, klinkt het meelevend. ‘Ik kom er met
slijmbeursontsteking, peesontsteking, hielpijn en chronische pijn
mijn verstand niet bij dat huisartsen hun patiënten niet verwijzen voor
aan knie of heup. Het Chiropractisch Centrum past de therapie toe
een echo. Of naar een chiropractor sturen. Zeker in onze praktijken
in combinatie met de reguliere chiropractie zonder meerkosten. Een
werken
we op deze manier.
een nauwkeurige
dan een
Een
verwijzing
is nietEérst
nodig,
er wordtdiagnose,
geen aanspraak
gemaakt op uw eigen risico én behandelingen
echo met diagnose kost 19,50 euro. ‘Omdat we geen drempels willen
gerichte behandeling.’
opwerpen en iedereen de kans moet krijgen om dit te proberen.’
worden
vergoed door de meeste verzekeraars.
Blijkbaar wordt de chiropractie nog altijd niet serieus genomen,
terwijl een
opleiding inisAmerika
lang duurt als tot
een hét
gewone
Onze
organisatie
in 30 net
jaarzouitgegroeid
adres voor de behandeling van de meest uiteenlopende
artsenopleiding. ‘En’, vult Arie van Beest aan, ‘er is inmiddels meer dan Enkele weken verder volgt de eerste behandeling. De chiropractor zet
klachten
ontstaan uit afwijkingen
aan de
zenuwstelsel.een
Wijsoort
onderscheiden
ons
door
het
voldoende wetenschappelijk
onderbouwd bewijs
voorwervelkolom
de effectiviteit en
hethet
shockwave-apparaat,
pistool, op de knie
en na
een druk
van chiropractie.
Erkenning
in Nederland
duurt lang.’
de dak;
knop worden krachtige energiegolven naar de pijnlijke plek
aanbieden
van
verschillende
behandelmethodes
onder op
één
gestuurd. Niet prettig de eerste halve minuut, daarna valt de pijn mee.
Na twee keer drie minuten
de behandeling
met shockwave
voorbij.
Diagnose door rug- of nekscan
geavanceerde
apparatuur
+BEHANDELEN
+ Shockwave therapie
+ isMeest
Terug naar de patiënt. De diagnose komt onverwacht en stemt niet ‘We boeken hier al drie jaar heel goede resultaten mee. Meestal is de
Chiropractische
Diverse oefenprogramma’s
weekend
en avonduren
+vrolijk.
+ Open inminder.
‘Niet nodig. Debehandelingen
problemen zijn goed te +behandelen.
Met pijn al na één of twee behandelingen
Dat is toch
echt beter dan
shockwavetherapie gaan we op precies de +
juiste
plekkenprofessionals
de injecties met cortison, soms
onnodige
ingrepen of doelloos masseren.’
Ervaren
massagebanken
+de Echografie
+ Gratis
doorbloeding bevorderen. Dat brengt de genezing op gang waarmee
de cyste en de ontstekingen verdwijnen.’
U bent ook welkom voor een diagnose van uw rug- en nekklachten.

Dé rug- en nekspecialisten

HEERLEN

SITTARD

ROERMOND

WEERT

EINDHOVEN

HELMOND

VENLO

Coriovallumstr. 32
T 045-5741717

Brugstraat 155
T 046-4529955

Kapellerlaan 90
T 0475-550700

Nassaulaan 3A
T 0495-545345

Stratumsedijk 18
T 040-2113600

Stationsplein 75
T 0492-527777

Puteannusstr. 23
T 077-3030463

Meer informatie op www.rugcentrum.nl

PROBEER HET EENS!

GRATIS RUG- EN NEKANALYSE
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