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KBWO is zo spoedig mogelijk, 
per 1 februari / 1 maart. 

op zoek naar: 

Nachtdienst-
medewerker.

Vaste uren: 24 uur.
Verzorgende IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

KBWO is zo spoedig mogelijk, 
per 1 februari / 1 maart. 

op zoek naar: 

Nachtdienst-
medewerker.

Vaste uren: 24 uur.
Verzorgende IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg Nº 1

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

 

 

Maak tijd vrij voor zaken 
    die echt belangrijk zijn!

actieprijs 

Sinds 1980

Advies - Verkoop - Installatie - Onderhoud
Beekerheide 32  -  Beek en Donk  -  www.vdwielgremac.nl

Robotmaaier 
AM105 van €899,=

40 jaar Vakmanschap!

€799,=

Het ‘normale leven’ staat op 
een laag pitje. Evenementen zijn 
uitgesteld, restaurants, cafés, 
sportscholen en diverse andere 
winkels zijn dicht.  Het corona-
virus zorgt ervoor dat mensen 
aan huis gebonden zijn en dat 
zorgt ook voor eenzaamheid. 

Gelukkig ontstaan er in tijden 
van crisis, ook mooie initiatieven 
in de Helmondse wijken. Denk 

hierbij aan boodschappen doen 
voor een ander, bloemen uitde-
len en klappen voor het perso-
neel in de zorgsector, die dag in 
dag uit hart aan het werk zijn. 
Maar ook het maken van een te-
kening, kan een bijzonder mooi 
effect hebben.

Martine en haar zoon Milan (6) 
uit de Rijpelberg zijn ook een 
actie gestart. Milan maakt na-
melijk tekeningen die worden 
afgegeven bij zieke of oudere 
mensen die hier behoefte aan 

hebben.  “Door het virus zitten 
veel (oudere) mensen eenzaam 
thuis”, legt Martine uit. “Om deze 
mensen een hart onder de riem 
te steken, wilden we graag iets 
moois doen. Toen kwam het idee 
om tekeningen te maken. Milan 
houdt wel van creatief bezig zijn 
en zo geschiedde.”

Martine heeft zelf thuiszorg en 
de tekeningen worden dan ook 
meegegeven aan de verpleeg-
kundige, die ze weer doorgeeft 
aan mensen die hier behoefte 

aan hebben. Het initiatief van 
Milan is er maar één van velen 
in Helmond, maar een klein ge-
baar kan grote gevolgen hebben. 
Martine: “ik heb al verschillende 
reacties gekregen van ouders dat 
ze het tof vonden dat dit gebeurt. 
Het inspireert ze ook: ik zie dat 
ouders en kinderen op ideeën 
worden gebracht en dat zij ook 
hun steentje willen bijdragen 
door middel van een tekening of 
het maken van een kaartje. We 
moeten elkaar een beetje helpen 
in deze tijden.” s

Ons Marij Zorg voor elkaar
Helmond

WWW.HELMONDNU.NL

Zorg voor elkaar
Martine en haar zoon Milan (6) uit de Rijpelberg zijn ook een actie gestart F | Mandy Meeuwsen

6Hooikoorts
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BEKIJK DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

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

TREND STYLE CASUAL

KYRA & KO EVENT • VRĲ DAG 20 & ZATERDAG 21 MAART

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

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Wij zijn jarig

Wij trakteren nu op een lekker tussendoortje
bij iedere wasbeurt in de wasstraat.

en trakteren!

€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

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

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

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

Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mandy Meeuwsen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

 Beste Helmonders,

We bevinden ons in een moei-
lijke periode. De ontwikkelingen 
rondom corona volgen elkaar 
snel op. Het is inmiddels een 
wereldwijde crisis, waar we ook 
in Helmond de gevolgen van 
ondervinden. Het kabinet zet al-
les op alles om de gevolgen zo 
klein mogelijk te houden en in 
onze stad proberen we daarop 
zo goed mogelijk te reageren. 

De impact is groot. Natuurlijk 
vooral voor die mensen die zelf 
besmet zijn. De afgelopen twee 
weken heb ik contact gehad met 
de patiënten in Helmond. Zij 
gaan door een hele vervelende 
tijd, natuurlijk omdat ze zich ziek 
voelen. Maar ook vanwege de 
onzekerheid en de soms nega-
tieve reacties uit de samenleving. 
Ook vanaf deze plek wil ik deze 
Helmonders heel veel sterkte en 
een spoedig herstel toewensen.

Indirect voelt onze hele stad 
de gevolgen. De maatregelen 

die het kabinet afgelopen week 
heeft afgekondigd zijn zichtbaar, 
in onze straten, in onze wijken, 
in het centrum. Mensen werken 
thuis, de scholen zijn gesloten 
en evenementen gaan niet door. 
Deze maatregelen zijn nood-
zakelijk om de verspreiding te 
remmen en het virus te stoppen. 
Maar als burgemeester snap ik 
dat het niet makkelijk is. Onder-
nemers en winkeliers voelen de 
onzekerheid. En het niet door-
gaan van de Voorjaarskermis, de 
Lichtjesparade, of het sluiten van 
Het Speelhuis en het Museum 
Helmond doet velen pijn.
 
Het is van groot belang dat we 
in deze periode extra naar elkaar 
omkijken. Vooral naar hen die 
kwetsbaar zijn: de ouderen, of 
mensen met een mindere fysie-
ke gesteldheid. Hen bezoeken is 
lastig in deze tijd. Maar dat bete-
kent zeker niet dat we deze groep 
aan hun lot over laten. Sterker 
nog, we moeten meer dan ooit 
voor hen klaar staan. Bijvoor-
beeld door voor hen boodschap-
pen te doen of eten te bereiden. 
Of gewoon door een telefoontje 
om te vragen hoe het gaat. Op 

dat gebied zie ik al mooie initia-
tieven ontstaan. Ook de mensen 
in de zorg, zoals in het Elkerliek 
Ziekenhuis of bij de GGD, die er 
alles aan doen om patiënten te 
helpen en de crisis te bestrijden, 
verdienen al onze waardering en 
respect! 

Van de gemeente Helmond mag 
u ook in deze crisistijd verwach-
ten dat we er voor u zijn. Samen 
met deskundigen zijn we vanuit 
de gemeente dag in dag uit bezig 
om de crisis in bedwang te hou-
den. Zorg en ondersteuning blij-
ven mogelijk, uitkeringen wor-
den verstrekt en we blijven con-
tinu bereikbaar. Via onze website 
informeren we u bovendien elke 
dag over de laatste ontwikkelin-
gen. Tegelijkertijd staat – door 
de genomen maatregelen – ook 
onze dienstverlening onder druk. 
Ik vraag daarvoor uw begrip. 

Het is belangrijk dat iedereen de 
voorzorgsmaatregelen goed op-
volgt, denkt aan de persoonlijke 
hygiëne en geen onnodige risi-
co’s neemt. En tot slot: heb oog 
en hou rekening met de mensen 
om u heen. Saamhorigheid zit 

in de genen van de Helmonders: 
laten we ook in deze crisistijd 
aantonen dat we samen sterker 
staan dan alleen. s

Elly Blanksma 

Burgemeester Blanksma 
over het coronavirus: 
‘samen staan 

we sterker dan 
alleen’

 Burgemeester Blanksma F | copyright gemeente Helmond.

Helmond

Bibliotheek Helmond-Peel 
heeft afgelopen week voor de 
kinderen van groep 5 tot en 
met groep 8 van de Helmond-
se basisscholen een Boeken-
festival georganiseerd. 

Tijdens het Boekenfestival heb-

ben de kinderen de rijkdom van 
een boek ervaren door deel te 
nemen aan mini-workshops 
dans, muziek, media/film en 
literatuur en zo te werken aan 
cultuureducatie. Er hebben uit-
eindelijk zo’n 600 kinderen van 
6 scholen deelgenomen aan het 
Boekenfestival. 
Voor de onderbouw van de ba-
sisscholen vindt in mei (11 t/m 

29 mei) het Boekenfestival op 
de school zelf plaats. 

Het Boekenfestival is een on-
derdeel van het project Ontdek 
jouw wereld dat Bibliotheek 
Helmond-Peel in opdracht van 
CultuurContact, binnen rege-
ling Cultuureducatie met Kwa-
liteit van het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie, uitvoert. s

Helmond

Boekenfestival in Bibliotheek groot succes 
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Coronavirus in Helmond
 
Vanuit het kabinet zijn op zondag 15 maart aanvullende richtlijnen afgegeven 
om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze 
maatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente en 
voor ondernemers in de stad. Daarnaast betekent dit dat alle evenementen in 
Helmond tot en met 6 april worden afgelast. 

De aanvullende maatregelen, die afgegeven zijn op zondag 15 maart, houden 
in dat:

• Alle scholen (basisscholen, middelbare scholen, MBO) en kinderopvangcentra 
 worden gesloten, vanaf maandag 16 maart. Deze maatregel geldt in elk 
 geval tot en met maandag 6 april. Voor kinderen van ouders die een cruciaal 
 beroep hebben (zoals in de zorg, bij de politie of bij de brandweer) wordt 
 opvang geregeld. 
• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot 
 en met in elk geval maandag 6 april hun deuren. Dit geldt ook voor 
 sportscholen, sportclubs, sportkantines, sauna’s, coffeeshops en seksclubs.
• De sociale onthouding wordt doorgetrokken t/m maandag 6 april en geldt 
 voor het gehele land. Dit betekent dat mensen, indien mogelijk, vanuit huis 
 moeten werken en dat sociale contacten moeten worden vermeden. 

Dienstverlening gemeente Helmond 

De gemeente blijft aankomende weken gewoon bereikbaar. Kijk voor actuele 
informatie over de openingstijden van de gemeentelijke kantoren op 
www.helmond.nl. Daarnaast kunt u erop rekenen dat de gemeente uitkeringen 
verstrekt, ervoor zorgt dat zorg en ondersteuning mogelijk blijft, officiële 
documenten (zoals een rijbewijs en paspoort) uitgeeft en vergunningen in 
behandeling neemt. De gemeentelijke dienstverlening staat echter wel onder 
druk vanwege de genomen maatregelen. Wij vragen u daarom om rekening te 
houden met het volgende: 

Kom bij verkoudheid, hoesten of koorts niet naar de gemeente
Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? En heeft u een afspraak bij de 
gemeente? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar de 
Stadswinkel, het Stadskantoor of Zorg en Ondersteuning (Zandstraat 94) te 
komen en een nieuwe afspraak te maken.

Mogelijk langere wachttijden
Op dit moment zijn er bij de gemeente minder medewerkers aanwezig. 
Daarom kunt u te maken krijgen met:
• langere wachttijden aan de telefoon;
• een langere wachttijd voor het maken van een afspraak;
• een langere afhandelingstermijn van onze digitale dienstverlening,  
 bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning of een uittreksel.

Informatie voor ondernemers 

Bent u ondernemer en heeft u vragen over de continuïteit van uw onderneming? 
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0492, om in contact 
te komen met onze accountmanagers. Zij kunnen uw vragen aannemen en 
u hiermee verder helpen. Bovendien is er door de rijksoverheid een landelijk 
nummer ingesteld, namelijk: 0800 2117. 

Afgelaste evenementen en bijeenkomsten
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft besloten om alle 
openbare samenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ theaters/ musea met meer 
dan 100 personen te verbieden. 

Daarom heeft de gemeente alle evenementen die zij zelf organiseert en 
evenementen waar wij een vergunning aan verlenen tot en met maandag 6 april 
afgelast. Ook zijn alle evenementen waaraan wij zelf zouden deelnemen afgelast 
tot en met 6 april. Tot slot zijn Het Speelhuis en Museum Helmond gesloten tot 
en met maandag 6 april.  

Het gaat daarbij om de volgende evenementen:

• Wijkbezoek van het college van B&W en de gemeenteraad aan 
 Helmond-Noord (zaterdag 21 maart)
• Informatiebijeenkomst Zorg en Ondersteuning Helmond in Dierdonk 
 (woensdag 25 maart)
• OV-opstapdag (donderdag 26 maart)
• Wijkspreekuren (12, 16, 19 en 26 maart en 2 april)
• Voorjaarskermis (vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april)
• Lichtjesparade in Mierlo-Hout (zaterdag 28 maart)
• Adventure Store wandeltocht (4 en 5 april)

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

Infopagina

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

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Wat kan ik doen om verspreiding van 
het nieuwe coronavirus (COVID-19)  
te voorkomen? 
 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen, zijn heel simpel. 
 
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid  
kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen. 
 

Was je handen regelmatig. 
 
 
Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog. 
 
 
Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
 
Geen handen schudden. 
 



5week nummer 12 vrijdag 20 maart 2020de loop weekkrant HELMOND

• 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

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 31 maart 2020 en 
14 april 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

Bekendmakingen
 

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

Prof. Zeemandreef 1 06-03-2020 vergroten woning OLO 5004617

Hazenwinkel cluster 19B 09-03-2020 oprichten 14 woningen OLO 5009061

Hazenwinkel cluster 19A 09-03-2020 oprichten 21 woningen en 

  maken uitweg OLO 5008745

Leemkuilenweg 3 10-03-2020 maken uitweg OLO 5014379

Liverdonk kavel L15,  11-03-2020 oprichten woning OLO 4979219

Goedhartdonk 

van Leeuwenhoeklaan 12 11-03-2020 renovatie dak OLO 5016987

Molenven 1 11-03-2020 diverse wijzigen t.b.v. balletschool OLO 5016567

Tivoli 12 11-03-2020 slopen gedeelte gebouwen OLO 5018107

Julianalaan 2 09-03-2020 wijziging brandcompartimentering 2020-X0300

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

Hazenwinkel Cluster 5  21-01-2020 oprichten 14 woningen OLO 4705877

kadastraal U 6820  Hazenwinkel cluster 5 

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

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

Warandelaan 19 10-03-2020 vervangen inrit en verplaatsen  OLO 4989355

  lantaarnpaal 

Zuid Koninginnewal 15 -  10-03-2020 kantoor ombouwen tot OLO 4887153

Zuid Koninginnewal 17 t/m 23B  15 appartementen 

Broekwal 1-3-5-7-9-11-13- 11-03-2020 kozijnen- en dakrenovatie OLO 4946979

15-19-32-34-36-40-42-44-46-48-50-   54 woningen

52-53-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-

66-67-69-73-75-77-79-81-83-85-87-91-

93-95-97-99-101-103-105 / 

Leliestraat 1-5-7-9-11 

Hortsedijk 81 11-03-2020 wijzigen pand en aanvraag uitweg OLO 4849835

Nachtegaallaan 50,  11-03-2020 oprichten woongebouw, de eeuwsels, OLO 4343751

50A t/m 50H, 50J t/m 50M  bouwdeel a 

IJsselstraat 54 12-03-2020 plaatsen dakkapel voorzijde OLO 4798081

Kanaaldijk N.O. 82 12-03-2020 heien van proefpalen OLO 4890837

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

Ruwe Putten/ 12-03-2020  Regionale Scouting Wedstrijden 2020-00163

De Zandbergen  Eindhoven (8 t/m 10 mei 2020) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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

Breedijk 13 05-03-2020 oprichtingsvergunning OLO 5001961

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Coöperatie Grafisch Atelier Helmond U.A., 2e Haagstraat 40 te Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het kleinschalig brouwen van 

bier, OLO-nummer 4972213.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 maart 2020 ter inzage in het 

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

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

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken 

via telefoonnummer 088-3690455.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (16 maart 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Voorlopige voorziening aanvragen 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over 

het verzoek voor een voorlopige voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

’s-Hertogenbosch.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als 

parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de 

volgende straat: - Peelhof 119 (VKB 2001). 

Bezwaar maken  

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

een dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden 

aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 

AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend 

zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 

het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. U kunt 

uw bezwaarschrift ook digitaal insturen via www.helmond.nl.  

Voorlopige voorziening aanvragen 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. 

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 19 maart 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN

GRATIS 
KLANTKAART

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG
BIJ BESTEDING VANAF € 30.00

Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN

GRATIS 
KLANTKAART

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG
BIJ BESTEDING VANAF € 30.00

Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN

GRATIS 
KLANTKAART

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG

BIJ BESTEDING VANAF € 30.00

AANBIEDINGEN
GELDIG VAN MAANDAG 16 T/M ZONDAG 22 MAART

VLEESCH VAN DE WEEK
sUCADELAPPEN 500 GRAM € 7.75
BETAAL MET 100 VLEESPUNTEN 500 GRAM € 5.75

vLEESCHMEESTERTJE 
FRANSE CORDON BLEU 100 GRAM € 1.99
Met brie en rauwe ham

geheim van de meester 
saucijsenbroodjes 2 stuks € 3.95
Gevuld met kalfsgehakt

meesterlijke vleeswaren 
kipcervelaat, fricandeau en corned beef 3x100 gram € 6.95
Trio voordeel

meester in de keuken 
5 groenten stamppot portie € 6.95
Met sperziebonen, spruitjes, wortel, 
pompoen en pastinaak

vleeschmeester ronnie van os • hoofdstraat 148 • 5706 an helmond (mierlo-hout)
0492-523077 • helmond@vleeschmeester.nl • www.vleeschmeester.nl

Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl
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collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
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houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste  

RECEPTIEMEDEWERKER
Functie-eisen
Om voor de functie in aanmerking te komen verwachten wij het volgende:

• Ervaring als receptioniste;
• Klantgerichtheid;
•  Representatieve houding: je bent het eerste visitekaartje van het bedrijf wanneer  

je gasten ontvangt en de telefoon aanneemt;
•  Beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Zorgvuldigheid en accuratesse;
• Flexibiliteit (weekenden en avonden);
• Zelfstandigheid;
• 30-38 uren beschikbaarheid per week;
• Ervaring in de horeca is een pre;
• Ervaring met marketing is een pre.

 
Interesse in deze leuke, afwisselende baan?
Stuur een mail met motivatie en CV naar helmy@nederheide.nl

WORD JIJ ONZE  
NIEUWE COLLEGA?

VACATURE Hooikoorts en 
het risico op 
verwarring 
met klachten 
coronavirus

Door het aanhoudende zachte weer zul-
len de komende dagen al pollen van de 
es en de berk in de lucht komen. Men-
sen die daar gevoelig voor zijn, kunnen 
hooikoortsklachten krijgen. Dit kan on-
nodige ongerustheid veroorzaken, om-
dat men denkt dat de klachten worden 
veroorzaakt door het coronavirus. Het 
is nog onduidelijk hoe zwaar het ber-
kenpollenseizoen wordt. Hooikoorts-
patiënten wordt aangeraden om op tijd 
te starten met de hooikoortsmedicatie.

Hooikoorts of corona?
Met de huidige coronacrisis is het in de 
lucht komen van pollen extra vervelend. 
Een deel van de hooikoortsklachten lijkt 
op verkoudheidsklachten die ook voor-
komen bij patiënten die besmet zijn met 
het coronavirus. 

De symptomen van een allergische re-
actie kunnen daarom ongerustheid ver-
oorzaken bij hooikoortspatiënten, maar 
ook bij mensen in hun directe omgeving. 
Hooikoortspatiënten dienen zich dat te 
realiseren. Het is voor hooikoortspatiën-
ten daarom extra verstandig voorbereid 
te zijn op de start van het berken- (of es-
sen-) pollenseizoen en dus op tijd te star-
ten met de hooikoortsmedicatie. 

Hooikoortsseizoen komt eraan 
Door de extreem zachte winter komt de 
natuur zeer vroeg tot bloei. Het hooi-
koortsseizoen van de berk staat daar-
door al voor de deur. De berk is één van 
de plantensoorten waar de meeste hooi-
koortspatiënten gevoelig voor zijn. Tot 
nu toe zijn nog geen berkenpollen aan-
getroffen in de pollenvallen van het Leids 
Universitair Medisch Centrum in Leiden, 
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en in 
Drachten. 

Maar dat gaat de komende dagen veran-
deren. Met het droge, vrij zonnig en rela-
tief warme weer van komende dagen zul-
len de eerste berken (vooral in het zuiden 
en zuidoosten van het land) beginnen te 
bloeien en de eerste berkenpollen in de 
lucht komen. 
De piek van het berkenpollenseizoen zal 
naar verwachting tussen 5 en 21 april lig-
gen. Naast de berk komen er de komende 
periode nog meer boomsoorten in bloei 
die pollen verspreiden, zoals de populier, 
de wilg en de es.

Beperk hooikoortsklachten 
De volgende tips kunnen helpen om de hooi-
koortsklachten te beperken:
• Gebruik op een juiste manier
 de geneesmiddelen die er 
 bestaan voor de behandeling 
 van de hooikoorts:
• Ga door met deze 
 geneesmiddelen als deze al
 gebruikt worden of start nu
 met deze medicatie gezien 
 het feit dat het berkenpollen-
 seizoen al voor de deur staat.
• Ga minder naar buiten.
• Vermijd plekken waar veel
 bloeiende berken of 
 essen staan. 
• Vermijd lichamelijke 
 inspanning in de buitenlucht.
• Houd ramen en deuren zo veel
 mogelijk gesloten.
• Gebruik pollenwerende 
 horren om de pollencon-
 centratie binnen lager 
 te houden.
• Draag een bril. 
• Hang je kleren niet buiten 
 te drogen.
• Beperk lichamelijke 
 inspanning indien de 
 luchtkwaliteit slecht is en 
 er pollen in de lucht zweven
 waarvoor je allergisch bent. s

Helmond

F | Arnold van Vliet

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Om verdere uitbreiding van het “co-
ronavirus” tegen te gaan, is besloten 
om de inzameling van oud papier en 
kleding per direct stop te leggen tot 
en met zaterdag 4 april aanstaande. 

De risico’s voor de bezorgers en onze 
leden bij de inzameling van oud papier 
en kleding zijn momenteel te groot. Of 
we op 11 april weer kunnen inzamelen 

is afhankelijk van de situatie op dat 
moment. We houden u uiteraard op 
de hoogte en onze excuses voor het 
ongemak. Wij wensen iedereen het 
allerbeste in de komende weken, pas 
goed op uzelf en blijf gezond. 
Commissie O.P.K.  s

Helmond

Tijdelijke stop inzameling oud papier en kleding
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Ondanks de aanhoudende co-
ronacrisis, zal er vorige week 
toch gejuicht zijn bij het college 
in ‘t Cour. Want Boscotondo is 
verkocht voor ruim 2,1 miljoen 
euro. En dat geeft het college 
fi nanciële ruimte voor het nieu-
we ‘Huis voor de stad’.

Maar in dezelfde brief van colle-
ge aan gemeenteraad staat dat er 
wel sprake is van een financieel 
verschil van 500.000 euro. Bete-
kent dit dat we te maken hebben 

met de eerste vage tekenen van 
een tekort op het budget voor het 
nieuw te bouwen stadhuis? Kan 
het allemaal nog steeds budget-
neutraal nu we meteen een gat 
hebben van een half miljoen?

Gaat deze eerste financiële te-
genvaller meteen zorgen voor 
concessies aan de bestaande 
plannen? Gaan de werkplekken 
van onze ambtenaren er nu wat 
minder uitzien? Want wij zouden 
toch niet willen dat er vanwege 

het vasthouden aan het budget-
neutrale bouwen vervolgens op 
andere zaken beknibbeld wordt. 
Budgetneutraal is natuurlijk een 
relatief begrip.

De eerder gepresenteerde plan-
nen voor het nieuwe ‘Huis voor 
de stad’ zien er prima uit. Daar 
schort het helemaal niet aan. 
Maar laten we hopen dat er nog 
altijd heel goed gelet wordt op de 
financiën, en dat het college met 
tegenvallers zoals het half mil-
joen, geen concessies gaat doen 
aan de werkplekken van onze 
ambtenaren. Want zij moeten 
op een toekomstbestendige plek 
kunnen werken, die voldoet aan 
alle eisen van nu.

Als CDA hebben wij vaak ge-
vraagd naar wat het college 
hoopte te krijgen voor Bos-
cotondo, zodat we de rekensom 

voor het project van ‘Huis voor 
de stad’ zelf konden maken. 
Maar een exact bedrag of zelfs 
een voorzichtige schatting is ons 
nooit gegeven. En ook rondom 
de procesgang hebben wij vaak 
onze kritiek geuit. Wij zouden 
zelf liever eerst een kostenplaatje 
maken, voordat we überhaupt 
zouden overgaan op verkoop 
van bestaande gebouwen. Zoals 
je dat thuis ook zou doen bij een 
grote aankoop van een huis of 
een auto. Dat is toch een stuk lo-
gischer dan gewoon zeggen dat 
het hoe dan ook kostenneutraal 
gaat zijn, maar er geen bereke-
ning op loslaten?

We blijven het goed in de gaten 
houden. Meer kunnen we niet 
doen. Ja, één ding kunnen we na-
tuurlijk nog wel doen: Wij wen-
sen de Helmondse koper van 
Boscotondo, Hoffman-groep, 
heel veel succes voor de toe-
komst! Dat de broedplaats voor 
bedrijvigheid ook echt die mooie 
broedplaats gaat zijn, waar wij 
als Helmonders trots op kunnen 
zijn.

Marcel Heesakkers, 
burgerraadslid CDA Helmond

HEESAKKERS:
Boscotondo 

verkocht, wat nu?

PEIJS:
Verdient Helmond 

een omroep?

WWW.HELMONDNU.NL

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

voor het project van ‘Huis voor 
de stad’ zelf konden maken. 
Maar een exact bedrag of zelfs 
een voorzichtige schatting is ons 
nooit gegeven. En ook rondom 
de procesgang hebben wij vaak 
onze kritiek geuit. Wij zouden 
zelf liever eerst een kostenplaatje 
maken, voordat we überhaupt 
zouden overgaan op verkoop 
van bestaande gebouwen. Zoals 
je dat thuis ook zou doen bij een 
grote aankoop van een huis of 

gischer dan gewoon zeggen dat 
het hoe dan ook kostenneutraal 

Terwijl de wereld op zijn kop 
staat door het Coronavirus 
maak ik me druk om Omroep 
Helmond. Misschien ben ik er 
juist nu wel zoveel mee bezig. 
Juist in zo’n crisissituatie zie 
je het belang van de media. Ze 
informeren ons nu we steeds 
meer aan huis gebonden zijn en 
ze verwoorden en verbeelden de 
maatschappelijke kritiek, zowel 
op het handelen van de over-
heid als op te laconieke burgers. 

Afgelopen week stelde ik kriti-
sche vragen aan het college van 
burgemeester en wethouders 
van Helmond. Willen zij wel 

onafhankelijke en kwalitatief 
hoogstaande lokale media? Mis-
schien zou dan ook een deel van 
het omvangrijke gemeentelijke 
communicatiebudget daaraan 
besteed moeten worden, dat nu 
vooral een PR-functie heeft.
Voor een wethouder of een raads-
lid zijn de media een spannende 
aangelegenheid. Van de ene kant 
hebben we ze keihard nodig om 
onze boodschap de wereld in te 
krijgen. En als we een goed ver-
haal hebben, zoeken we ze dan 
ook graag op. Aan de andere 
kant nemen ze ons ook de maat. 
Als ik in een debat onverstandige 
uitspraken doe, staat mijn hoofd 

de volgende dag pontificaal in de 
krant, met gratis en voor niets 
een heleboel comments daaron-
der. En we kunnen ons allemaal 
de rapportcijfers nog herinneren, 
die het Eindhovens Dagblad uit-
deelde aan eerdere colleges van 
burgemeester en wethouders... 
Als politicus voel je je dan heel 
kwetsbaar. 
Maar, we worden er ook be-
ter van! De media houden ons 
scherp en daardoor functioneren 
we beter. Net zoals iedereen z’n 
werk beter doet als er toezicht 
op is. Dus investeren in lokale, 
onafhankelijke media is ook in-
vesteren in de kwaliteit van het 
stadsbestuur, is investeren in 
onszelf. En als je niet bereid bent 
dat goed te doen, doe het dan 
beter helemaal niet.

Dit allemaal gezegd hebbende, 
wil ik ook Omroep Helmond een 
schop onder de kont geven. Want 
zij zijn bepaald niet met hun tijd 
meegegaan. Als ik in mijn omge-
ving over de omroep begin hoor 

ik vooral de volgende termen te-
rug: ingeslapen, ouderwets, niet 
urgent en vooral saaaaai. Willen 
jullie er weer toe doen durf dan 
drastisch te vernieuwen, durf je-
zelf helemaal af te breken en op-
nieuw te beginnen en zoek daar-
bij niet alleen de samenwerking 
met Dit Is Onze Wijk, maar ook 
met De Weblog, de Loop en het 
Eindhovens Dagblad.

Inwoners, media en politiek, sa-
men maken wij – ieder vanuit 
onze eigen taak en verantwoor-
delijkheid - de stad!

Nathalie Peijs, 
raadslid Pvda Helmond

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Official Partner Outdoorspecialist.nl
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

WALKING
IS AN

ADVENTURE

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

WALKING
IS AN

ADVENTURE

Het zijn roerige weken in ver-
band met het Corona Virus (co-
vid-19). Wij als stichting gaan 
kijken of er leden of mensen 
zijn, die absoluut geen moge-
lijkheid hebben om goederen 
op te halen en door de huidige 
situatie in nood komen. 

Indien mogelijk zullen wij bij de-
ze doelgroep, die het echt nodig 

hebben, gaan bezorgen. Hier-
voor hebben vrijwilligers zich 
al aangemeld om (desnoods op 
de fiets) deze mensen alsnog te 
voorzien van de nodige zaken, 
om de komende weken door 
te komen.  Tevens een oproep. 
Doordat er hevig gehamsterd 
wordt, komt juist onze doel-
groep, de minima, in de proble-
men. Zij hebben hier immers niet 
de middelen toe. Bent u, of kent u 
wellicht een horeca ondernemer 
die nu enkele weken niets kan 

doen en daardoor met een vers 
voorraad blijft zitten, die moge-
lijk weggegooid wordt? Denk 
dan juist aan deze doelgroep, zij 
zijn ermee geholpen, wij komen 
het graag voor hen ophalen! 

Zorg voor elkaar, bezorg elkaar 
wat warmte. s

Maatregelen Hart voor Minima 
Helmond
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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.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Wandelaars van de Kennedymars in 
Someren zijn zeer tevreden over het 
wandelevenement. Dit betekent niet 
dat JOEK, de organisatie van de Ken-
nedymars, het afgelopen jaar heeft stil-
gezeten. De route van de 58ste editie, die 
plaatsvindt in het weekend van 4 en 5 
juli, is verder verbeterd.

“We hebben in 2020 geen nieuwe route, 
maar we hebben de route wel verbeterd,” 
verduidelijkt marsleider Davy van Otter-
dijk. “Een deel van de route is aangepast, 
we hebben een tweede doortocht door 
Someren op de zaterdagavond gecreëerd 
en enkele posten zijn verplaatst. Je kunt 
het zien als het finetunen van de route die 
wandelaars toch al zeer waarderen.”

Tweede doorkomst door Someren 
Na de 57e Kennedymars hield JOEK een 
enquête onder inwoners van Someren. 
Hieruit blijkt dat zij een tweede door-
komst door het centrum van Someren 
missen. JOEK heeft hierop geanticipeerd. 
Op zaterdagavond 4 juli lopen de wan-
delaars eerst een lus van Someren, door 
Someren-Eind, terug naar Someren. Na 
de start om 20.00 uur wordt de tweede 
doorkomst door het centrum van Some-
ren tussen 21.00 en 22.30 uur verwacht.

Andere route door Deurne 
Na de tweede passage door Someren zet-
ten de wandelaars koers richting Asten, 
Ommel, Vlierden en Deurne. In Deurne 
is de route ook aangepast. Daar lopen 
de wandelaars nu door de Sint Jozef en 
steken ze bij de Vlierdenseweg het spoor 
over. Via de Hellemanstraat komen ze 
vervolgens door het centrum van Deur-
ne. In Deurne wordt er, op verzoek van de 
wandelaars, een grote zitpost ingericht bij 
het Hub van Doorne college.

40km post terug in Brandevoort 
Door de eerste lus via Someren-Eind ko-
men de wandelaars ongeveer een uur la-
ter door de andere doorkomstplaatsen. 
Hierdoor is ook de grote post halverwege 
verplaatst. Die bevindt zich nu, net als en-
kele jaren geleden, in Brandevoort.

Meet & Greet 
De 60km-post is dit jaar bij Natuurpoort 
Vennenhorst – boscafé De Soete Inval. 
Daar bevindt zich ook de Meet & Greet, 
waar wandelaars en toeschouwers elkaar, 
onder het genot van een hapje en drankje 
en met uitzicht op de fraaie Somerense 
natuur, kunnen ontmoeten.

De inschrijvingen zijn geopend
Fanatieke en ook iets minder fanatieke 
wandelaars kunnen zich inschrijven 
voor de 58ste editie van de Kennedymars 
(80 km). Dit kan op www.kennedymars.
nl. Uiteraard zijn er dit jaar ook weer het 
Rondje Someren (40km) en de Mini Ken-
nedymars (8 km). Ga jij de uitdaging aan?

Inschrijvingen voor 
de 58e Kennedymars 
zijn geopend

Regio

WIJ GAAN 
GEWOON 
DOOR!
Ondanks het coronavirus, 
ligt Weekkrant De Loop deze 
week gewoon bij u op de mat.
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   Opening 
World Press Photo
  tentoonstelling

Door: Merle Koster

Afgelopen vrijdag 6 maart 2020 werd in De Cacaofabriek de World Press Photo exposi-tie geopend. Redactrice Merle Koster van Mediahuis Helmond werd ook uitgenodigd en ging 

langzaam in het verhaal gezogen en dat is erg mooi aan deze foto.” Het bijzondere aan World Press Photo is dat het de hele wereld doorreist en vier miljoen mensen bereikt, zo kan er iets veranderen in de wereld.
“Goede journalistieke foto’s ver-tellen een verhaal en zetten je aan het denken”, gaat Jochem verder. 

kijken.” Wat je goed merkt bij de-ze tentoonstelling is dat een beeld veel krachtiger overkomt dan een verhaal. Door een sprekende foto willen mensen het verhaal wat er-bij hoort weten. Zo is de winnen-de foto van 2019 gemaakt door John Moore. Je ziet een huilend meisje bij de grenscontrole terwijl haar moeder gefouilleerd wordt. 

Helmond

 stories that matter.”

F | Mandy Meeuwsen

Coronavirus gooit roet in het eten: 
vele Brabantse 
evenementen 
afgelast.
Leest verder op pag. 14

 Adcommunicatie 
blijft open 
Beste lezers,

Heeft u een evenement wat is afgelast 
of verzet? Laat het ons weten! Com-
municatie is nu heel belangrijk en wij 
helpen u daar graag bij!

In tijden van onrust en onzekerheid zijn 
onze nieuwsmedia belangrijke bron-
nen van betrouwbare informatie. De 
lezer weet ons massaal te vinden om 
goed en zorgvuldig ingelicht te worden 
over wat er speelt. In de wereld en in de 
eigen omgeving. De uitbraak van het 
coronavirus is zo’n periode. 

Het kantoor van Adcommunicatie treft 
de nodige maatregelen, maar blijft ge-
woon geopend en blijft bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Ook Weekkrant De Loop 
zal, zoals gebruikelijk, op donderdag 
en vrijdag verspreid worden in geheel 
Helmond. 

Communicatie is op dit moment ont-
zettend belangrijk, dat is ook ons vak, 
en wij willen juist nu onszelf meer dan 
100% voor u inzetten. Nu het ministerie 
aangegeven heeft dat zoveel mogelijk 

mensen thuis moeten gaan werken, is 
communiceren ook voor u essentieel. 
Mocht u daarom in de aankomende 
weken advies nodig hebben of extra in-
formatie willen delen met uw klanten? 
Dan kunt u contact opnemen via 0492-
845350 of via info@adcommunicatie.
nl. Voor het aanleveren van redactio-
nele artikelen kunt u mailen naar re-
dactie@deloop.eu. 
Weekkrant De Loop Helmond, die we-
kelijks huis-aan-huis bezorgd wordt op 
39.500 adressen in geheel Helmond, of 
de Groot Peelland met 100.000 oplage 
in Helmond, Deurne, Vlierden, Lies-
sel, Asten, Ommel, Heusden,Someren, 
Mierlo, Nuenen, Aarle-Rixtel, Beek en 
Donk, Geldrop, Gemert, De Mortel, 
Bakel en Milheeze. Denk hierbij aan het 
doorgeven van gewijzigde openingstij-
den, gewijzigd assortiment, afgelaste 
evenementen, bezorgservice enz. Wij 
zullen de deadlines verlengen. Bijko-
mend voordeel is dat de kranten, nu 
er veel mensen thuis zitten, extra goed 
gelezen worden! 

Dus aarzel niet en bel of mail ons 
voor meer informatie: 
Christel Sanders: 0630073181 of mail 
naar christel@adcommunicatie.nl
Danielle Huissoon: 0630252512 of mail 
naar danielle@adcommunicatie.nl s

Volop activiteiten in Someren 
Tijdens de Kennedymars in 2020 
zijn er weer volop activiteiten in en 
rond het centrum van Someren. 
De organisatie is druk bezig met de 
voorbereidingen. 

Houd de website www.kennedy
mars.nl en de social media-kanalen 
van de Kennedymars in de gaten 
voor het laatste nieuws. s

De Helmondse Lichtjesparade van za-
terdag 28 maart gaat niet door. Het 
evenement kan helaas niet doorgaan in 
verband met de aangescherpte corona-
maatregelen. Het evenement wordt ook 
niet verplaatst naar een andere datum.

Inmiddels zijn alle deelnemers op de 
hoogte gebracht van het trieste besluit. 
Er komt dit jaar geen nieuwe datum. De 
organisatie ziet geen mogelijkheid om de 
Helmondse Lichtjesparade naar een later 
moment te verplaatsen. Zij betreurt dat 
de optocht niet door kan gaan, maar ziet, 
gezien de coronamaatregelen, geen an-

dere optie dan de Helmondse Lichtjepa-
rade voor dit jaar helemaal af te gelasten.
De lichtjesoptocht in Mierlo-Hout trekt 
jaarlijks vijfduizend bezoekers. Dit jaar 
zou editie nummer 11 zijn. s
www.helmondselichtjesparade.nl

Helmondse Lichtjes Parade 
afgelast vanwege coronavirus

Helmond

Helmond
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Altijd beter uit met Ghielen!
Altijd beter uit met Ghielen!

100%
Geniet

Garantie!
GENIETEN...

WWW.GHIELEN.NL
TEL (077) 307 19 88

ISO
9001

STANDAARD
COMFORT
CLASS

Vertrekdata: 5 mei (6 dgn), 28 juni en 29 aug. (8 dgn) Vertrekdata: 15 juni, 6 juli en 3 augustus 

8-DAAGSE EXCURSIEREIS  
TARRENZ, OOsTENRijk

5-DAAGSE EXCURSIEREIS 
ZUiDLAREN, DRENThE

Highlights:
* Verblijf in Hotel Gurgltaler Hof
* Rondrit: Mieminger Plateau, Kühtai, Imst
* Merano: prachtig kuuroord!
* Oberammergau: wereldbekend door de 

Passiespelen
* Füssen: Königsschlösser Neuschwanstein 

en Hohenschwangau
* Rettenbachgletsjer (niet bij 6-daagse reis)
* Innsbruck: hoofdstad van Tirol

Highlights:
* Verblijf in Brinkhotel Zuidlaren***
* Vesting Bourtange: een uniek 

verdedigingswerk
* Voormalig gevangenisdorp Veenhuizen
* Buitencentrum Drents-Friese Wold in 
Appelscha
* Waddeneiland Ameland
* Groningen-Stad
* Landgoed Nienoord
* Hanzestad Zutphen

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Afscheidsdiner
* Welkomstdrankje
* 3x Muziekavond
* 1x Koffie/ thee met ‘Apfelstrudel’
* Parkeer- en tolkosten

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Afscheidsdiner
* Sightseeingtour Groningen-Stad
* Entree Gevangenisdorp Veenhuizen
* Entree Landgoed Nienoord
* Dagexcursie Ameland

vanaf
 € 475,- p.p.

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

*Moderne bussen met vriendelijke chauffeurs

Altijd beter uit met Ghielen!
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Prachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal van het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de ideale 
plaats voor een korte of langere vakantie. Een uitstekende verzorging, enkele leuke en verras-
sende excursies en sfeervolle muzikale avonden, staan garant voor een onvergetelijke vakantie!

Helemaal in het noorden van Drenthe, vlakbij de grens met de provincie Groningen ligt de plaats 
Zuidlaren. Vanwege deze noordelijke ligging hebben we gekozen voor een excursieprogramma dat 
zich voor een flink deel in de provincie Groningen afspeelt. Zuidlaren heeft een gezellig centrum 
met diverse winkels en horecagelegenheden. Het dorp is verder bekend als routeplaats van het 
beroemde Pieterpad, van de Zuidlaarder markt en de grootste najaarspaardenmarkt van Europa.

€ 465,- p.p.

8-DAAGSE RONDREIS FRANKRIJK
Hoewel het geen speciale bedevaart reis betreft, is Lourdes toch het hoofd-
doel van deze boeiende 8-daagse reis. U verblijft namelijk 3 nachten in deze 
wereldberoemde bedevaartsplaats. Naast de heiligdommen van Lourdes zul-
len tijdens de reis nog andere bezienswaardigheden aan bod komen. Zo wordt 
onder meer een bezoek gebracht aan het unieke bergstadje Rocamadour en 
wordt er een indrukwekkende rit door de Pyreneeën gemaakt.

Beknopt programma
1e dag: Heenreis met bezoek aan 
Nancy en wijnstad Beaune, gelegen 
aan de ‘Côte d’Or’. Overnachting 
Beaune of omgeving.
2e dag: Via de oude Romaanse 
stad Autun en door natuurpark ‘Du 
Morvan’ rijden we naar Clermont-
Ferrand. Overnachting in Brive-la-
Gaillarde.
3e dag: ’s Morgens bezoek aan het 
unieke bergstadje Rocamadour. 
Later in de middag aankomst in 
Lourdes.
4e dag: Vrije dag in Lourdes. Bij 
voldoende belangstelling maakt u 
met de chauffeur een wandeling 

naar de Heiligdommen en bezoekt 
u o.a. de Grot, de kerken Rosaire, 
Crypte en de ondergrondse 
Basilique Pius X. Eventueel 
kunt u nog het museum over de 
geschiedenis van Bernadette 
bezoeken.
5e dag: De dag van vandaag staat in 
het teken van het hooggebergte. De 
chauffeur maakt een grote rondrit 
door de Pyreneeën.
6e dag: We verlaten Lourdes 
en rijden via Les Landes naar 
Bergerac, gelegen aan de oevers 
van de Dordogne. Bezienswaardig 
zijn het Pelissièreplein en 
zijn restaurantterrasjes, het 

Recollettenklooster en zijn 
Wijnhuis. ’s Middags rijden we 
richting Oradour sûr Glane, 
een dorp dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog totaal uitgebrand 
en verwoest is. Overnachting in 
porseleinstad Limoges.
7e dag: We rijden verder 
noordwaarts en komen in de 
omgeving van Tours waar we een 
bezoek brengen aan Chateau 
Amboise. Overnachting omgeving 
Orléans.
8e dag: O.l.v. de chauffeur maken 
we een sightseeingtour door 
Parijs, waarbij een groot aantal 
bezienswaardigheden de revue 
passeren. De reis wordt besloten 
met een prima diner.

Hotel en vertrek
Vrijdag 29 mei € 875,-
Zaterdag 11 juli en 29 augustus 
€ 890,-
Toeslag 1-pk € 275,-

In de plaatsen Beaune, Brive-la-
Gaillarde, Limoges en Orléans 
wordt overnacht in uitstekende 
en gunstig gelegen drie- of 
viersterrenhotels. In Lourdes zijn 
kamers gereserveerd in Hôtel 
Paradis****. Dit hotel ligt in het 
centrum van Lourdes, op 5 minuten 
lopen van het Heiligdom van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes en biedt 
uitzicht op de Pyreneeën. Alle 
kamers hebben bad of douche en 

toilet, airco en televisie. Het hotel 
beschikt over een lift.

Inbegrepen o.a.
•	 Halfpension
•	 Afscheidsdiner
•	 Alle	te	maken	excursies	inclusief	
mogelijke parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen
Niet	genoemde	excursies	
en	overige	excursiekosten	
zoals entrees, gids-, veer- en 
bootkosten, tenzij onder inbegrepen 
aangegeven.

Opstapplaatsen
Voor de reizen worden aparte 
ophaalroutes samengesteld. In 
veel gevallen zal dit uw woonplaats 
zijn. Voor Zuid-Limburg is dit 
Stein-Urmond (Motel van der Valk). 

Voor onze klanten in Brabant is 
de opstapplaats parkeerplaats 
Tongelreep in Eindhoven. 

Informatie
Meer informatie over de

speciale lezersreis of een 
van de andere reizen
of wilt u reserveren? 

KIjK oP 

www.ghielen.nl 
of beL NaaR 

GHIeLeN Touringcarbedrijf 

077-3071988

****HoTeL IN LoURDeS!
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL
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Dilemma 22: 
opa en oma

Sinds een jaar wonen mijn 
vrouw en ik samen met onze 
gezamenlijke kinderen, twee 
van mijn vrouw, en drie van 
mij. Dat is soms wel eens 
moeilijk geweest maar over 
het algemeen gaat het heel 
goed binnen ons gezin. We 
hebben regelmatig dingen on-
dernomen met ons hele gezin, 
maar soms doet mijn vrouw 
iets met haar kinderen, en ik 
met die van mij. De weeken-
den waarin ze naar onze ex-
partners gaan zijn op elkaar 
afgestemd, dus om de twee 
weken hebben we een week-
end met z’n tweetjes waar 
we echt van genieten. Nu is 
het probleem dat mijn ouders 
onderscheid maken tussen 
mijn kinderen en die van mijn 
vrouw. Mijn kinderen krijgen 
een groot cadeau met hun 
verjaardag, die van haar krij-
gen een kleinigheidje een paar 
dagen later. Als we bij hen 
op bezoek gaan krijgen mijn 
kinderen alle aandacht. Die 
van haar worden genegeerd. 
Bij mijn schoonouders wordt 
geen onderscheid gemaakt. 
Die zijn voor alle kinderen 
even lief. Ik heb geprobeerd 
er met mijn ouders over te 
praten. Maar die zeggen: zij 
zijn onze kleinkinderen, die 
andere twee kennen we niet 
goed. Ze mogen meekomen, 
maar ze zijn niet onze klein-
kinderen. Ik schaam me dat 
mijn vrouw en haar kinderen 
dit meemaken. Hoe kan ik 
hier verandering in brengen?
Wat een lastige situatie. Je 

hebt namelijk weinig invloed 
op het gedrag van anderen. Ik 
zou je willen adviseren alleen 
met jouw kinderen naar je ou-
ders te gaan, en je ouders ook 
te vertellen waarom. 

En als ze bij jullie komen kun 
je wel voorwaarden stellen: 
óf ze brengen voor alle kin-
deren iets mee, óf voor nie-
mand, want bij jullie in huis 
worden alle kinderen gelijk  
behandeld.

Beste vader
Een nieuw samengesteld is 
voor veel mensen ingewik-
keld. Niet alleen voor jullie als 
gezin, maar ook voor groot-
ouders, die dit misschien nog 
nooit hebben meegemaakt. 
Zij worden geconfronteerd 
met nieuwe schoonzonen of 
schoondochters, kinderen 
die niet hun kleinkinderenzijn 
door bloedverwantschap, en 
soms ook met een afscheid 
van een schoondochter die 
hun misschien in de loop van 
de tijd ook lief was geworden. 
Iedereen gaat daar op zijn 
eigen manier mee om. Geef 
je ouders de tijd om aan de 
nieuwe situatie te wennen. In 
de loop van de tijd worden de 
kinderen van je vrouw ook be-
kend voor hen, en wordt het 
misschien makkelijker om 
met hen om te gaan.

Hallo vader
Nodig je ouders regelmatig 
samen met de ouders van je 
vrouw uit bij jullie thuis. Maak 
samen uitstapjes, zodat je ou-
ders kunnen zien hoe andere 
opa en oma met de kinderen 
omgaan. Ze kunnen dan vast 
niet achter blijven als ze zien 
dat hun kleinkinderen door 
die opa en oma hartelijk wor-

den begroet en behandeld. Zo 
kun je hen misschien positief 
beïnvloeden zonder hen op 
hun gedrag aan te spreken. 
Succes, en veel leuke uitjes 
gewenst!

Reactie 1

Reactie 2

Helmond

Elke twee weken wordt er in 
Weekkrant de Loop een echt-
scheidingsdilemma met u ge-
deeld. Hierop kunnen de lezers 
een reactie of advies geven. 
Om uw geheugen op te frissen, 
wordt het eerste dilemma hier-
onder nog een keer beschreven 
met enkele reacties van de lezers:

Mijn ex en ik zijn nu twee jaar 
uit elkaar en hebben een goed 
lopende omgangsregeling: ik 
heb de kinderen om de week 
in het weekend van vrijdag tot 
maandag én op woensdag-
middag. Mijn ex zit in de zorg 
en werkt in het weekend als 
de kinderen bij mij zijn. Door 
de week gaan ze naar de op-
vang, en op woensdag zijn ze 
dus bij mij. Nu gooit de Coro-
na-crisis roet in het eten. Mijn 
ex zegt dat ze geen vrije week-
enden meer heeft en vraagt of 
ik alle weekenden de kinderen 
kan opvangen. 

Maar ik heb ondertussen 
ook een lieve vriendin die ik 
nog niet aan de kinderen heb 
voorgesteld. Ik wil haar wel 
graag zien, en dat kan (nog) 
niet als ik de kinderen steeds 
heb. Ik heb tegen mijn ex ge-
zegd dat ze moet aandringen 
op in ieder geval één vrije dag 
in het weekend. Ik wil wel iets 
opvangen, maar ik heb ook 
een privéleven.  Zij zegt dat 
ze dat nu niet kan vragen. Ik 
vraag me dat af. Ik denk dat 
ze me gewoon niet gunt dat 
er weer een nieuwe liefde in 
mijn leven is. Ik vind dat ze 
meer haar best moet doen. 
Wat vindt u?

Dilemma 23: opvang 
van de kinderen

Wilt u reageren op dit dilemma, 
of wilt u zelf een dilemma 
inbrengen? 
Mail naar duurzaamouder 
schap@levgroep.nl, o.v.v. 
dilemma 23 en mogelijk 
wordt uw reactie over 
twee weken geplaatst. s

Ons vertelt…
F | Marij Scheepens.

Het kan niemand zijn ontgaan, de 
wereld staat op zijn kop. Was het 
vorige week nog een beetje de ver 
van ons bed show, zijn we nu al-
lemaal in de ban van het corona-
virus. Ongelooflijk wat er in één 
week kan veranderen. Alle restau-
rants, pretparken zijn inmiddels 
dicht, alle evenementen afgelast. 
De scholen en sportscholen zijn 
dicht en nog veel meer.
Gelukkig zijn wij hier in huis nog 
steeds gezond en fit en hopen dat 
zo te houden.
Alle mensen die ziek zijn wens ik 
dan ook van harte beterschap en 
heel veel sterkte de komende tijd. 
Het meest gebruikte woord van 
de afgelopen week is volgens men 
hamsteren.
Ongeleufelijk vind ik het en zie het 
met lede ogen aan. Ik doe er dan 
ook niet aan mee, overal hoor je 
ook dat je het niet hoeft te doen.
Waar we ook aan moeten denken 
zijn onze lokale middenstanders. 
Ze hebben de klandizie nu echt 
heel hard nodig, ook hun willen dit 
allemaal overleven. En weet dat je 
bij bakkers vandaag kunt bestel-
len en morgen op kunt halen al 
zijn het twintig broden. Vergeet de 
groenten boer en de slager niet. Ga 
niet alles in de supermarkt kopen, 
maar denk asteblieft ook aan onze 
eigen middenstanders die het al-
lemaal heel zwaar hebben en krij-
gen in deze tijd.

En mochte oe eigen vervelen en 
bende de TV beu net zoals wij, dan 
kunde altijd nog gaan klussen, dat 
zijn wij aant doen, allemaal dingen 
die al een tijdje op ons lijstje staan 
en er toch niet van zijn gekomen. 
Wij zijn begonnen om een nieuwe 
vloer te leggen in de huiskamer en 
keuken. We zijn afgelopen week-
end op pad gegaan en wat zijn we 
toch goed geslaagd en, nee niet kei 
duur, wat mensen vaak denken 
van speciaalzaken. We hebben een 
prachtige laminaatvloer gekocht 
bij Vloer het Zelf Helmond, waar 
we professioneel zijn geholpen en 

kei goede uitleg hebben gehad hoe 
we alles het beste kunnen aanpak-
ken. Ik heb wel vijf planken mee 
naar huis gekregen om thuis te 
kijken wat het beste bij ons paste 
want ik ben een bietje een pietje 
precies en ik wou een vloer waar 
ge de honden haartjes minder 
goed op ziet  en da heb ik gevon-
den, kei goed geslaagd daar. Ook 
hadden ze de vloer die wij wilde 
op voorraad dus konden we gelijk 
aan de slag.

Daarna naar de buren van Vloer 
het zelf, bij Konings verf en be-
hang, verf gehaald en het juiste 
materiaal om de slaapkamer weer 
mooi wit te maken. Ook dat staat 
op het programma. Daarna nog 
even bij Style en Co een paar leuke 
accessoires gekocht die het plaatje 
af gaan maken en mooie gordij-
nen voor de slaapkamer. Al deze 
mooie winkels zitten op de En-
gelseweg. Er zitten nog meer van 
die gespecialiseerde winkels in dit 
gebied en in de rest van Helmond. 
Dus een kei goeie tip om in deze 
tijd eens een klusje te doen wat al 
langer is blijven liggen. En denk 
dan ook zeker aan onze midden-
standers de speciaalzaken.
Hebben jullie afgelopen dinsdag 
geklapt? Wij wel als dank aan de 
helden van het corona virus die de 
maatschappij draaiende houden. 
Maar vooral voor men buurman 
Rob die op de ambulance zit en 
de buurvrouw Jolanda die in het 
ziekenhuis in Geldrop werkt. Waar 
zouden we zijn zonder al die hel-
den.

Ik wens iedereen heel veel gezond-
heid want dat is toch echt het aller 
belangrijkste. Let goed op elkaar 
en ben lief voor elkaar.

Tot volgende week,

Shop lokaal, niet hamsteren en klussen

WWW.HELMONDNU.NL



12 week nummer 12 vrijdag 20 maart 2020 de loop weekkrant HELMOND

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

Bezorgers 

gezocht voor

stiphout en 

brouwhuis

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

Oplossing van week 10:
A8 - B2 - C4 - D1

Mail de gele oplossing voor 27 maart naar: actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

Prijswinnaar week 10: 
Mevrouw van Berlo

a
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d

b

c

3 2

2

3
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5 6 1

8 9

4 2 5

9 7 6
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1

2

4

3

7

6

In de persconferentie van mi-
nister Bruins, minister Slob en 
het RIVM op zondag 15 maart 
is aangegeven dat alle eerder 
genomen maatregelen verlengd 
zijn tot en met maandag 6 april. 

Het Speelhuis
Er zijn daarom geen voorstellin-
gen in Het Speelhuis tot die tijd. 

Wij zijn in gesprek met de pro-
ducenten van alle voorstellingen 
die gepland stonden tot en met 6 
april om deze te verplaatsen naar 
een andere datum. Kaartkopers 
berichten wij persoonlijk zodra 
we daar meer over weten. U kunt 
zich voorstellen dat er landelijk 
tegelijkertijd soortgelijke vragen 
spelen. Hierdoor duurt het wel-
licht even voordat er voor elke 
voorstelling een nieuwe speelda-
tum is gevonden. Namens Het 

Speelhuis en de artiesten vra-
gen wij daarom om begrip. Voor 
dringende vragen kunt u ons 
bereiken op 06-12760780 of via 
info@theaterspeelhuis.nl.

Annatheater
Annawijk/Suytkade: Het An-
natheater is in verband met het 
coronavirus in ieder geval de hele 
maand maart gesloten. De les-
sen van de jeugdtheaterschool 
worden zo veel mogelijk online 

gegeven. Het is nog niet bekend 
of de voorstelling van de beken-
de Iraanse cabaretier Farbod op 
3 april door zal gaan. Uiteraard 
hoopt het Annatheater snel weer 
publiek te kunnen ontvangen.

De Cacaofabriek
Helmond: Naar aanleiding van 
de aangescherpte maatregelen 
van 15 maart jl. om het coronavi-
rus in te dammen, heeft De Ca-
caofabriek besloten om al haar 
culturele activiteiten die gepland 
stonden tot 6 april te annuleren 
danwel te verplaatsen. Ook de 
horeca is sinds 15 maart 18:00 u 
gesloten. De creatieve bedrijven 
in De Cacaofabriek en Omroep 
Helmond blijven bereikbaar.
We begrijpen dat iedereen die 
kaarten in huis heeft voor de pe-
riode tot 6 april vragen heeft. We 
zullen iedereen zo snel als moge-
lijk benaderen, maar dit kan even 
duren. 

Bezoekers die digitaal een kaartje 
hebben gekocht ontvangen van 
ons een informatiemail. Heb je 
kaarten gekocht aan de balie 
voor de periode tot 6 april stuur 
dan een mail naar info@cacao-
fabriek.nl

Ook Museum Helmond heeft 
haar deuren voor het publiek ge-
sloten. s

Helmondse culturele 
instellingen gesloten

Helmond

Mevrouw van Berlo stuurde 
zoals velen de oplossing in 
van de Sudoku en was blij 
verrast dat zij gewonnen 
had. Mevrouw van Berlo 
nam dan ook de Holland 
Casino dinercheque t.w.v. € 
100,00 en een leuke Goodie-
bag graag aan. Wij wensen 
haar veel plezier met de ge-
wonnen prijs.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve 
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant 

De Loop Helmond

F | Mandy Meeuwsen

WWW.HELMONDNU.NL
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Vrijblijvend 
infogesprek over 

de mogelijkheden 
en kosten.

Wel zo’n gerust 
gevoel voor de 
achterblijvers...

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

“De bisschoppen hebben besloten i.v.m. 
het Coronavirus en de adviezen van het 
RIVM, dat tot en met 6 april geen regu-
liere weekendvieringen meer in de kerk 
plaatsvinden. 

Doopvieringen die in kleine kring zijn 
kunnen nog wel doorgaan.  Uitvaarten 
kunnen doorgaan wanneer het kleine 
groepen zijn; maximaal 50 personen. 
Wij willen voor uitvaarten  afspreken 
om wel een gebed bij het graf te doen. 
Het kapelletje aan de Hortsedijk kan 
daarvoor gebruikt worden.
Wanneer het coronavirus is overge-

waaid, kunnen we afspraken maken 
over een kerkdienst met de familie om 
hun overledene te gedenken.” 
Kijk voor het laatste nieuws op de web-
site www.damiaanhelmond.nl

Geen weekendvieringen

Naar aanleiding van de nieuw 
aangekondigde maatregelen 
zetten we ook als Bibliotheek 
Helmond-Peel ons in om de  
verspreiding van COVID-19 te 
voorkomen. Dit ter bescher-
ming van onze medewerkers, 
vrijwilligers en bezoekers.  

De Bibliotheek heeft daarom 
helaas moeten besluiten om 
al haar vestigingen te sluiten 
t/m 6 april. Dit geldt voor de 
vestigingen in Asten, Deurne, 
Helmond en Someren en ook 
alle Bibliotheken op school. 
Ook VVV Helmond en Lunch- 
en Leescafé De Bieb, beide ge-
vestigd in de Bibliotheek Hel-
mond,  zijn t/m 6 april geslo-
ten. Ook alle activiteiten zijn 
t/m 6 april geannuleerd.

Boetevrij
Onze Bibliotheken zijn sinds 
jaren al boetevrij. Het is dan 
ook niet nodig om materialen 
in te leveren. Bovendien zor-
gen wij ervoor dat de uitleen-
termijn verlengd wordt tot na 
6 april. Je kunt dus wachten 
met inleveren tot de Bibliothe-
ken weer geopend zijn.

Gereserveerde boeken
Heb je een boek gereserveerd? 
We bewaren het voor je tot we 
weer open zijn. Helaas hebben 
we ook onze reserveer en op-

haal service met onmiddellijke 
ingang moeten beëindigen. 

Lezen kan altijd!
Hoewel we allemaal de ko-
mende tijd meer aan huis ge-
bonden zijn is het niet nodig 
om je te vervelen. Voor kinde-
ren zijn er bijvoorbeeld leuke 
voorleesfilmpjes op www.
jeugdbibliotheek.nl/voorlees-
filmpjes  die je na inloggen 
met je bibliotheekpas kunt 
bekijken. Voor jeugd en vol-
wassenen zijn er de e-books 
op www.onlinebibliotheek.nl 
We werken momenteel aan 
een speciale pagina  met lees- 
en studietips voor de jeugd die 
nu thuis zit. Later vandaag te 
vinden via onze jeugdpagina 
www.bibliotheekhelmond
peel.nl/jeugd

Nu extra luisterboeken 
voor leden én niet-leden
We hebben tijdelijk een extra 
reeks mooie luisterboeken 
toegevoegd aan de gratis Luis-
terBieb app. Voor iedereen, 
dus ook als je geen lid bent 
van de Bibliotheek. Veel luis-
terplezier!

Vragen
Heb je nog vragen? 
Neem dan contact met ons 
op. Online blijven we bereik-
baar. We proberen zo snel 
mogelijk te reageren. 
www.bibliotheekhelmond
peel.nl/contact s

Bibliotheken gesloten, 
ook reserveren en afhalen 
niet meer mogelijk

F | Wim van den Broek

Centrum

Nieuwveld 101b, 5702 KS  Helmond

De uitvaart vindt i.v.m. de coronacrisis in besloten kring  
plaats.

Helmond: Truus de Gruijter‑Klomp 

Helmond: Hannie en Willie
Quint en Sabine, David, Sophia, Laura
Dave, Jasper, Thomas 

Malden: Emilia en Michiel
Rosa en Maarten
Josja en Nicolaas

Truus de Gruijter‑Klomp
echtgenoot van

5 Helmond, 16 september 1932
 c Helmond, 16 maart 2020

Emiel de Gruijter

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons  
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van  
mijn lieve schat, ons pap, onze opa en opa koekoek

Niet een blad maar een boom is gevallen,
geveld door een felle storm.
Nu door liefde en wind gedragen,
is hij op weg gegaan.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Yasmine
Toen deze dame binnenkwam, zagen we wel dat ze 

haar jeugdjaren achter zich had liggen. Ze had een 

chip, maar die bleek niet geregistreerd te zijn. Een die-

renarts in de regio had dit nummer warempel in zijn ad-

ministratie zitten. Het ging om een katje uit 2001... Als 

dat klopt, dan ziet ze er nog verrassend goed uit voor 

haar leeftijd! Ze heeft voor alle zekerheid een bloedon-

derzoek gekregen, een senioren-check. De uitslag was 

over vrijwel de hele linie goed, wat al een hele prestatie 

is, de dame heeft alleen een lichte bloedarmoede. 

Yasmine kan prima overweg met mensen, ze weet de 

weg naar je schoot goed te vinden. Vriendelijk, ontroe-

rend oud dametje dat zich fier staande houdt en nog 

wel eventjes meekan. Ze heeft een hartruisje 2 (op de 

schaal van 6). Aangezien ze daar 19 mee is geworden, 

zal ze daar ook wel 20 mee kunnen worden. En meer. 

Gaat u haar nog een bijzonder mooie oude dag geven? 
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Rijpelberg

Mierlo-Hout

Binnenstad

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Vanwege het besluit van de regering 
omtrent het corona virus gaat het 
kienen t.b.v. het Helmonds Muziek 
Corps in het TOV op de maandag-
avonden voorlopig niet door. 

Wij houden u d.m.v. deze adver-
tentie, sociale media en www.
helmondsmuziekcorps.nl  op de 
hoogte wanneer de eerstvolgende 
kienavond weer plaats gaat vinden”

Mierlo-Hout

Annawijk/Suytkade

I.v.m. de sluiting van wijkhuis de Ge-
seldonk rondom het coronavirus, 
zullen de bridgedrives tot nadere 
berichtgeving niet door gaan. 

I.v.m. de sluiting van buurthuis St. 
Anna rondom het coronavirus, zal 
het prijskaarten tot nadere bericht-
geving niet door gaan. 

Gezien de maatregelen van de over-
heid inzake de onwenselijke ver-
spreiding van het coronavirus, wor-
den alle activiteiten van Kansrijk 
voorlopig opgeschort. 

Vele activiteiten werden in wijkhuis 
De Geseldonk gehouden, het wijk-
huis is ook gesloten. Dat betekent 
dat de huiskamer, het wekelijkse 
ontbijt en de diners, alsmede de 
high tea niet kunnen doorgaan.

Vanwege het coronavirus gaat Re-
paircafé Rijpelberg op zaterdag 21 
maart van 11.00 tot 15.00 uur niet 
door.

Zondag 22 maart fietst Tourclub’81 
Helmond de Boerdonk wielertocht 
onder leiding van wegkapitein 
Harm van der Putten. 

Start is om 9.00 uur bij Winkelplein 
Straakven aan de Geijsendorffer-
straat te Helmond en de afstand is 
65km. Met ons mee fietsen mag, 
meld je even aan via onze site.

Zondag 26 april 2020 Dance On 
Sixties Revival Band optreden in De 
Fonkel aanvang: 14:00 uur. 

Muziek van o.a. Carl Perkins, Cliff 
Richard and the Shadows, the Beat-
les, the Everly Brothers, Roy Orbi-
son, the Eagles. Toegang is Gratis !  

In verband met corona, zijn diverse prikposten van het 
Elkerliek ziekenhuis gesloten. Voor bloedafname kunt 
u alleen nog terecht op onderstaande locaties:

• Helmond: Vita_liek, Julianalaan 2  
 van 07.30 tot 16.30 uur.

• Helmond: Prikpost Deltaweg, Deltaweg 12 
 van 08.00 tot 11.00 uur.

• Gemert: Prikpost Palissade, Julianastraat 2 
 van 07.30 tot 09.00 uur.

• Asten: Prikpost Asten, Floralaan 30 
 van 08.00 tot 11.00 uur.

• Deurne: Bloedafname Elkerliek, Dunantweg 16 
 van 07.30 tot 16.30 uur. (Vrijdagmiddag gesloten).

Let op: Kom alleen naar deze prikpost als u géén 
koorts heeft en niet hoest. Heeft u wel dit soort 
klachten? Overleg dan telefonisch met uw huisarts 
wat het beste alternatief is in uw geval. s

Diverse prikposten 
gesloten

Regio

Het coronavirus legt het open-
bare leven lam, maar achter de 
schermen wordt hard gewerkt 
om leerlingen toch zo goed mo-
gelijk te blijven voorzien van goed 
onderwijs. Afstandsonderwijs, 
weliswaar, gebruikmakend van 
alle digitale mogelijkheden die er 
tegenwoordig zijn. Bij de vier mid-
delbare scholen van OMO Scho-
lengroep Helmond is de hele week 
hard gewerkt aan een onderwijs-
programma in bijzondere tijden.

Onderwijs op afstand
“Leerlingen juichten op Instagram 
wat af bij het nieuws van de rege-
ring”, glimlacht woordvoerder Perry 
Vermeulen. “Maar van vakantie is 
natuurlijk geen sprake.” Sinds an-
derhalve week heeft de scholen-
groep een crisisteam, verantwoor-
delijk voor de bovenschoolse co-
ordinatie. “We weten niet wanneer 
we weer op een normale manier 
onze leerlingen kunnen ontvangen, 
voorlopig houden we ons vast aan 
7 april. Ondertussen continueren 
we zo goed en kwaad als mogelijk 

ons onderwijs. Onze vierhonderd 
collega’s gaan hun lessen online 
aanbieden. De crisis zorgt voor 
een boost van innovatieve onder-
wijsvormen. We worden aange-
sproken op onze creativiteit, in een 
snelkookpan gaan docenten aan 
de slag met educatie op nieuwe 
manieren.” Directrice Jule Frantzen 
van het Dr.-Knippenbergcollege ge-
niet van de energie op haar school. 
“Docenten zetten al de hele week 
samen de schouders eronder. Bij 
aardrijkskunde worden filmpjes 
gemaakt, bij wiskunde zie ik ze aan 
de slag gaan met powerpoints met 
hoorcolleges. Lessen worden weke-
lijks online aangeboden en natuur-
lijk is er ruimte voor interactie. Voor 
vragen, voor het helpen van elkaar, 
voor samenwerking en inspiratie. 
De mentorlessen blijven belang-
rijk, alleen nu online. Hoe gaat het? 
Waar loop je tegenaan?” 

Digitale aanjagers
Op het Vakcollege Helmond en de 
Praktijkschool Helmond hebben 
deskundige docenten workshops 
gehouden voor hun collega’s, zodat 
iedereen de digitale vaardigheden 
zo goed mogelijk onder de knie 

krijgt. “Ook op onze school heb-
ben we vooroplopers”, laat Ruud 
van de Westerlo van het Carolus 
desgevraagd weten. “Ze zijn echte 
aanjagers, dankzij hen kunnen we 
onze leerlingen optimaal bedienen. 
Microsoft Teams biedt mogelijk-
heden, naast allerlei andere tools, 
maar leidend blijft bij ons het be-
kende Magister. Via dat platform 
bieden we lesstof en huiswerk 
aan.” Groepen leerlingen druppelen 
de school binnen. Ze maken hun 
kluisjes leeg en nemen lesmateriaal 
in ontvangst; denk aan werkboeken 
en examentraining. “Onze eindexa-
menkandidaten goed voorbereiden 
is een prioriteit in deze weken”, zegt 
Van de Westerlo. De scholengroep 
vraagt ouders en leerlingen om hun 
e-mail goed te blijven lezen. Rector 
Paul Metzemaekers: “Als dit alle-
maal achter de rug is, kunnen we 
in ieder geval terugkijken op een 
tijd waarin we leerlingen zo inspi-
rerend mogelijk hebben bediend. 
Deze weken zijn een grote uitda-
ging voor ons allemaal; een positief 
effect haalt het onderwijs uit de 
nieuwe, aansprekende werkvor-
men en de moderne leeromgeving 
die ontstaat.” s

OMO Scholengroep Helmond 
innovatief in crisistijd

Onderwijs 
op afstand

Helmond

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

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD

€50,00 EXTRA BONUS!

LET OP! LOCATIES KUNNEN 
GESLOTEN ZIJN I.V.M. QUARANTAINE

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Helmondse wijkhuizen gesloten
Op zondag 15 maart kondigde het kabinet aan dat de horeca, 
scholen, sportclubs en crèches tot en met 6 april moeten sluiten. 
Ook in Helmond is dit het geval. Alle Helmondse Wijkhuizen volgen deze 
adviezen op en zijn dan ook tot en met 6 april gesloten.

Carportsale! Ontspullen!
Zaterdag 21 mrt. 
10.00 - 16.00 uur

Kaukasus 1 Helmond
(Mierlo-Hout)

GEZOCHT

Gezocht: Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, beelden 

etc. Tel.: 06-13208306

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen.  Gratis meten en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering,  Braaksestraat 10, Helmond,  T: (0492) 535901

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

Appartement (75 m2), 
Hoofdstraat Mierlo-Hout. 06-13829017

Lenie Klaasen 
06-52716622

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

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

bestellen.  (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

WWW.HELMONDNU.NL

Ontruimen van woningen, winkels, kantoren, 
zolders, schuren en garages (bezemschoon). 

Ook voor kleine verhuizingen en herstelwerkzaamheden 
aan huis en tuin. Bel Twans Woningontruiming: 

06-13208306.

Marktspullen, antiek, klokken,
schilderen, beelden en meer gezocht.
Heb je iets? Bel Twan: 06-13208306

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
TE HUUR
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henk van rooij
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

OPEN?
Geen idee, wij zijn afhankelijk van de overheid.

Wij proberen in ieder geval zo lang mogelijk voor u klaar te staan.
 Werkplaats is open, als het nodig is halen en bezorgen wij de fiets(en) 

contactloos. Webshop is open, bestellingen in de regio worden door ons zoveel 
mogelijk dezelfde dag bezorgd (bestellen voor 15.00 uur)

 Indien wij moeten sluiten en u heeft een probleem neem dan contact met ons 
op en wij proberen voor een passende oplossing te zorgen.

Contact: 
info@henkvanrooijfietsen.nl

 
Webshop: 

www.henkvanrooijfietsen.nl
 

Telefoon: 

0492-590933


